




راهطالا ۀمئالا  ۀماما  ىف  راونالا  تاقبع 

: هدنسیون

يروباشینلا یئونهکللا  يوسوملا  نیسح  دماحریم 

: یپاچ رشان 

یمالسالا رشنلا  هسسوم  مقب  هیمعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  20تاقبع 

باتک 20تاصخشم 

فلؤم 20یفرعم 

فلؤم 20همانیگدنز 

هیرصان 24هناخباتک 

24ةراشا

هیرشع انثا  هفحت  24باتک 

هفحت باتک  24یفرعم 

هفحت ياه  26هیّدر 

راونألا تاقبع  باتک  28یفرعم 

28ةراشا

یسانش هخسن  عوضوم و  - 128

لالدتسا کبس  ثحب و  یگنوگچ  - 230

یملع تردق  - 331

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 431

ندرک ّدر  هویش  - 532

تاقبع فلتخم  34داعبا 

یملع دعب  - 134

یعامتجا دعب  - 234

ینید دعب  - 334

صالخا دعب  - 435

ادتقا دعب  - 535
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تاقبع 36تاظیرقت 

مهدراهچ 37دلج 

دنس تمسق  ملعلا  هنیدم  37ثیدح 

37همدقم

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  هب  قلعتم  هفحت »  » 37ترابع

هباحص زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایوار  رکذ  رد  هدئاف » هد   » باوج 38دیهمت 

38هراشا

نب هّللا  دبع  نامیلا ، نب  ۀفیذح  يراصنالا ، هّللا  دبع  نب  رباج  سابع ، نبا  مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح ، ماما  نینمؤملا ، ریمأ  ترصح  هباحص : زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایوار  رکذ  - 1

دناهدومن تیاور  هباحص  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  نیعبات  رکذ  - 240

مهدزیس نرق  ات  موس  نرق  زا  دناهدرک  تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  یّنس  ياملع  رکذ  - 341

دناهتسناد حیحص »  » ار ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  یّنس  ياملع  ءامسأ  رکذ  رد  - 443

دناهتسناد نسح »  » ار ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  ینس  ياملع  ءامسأ  رکذ  رد  - 544

دناهدومن دای  هدیفم  نیوانعب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  ینس  ياملع  ءامسأ  رکذ  رد  - 645

دناهدومن فیصوت  ملعلا  ۀنیدم  باب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ینس  ياملع  ءامسأ  رکذ  - 746

دناهدروآ دوخ  رادبآ  راعشأ  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  اهینس  زا  مانشوخ  یمان و  يارعش  - 847

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رتاوت  ترهش و  تابثا  - 947

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رودص  ندوب  یعطق  رد  رتشیب  حیضوت  - 1049

« نآ زا  نعط  عفد  مالسلا و  مهیلع  اضر  ترضح  ات  نینمؤملا  ریمأ  زا  نیرهاط  همئأ  تیاورب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  رد  هجو   245»51

51هراشا

لوا 52هجو 

مود 57هجو 

موس 63هجو 

مراهچ 66هجو 

مجنپ 67هجو 
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مشش 85هجو 

متفه 86هجو 

متشه 87هجو 

مهن 88هجو 

مهد 97هجو 

مهدزای 97هجو 

مهدزاود 99هجو 

مهدزیس 102هجو 

مهدراهچ 102هجو 

مهدزناپ 106هجو 

مهدزناش 106هجو 

مهدفه 107هجو 

مهدجه 107هجو 

مهدزون 107هجو 

متسب 108هجو 

مکی تسب و  109هجو 

مود تسب و  115هجو 

موس تسب و  118هجو 

مراهچ تسب و  118هجو 

مجنپ تسب و  119هجو 

مشش تسب و  119هجو 

متفه تسب و  120هجو 

متشه تسب و  121هجو 

مهن تسب و  121هجو 
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مایس 122هجو 

مکی یس و  123هجو 

مود یس و  124هجو 

موس یس و  124هجو 

مراهچ یس و  129هجو 

مجنپ یس و  130هجو 

مشش یس و  130هجو 

متفه یس و  131هجو 

متشه یس و  131هجو 

مهن یس و  134هجو 

ملهچ 135هجو 

مکی لهچ و  136هجو 

مود لهچ و  136هجو 

موس لهچ و  136هجو 

مراهچ لهچ و  137هجو 

مجنپ لهچ و  137هجو 

مشش لهچ و  138هجو 

متفه لهچ و  139هجو 

متشه لهچ و  139هجو 

مهن لهچ و  140هجو 

مهاجنپ 142هجو 

مکی هاجنپ و  143هجو 

مود هاجنپ و  144هجو 

موس هاجنپ و  145هجو 
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مراهچ هاجنپ و  146هجو 

مجنپ هاجنپ و  146هجو 

مشش هاجنپ و  149هجو 

متفه هاجنپ و  149هجو 

متشه هاجنپ و  151هجو 

مهن هاجنپ و  151هجو 

متصش 151هجو 

مکی تصش و  153هجو 

مود تصش و  155هجو 

موس تصش و  156هجو 

مراهچ تصش و  157هجو 

مجنپ تصش و  158هجو 

مشش تصش و  160هجو 

متفه تصش و  163هجو 

متشه تصش و  164هجو 

مهن تصش و  165هجو 

مداتفه 167هجو 

مکی داتفه و  167هجو 

مود داتفه  168هجو 

موس داتفه و  169هجو 

مراهچ داتفه و  171هجو 

مجنپ داتفه و  174هجو 

مشش داتفه و  175هجو 

متفه داتفه و  180هجو 
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متشه داتفه و  187هجو 

مهن داتفه و  188هجو 

مداتشه 190هجو 

مکی داتشه و  190هجو 

مود داتشه و  191هجو 

موس داتشه و  191هجو 

مراهچ داتشه و  193هجو 

مجنپ داتشه و  194هجو 

مشش داتشه و  195هجو 

متفه داتشه و  196هجو 

متشه داتشه و  204هجو 

مهن داتشه و  204هجو 

مدون 205هجو 

مکی دون و  205هجو 

مود دون و  206هجو 

موس دون و  206هجو 

مراهچ دون و  207هجو 

مجنپ دون و  208هجو 

مشش دون و  211هجو 

متفه دون و  211هجو 

متشه دون و  211هجو 

مهن دون و  211هجو 

مدص 211هجو 

مکی دص و  212هجو 
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مود دص و  213هجو 

موس دص و  213هجو 

مراهچ دص و  216هجو 

مجنپ دص و  216هجو 

مشش دص و  220هجو 

متفه دص و  223هجو 

متشه دص و  224هجو 

مهن دص و  224هجو 

مهد دص و  229هجو 

مهدزای دص و  230هجو 

مهدزاود دص و  231هجو 

مهدزیس دص و  231هجو 

مهدراهچ دص و  234هجو 

مهدزناپ دص و  234هجو 

مهدزناش دص و  234هجو 

مهدفه دص و  235هجو 

مهدجه دص و  239هجو 

مهدزون دص و  240هجو 

متسب دص و  240هجو 

مکی تسب و  دص و  241هجو 

مود تسیب و  دص و  241هجو 

موس تسیب و  دص و  242هجو 

مراهچ تسیب و  دص و  242هجو 

مجنپ تسیب و  دص و  243هجو 
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مشش تسیب و  دص و  244هجو 

متفه تسیب و  دص و  244هجو 

متشه تسب و  دص و  246هجو 

مهن تسیب و  دص و  251هجو 

مایس دص و  253هجو 

مکی یس و  دص و  254هجو 

مود یس و  دص و  254هجو 

موس یس و  دص و  254هجو 

مراهچ یس و  دص و  255هجو 

مجنپ یس و  دص و  255هجو 

مشش یس و  دص و  255هجو 

متفه یس و  دص و  257هجو 

متشه یس و  دص و  258هجو 

مهن یس و  دص و  259هجو 

ملهچ دص و  272هجو 

مکی لهچ و  دص و  275هجو 

مود لهچ و  دص و  276هجو 

موس لهچ و  دص و  276هجو 

مراهچ لهچ و  دص و  279هجو 

مجنپ لهچ و  دص و  281هجو 

مشش لهچ و  دص و  282هجو 

متفه لهچ و  دص و  287هجو 

متشه لهچ و  دص و  289هجو 

مهن لهچ و  دص و  290هجو 
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مهاجنپ دص و  291هجو 

مکی هاجنپ و  دص و  293هجو 

مود هاجنپ و  دص و  294هجو 

موس هاجنپ و  دص و  294هجو 

مراهچ هاجنپ و  دص و  295هجو 

مجنپ هاجنپ و  دص و  295هجو 

مشش هاجنپ و  دص و  296هجو 

متفه هاجنپ و  دص و  296هجو 

متشه هاجنپ و  دص و  296هجو 

مهن هاجنپ و  دص و  298هجو 

متصش دص و  299هجو 

مکی تصش و  دص و  299هجو 

مود تصش و  دص و  303هجو 

موس تصش و  دص و  304هجو 

مراهچ تصش و  دص و  305هجو 

مجنپ تصش و  دص و  305هجو 

مشش تصش و  دص و  311هجو 

متفه تصش و  دص و  311هجو 

متشه تصش و  دص و  312هجو 

مهن تصش و  دص و  312هجو 

مهن لهچ و  دص و  315هجو 

مهن لهچ و  دص و  316هجو 

مداتفه دص و  317هجو 

مکی داتفه و  دص و  318هجو 

www.Ghadirestan.comتسرهف ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 13 

http://www.ghadirestan.com


مود داتفه و  دص و  318هجو 

موس داتفه و  دص و  318هجو 

مراهچ داتفه و  دص و  321هجو 

مجنپ داتفه و  دص و  322هجو 

مشش داتفه و  دص و  322هجو 

متفه داتفه و  دص و  322هجو 

متشه داتفه و  دص و  326هجو 

مهن داتفه و  دص و  326هجو 

مداتشه دص و  334هجو 

مکی داتشه و  دص و  334هجو 

مود داتشه و  دص و  336هجو 

موس داتشه و  دص و  336هجو 

مراهچ داتشه و  دص و  338هجو 

مجنپ داتشه و  دص و  338هجو 

مشش داتشه و  دص و  338هجو 

موس داتفه و  دص و  342هجو 

موس داتشه و  دص و  342هجو 

متفه داتشه و  دص و  343هجو 

متشه داتشه و  دص و  343هجو 

مهن داتشه و  دص و  344هجو 

مدون دص و  344هجو 

مکی دون و  دص و  345هجو 

مود دون و  دص و  345هجو 

موس دون و  دص و  346هجو 
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مراهچ دون و  دص و  348هجو 

مجنپ دون و  دص و  350هجو 

مشش دون و  دص و  352هجو 

متفه دون و  دص و  353هجو 

متشه دون و  دص و  354هجو 

مهن دون و  دص و  355هجو 

مدص ود  356هجو 

مکی دص و  ود  356هجو 

مود دص و  ود  357هجو 

موس دص و  ود  357هجو 

مراهچ دص و  ود  358هجو 

مجنپ دص و  ود  358هجو 

مشش دص و  ود  358هجو 

متفه دص و  ود  359هجو 

متشه دص و  ود  359هجو 

مهن دص و  ود  359هجو 

مهد دص و  ود  359هجو 

مهدزای دص و  ود  366هجو 

مهدزاود دص و  ود  368هجو 

مهدزیس دص و  ود  369هجو 

مهدراهچ دص و  ود  370هجو 

مهدزناش دص و  ود  372هجو 

مهدفه دص و  ود  372هجو 

مهدجه دص و  ود  374هجو 
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مهدزون دص و  ود  375هجو 

متسب دص و  ود  375هجو 

مکی تسب و  دص و  ود  376هجو 

مود تسب و  دص و  ود  376هجو 

موس تسب و  دص و  ود  376هجو 

مراهچ تسب و  دص و  ود  377هجو 

مجنپ تسب و  دص و  ود  377هجو 

مشش تسب و  دص و  ود  380هجو 

متفه تسب و  دص و  ود  382هجو 

متشه تسب و  دص و  ود  384هجو 

مهن تسب و  دص و  ود  385هجو 

مایس دص و  ود  386هجو 

مکی یس و  دص و  ود  396هجو 

مود یس و  دص و  ود  397هجو 

مراهچ یس و  دص و  ود  399هجو 

مجنپ یس و  دص و  ود  399هجو 

مشش یس و  دص و  ود  400هجو 

متفه یس و  دص و  ود  402هجو 

متشه یس و  دص و  ود  403هجو 

مهن یس و  دص و  ود  403هجو 

ملهچ دص و  ود  403هجو 

مکی لهچ و  دص و  ود  404هجو 

مود لهچ و  دص و  ود  404هجو 

موس لهچ و  دص و  ود  404هجو 
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مراهچ لهچ و  دص و  ود  404هجو 

مجنپ لهچ و  دص و  ود  406هجو 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  تادیؤم  406رکذ 

406هراشا

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انأ  406ثیدح 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  هنیدم  انأ  417ثیدح 

اهباب یلع  ملعلا و  راد  انأ  420ثیدح 

هاتّفک یلع  ملعلا و  نازیم  انأ  421ثیدح 

اهباب یلع  ۀنجلا و  ۀنیدم  انأ  422ثیدح 

اهباب یلع  هقفلا و  ۀنیدم  انأ  422ثیدح 

هناسل یلع  ۀمکحلا و  نازیم  انأ  423ثیدح 

بابلا تنأ  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  423ثیدح 

یملع ۀنیدم  باب  وه  424ثیدح 

یملع باب  وه  424ثیدح 

یملع باب  یلع  425ثیدح 

یملع باب  تنأ  426ثیدح 

هنم یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  429ثیدح 

هنم یتوا  يذلا  یباب  وه  434ثیدح 

ۀطح باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  435ثیدح 

نیدلا باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  437ثیدح 

هّللا باب  تنأ  438ثیدح 

ۀنیدملا باب  انأ  و   » ۀلمج رب  لمتشم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  439هبطخ 

یلع وأ  انأ  الا  ینع  يدؤی  هنم ال  انأ  ینم و  یلع  441ثیدح 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  447ۀبطخ 
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ۀطح بابب  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هیبشت  449ثیدح 

ملعلا باوبأ  مه  453ثیدح 

هفحت ترابع  یلیصفت  454در 

454هراشا

رباج تیاورب  مجنپ  ثیدح  رصح  رب  ینبم  بطاخم  ياعدا  زا  454باوج 

« تسنوعطم زین  ربخ  نبا   » بطاخم لوق  زا  456باوج 

: هجو دنچب  نآ  باوج  نیعم و  نب  ییحی  لوقب  ثیدح  فیعضت  رد  بطاخم  457لالدتسا 

يرابنا مساق  لاؤس  باوجب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  نب  ییحی  457حیحصت 

سابع مالک  باوجب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نیعم  نب  ییحی  457تابثا 

زرحملا نبا  باطخب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  نب  ییحی  458تابثا 

« هرزج  » دمحم نب  حلاص  باطخب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نیعم  نب  ییحی  459تابثا 

يذمرتزا ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حدق  بطاخم  لقن  461باوج 

تسا لطاب  واب  حدق  تبسن  نیسحتاب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يذمرت  466تیاور 

تسا لطاب  واب  حدق  تبسن  نیسحتاب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يذمرت  469تیاور 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رد  يزوجلا  نبا  حدقب  بطاخم  جاجتحا  470باوج 

ینس ياملع  تادافا  بسح  يزوجلا  نبا  470حدق 

ینس ياملع  تاحیرصت  بسح  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  473حدق 

هتسناد دساف  دودرم و  ار  يزوجلا  نبا  حدق  ینس  479ياملع 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  دیعلا  قیقد  نبا  لوقب  بطاخم  جاجتحا  481باوج 

تسین لوبقم  قیقحت  لهأ  دزن  دیعلا  قیقد  نبا  481لوق 

يرزج یبهذ و  يوون ، حدقب  بطاخم  جاجتحا  زا  482باوج 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدح  رد  يوون  حدق  482در 

تسا رکنم  ار  همکحلا  راد  انأ  ثیدح  يذمرت  هک  يوون  ياعدا  483در 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدحب  قلعتم  يذمرت  مالک  رد  فیرحت  486تابثا 
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کیرش تیاور  باب  رد  يذمرت  مالک  لصأاب  يوون  لقن  تقباطم  488مدع 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدحب  قلعتم  يذمرت  مالک  رد  رگید  فیرحت  489تابثا 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدحب  قلعتم  يذمرت  مالک  مهف  رد  يوون  489ياطخ 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدح  نایوار  نیعبات ، هباحص و  ءامسأ  490رکذ 

تسا دودرم  ینس  ياملع  تادافا  بسح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  يوون  493حدق 

هدرک مظن  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نومضم  495يوون 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رد  یبهذ  حدق  495باوج 

هدرک تیاور  لصتم  دنسب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  499یبهذ 

هعوضوم ثیداحا  نیاب  کسمتب  بطاخم  لوق  502باوج 

لیئض لیثمتب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بابرد  بطاخم  ندرک  یبدأ  یب  507باوج 

تیالو تسایر و  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  508تابثا 

تفالخ قاقحتسا  ببس  تیملعا  ندوب  543تابثا 

ۀثالث خویش  رد  ملع  طرش  نادقف  551نایب 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببصو  الا  يردص  یف  ائیش  هّللا  بصام  ثیدح  553لاطبا 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  لثم  563هلوق و 

رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح  عضو  ببس  569نایب 

هجو هن  هب  رمع  ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول  ثیدح  570حدق 

تنس لهأ  تیاور  هلمج  رابتعا  بابرد  هفحت  بحاص  مالک  576باوج 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  577هرابرد 
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مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

م3739-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم یفرعم 

فلؤم همانیگدنز 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هیرصان هناخباتک 

ةراشا

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

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

هیرشع انثا  هفحت  باتک 

هفحت باتک  یفرعم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هفحت ياه  هیّدر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راونألا تاقبع  باتک  یفرعم 

ةراشا

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

یسانش هخسن  عوضوم و  - 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باون

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

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

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

یملع تردق  - 3

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

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

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

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

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

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

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 4

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

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

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

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

یتلا ایتللا و  دعب  و  دیوگیم ...«: رون  ثیدـح  لقن  زا  سپ  هکنیا  ای  دـنکیمن و  ياهراشا  ثیدـح  نیا  هرابرد  هعیـش  لالدتـسا  هب  اّما  درادـن »
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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 
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رایسب عرو  ناوارف و  ياوقت  لیلد  هب  نیا  تسا و  هتشونیمن  تسا ) هدشیم  هیهت  ناناملسم  تسد  هب  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رد  هک  یبکرم 
. تسا هدوب  وا 

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

تاقبع تاظیرقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

مهدراهچ دلج 

دنس تمسق  ملعلا  هنیدم  ثیدح 

همدقم

ّزیم اهباوص و  ۀعیرـشلا و  ۀقیرط  امهلآ  امهتیادهب و  نابا  مث  اهباب ، اّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  ّیبّنلا  لعج  يّذلا  هّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
نع مهحاضیاب  فشک  و  اهباقن ، رارـسالا  قئاقح  هوجو  نع  مهب  اضن  و  اهبارـس ، اهءام و  اهنم  مهب  لّیز  و  اـهبابل ، اـهروشق و  مولعلا  نع  مهب 
هَّللا یّلـص  و  اهبار ، اهقترف و  نیبملا  عرـشلا  ۀملث  يأر  نم  یلوا  و  اهبان ، قتف  ّلک  نم  نیدـلا  ماکحا  ۀـظفح  مهف  اهباجح ، راثآلا  قئاقد  زومر 

دّمحم ةالـص  اهباتک ، اهتنـس و  ءاضیبلا  ۀلملا  نم  نیظفاحلا  راهطالا  هلآ  و  اهباصن ، اهلـصا و  ءارغلا  ۀعرـشلا  نم  ددسملا  راتخملا  دّمحم  یلع 
دّیّسلا ۀماّلعلا  نب  نیسح  دماح  رصاقلا  دبعلا  لوقیف  دعب  و  اهباثم ، اهباتم و  نوقباّسلا  نّولصملا و  دمحت  و  اهبآم ، اهلآم و  نورخآلا  نولوالا و 
تاقبع باتک  نم  یناثلا  جهنملا  نم  سماخلا  دّلجملا  وه  اذه  ةرهاّظلا  ۀنطابلا و  هبیاعم  طاما  و  ةرخآلا ، ایندلا و  یف  هل  هَّللا  ناک  یلق  دـمحم 

باوج یف  ۀفحتلا  بحاص  يولهّدلا  هَّللا  یلو  نب  زیزعلا  دبع  مالک  یلع  هیف  تیتا  راهطالا  ۀّمئالا  ۀماما  یف  راونالا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هیضتری و ال  ماهفالا ، ریحی  امب  هنع  باجا  مث  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀماما  یلع  ۀلادلا  ثیداحالا  نم  سماخلا  ثیدحلا  هلعج  دق  و 
ماتخلا ءدبملا و  یف  ماعنالا  قیفوتلا و  ّیلو  هَّللا  و  مالسالا ، ۀحئار  ّمش  نّمم  دحا 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  هب  قلعتم  هفحت »  » ترابع

رباج تیاور  مجنپ  ثیدح  ریرحنلا  لضافلا  لاق 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا 

لصا نیعم ال  نب  ییحی  لاق  تس  نوعطم  زین  ربخ  نیا  و 
3 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیّـشلا لاق  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  بیرغ و  رکنم  هنا  يذـمرتلا  لاق  حیحـص و  هجو  هل  سیل  رکنم و  ّهنا  يراـخبلا  لاـق  هل و 
سمـش خیّـشلا  یبهّذلا و  نیدلا  سمـش  ظفاحلا  يواونلا و  نیدلا  ییحم  خیّـشلا  لاق  هوتبثی و  مل  ثیدحلا  اذـه  دـیعلا  قیقد  نب  نیدـلا  یقت 

رد دـناهدرک  جراخ  جاجتحا  کسمت و  هرئاد  زا  ار  نآ  تنـس  لها  هک  هعوضوم  ثیداـحا  نیاـب  کـسمت  سپ  عوضوم  ّهنا  يرزجلا  نیدـلا 
زا ار  وا  هک  یصخش  رکون  اب  دنک  ادیپ  تفرعم  یصخش  هک  دنام  نادب  نیا  هعیش و  ياملع  يدنمشناد  رب  تسحیرص  لیلد  ناشیا  مازلا  ماقم 

رکون نالف  هک  دنادرگ  رهـش  رد  يدانم  هدروآرب  دوخ  هناخ  زا  هدومن  مولعم  ار  وا  تنایخ  هدید و  ار  وا  تاریـصقت  هدرک و  فرطرب  يرکون 
رکون نآ  اب  هتسناد  ار  بتارم  همه  نیا  حولهداس  صخش  نیا  مرادن  وا  تالماعم  هدهع  متسین و  وا  رادهمذ  نم  تسین  يراک  رـس و  نم  اب  ار 
اذهعم دوب و  دهاوخ  تهافس  هبترم  لامک  رد  القع  دزن  حولهداس  نیا  داهن  زاغآ  نتـساوخرد  صخـش  نآ  زا  هلماعم  رز  دومن و  نید  هلماعم 
ربمغیپ زا  دعب  لصف  الب  دشاب  مه  ماع  تسایر  بحاص  هک  تسمزال  هچ  دش  ملعلا  ۀنیدم  باب  یـصخش  رگا  هک  اریز  تسین  مه  اعدم  دیفم 
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مزال طورـشم  دوجو  طرـش  کـی  نادـجو  زا  تشگ و  ققحتم  متا  هجوب  يو  رد  تماـما  طئارـش  زا  طرـش  کـی  هکنآ  باـبلا  یف  اـم  ۀـیاغ 
لثم دشاب  هدش  تباث  تنس  لها  تایاورب  مه  نارگید  رد  طرش  نآ  زا  هدایز  ام  طرش  نآ  هکنآ  فصو  اب  دیآیمن 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  دق  ّالا و  يردص  یف  ائیش  هَّللا  ّبص  ام 
لثم و 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 
دنروخیمن مازلا  تیاورکیب  هک  دومن  دیابن  ناشیا  مازلا  دصق  الا  درک و  دیاب  رابتعا  اج  ره  رد  تسا  يرابتعا  ار  تنس  لها  تایاور  رگا 

هباحص زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایوار  رکذ  رد  هدئاف » هد   » باوج دیهمت 

هراشا

دهاش بابخ  هک  یفـصو  اب  هک  تس  نیا  راصعا  نوگاـنوگ  بئاـجع  راـگزور و  نوملقوب  بئارغ و  زا  ریـصبلا  ریبخلا  فطلب  انیعتـسم  لوقا 
ار هّینـس  صاوخ  ماوع و  دـناشیوخ و  تقو  نیققحملا  ماما  نیثدـحملا و  دنـسم  مورقلا و  سیئر  مولعلا و  يواـح  دوخ  عاـبتا  دزن  بحاـص 

فاصناب فاصتا  دیزمب  تسراهتشا  تیاغ  رد  ثیدح  فیرش  نف  رد  تارضحنیرب  ناشتسایر  راختفا و  شزان و  لامک  ناشترـضح  تادافاب 
ۀیربلا ماما  هیلع  بقانم  ۀـّیلج و  لئاضف  ناعذا  افـص و  نسح  یئاصقا  نامیا و  الو و  شوج  ياهتنم  فاـستعا و  زا  تبناـجم  دـعب و  لاـمک  و 
لطاب دوخ  دساف  معزب  تخاس  دنناوتن  نآ  راکنا  مه  نیبصعتم  نیدناعم و  ترهش  رتاوت و  تیاهن  ببسب  هک  ار  ۀّیحتلا  مالـسلا و  فالآ  هیلع 

در لاطباب و  اج  نیا  رد  هکنآ  ات  دناهدولآ  هبیجع  تاوفه  هبیرغ و  تافارخب  ار  نامجرت  تعالخ  نابز  نا  نیجهت  نیهوت و  رد  هدومناو 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هدراب تاهوفت  هنجهتـسم و  هعـشب  تاملکب  هداد  تراسخ  تبیخ و  بلاج  تراسج  تارج و  لامک  وا  هداشگ و  دوخ  رب  حدق  حرج و  باب 
لاح هداتفا  نآب  ریراحن  ّقح  لها  لالدتـسا  ریقحت  ءازا  رد  یئهدـساک  تاریوزت  هدـساف و  تاریرقتب  هداهن  زاـغآ  نآ  عیطقت  عینـشت و  هنهتمم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  لـئاضف  لـئالج  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسراکـشآ  حـضاو و  راـثآ  ثیداـحا و  نف  سراـمم  یندا  رب  هکنآ 

نیثدـحم زا  يرایـسب  تسین و  روکذـم  نآ  رد  هک  تسبانج  نآ  بقاـنم  بتک  زا  یباـتک  رتمک  ترهـش  تیاـهن  ببـسب  دـشابیم و  مالـسلا 
قاذح نیدقان  زا  یعمج  هدیورگ و  زودنافرش  نا  تابثا  تیاورب و  نیربتعم  هّمئا  نیربتخم و 

4 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مظاعا زا  یخرب  هدومن و  رکذ  مزج  متحب و  ارنآ  مالعا  مخافا  زا  يرطـش  هدـیورگ و  نآ  حیحـصتب  قاّبـس  هذـباهج  زا  یتاعامج  نیـسحتب و 
نیدـئاج رب  فارـصنا  لوکن و  فارحنا و  لودـع و  باوبا  هتـسخ و  نیدـحاج  نیدـناعم و  بولق  هدومرف  فوـصوم  ترهـشب  ار  نآ  ماـخف 

مرآ نایب  ضرعمب  ثیدح  نیاب  قح  لها  جاجتحا  لالدتسا و  تحص  هلمکم  هلدا  هلصفم و  هوجو  فیحن  هک  نآ  زا  لبق  دناهتـسب و  نیدئام 
رظان ریصبت  تیبثت و  دئاوعلا  ۀبجعم  دئاوف  ضعب  ریبحت  ریرحتب و  مرامگرب  ریزعتلا  میظع  بطاخم  ریوشت  لیجخت و  رییعت و  دیدنتب و  تمه  و 

میازفایم ریدقلا  کلملا  نوعب  ریبخ  نعمم  تریصب  تربخ و  نآ  ریطست  مقرب و  میامنیم و  ریرحن 

هّللا دبع  نب  رباج  سابع ، نبا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح ، ماما  نینمؤملا ، ریمأ  ترـصح  هباحـص : زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایوار  رکذ  - 1
نب هّللا  دبع  نامیلا ، نب  ۀفیذح  يراصنالا ،

ملعلا ۀنیدم  ثیدحب  لوسر  ترضح  باحصأ  هلمج  فارتعا  دوعسم 4  نب  هّللا  دبع  صاعلا ، نب  ورمع  کلام ، نب  سنأ  رمع ،
تیاور ار  مالسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا  فرشا  بانج  فیرش  ثیدح  نیا  هک  مالعا  هینس  دزن  ماظع  هباحص  رکذ  رد  یلوا  هدئاف 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 38 

http://www.ghadirestan.com


هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوخ  دنتـسه  هلمج  نآ  زا  سپ  دناهدرک 
يدنغاب و رکب  وبا  يذمرت و  بوقعی و  نب  دابع  لبنح و  نب  دمحا  دیعس و  نب  دیوس  ار  بانجنآ  ثیدح  دناهدومرف و  تیاور  مّلـس  هلآ و  و 

نب دمحا  یلزاغملا و  نبا  نارـشب و  نبا  میعن و  وبا  هیودرم و  نبا  مکاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  یلزح و  ناذاش  نبا  يدادـغبلا و  رفظملا  نب  دّـمحم 
يربط و نیدلا  بحم  یجنک و  فسوی  نب  دمحم  يزوجلا و  نبا  طبـس  راجنلا و  نبا  يرزجلا و  ریثالا  نب  نیدـلا  دـجم  یمـصاع و  دـمحم 

هَّللا دبع  نب  خیـش  یباصو و  میهاربا  یقتم و  یلع  یکم و  رجح  نبا  يدوهمـس و  نیدلا  رون  یطویـس و  نیدلا  لالج  دمحا و  نیدلا  باهش 
دبع يرـصم و  نابـص  خیـش  یناشخدب و  دمحم  ازرم  يدرک و  میهاربا  يولهد و  قحلا  دبع  يرداق و  یناخیـش  یکم و  دمحا  سوردیعلا و 

ینامیلـس و نیدـلا  رون  يونهکل و  ثدـحم  یلع  نسح  يونهکل و  هَّللا  یلو  یتپیناـپ و  هَّللا  ءاـنث  يونهکل و  نیبم  دـمحم  یلیجع و  رداـقلا 
میهاربا نب  نامیلـس  ار  بانج  نآ  ثیدح  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هلمج  نآ  زا  دناهدومن و  رکذ  یخلب  میهاربا  نب  نامیلس 

نبا هیودرم و  نبا  ار  بانج  نآ  ثیدح  دنتسه و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هلمج  نآ  زا  هدروآ و  يرتحبلا  دیعس  یبأ  نع  القن  یخلبلا 
ار ناشثیدح  دنتسه و  سابع  نب  هَّللا  دبع  هلمج  نآ  زا  هدروآ و  یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  راجنلا و  نبا  یمصاع و  یلزاغملا و  نبا  نارشب و 
یناهبـصا و خیـشلا  وبا  یناربط و  مساقلا  وبا  يربط و  ریرج  نبا  يرطنق و  میمت  نبا  مصا و  سابعلا  وبا  يدادغب و  مهف  نبا  نیعم و  نب  ییحی 
یمـصاع و یقهیب و  یلع  وبا  یلزاغملا و  نبا  یبطرق و  ربلا  دـبع  نبا  يدادـغب و  بیطخ  یقهیب و  رکب  وبا  هیودرم و  نبا  يروباسین و  مکاح 

نیدـلا لامج  يزم و  جاـجحلا  وبا  يومح و  نیدـلا  ردـص  یجنک و  فسوی  نب  دـمحم  يرزجلا و  ریثـالا  نبا  نیدـلا  زع  مزراوخ و  بطخا 
رون یطویـس و  نیدلا  لالج  ینالقـسع و  رجح  نبا  يرزج و  نیدلا  سمـش  يدابآزوریف و  نیدلا  دجم  یئالع و  نیدلا  حالـص  يدـنرز و 

دمحم ازریم  يزیزع و  یلع  يدانم و  فوءرلا  دـبع  يزاریـش و  ثدـحم  نیدـلا  لامج  یباـصو و  میهاربا  یقتم و  یلع  يدوهمـس و  نیدـلا 
نیدـلا رون  يونهکل و  هَّللا  یلو  یتپیناپ و  هَّللا  ءانث  يونهکل و  نیبم  دـمحم  يولهد و  هَّللا و  یلو  هاـش  ملاـع و  ردـص  دـمحم  یناشخدـب و 
قازرلا دـبع  ار  ناشثیدـح  يراـصنا و  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  دنتـسه  هلمج  نآ  زا  دـناهدرک و  نآ  تاـبثا  تیاور و  یخلب  نامیلـس  یناـمیلس و 

یعفاشلا راطعلا  نسحلا  وبا  يروباسین و  مکاح  اقسلا و  نبا  یشاش و  لافق  یناربط و  مسقلا  وبا  رازب و  رکب  وبا  یناعنص و 
5 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع یجنک و  هَّللا  دبع  وبا  رکاسع و  نبا  یملید و  رادرهـش  یملید و  هیوریـش  یلزاغملا و  نبا  یناجدنغ و  دـمحم  وبا  يدادـغب و  بیطخ  و 
رجح نبا  يراخب و  باهولا  دبع  يدوهمس و  نیدلا  رون  یطویس و  نیدلا  لالج  ینالقـسع و  رجح  نبا  يرزج و  نیدلا  سمـش  ینادمه و 

دمحم ازرم  يدرک و  میهاربا  يزیزع و  یلع  يدانم و  فؤرلا  دبع  يزاریش و  ثدحم  نیدلا  لامج  ینمی و  سوردیع  یقتم و  یلع  یکم و 
يونهکل ثدـحم  یلع  نسح  یتپیناـپ و  هَّللا  ءاـنث  يونهکل و  نیبم  دـمحم  يرـصم و  نابـص  لـضاف  يولهد و  هَّللا  یلو  هاـش  یناشخدـب و 

تابثا و یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  ینادمه و  یلع  دیـس  ار  ناشثیدح  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  تسا  هلمج  نآ  زا  دناهدومن و  تابثا  تیاور و 
نآ زا  هدروآ و  یلزاغملا  نبا  نع  القن  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  ناشثیدـح  نامیلا و  نب  ۀـفیذح  دنتـسه  هلمج  نآ  زا  دـناهدومن و  لـقن 

دمحم ازریم  ینمی و  سوردـیع  یکم و  رجح  نـبا  يروباـسین و  مکاـح  یناربـط و  مـسقلا  وـبا  شثیدـح  رمع و  نـب  هَّللا  دـبع  تـسا  هـلمج 
تیاور و یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  يونهکل و  هَّللا  یلو  یتپیناپ و  هَّللا  ءانث  يونهکل و  نیبم  دـمحم  يرـصم و  نابـص  لضاف  یناشخدـب و 
زا دناهدرک و  لقن  تابثا و  یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  ینادمه و  یلع  دیس  ار  شثیدح  کلام و  نب  سنا  تسا  هلمج  نآ  زا  دناهدرک و  لقن 

یلع یفخی  امک ال  باحـصالا  نم  مهریغ  یلا  هدومن  تابثا  مزراوخ  بطخا  دـیؤملا  وبا  ار  شثیدـح  هک  صاـعلا  نب  ورمع  تسا  هلمج  نآ 
ققحت رد  یفالتخا  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحصا  رصع  رد  نوچ  بابلا و  اذه  دهاوش  عّبتت  نّمم  بابلالا  یلوا 
قافتا قابطا و  راثملا  ةزیزع  راثالا  ۀـلیلج  تلیـضف  نیرب  نیدـناعملا  وا  نیلاوملا  نم  اوناک  ءوس  ناشیا  هلمج  هکلب  دوبن  فیرـش  ثیدـح  نیا 
ثیدـح نیا  ناونع  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتایـس  امک  نیطمـسلا  ررد  مظن  باـتک  رد  يدـنرز  نیدـلا  لاـمج  همـالع  تهج  نیمهب  دنتـشاد 
حیـضوت رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  اوجهتنا و  قافولا و  قیرط  اوکلـس  اوجهتبا و  باحـصالا و  اهب  فرتعا  يرخا  ۀلیـضف  هدومرف  فیرش 
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ۀلیـضف هذه  لاق  يدنرزلا و  هاور  هتفگ  سابع  نبا  تیاورب  فیرـش  ثیدح  نیا  لقن  دـعب  دـعب  امیف  یلاعت  هَّللا  نوعب  فرعتـس  امک  لئالدـلا 
امم باطتـسملا  بیطلا  باصنلا  قیثولا  ثیدـحلا  اذـه  ناک  اذإ  یهتنا و  اوجهتنا  قافولا و  قیرط  اوکلـس  اوجهتبا و  باحـصالا و  اهب  فرتعا 

کلـسم هیف  اوجهتنا  و  بارطـضا ، فالتخا و ال  الب  قافولا  قیرط  هیف  اوکلـس  و  بایترا ، ءارتما و ال  ـالب  هب  اوجهتبا  باحـصالا و  هب  فرتعا 
له باصتنالا ، ۀـیاغ  مهنع  ّبذـلل  بصتنی  و  باستنالا ، لک  مهیلإ  بستنی  نمم  هیف  نعطلا  غوسی  فیک  بالتخا ، جالتخا و ال  الب  قافتالا ،
نع یقاولا  وه  و  بابّتلا ، رابتلا و  يواهم  یف  عوقولا  نع  مصاعلا  هَّللا  بالقنالا و  غیزلا و  يوذ  باد  و  بالخلا ، عدخلا و  لها  عینص  ّالا  اذه 

باذکلا لطابلا و  لها  عدخب  عادخنالا 

دناهدومن تیاور  هباحص  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  نیعبات  رکذ  - 2

نم مالسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  ناجلا  سنالا و  دیـس  ثیدح  نیا  تیاور  هک  ناشالاو  تارـضح  نیا  دزن  ناسحالاب  نیعبات  نایب  رد  هیناث  هدئاف 
نب نیسحلا  نب  یلع  نیدجاّسلا  دیس  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  ناشیا  لوا  دناهدومن  نانملا  کلملا 
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یلع یفخی  امک ال  تسا  تنـس  لها  حالطـصا  ربانب  فرـص  نیعبات  رد  ترـضح  نآ  دیدعت  دنـشابیم و  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 
مود دناهدروآ  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  راجنلا و  نبا  یمـصاع و  یلزاغملا و  نبا  نارـشب و  نبا  ار  بانجنآ  ندرک  تیاور  مالحالا و  یلوا 

نیرد زین  بانج  نآ  رکذ  مالـسلا و  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نیرخآلا  نیلوالا و  مولع  رقاـب  ماـما  باـنج 
نامیلس راجنلا و  نبا  یمصاع و  یلزاغملا و  نبا  نابش و  نبا  زین  ار  بانج  نآ  تیاور  افنآ و  هیلإ  انرشا  امک  تسا  هینس  حلطـصم  ربانب  هرمز 

رکذ یطویس  نیدلا  لالج  یبرح و  ناذاش  نبا  ار  شندرک  تیاور  یفوکلا و  یلظنحلا  هتابن  نب  غبصا  موس  دناهدومن  رکذ  یخلب  میهاربا  نب 
نب ثراح  مجنپ  دناهتشاد  روکذم  یلزاغملا  نبا  يدادغبلا و  رفظملا  نبا  يدنغاب و  رکب  وبا  ار  شندرک  تیاور  یبض و  ریرج  مراهچ  هدرک 

مـشش دناهدرک  تابثا  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  يدادـغب و  بیطخ  ینجاور و  بوقعی  نب  دابع  ار  شتیاور  یفوکلا و  ینادـمهلا  هَّللا  دـبع 
یفوکلا يدسالا  ریبج  نب  دیعس  متفه  دناهدروآ  یطویس  نیدلا  لالج  یلزح و  ناذاش  نبا  ار  شتیاور  یفوکلا و  یلظنحلا  فیرط  نب  دعس 

تیاور یفوکلا و  یمرضحلا  لیهک  نب  هملس  متشه  تسحضاو  يومحلا  نع  القن  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  حیرـصت  زا  شندرک  تیاور  و 
فورعملا یفوکلا  يدسالا  نارهم  نب  نامیلـس  مهن  دناهدرک  نایب  يزوجلا  نبا  طبـس  لبنح و  نب  دـمحا  یناثدـح و  دیعـس  نب  دـیوس  ار  وا 

یناربط و مکاح و  يربط و  ریرج  نبا  يرطنق و  میمت  نبا  يروباسین و  مصا  يدادـغب و  مهف  نبا  نیعم و  نب  ییحی  ار  وا  تیاور  شمعالاب و 
دبع وبا  يرزجلا و  ریثالا  نب  نیّدلا  ّزع  مزراوخ و  بطخا  یمـصاع و  یقهیب و  یلع  وبا  یلزاغملا و  نبا  يدادغب و  بیطخ  یقهیب و  رکب  وبا 

یطویـس و نیدلا  لالج  يرزج و  نیدلا  سمـش  يدابآزوریف و  نیدلا  دجم  یئالع و  نیدلا  حالـص  يومح و  نیدلا  ردـص  یجنکلا و  هَّللا 
يدادغب بیطخ  ینجاورلا و  بوقعی  نب  دابع  هدافا  زا  شندرک  تیاور  یفوکلا و  یلولـسلا  ةرمـض  نب  مصاع  مهد  دناهدرک  لقن  ناشیا  ریغ 

یناعنـص و قازرلا  دبع  ار  شتیاور  یکملا و  يراقلا  مثیخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  مهدزای  دوشیم  ققحتم  تباث و  یجنکلا  هَّللا  دـبع  وبا  و 
نبا یلزاغملا و  نبا  یناجدنغ و  دمحم  وبا  يدادغب و  بیطخ  یعفاشلا و  راطعلا  نسحلا  وبا  يروباسین و  مکاح  اقـسلا و  نبا  یـشاش و  لافق 

یندـملا و یمیتلا  نامهب  لاقی  نامثع و  نب  ناـمحرلا  دـبع  مهدزاود  دـناهدومن  ناـیب  ینالقـسع  رجح  نبا  یجنگ و  هَّللا  دـبع  وبا  رکاـسع و 
حیرصت زا  شتیاور  یحبانصلا و  هَّللا  دبع  وبا  يدارملا  ۀلیـسع  نب  هَّللا  دبع  مهدزیـس  دناهدرک  رکذ  تارـضح  نیمه  زین  ار  وا  ندرک  تیاور 

یموزخملا جاجحلا  وبا  ربج  نب  دـهاجم  مهدراهچ  تسرهاـب  رهاـظ و  يزوجلا  نبا  طبـس  لـبنح و  نب  دـمحا  یناثدـح و  دیعـس  نب  دـیوس 
، مالعالا نیعباّتلا  نم  ۀـباصع  هذـهف  تسحئال  حـضاو و  دـناهدرک  رکذ  ار  شمعا  تیاور  هک  یتارـضح  هداـفا  زا  شندرک  تیاور  یکملا و 

یلع ةوبّنلا  ةاکـشم  نم  هرودـص  تبثف  مالظلا ، بهاـیغل  يرادـلا  ثیدـحلا  اذـه  اوور  دـق  مالـسالا ، یف  تباـثلا  مدـقلاب  مهدـنع  نیفورعملا 
، مائللا نیرکنملا  تاغزن  تحازنا  و  ماثغالا ، نیحداقلا  تاطقس  تحاب  و  ماغطلا ، نینعاطلا  تاوفه  تحاط  و  مالّسلا ، فالآ  هلآ  اهبحاص و 
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، ماعنملا کلملا  هّلل  دمحلا  و 

مهدزیس نرق  ات  موس  نرق  زا  دناهدرک  تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  یّنس  ياملع  رکذ  - 3

راثالا و یمیظع  نیدـقنم  ریراحن  راخفلا و  لیلج  نیققحم  ریهاـشم  ظاـقیا و  نیدنـسم  هّلجا  ظاـفح و  نیثدـحم  رباـکا  رکذ  رد  هثلاـث  هدـئاف 
تنـس لها  تارـضح  ناکملا  عیفر  یئالبن  لضافا  نأشلا و  یعینم  یئاهبن  لثاما  تلزنمیلاع و  يالمک  مخافا  تبترم و  الاو  ياـملع  مظاـعا 

ریرقت و دـییات و  ریزات و  دییـشت و  تیبثت و  دـیدست و  قیقحت و  تعاذا و  رـشن و  تعاشا و  رکذ و  جاردا و  تابثا و  جارخا و  تیاورب و  هک 
رکب وبا  تسناشیا  هلمج  زا  سپ  دناهدوبر  رادتبالا  رهبم  رامضم  نیرد  رگدکی  زا  قبـسلا  بصق  هدومرف  لاغتـشا  فیرـش  ثیدح  نیا  دیکأت 

و يرابنالا - یناثدحلا  يورهلا  دیعـس  نب  دیوس  دمحم  وبا  و  يّرملا - نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  یناعنـصلا و  عفان  نب  مامه  نب  قازرلا  دـبع 
یلع وبا  و  يدنرتلا - ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  و  يدسالا - ینجاورلا  بوقعی  نب  دابع  و  ینابیـشلا - لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا 

نب دمحم  رفعج  وبا  و  رازبلاب - فورعملا  قلاخلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحا  رکب  وبا  و  يدادغبلا - مهف  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا 
يومالا بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  و  يدادغبلا - یطـساولا  يدنغابلا  ثراح  نب  نامیلـس  نب  دمحم  نب  دـمحم  رکب  وبا  یناربطلا و  ریرج 
یمیمتلا میلـس  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  دـمحم  رکب  وـبا  و  يدادـغبلا - يرطنقلا  طاـیخلا  میمت  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نسحلا  وـبا  و  مصـالا -
یـشاشلا لیعامـسا  نب  یلع  نب  دـمحم  رکب  وـبا  یناربـطلا و  بوـیا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلا  وـبا  و  یباـعجلاب - فورعملا  يدادـغبلا 

هَّللا دبع  دمحم  وبا  خیـشلا و  یباب  فورعملا  ینایحلا  یناهبـصالا  نایح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  و  لافقلاب - فورعملا 
نب رفظملا  نب  دمحم  نیسحلا  وبا  و  یفنحلا - يدنقرمسلا  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  و  یطساولا - اقسلا  نباب  فورعملا  نامثع  نب  دمحم  نب 
نب رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  و  يدادـغبلا - نیهاـش  نباـب  فورعملا  ناـمثع  نب  دـمحا  نب  رمع  صفح  وبا  و  يدادـغبلا - یـسیع  نب  یـسوم 
ۀطب نب  نادمح  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  هَّللا  دـبع  وبا  و  یلزحلا - يرکـسلا  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  ناذاش  نب  نسح  نب  دـمحم 

نب دمحا  رکب  وبا  و  مکاحلاب - فورعملا  ّيروباسینلا  یبضلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  و  ۀـطب - نباب  فورعملا  يربکعلا 
و یعفاشلا - هیقفلا  راطعلا  دمحا  نب  رفظم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  و  یناهبصالا - هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  یناهبـصالا و  هیودرم  نب  یـسوم 

بلاغ وبا  و  یقهیبلا - یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  و  يدرواملاب - فورعملا  یعفاشلا  يرـصبلا  بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 
نب فسوی  رمع  وبا  و  يدادغبلا - بیطخلاب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  و  نارشب - نباب  فورعملا  يوحنلا  لهـس  نب  دمحا  نب  دمحم 
نب دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  و  یناجدنغلا - یـسوم  نب  دمحا  نب  نسحلا  دمحم  وبا  و  یبطرقلا - يرمنلا  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع 
نب دـمحا  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  و  یناعمـسلا - رابجلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  روصنم  رفظملا  وبا  و  یلزاغملا - نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا 

یمصاعلا و یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  و  یملیدلا - ینادمهلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  عاجـش  وبا  و  یقهیبلا - نیـسحلا 
رابجلا دبع  نب  دمحم  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  میرکلا  دبع  و  یملیدلا - ینادمهلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش 

وبا و  مزراوخ - بطخاب  فورعملا  قاحـسا  نب  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  و  يزورملا - یناعمـسلا  یمیمتلا  رفعج  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب 
یـسلدنالا يولبلا  دـمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  و  رکاـسع - نباـب  فورعملا  یقـشمدلا  نیـسحلا  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساـقلا 

دمحم نب  كرابم  تاداعسلا  وبا  و  خیشلا - نباب  فورعملا 
8 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نباب فورعملا  يرزجلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  و  ریثالا - نباب  فورعملا  يرزجلا  میرکلا  دبع  نب  دـمحم  نب 
نباب فورعملا  يدادغبلا  دومحم  نب  دمحم  نیدلا  بحم  و  یـسلدنالا - یئاطلا  یبرع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نیدـلا  ییحم  و  ریثالا -
طبسب فورعملا  یلغزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیدلا  سمش  و  یعفاشلا - یبیصنلا  یشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  راجنلا و 
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مـساقلا یبأ  نب  مالـسلا  دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  نیدـلا  زع  و  یعفاـشلا - یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وـبا  يزوـجلا و  نبا 
دیعـس و  یکملا - یعفاشلا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدـلا  بحم  و  يوونلا - يّرم  نب  فرـش  نب  ییحی  ایرکز  وبا  و  یملـسلا -
دمحم دیـس  و  يزوفلا - ینیـسح  ریماب  فورعملا  دمحم  نب  نیـسح  و  ینورزاکلا - روصنم  نب  دمحا  و  یناغرفلا - دمحا  نب  دمحم  نیدـلا 
ماـظن و  ینیوجلا - هیومح  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـیؤملا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  عماـجملا  وبا  و  یناـمرکلا - دومحم  دیـس  نب 

- يزملا نمحرلا  دبع  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نیدلا  لامج  و  ایلوا - ماظنب  مهتنسلا  یلع  روهـشملا  يراخبلا  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا 
نیدـلا باهـش  نب  یلع  یعفاـشلا و  یقـشمدلا  یئـالعلا  يدـلکیک  نب  لـیلخ  دیعـس  وبا  نیدـلا  حالـص  و  يدـنرزلا - فـسوی  نب  دـمحم  و 

یـشکرزلا هَّللا  دـبع  نب  رداهب  نب  دـمحم  نیدـلا  ردـب  خیـش  و  اّلم - ریماب  فورعملا  یناشخدـبلا  رالاس  نب  رفعج  نیدـلا  رون  و  ینادـمهلا -
و يدابآزوریفلاب - ریهشلا  يوغللا  يزاریشلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  بوقعی  نب  دمحم  يریمدلا و  یسیع  نب  دمحم  نیدلا  لامک  و  یعفاشلا -

نب دمحم  رکب  وبا  نیدلا  نیز  و  يرزجلا - دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  و  یطـساولا - یجیالا  يورجهلا  دـمحم  نیدـلا  ماما 
دمحم نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  و  يدابآتلودلا - یلوازلا  نیدلا  سمـش  نب  نیدلا  باهـش  و  یفاوخلا - یلع  نب  دمحم 

نب یلع  نیدلا  رون  و  لئالدلا - حیضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهش  دیسلا  و  ینالقـسعلا - ینانکلا  رجح  نب  دمحا  نب  دومحم  نب  یلع  نب 
دمحم نیدلا  سمش  و  یماطسبلا - دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  و  یکملا - یکلاملا  غابـصلا  نباب  فورعملا  دمحا  نب  دمحم 

نب نیسح  و  يواخـسلا - دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ریخلا  وبا  نیدلا  سمـش  و  یـشخبرونلا - یجهاللا  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب 
و يدوهمـسلا - هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  و  یطویـسلا - رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  و  ظعاولاب - فورعملا  یفـشاکلا  یلع 

نب دمحا  نیدلا  باهش  یکملا و  یمشاهلا  دهف  نباب  فورعملا  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  رغ  و  يزاریشلا - یجنخلا  ناهبزور  نب  هَّللا  لضف 
دعـسا نب  دمحم  نیدـلا  لالج  و  یعفاشلا - يرـصملا  ینالطـسقلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  کلملا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نب  دـمحم 

دبع ریما و  دناوخب  وعدملا  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  و  يدبیملا - يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  نیدـلا  لامک  و  یناودـلا - یقیدـصلا 
نـسحلا وبا  خیـش  و  یحلاصلا - یقـشمدلا  یماشلا  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  و  يراخبلا - دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دـمحم  نب  باهولا 

و یقتملاب - ریهـشلا  نیدـلا  ماـسح  نب  یلع  و  یکملا - یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  و  یناـنکلا - قارع  نب  دـمحم  نب  یلع 
ازریمب ریهـشلا  يزاریـشلا  یناـجرجلا  نیدـلا  نیعم  نب  ساـبع  و  ینتفلا - رهاـط  دـمحم  و  یعفاـشلا - ینمیلا  یباـصولا  هَّللا  دـبع  نب  مـیهاربا 

دبع نب  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج  و  ینمیلا - سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  و  یمرهج - نیدلا  رخف  نب  نیدلا  لامک  و  مودـخم -
يزاریشلا نمحرلا 

9 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جات نب  فؤرلا  دـبع  دـمحم  و  يراـقلاب - فورعملا  يورهلا  دـمحم  ناطلـس  نب  یلع  و  يدنقرمـسلا - اـباب  موصعم  دـمحم  تمـصعلا  وبا  و 

دمحم نب  لضف  نب  دمحا  خیـش  و  یـسلدنالا - يرقملا  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  و  يروهاللا - ینانبلا  بوقعی  الم  و  يوانملا - نیفراعلا 
دمحم دیس  و  يولهدلا - يراخبلا  نیدلا  فیس  نب  قحلا  دبع  و  يرداقلا - یناخیشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم  و  یعفاشلا - یکملا  ریثکاب 

نب نمحرلا  دبع  و  ینامثعلا - یتشچلا  میکح  انیب  نب  میحرلا  دبع  نب  هید ؟ هَّللا  و ؟ يراخبلا - نسح  دیس  نب  ملاع  هام  نیدلا  لالج  دیـس  نب 
نب دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  رکب  یبأ  نب  يولع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  خیـش  و  یتشچلا - مساق  نب  لوسرلا  دـبع 

و یعفاشلا - يرهاقلا  یـسلماربشلا  یلع  نب  یلع  نیدلا  رون  ءایـضلا  وبا  و  يزیزعلا - میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  و  يرفجلا - دمحا 
- يرصبلا يدرکلا  نامیلس  نب  لیعامسا  و  یعفاشلا - يروزرهشلا  یناروکلا - يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  و  يدنبشقنلا - یلبنسلا  نیدلا  جات 

دبع نب  دمحم  دیـس  و  یعفاشلا - يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  و  یکلاملا - یناقرزلا  يرهزالا  فسوی  نب  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  و 
نب دمحا  هَّللا  یلو  هاش  ملاع و  ردص  دمحم  و  یناشخدبلا - یثراحلا  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  و  ۀـبیط - لیزن  يدرکلا  یجنزربلا  لوسّرلا 

و ینفحلاب - ریهشلا  يرـصملا  یعفاشلا  دمحا  نب  ملاس  نب  دمحم  خیـش  و  يدنـسلا - نیما  دمحم  نب  نیعم  دمحم  و  يولهدلا - میحرلا  دبع 
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ینیسح نیدلا  رمق  و  لمج - نامیلس  خیش  و  يرصملا - نابصلا  یلع  نب  دمحم  و  یناعنصلا - ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم 
نب قحلا  دبع  دمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  نب  نیبم  دمحم  و  یعفاشلا - یلیجعلا  يرکب  نب  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  يداباقنروالا و 
داوج خیش  و  بطاخم - دوخ  يولهدلا  هَّللا  یلو  نب  زیزعلا  دبع  یتپیناپ و  هَّللا  ءانث  يونهکللا و  يولاهسلا  نیدلا  بطق  نب  دیعس  دمحم  الم 

دیـشر دـمحم  و  یناعنـصلا - یناـکوشلا  یلع  نب  دـمحم  و  یتوـپرخلا - دـمحا  نب  رمع  و  یفنحلا - یطاـباسلا  طاـباس  مـیهاربا  نـب  طاـباس 
ثدحم یلع  نسح  ازرمب  فورعملا  یـشرقلا  یلعلا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  لامج  و  بطاخم - دیـشر  ذیملت  يولهدلا  ناخنیذـلا 

دمحم الم  نب  قحلا  دبع  دمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  نب  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  ینامیلـسلا - لیعامـسا  نب  نیدلا  رون  و  بطاخم - دیرف  ذیملت 
نب میهاربا  نب  نامیلس  و  هدازیسولاب - ریهشلا  يدادغبلا  هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیدلا  باهـش  و  يونهکللا - يولاهـسلا  نیدلا  بطق  نب  دیعس 

يدابآردـیحلا مث  يزیربـتلا  یناـمکرتلا  مساـق  نب  دـمحم  ناـمّزلا  نـسح  يوـلوم  و  ینویادـبلا - هَّللا  ۀمالـس  و  يزودـنقلا - یخلبلا  دـمحم 
مالعا هذهف  رصاعملا - یمینغلا  يدنفا  ینغلا  دبع  رصاعملا و  یلذاشلا  یکلاملا  یلزتعملا  يوعمجبلا  یتنمدلا  نامیلـس  نب  یلع  و  رـصاعملا -

نم بیرتسی  مهتادافا ال  یعو  بغ  و  مهتایاور ، عامـس  دـعب  مهماظع و  مهناکرا و  نم  برح  ءامـسا  مهمـالعا و  ۀینّـسلا و  ءاـملع  نم  عمج 
نامیالا و ناعذالا و  قیدصتلا و  یف  هدیدستب  هردص  نع  جرحلا  حازا  هدییأتب و  هبلق  نع  نیرلا  فشک  هدـصقل و  هرـصب  هدـشرل و  هَّللا  هقفو 
ۀنـسلا و ضماوغب  نیفراعلا  نیطاسالل  يورملا  نایعألا ، ةرهملا  دـنع  لوبقملا  نأشلا ، یلجلا  ناهربلا  رهابلا  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـهب  ناقیالا 

، نائنشلا یغبلا و  يواغم  یلع  مجهّتلا  و  ناودعلا ، غیزلا و  يواهم  یف  محقتلا  نع  نئاّصلا  هَّللا  و  نآرقلا ،
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تسحئال حضاو و  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  ناشتادافا  تاحیرصت و  زا  هک  هینس  ماظع  ياملع  يامسا  دارفا  رد  هعبار  هدئاف 
10 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبا تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و  فیرش  ثیدح  نیا  تحـصب  حیرـص  حیرـصت  هک  يرمّتلا  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ 
وبا تسا  هلمج  نآ  زا  هدومرف و  نآ  تحـصب  مکح  همکحلا  راد  انا  ثیدحب  ثیدـح  نیا  داحتا  رایتخاب  هک  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج 

همالع تسا  هلمج  نآ  زا  هدومرف و  تباث  فیرـش  ثیدح  نیا  تحـص  مامت  مامتهاب  هک  ّيروباسینلا  مکاح  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع 
رب هوالع  هدرک و  لقن  يرخا  دعب  ةرم  حیحصتلاب  هاّیا  افصاو  يذمرت  عماج  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  یـشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا 

رفظملا وبا  همالع  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرمـش و  ادـقتعم  ۀحـص و  هحجار  ثیداـحا  هلمج  زا  ارنآ  ماـمت  حیرـصتب  نآـب  داهـشتسا  لالدتـسا و 
نآ رد  هک  هرهاظ  تنس  هلمج  زا  هرهتـشم و  هتباث  لئاضف  زا  ار  ثیدح  نیا  تحارـصب  هک  يزوجلا  نبا  طبـسب  فورعملا  یلغزق  نب  فسوی 

ثیدح نیا  هک  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومرف و  نا  تابثا  مامت  مامتهاب  هدومناو  تسین  بایترا  کش و 
هّمئا و بتک  زا  هحیحـص  ثیداحا  رب  تسلمتـشم  باتک  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  نا  ردص  رد  هدومن و  تیاور  بلاطلا  ۀیافک  رد  ار  فیرش 

نیا تحـصب  دهاش  هک  هدومن  ینایب  يواخـس  حیرـصتب  بسحب  هک  یئالع  يدـلکیک  نب  لیلخ  نیّدـلا  حالـص  تسا  هلمج  نآ  زا  ظافح و 
دراد فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  حیحـصب  تقفاوم  يالع  ظفاح  لوق  هک  هدومن  هدافا  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  وا  تسا  فیرـش  ثیدح 
لقن دییات  ماقم  رد  ثیدح  نیا  تحصب  مکاح  مکح  بلاطملا  ینـسا  رد  هک  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

نیدـلا سمـش  تسا  هلمج  نآ  زا  تسناـسح و  حاحـص و  تارتاوتم و  زا  باـتک  نیا  ثیداـحا  هک  هدوـمن  حیرـصت  باـتک  لوا  رد  هدرک و 
هتفگ و هدومناو و  ثیدح  تحـصب  دهاش  ار  نآ  هک  یئالع  همالع  نایب  لقن  دعب  هنـسح  دصاقم  رد  هک  يواخـسلا  نامحرلا  دبع  نب  دمحم 
زا هدومرف و  فیرـش  ثیدح  نیا  تحـصب  مزج  عماوجلا  عمج  رد  هک  یطویـسلا  نیدلا  لالج  همالع  تسا  هلمج  نآ  زا  دمتعم و  عیـض  اذه 
زا هدومن و  فینم  ربخ  نیا  تحـصب  حیرـص  حیرـصت  دوخ  لطابلا  باتک  رد  هک  يزاریـشلا  یجنخلا  ناهبزور  نب  هَّللا  لضف  تسا  هلمج  نآ 
در الب  فیرش  ثیدح  نیا  تحصب  مزج  رب  لمتشم  یطویـس  مالک  لامعلا  زنک  رد  هک  یقتملاب  ریهـشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  تسا  هلمجنآ 
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نآ زا  هدومرف و  حیرـص  حیرـصت  حیحـص  ثیدـح  ربخ  نیا  ندوبب  زین  وا  هک  يراخب  دـمحم  دیـس  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و  لـقن  ریکن  و 
نآ رد  هک  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حـص  امب  راربـالا  لزن  باـتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  یناشخدـب  دـمحم  ازرم  تسا  هلمج 

هلمج نآ  زا  هدومن و  رکذ  ار  ثیدح  نیا  مکاح  حیحـصت  اجنلا  حاتفم  رد  هدرک و  دراو  هدیدع  قرطب  هدومن  هحیحـص  ثیداحا  داریا  مازتلا 
ریکن در و  الب  فیرش  ثیدح  نیا  تحـصب  مزج  رب  لمتـشم  یطویـس  عماوجلا  عمجم  ترابع  یلعلا  جراعم  رد  هک  ملاع  ردص  دمحم  تسا 

تحـص هیدن  هضور  رد  مامت  مامتهاب  هک  یناعنـصلا  ینامیلا  ریمألا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و  لقن 
تحـصب مکح  دهاوش  ترثکب  هک  هدومن  هدافا  لولـسم  فیـس  رد  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانثا  تسا  هلمج  نآ  زا  هدیناسر و  تابثاب  ثیدـح  نیا 

همئا تاعامج  حیحصت  فیرش و  ثیدح  نیا  تحص  هک  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  تسا  هلمج  نآ  زا  دومن و  ناوت  فیرـش  ثیدح  نیا 
هیلع معت  مل  رورغلا و  تالتاف  هلتفی  مل  نیدـلا و  ۀـمیزعب  هداؤف  طـبر  و  نیقیلا ، رونب  هبلق  قرـشا  نمف  هدومرف  حـضاو  قینا  ناـیبب  ار  نآ  هینس 
مری مل  ساوسولا و  نم  ءایمع  ۀـینحط  یف  رـسی  مل  و  روبثلا ، دـصحیف  یغلا  عرزی  مل  و  روّزلا ، بح  هبلق  یف  برـشا  ـال  و  رومـالا ، تاهبتـشم 

ثیدحلا اذه  ۀحص  یف  یلایللا  سیجس  يرتمی  لتخلا ال  يوه  هب  بکی  مل  لتقلا و  هیلع  ثکتنی  مل  و  سامشلا ، همعلا و  طبخلاب و 
11 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعانملا ۀعقرلا و  یف  بیقرلا  یّلعملا و  حدقلا  نیزئاحلا  ۀعامجلا  ۀنّـسلا و  ۀّمئا  نم  ۀعانـصلا  ةذباهج  دـنع  املـسم  اتباث  هنوک  یلاعلا و  قماّسلا 
هل داقنا  نمل  دشرلا  لیبس  حضوملا  وه  هعابتا و  داراف  قحلا  مقل  رصبا  نمل  قیفّوتلا  یلو  هَّللا  ۀعاربلا و  مدقتلا و  یف  قبـسلا  لصخ  نیبیـصملا 

هعاطاف
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تیـصوصخب ای  اقلطم  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  ناش  تادافا  تاحیرـصت و  زا  هک  تنـس  لها  رابک  ياملع  رکذ  رد  هسماـخ  هدـئاف 
ای شببس  دنشابیم و  لخاد  زین  دندش  روکذم  هقباس  هدئاف  رد  افنآ  هک  تارضح  زا  یضعب  هرمز  نیرد  تسراکـشا و  حضاو و  قرط  ضعب 

هسفن و قح  یف  یطویسلا  هب  حرص  امک  دش  فشکنم  نا  تحـص  ناشیا  رب  دعب  نم  دندوب  ثیدح  نیا  نسحب  لئاق  الوا  ناشیا  هک  تس  نیا 
راشم ياملع  هلمج  زا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  ناک  امفیک  یجنکلا و  ظفاحلا  لثم  تسثیدـح  قرط  ضعبب  صتخم  ناشیا  زا  نسحب  مکح  اـی 

نآ زا  هدومرف و  ثیدح  نیا  نیـسحت  ةاکـشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دـبع  حیرـصت  ربانب  هک  تسیذـمرتلا  یـسیع  نب  دـمحم  مهیلإ 
ثیدـح اذـه  هتفگ  سابع  نبا  ثیدـحب  تبـسن  بلاطلا  ۀـیافک  رد  هک  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاح  تسا  هلمج 

هب جتحم  نسح  فیرش  ثیدح  نیا  ندوبب  فارتعا  تحارصب  هک  یئالع  يدلکیک  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  تسا  هلمج  نآ  زا  لاع و  نسح 
ثیدح نیا  نسحب  حرـصم  یئالع  ظفاح  لوق  هروثنم  یلآل  باتک  رد  هک  یـشکرز  رداهب  نب  دمحم  نیدلا  ردب  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و 

هب و جـتحم  نسح  هجردـب  دوشیم  یهتنم  ثیدـح  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  یـشکرز  دوخ  ریدـقلا  ضیفر  يوانم و  هدافا  ربانب  هدرک و  لـقن 
دمحم نیدلا  دجم  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومرف و  ثیدح  نیا  نیـسحت  یـشکرز  هک  هدومرف  هدافا  نسحتـسم  لوق  رد  زین  نامز  نسح  يولوم 

هلمج نآ  زا  هب و  جتحم  نسح  هجردب  دوشیم  یهتنم  ثیدح  نیا  هک  هدرک  حیرصت  حیحـصلا  دقن  باتک  رد  هک  يدابآزوریفلا  بوقعی  نب 
حیرصت ینیوزق  جارس  هبقعتم  ثیداحا  هبوجا  رد  دوخ و  ياوتف  رد  هک  رجح  نباب  فورعملا  ینالقسعلا  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  تسا 

نبا ثیدح  هنـسح  دصاقم  رد  هک  يواخـس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و  فیرـش  ثیدح  نیا  نسحب 
نیا ندوب  نسحب  مکح  ءافلخلا  خیرات  رد  هک  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  نیدـلا  لالج  تسا  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  نسح  ار  سابع 

یئالع و مالک  تاعیدبلا  تکنلاب  یمـسم  نآ  صیخلت  تاعوضوملا و  یلع  تابقعتلا  باتک  هعونـصم و  یلآل  رد  هدومن و  فیرـش  ثیدـح 
نیا تابثا  ماقم  رد  هک  يدوهمسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرک و  لقن  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  هب  قلعتم  رجح  نبا 
دوب دهاوخ  ثیدح  نسحب  لئاق  يدوهمس  دوخ  مک  زا  مک  سپ  هدومن  رکذ  رجح  نبا  یئالع و  نیسحت  مکاح و  حیحـصت  فیرـش  ثیدح 
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هدوـمناو و باوـص  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوـب  نسح  داـشرلا  يدـهلا و  لبـس  رد  هک  یماـشلا  فـسوی  نب  دـمحم  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
ماقم رد  هعیرـشلا  هیزنت  رد  هک  ینانکلا  قارع  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرک و  رجح  نبا  یئالع و  لوقب  داهـشتسا 

رایتخا مکاح و  حیحصت  رکذ  رب  لمتشم  رجح  نبا  لوق  نآ  زا  دعب  هدرک و  رکذ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يذمرت  مکاح و  جارخا  حدق  بقعت 
نسحب لئاق  هک  تس  نیا  قارع  نبا  لاوحا  لقا  سپ  هدومن  رکذ  نآ  زا  دعب  زین  ار  یئالع  نیـسحت  هدرک و  لقن  نسح  مسق  زا  ثیدح  ندوب 

قعاوص رد  هک  رجح  نباب  فورعملا  یکملا  یمتیهلا  دمحم  نب  دمحا  تسا  هلمج  نآ  زا  دشاب و  فیرش  ثیدح  نیا 
12 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد هتـسناد و  قیقحت  ارنآ  ندوب  نسح  هیکم  حـنم  رد  هدرک و  لقن  نیققحم  ضعب  زا  نا  ندوب  نسح  بیوصت  ثیدـح  نیا  تاـبثا  ماـقم  رد 
رهاـط دـمحم  تسا  هلمجنآ  زا  هتفگ و  نسح  ثیدـح  ارنآ  زین  دوخ  ياوتف  رد  هدومناو و  نسح  قرط  ترثک  ببـسب  ارنآ  زین  ناـنجلا  ریهطت 

نب یلع  الم  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرک و  رکذ  ار  رجح  نبا  یئالع و  هدافا  ثیدح  نیا  حدق  بقعت  ماقم  رد  تاعوضوملا  ةرکذت  رد  هک  ینتف 
نـسحب قلعتم  ینالقـسع  رجح  نبا  یئالع و  هدافا  كاردتـسا  ماقم  رد  نیتنعتم  لاوقا  ضعب  لقن  دـعب  ةاقرم  رد  هک  يراـقلا  دـمحم  ناـطلس 

لاوقا ضعب  لقن  دعب  ریدقلا  ضیف  رد  هک  يدانملا  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دـبع  تسا  هلمجنآ  زا  هدومن و  رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب 
تسا هلمج  نآ  زا  هدروآ و  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  نسحب  قلعتم  يواخس  رجح و  نبا  یشکرز و  یئالع و  ظفاح  هدافا  لامتشا  تفزاجم 
فیرش ثیدح  نیا  ندوب  نسحب  لئاق  ریغـصلا  عماجلا  حرـشب  ریـصنل  یلاوملا  حتف  رد  هک  ینارعـشلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  يزاجح  دمحم 
لاجرلا ءامـسا  رد  هک  يولهدلا  يراخبلا  نیدـلا  فیـس  نب  قحلا  دـبع  تسا  هلمج  نآ  زا  رینملا و  جارـسلا  یف  يزیزعلا  هنع  هلقن  امک  هدـش 

هتفگ ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  هدومن و  رکذ  نآ  ندوب  نسحب  مکح  رب  لمتشم  رجح  نبا  هدافا  فیرش  ثیدح  نیا  ندرک  دراد  دعب  ةاکـشم 
نیا ندوبب  حیرـصت  رب  لمتـشم  هک  يدابآزوریف  نیدـلا  دـجم  طوسبم  مـالک  نآ  رد  زین  تسا و  هدرک  نیـسحت  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  هک 

ثیدح نیا  ندوب  هریغب  نسح  رینم  جارـس  رد  هک  يزیزعلا  دمحا  نب  یلع  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و  لقن  دشابیم  هب  جتحم  نسح  ثیدح 
نـسح هینـسلا  بلاطملا  ریـسیت  رد  هک  یـسلبارطلا ؟ یلع ؟ نب  یلع  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرک و  لقن  ینارعـش  يزاجح  دـمحم  دوخ  خیـش  زا 

یناقرزلا یقابلا  دبع  نب  دـمحم  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرک و  رجح  نبا  یئالع و  لوقب  دنتـسم  ار  نآ  هدومناو و  باوص  ار  ثیدـح  نیا  ندوب 
دمحم تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن و  رجح  نبا  یئالع و  لوقب  دانتـسا  هدرک و  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  بیوصت  هیندـل  بهاوم  حرـش  رد  هک 
تـسا هلمج  نآ  زا  هدرک و  لـقن  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  بیوصت  نیققحم  ضعب  زا  نیبـغارلا  فاعـسا  رد  هک  يرـصملا  نابـصلا  یلع  نب 

يونهکل ثدحم  یلع  نسح  تسا  هلمج  نآ  زا  هدرک و  رایتخا  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  هعومجم  دـئاوف  رد  هک  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم 
نیب زییمتلا  و  ةریصبلا ، نسح  و  ةریرـسلا ، ءافـصب  هیلع  هَّللا  نم  نمف  هدومن  رهاظ  باوص  ار  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  بابحالا  حیرفت  رد  هک 

ثیدـحلا اذـه  لوبق  نع  عتعتی  ـال  نیتـملا ، نع  یهاولا  قـیرفت  و  نیمثلا ، نم  ثغلا  لـییزت  و  لـطاعلا ، نم  یلاـحلا  نییبـت  لـطابلا و  قـحلا و 
ثیدحلا نال  هنیـصرت ، هتیبثت و  یلا  حونجلا  هنیـسحت و  یلا  موقلا  ءالوه  نوکر  دعب  فیرـشلا ، ربخلا  اذهل  دایقنالا  نع  مجحی  و ال  فینملا ،

جاهنملا اذه  یکلاس  نم  عمج  دنع  حیحصلا  یف  لخاد  وه  لب  جاجتحالل ، بیر  الب  حلصی  نسحلا 

دناهدومن دای  هدیفم  نیوانعب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  ینس  ياملع  ءامسأ  رکذ  رد  - 6

تاناونع متح و  هدیفم  تارابعب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هینس  دزن  ناکملا  عیفر  یئاهبن  ناشیلاع و  ياملع  یئامـسا  دارفا  رد  هسداس  هدئاف 
هلمج نآ  زا  سپ  دناهدرک  حئال  حضاو و  رابتعا  ترکف و  باحـصا  راصبا و  مالحا و  بابرا  رب  نا  ققحت  توبث و  تیاهن  هدروآ  مزج  هتبثم 

وبا يونزغلا و  یئانسلا  مدآ  نب  دودجم  دجملا  وبا  یمصاعلا و  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  يدنقرمسلا و  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبا  تسا 
يولبلا دمحم  نب  فسوی  جاجحلا 
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یعفاشلا و یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  یـسلدنالا و  یئاطلا  یبرع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  ییحم  یـسلدنالا و 
هَّللا دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  یعفاشلا و  یملسلا  مالّسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  رغ  یعفاشلا و  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا 
نب دمحم  نیدلا  ماظن  يزوفلا و  ینیـسح  ریماب  فورعملا  دمحم  نب  نیـسح  یناغرفلا و  دمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  دیعـس  یعفاشلا و  يربطلا 

لامک ینادمهلا و  نیدلا  باهـش  نب  یلع  يدنرزلا و  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  ءایلوالا و  ماظنب  فورعملا  يراخبلا  یلع  نب  دـمحا 
يدابآتلودلا و نیدلا  سمـش  نب  نیدلا  باهـش  یفاوخلا و  یلع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  نیز  يریمدـلا و  یـسیع  نب  دـمحم  نیدـلا 

دبع یکلاملا و  یکملا  غابـصلا  نباب  فورعملا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  لئالدـلا و  حیـضوت  بحاـص  دـمحا  نیدـلا  باـهش 
فورعملا یلع  نب  نیسح  یجهاللا و  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  یماطـسبلا و  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا 

ثایغ يدبیملا و  يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  نیدلا  لامک  یناودـلا و  یقیدـصلا  دعـسا  نب  دـمحم  نیدـلا  لالج  یفـشاکلا و  ظعاولاب 
هَّللا لضف  نب  هَّللا  ءاطع  یعفاـشلا و  یکملا - یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ریما و  دـناوخب  وعدـملا  نیدـلا  ماـمه  نب  نیدـلا 
نب اید  هلا  يراقلا و  دمحم  ناطلـس  نب  یلع  الم  يدنقرمـسلا و  موصعم  دمحم  ۀمـصعلا  وبا  ثدحملا و  نیدلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا 

يرصبلا و يدرکلا  نامیلس  نب  لیعامسا  یعفاشلا و  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  يرفجلا و  دمحم  نب  یلع  نب  حیـشو  یتشچلا  میحرلا  دبع 
يونهکللا و هَّللا  بحم  نب  نیبم  دمحم  يدابآگنروالا و  ینیسحلا  نیدلا  رمق  لمج و  نامیلـس  خیـش  يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  هَّللا  یلو 

ءادیوس نم  تنکمت  نم  کلذ  دـعب  بیرتسی  لهف  يونهکللا  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  یفنحلا و  یطاباسلا  میهاربا  نب  داوج  یناپلا و  هَّللا  ءانث 
هب تفته  و ال  روجلا ، فسعلا و  فراصم  هتبعـش  ـال  و  ءاـیحلا ، نمزتلا و  قبر  ۀـیبصعلا  هنع  تقلطا  اـم  و  ءـالولا ، فاـصنالا و  ۀجیـش  هبلق و 
هنع هب  حّوط  ـال  و  لودـع ، ـال  غیز و  هقبر  نم  هّکفی  مل  ناـعذا ، نیهر  هتیحاـصنل  و  ناـمیا ، ریـسا  هتیعاوطل  وهف  روکلا ، دـعب  روحلا  فتاوه 

ۀبئاش هیلإ  قرطت  و ال  فعـضلا ، نهولا و  ۀلئاغ  هّسمی  مل  راثالا ، ۀقداص  و  رابخالا ، ۀحیحـص  نم  ثیدـحلا  اذـه  ّنا  یف  لوکن ، صوکن و ال 
هیف نعاطلا  و  علج ، حقاوتم  هیلع  داّرلا  و  دساح ، حشاک  هاّیا  بذکملا  و  دقاح ، دناعم  هل  لطبملا  نا  و  فخسلا ، نوجملا و  ووذ  هب  هیمری  امم 

علض سئاکتم 

دناهدومن فیصوت  ملعلا  ۀنیدم  باب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ینس  ياملع  ءامسأ  رکذ  - 7

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءاملعلا  نم  مهریغ  نع  القن  ای  الصا  هک  هینس  مظاعا  ياربک  مخافا و  ياملع  يامـسا  دارفا  رد  هعباس  هدئاف 
فصو ود  نیا  هکنآ  ای  هدوتـس  ملع  هنیدمب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ای  هلثامی  ام  ملعلا و  ۀنیدم  باب  فصوب  ار 
حضاو تربخ  دقوت و  نابحاص  تریصب و  دقن و  لها  رب  فیرش  ثیدح  نیا  متحت  هدومرف  رکذ  بانج  ود  نیا  باقلا  ءامـسا و  رد  ار  لیلج 

نب دمحم  نب  میرکلا  دبع  یمصاعلا و  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  یناهفصالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  دناهدومن 
یجنکلا و فسوی  نب  دمحم  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  یکملا  یمزراوخلا  قاحسا  نب  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  یناعمـسلا و  روصنم 

رالاس نب  رفعج  نیدلا  رون  ینادمهلا و  نیدلا  باهـش  نب  یلع  يدنرزلا و  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  ینورزاگلا و  روصنم  نب  دـمحا 
یناشخدبلا

14 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حیضوت بحاص  دمحا  نیدلا  باهش  يدابآتلودلا و  نیدلا  سمـش  نب  نیدلا  باهـش  یطـساولا و  یجیالا  يورجهلا  دمحم  نیدلا  ماما  و 
یماشلا فسوی  نب  دمحم  یناودلا و  یقیدصلا  دعـسا  نب  دمحم  نیدـلا  لالج  ینالطـسقلا و  دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  لئالدـلا و 
نیدـلا لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاـطع  یکملا و  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یحلاـصلا و  یقـشمدلا 

يولهدلا و يراخبلا  نیدلا  فیـس  نب  قحلا  دبع  يوانملا و  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  يراقلا و  دمحم  ناطلـس  نب  یلع  الم  ثدحملا و 
یلبهنسلا يدنبـشقنلا  ینامثعلا  نیدلا  جات  یتشچلا و  مساق  نب  لوسرلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  يراخب و  ملاع  هام  لالج  دیـس  نب  دمحم  دیس 
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نیما دمحم  نب  نیعم  دـمحم  یجنزربلا و  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  يرـصبلا و  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  يدرکلا و  نسحلا  نب  میهاربا  و 
ناخ نیدلا  دیـشر  یلیجعلا و  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  یناعنـصلا و  ینامیلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  يدنـسلا و 
دعب فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  یمری  الف  رـصاعملا - یمینغلا  يدنفا  ینغلا  دبع  رـصاعملا و  نامزلا  نسح  ینویادـبلا و  هَّللا  ۀمالـس  يولهدـلا و 

نع لطابلا  فغش  هعدر  و  ۀیزخملا ، ۀیمحلا  لالذا  یلع  يرج  و  ۀیدرملا ، ۀیبصعلا  جارـشا  يرع  هل  تمحتلا  نم  ّالا  عضولا  بذکلاب و  کلذ 
یلع ارداس  ّرم  و  هّدـح ، هتیاهن و  یلع  ائـساخ  فقوف  قدـصلا ، ءوض  تاعمل  ءـالتجا  نع  ءاـطخلاب  هلولا  هعدـق  و  قحلا ، رون  تاحبـس  ۀـیؤر 

و هنامیا ، ۀمیزع  اهغزاونب  كوکـشلا  مرت  مل  نم  اّما  و  هتوشن ، هترکـس و  یف  اطغال  رجه  هتوشع و  هتملظ  یف  اطباخ  ّلض  و  هّدص ، هتحاشا و 
اهنیرب عرتقتف  سواسولا  هیف  عمطت  مل  و  هردـص ، یف  ضغبلا  بصنلا و  ۀـحداق  تحدـق  و ال  هناقیا ، دـقاعم  یلع  ۀلـضملا  ماهوالا  كرتعت  مل 
هجیرا حوفب  ةریرسلا  بیط  هجیعر ، عباتتب  ةریصبلا  رینتسم  هنیصرت ، هتیبثتب و  داوقلا  طوبرم  هنیقی ، دربب  ردصلا  جلث  هَّللا  دمحب  وهف  هرکف  یلع 

دناهدروآ دوخ  رادبآ  راعشأ  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  اهینس  زا  مانشوخ  یمان و  يارعش  - 8

دوخ راعش  تغالب  راعشا  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  هینـس  يایازمب  ناشنیفورعم  یئاهبن  هینـس و  نیحودمم  يالمک  رکذ  رد  هنماث  هدئاف 
وبا بحاصلاب و  فورعملا  یناقلاطلا  دابع  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  دـناهدومیپ  ناـقیا  ناـعذا و  کلـسم  هدومن  مظن 

دیؤملا وبا  یئانسلا و  میکحلاب  ریهشلا  مدآ  نب  دودجم  دجملا  وبا  یـسودرفلاب و  فورعملا  یـسوطلا  هاشفرـش  نب  قاحـسا  نب  نسح  مساقلا 
نیدلا دیرف  یناقاخلاب و  ریهـشلا  یناورـشلا  یلع  نب  میهاربا  نیدلا  لضفا  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  یکملا  یمزراوخلا  دـمحا  نب  قفوم 
ییحم مدرلا و  يولومب  فورعملا  یمورلا  یخلبلا  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لالج  راطعلا و  دـیرفلاب  فورعملا  ینادـمهلا  میهاربا  نب  دـمحم 

نب دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  يدعسلاب و  ریهشلا  يزاریشلا  هَّللا  دبع  نب  حلصم  نیدلا  فرش  يوونلا و  يرم  نب  فرش  نب  ییحی  نیدلا 
يرصملا یطبقلا  سناکم  نب  میهاربا  نب  قازرلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  رخف  رباج و  نباب  فورعملا  یکلاملا  يراوهلا  یـسلدنالا  رباج 

باهش و  یناعنصلا - ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  دهف و  نباب  فورعملا  یکملا  یمـشاهلا  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  و 
و هرانم ، ةءاضا  و  هلیلد ، مایق  و  هلیبس ، حوضو  دعب  ّقحلا  دـحجی  يرمعل ال  ناشیا و  ریغ  یلیجعلا و  يرکب  نب  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا 

یف حـفط  و  ةرمغ ، یف  جام  نم  ّالا  هراهدزا ، جـلبت  و  هراـشتنا ، عوطـس  و  هراـهزا ، قتفت  هراونا و  ققـشت  و  هرافـسا ، ناـضمو  هراونا و  ناـعمل 
برض دق  ةرکس ،

15 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عضوا ۀلالّضلا و  طبخلا و  زوافم  عطق  ۀلاهجلا و  غیزلا و  لهاجم  باج  و  بابتلا ، راوبلا و  بسابس  یف  ههجو  یلع  ماهف  باهسالاب ، هبلق  یلع 

یلا هتملسا  ءاقّشلا و  ۀبیخلا و  قباوس  انارـسخ  هتمزل  دق  بجـشلا ، كالهلا و  عراصم  یف  ّصن  لغوا و  و  بطعلا ، يدرلا و  هماهم  یف  ّبخ  و 
ءاضقلا ردقلا و  يدیا  انالذخ  هسفن 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رتاوت  ترهش و  تابثا  - 9

تسهجو دنچب  شنایب  هّینـس و  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  تادافا  بسح  فیرـش  ثیدح  نیا  رتاوت  ترهـش و  تابثا  رد  هعـسات  هدئاف 
دعب امیف  هفرعتـس  امک  هدومن  هدافا  هرهتـشم  هتباث  لئاضف  زا  ثیدح  نیا  ندوب  همالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  همالع  هکنآ  لوا 

تـسرتاوتمب قحلم  تیارد  ياملع  دزن  روهـشم  ثیدح  هک  هدومرف  حیرـصت  يراسلا  داشرا  همدـقم  رد  ینالطـسق  همالع  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا 
ۀنیدم ثیدح  ندوب  روهشمب  حیرصت  ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  عمـستس  امک  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هکنآ  مود 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  ملعتس  امک  هتفگ  روهـشم  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ةاکـشم  یـسراف  حرـش  رد  يولهد  قحلا  دبع  زین  هکنآ  موس  هدومن  ملعلا 
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ار فیرـش  ثیدح  نیا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  فرعتـس  امک  هیدن  هضور  رد  یناعنـصلا  ینامیلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  هکنآ  مراهچ 
ثیدـح نیا  ترهـشب  فارتعا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  يردتـس  امک  لئاس  لاؤس  باوج  رد  بطاـخم  دوخ  هکنآ  مجنپ  هدومرف  فصو  ترهـشب 

نیا هک  هدومرف  هدافا  حیرـصتب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یتأیـس  اـمک  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  ناـمزلا  نسح  يولوم  هکنآ  مشـش  هدومرف  فیرش 
قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  هک  یتسناد  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  هکنآ  متفه  تسروهشم  ثیدح 

سانلاب ّلصیلف  رکب  ابأ  اورم  عوضوم  ربخ 
یلاعت هَّللا  دمحب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  یتسناد  یلوا  هدـئاف  رد  افنآ  هتـسناد و  رتاوتم  یباحـص  تشه  تیاورب  نا  دورو  معز  ببـسب  ار 
تباث شرتاوت  یلوالاب  هیرجح  هدافا  ربانب  سپ  دـناهدرک  تیاور  هباحـص  زا  سفن  هد  هینـس  ماخف  ناکرا  مـالعا و  نیطاـسا  تاـیاور  بسحب 
رتاوت لقن  تسلوقنم  هباحـص  راهچ  زا  هک  ار  عیب  عنم  مکح  یلحم  رد  مزح  نبا  هک  یتسناد  روکذم  دـلجم  رد  زین  هکنآ  متـشه  دوب  دـهاوخ 
اقباس هرـشع  هباحـص  زا  نآ  ندوب  يدرم  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  رتاوتم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رتمامت  هچ  ره  تیولواب  نیا  رب  اـنب  سپ  هتـسناد 

جاهنم رد  هیمیت  نبا  هکنآ  مهن  یتسناد 
الیلخ رکب  ابا  تذّختال  الیلخ  ضرالا  لها  نم  اذختم  تنک  ول  عوضوم  ثیدح 

رتاوتم ثیدحلاب  ملع  لها  دزن  دنشابیم  رفن  راچ  فرص  هک  ریبزلا  نبا  سابع و  نبا  دیعس و  یبأ  دوعسم و  نبا  ثیدح  زا  نا  ندوب  معزب  ار 
نم حاحّـصلا  یف  جرخا  دق  هناف  ثیدحلاب  ملعلا  لها  دنع  رتاوتم  لب  ضیفتـسم  ثیدحلا  اذه  هتفگ و  روکذم  ربخ  رکذ  دعب  هچنانچ  هتـسناد 
ریما بانج  زا  نا  ندوب  يدرم  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  سپ  ریبّزلا  نبا  سابع و  نبا  دیعـس و  یبأ  دوعـسم و  نبا  ثیدـح  نم  ةددـعتم  هوجو 

نامیلا و نب  ۀفیذح  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا 
هینس مالعا  تادافا  بسح  صاعلا  نب  ورمع  کلام و  نب  سنا  رمع و  نب  هَّللا  دبع 

16 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها زا  ار  وا  هیمیت  نبا  هدافا  بسح  دنک  نا  رتاوت  راکنا  یسک  رگا  هکلب  دوب  دهاوخ  رتاوتم  ثیدحلاب  ملع  لها  دزن  هیعطق  تیولواب  تستباث 

زا مود  نعط  باوجب  هفحت  باتک  نیمه  رد  بحاصهاش  هکنآ  مهد  تسناد  ناوتیم  جلاو  ناب  لهج  لها  هفارز  رد  جراخ و  ثیدحلاب  ملع 
نامثع لتق  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندومرف  هعوضوم  هصق  رکذ  دعب  نامثع  نعاطم 

ۀثلث راونا  لثمک  نامثع  لثم  یلثم و  اّمنا 
ترابع نیزا  یهتنا  تسین  راـکنا  ياـج  تسروطـسم  روکذـم و  نیقیرف  بتک  رد  هک  هدیـسر  يدـحب  رتاوت  ترهـش و  رد  هصق  نیا  هتفگ و 

راکنا ياج  نا  دعب  تسرتاوت و  ترهش و  هعیفر  هبترم  نیقیرف  بتک  رد  يزیچ  ندش  روطسم  روکذم و  هک  تسرهاظ  حوضو  لامکب  هبذاک 
هک تسروبزم  تبثم و  روطـسم و  روکذـم و  يوحنب  نیقیرف  بتک  رد  ههبـش  ـالب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  تسرهاـظ  رپ  دـنامیمن و  یقاـب 

ُرْکَْملا ُقیِحَی  َو ال  دشاب  ققحم  تباث و  رتاوت  ترهـش  هیلاع  هبترمب  شلوصو  بحاصهاش  هدافا  بسحب  سپ  رذعتم  هکلب  رـسعتم  نآ  ياصحا 
ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا 

نیقی درب  داؤف و  جـلث  لیـصحت  يارب  ار  لماتم  رظان  تسین و  تریـصب  بحاص  راک  زگره  ندـیزرو  بایترا  ثیدـح  نیا  رتاوت  رد  هلمجلاـب 
مل رباکالا ، مهمظاعا و  هدافا  ام  بسح  فیرـشلا  ربخلا  اذه  رتاوت  تبث  اذإ  تسمزال و  ریط  ثیدح  دـلجم  هعـسات  هدـئافب  عوجر  ینعم  نیاب 

طباخ هل  دـحاجلا  و  ءاملظلا ، طروتم  هیلع  ّدارلا  نا  فاـصنالا  باـبرا  یلع  رهظ  و  رباـکم ، ـال  مهنم و  لداـجم  ّتنعتل  غاـسم  هَّللا  دـمحب  قبی 
اعارـسا و یمعلا  کلاسم  یف  لغوا  و  افارحنا ، الیم و  دـصقلا  هجو  نع  ضرعا  و  اـفاستعا ، اروج و  لـیبسلا  حـضو  نع  بکنت  دـق  ءاوشغلا ،

نم وهف  حیرـصلا ، باوصلا  ههتعل  بیـصی  و ال  حیـصنلا ، قحلا  یلا  ههمعل  يدـتهی  افافـسا ال  اـعاضیا و  يدرلا  جـلاخم  یلا  دـلخا  و  اـفاجیا ،
رـسخ هرثؤی  یتح  لالـضلا  هنیابی  و ال  راد ، راس و  امثیح  یغلا  هقرافی  ال  اهنم ، ءانب  فرط  یلع  بابتلا  نم  راـه و  فرج  افـش  یلع  كـالهلا 

، رادلا ءوس  بآملا و 
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ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رودص  ندوب  یعطق  رد  رتشیب  حیضوت  - 10

نا تنس و  لها  دزن  رودص  مظاعا  تادافا  بسح  روهـشم  رتاوتم  ثیدح  نیا  رودص  تیعطق  روهظ و  حوضو و  دیزم  نایب  رد  هرـشاع  هدئاف 
تمـصع ملعتـس و  تملع و  اـمک  هدوـمرف  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  لوا  تسا  هجو  دـنچب 

دـنراد و فارتعا  نآب  اهرک  اعوط و  زین  بطاخم  دوخ  بطاخم و  دـجام  دـلاو  هکلب  تسرهاب  رهاز و  هرهاظ  نیهارب  هرهاق و  هلداب  باـنجنآ 
ثیدـح نیا  تیعطق  ناقیا  نامیا و  بابرا  دزن  سپ  هسفن  بطاخملا  هب  حرـص  امک  تستباـث  تنـس  لـها  عاـمجاب  باـنج  نآ  ندوب  قداـص 
تمـصع هدومرف و  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  مود  نانملا  هّلل  دمحلا  ناعذالاب و  دـشاب  متحتم 

لها دزن  بیر  الب  ثیدـح  نیا  سپ  تسققحم  اصوصخ  هصتخم  هریثک  ثیداحاب  امومع و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تمـصع  هلداـب  باـنجنآ 
تمـصع دـناهدومرف و  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باـنج  هکنآ  موس  دوب  دـهاوخ  رودـصلا  عوطقم  نید 

نیا هکنآ  مراـهچ  دوب  دـهاوخن  باـیترا  لـحم  ثیدـح  نیا  تیمتح  زین  تهج  نیزا  سپ  تسنهربـم  هصاـخ  هماـع و  لئالدـب  زین  باـنجنآ 
تیاور زین  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  ار  فیرش  ثیدح 
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دمحب زین  ینعم  نیا  تسققحم و  هصوصخم  همیمع و  جـجح  هصوصرم و  همربم  نیهارب  زین  باـنج  نآ  تمـصع  تیرد و  اـمک  دـناهدومرف 

ار فیرـش  ثیدـح  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  باـنج  هکنآ  مجنپ  تسیفاـک  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیعطق  توبث  رد  یلاـعت  هَّللا 
نیزا فیرش  ثیدح  نیا  تیعطق  سپ  تسنیبتـسم  همات  هلماک  دهاوش  هماع و  هصاخ و  لئالدب  زین  بانج  نآ  تمـصع  دناهدومرف و  تیاور 
یلاعت هَّللا  ءاش  نا  یتأیس  امک  دناهدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هکنآ  مشش  دشاب  ققحتم  زین  تهج 

دوب دـهاوخ  نیقی  عطق و  دـیفم  نید  لها  دزن  زین  باـنجنآ  تیاور  سپ  تسموتحم  هنیبم  نیهارب  هنیتم و  جـجحب  زین  باـنج  نآ  تمـصع  و 
تیاور یلاعت و  هَّللا  ءاشن  كردتـس  امک  دـناهدومرف  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  باـنج  هکنآ  متفه 

ماما بانج  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  متشه  ماربالا  ّلک  ۀمربملا  ججحلا  عطاوقب  مالسلا  هیلع  هتمصع  ققحتل  تستیعطق  دیفم  زین  بانجنآ 
بانج نآ  تمصع  ققحت  ببسب  زین  بانجنآ  تیاور  بیثملا و  معنملا  نوعب  بیرق  نع  ملعتس  امک  دناهدومرف  تیاور  مه  مالسلا  هیلع  اضر 

ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ریصب  رظان  ره  دزن  تسثیدح  نیا  تیعطق  تیمتح و  تبثم  باهولا  کلملا  نم  مالسلا  فالآ  مهیلع  بایطا  يابا  لثم 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ندرک  تیاور  معزب  ار  ثیروت  یفن  عوضوم  ربخ  هفحت  باـتک  نیمه  نعاـطملا  باـب  رد  بحاـصهاش  هکنآ  مهن 

بـسح ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بانج  نآ  ندومرف  تیاور  هک  یتسناد  افنآ  هدومناو و  نیقی  دیفم  هتـسناد و  ینآرق  تیا  ربارب  ار  نآ  مالـسلا 
هدافا بسحب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  لیصفتلاب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتأیس  امیف  هیلع  فقتـس  تستباث و  هینـس  ناکرا  مظاعا و  زا  يرایـسب  هدافا 

بحاصهاش هکنآ  مهد  دشابیم  نیبم  نارق  هیآ  ربارب  تیعطق  رد  نیقی و  عطق و  دیفم  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  دش  حضاو  بحاصهاش  دوخ 
هفیذح ندرک  تیاور  هدرک و  رهاظ  نیقی  دیفم  ینآرق و  تیآ  ربارب  زین  ار  نآ  هفیذـح  ندرک  تیاور  معز  ببـسب  ار  روکذـم  عوضوم  ربخ 

نیاب سپ  تسققحم  تباث و  ةدوملا  عیبانی  یف  یخلبلا  هنع  لقن  ام  یلع  بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  جارخا  ربانب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
تیاور معزب  ار  روکذـم  عوضوم  ربخ  بحاص  هاش  هکنآ  مهدزای  دوب  دـهاوخ  ققحم  تباث و  ینآرق  هیآ  اب  نآ  تاواسم  تیعطق و  زین  هجو 

هیآ يواـسم  زین  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  ناـمثع و  ساـبع و  هریره و  وبا  ادرد و  وبا  ماوـعلا و  نب  ریبز  زا  دـحاو  ره 
ای هجو  نامهب  دوب  دهاوخ  هینآرق  هیآ  اب  نآ  تاواسم  بجوم  نیقی و  دیفم  هباحـص  نیا  ربخ  هک  یهجو  رهب  هتـسناد و  نیقی  دـیفم  ینآرق و 

سپ دش  دهاوخ  نیبم  نآرق  هیآ  يواسم  نیقی و  متح و  دیفم  زین  دـناهدرک  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تیاور  هک  هباحـص  رگید  ربخ  نا  زا  یلوا 
ققحت هجردب  بحاصهاش  هدافا  بسح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تیعطق  یلاعت  هَّللا  دمحب  زین  تسهدـیدع  هوجو  رب  لمتـشم  ایوگ  هک  هجو  نیاب 
هدومن هدافا  افش  باتک  رد  ضایع  یـضاق  هک  یتسناد  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  هکنآ  مهدزاود  هلها  وه  امک  هّلل  دمحلا  دیـسر و  موتحم 
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لـصاح تیعطق  اذهل  دناهدرک  تیاور  هباحـص  ریثک  ددـع  زا  ریفغ  ءامج  زا  ریثک  ددـع  تاقث و  ار  نآ  نوچ  ماعط  ریثکت  ءام و  عبن  هصق  هک 
تسرهاظ و ال تسا و  هدومن 
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ریثک ددـع  زا  ریفغ  مج  زا  ریثک  ددـع  تاقث و  زین  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  هک  ملظلا  یف  رونلا  ملعلا و  یلع  راـّنلا  روهظک 
نیا تابثا  تیاورب و  هک  هینـس  ماخف  ياهبن  مالعا و  ياملع  مارک و  نیعبات  ماظع و  هباحـص  يامـسا  زا  يرطـش  دـناهدرک و  تیاور  هباـحص 

ددرت و بارطضا و  جالتخا و  لحم  فیرش  ثیدح  نیا  تیعطق  زگره  فاصنا  بابرا  دزن  نیزا  دعب  سپ  يدینـش  دناهدش  فرـشم  ثیدح 
نوچ هک  هدومن  هدافا  هقباس  هدافا  دعب  ریّطلا  ثیدح  دلجم  یف  تملع  امک  افـش  رد  ضایع  یـضاق  زین  هکنآ  مهدزیـس  دوب  دـهاوخن  بایترا 
گنج هک  ناشیزا  يرایـسب  عاـمتجا  نطاوم  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  باـنج  نآ  تازجعم  عئاـقو  نیا  هک  دـناهدومن  راـبخا  هباـحص 

زا هدشن  لوقنم  هدشعقاو و  دشابیم  رکاسع  عمجم  نیملـسم و  لفاحم  زا  نآ  لاثما  كوبت و  هوزغ  هیبیدـح و  هوزغ  طاوب و  هوزغ  قدـنخ و 
دناهدـید مه  ناشیا  هک  دوب  هدرک  رکذ  ناـشیزا  يوار  هک  هچنآ  راـکنا  هن  هدرک و  نآ  تیاـکح  هچنآ  رد  يوار  تفلاـخم  ناـشیزا  يدـحا 

رما رب  توکـس  زا  هباحـص  هک  اریز  تسقطان  قطن  لثم  وا  توکـس  هدـنام  تکاس  ناشیا  هلمج  زا  هک  یـسک  سپ  هدرک  تیاور  وا  هچناـنچ 
رکنم و ناشدزن  دـندوب  هدینـش  هچنآ  رگا  سپ  دـشاب  عنام  ار  ناشیا  هک  دوبن  یتبهر  تبغر و  چـیه  دـناهزنم و  بذـک  رد  تنهادـم  لطاب و 

هدرک نآ  تیاور  هک  ار  يایـشا  درک  راکنا  ضعب  رب  ناشیا  ضعب  هچناـنچ  ضعب  رب  ناـشیا  ضعب  درکیم  راـکنا  هنیئآ  ره  دوبیم  هتخانـشان 
نآ هیعطق  تازجعمب  قحلم  عون  نیا  یمامت  رما و  نیرد  ار  ضعب  ناشیا  ضعب  دومن  میهوت  هیظحت و  نارق و  فورح  ریس و  ننس و  زا  دندوب 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رثکا  رد  ریزاتلا  دـییاتلا و  لامک  بجوی  ام  ةدایز  هعم  ریرقت  نیمه  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  تسباـنج و 
دبع نب  رباج  هک  تسناد  یهاوخ  هینـس  مالعا  ياملع  تایاور  زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دوشیم  يراج  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  باب  رد  صوصخلاب 

رد ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدومن  رابخا  تسا  ماظع  هباحـص  هلجا  زا  هک  يراصنا  هَّللا 
زا یـسک  هک  هدـشن  لوقنم  زگره  هدومرف و  داشرا  دوخ  كرابم  توص  دـمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يوزاب  نتفرگ  دـعب  هیبیدـح  هوزغ 

يدنرز همالع  لوق  زا  یلاعت  هَّللا  دمحب  هکلب  دشاب  هدرک  راکنا  دناهدومن  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  هک  هباحـص  رگید  ای  رباج  رب  هباحص 
هک اوجهتنا  قافولا و  قیرط  اوکلس  اوجهتبا و  باحصالا و  اهب  فرتعا  يرخا  ۀلیـضف  فیرـش  ثیدح  نیا  ناونع  رد  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد 

لقن ظافلا  نیمهب  ار  نآ  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  دمحا  نیدلا  باهش  تسمومع و  دیفم  ماللاب و  یلحم  عمج  هک  باحـصا  ظفل  رب  لمتـشم 
فرتعم و ناب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  مامت  هک  تس  یتلیـضف  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  هک  تسرهاظ  هدرک 

ضرف قطان  قطن  لثم  ناشیزا  تکاس  توکس  هکنآ  ياجب  هَّللا  دمحب  سپ  دنشابیم  جهتنم  کلاسلا و  ار  قافو  قیرط  نآ  باب  رد  جهتبم و 
لامکب مه  نیا  تسققحتم و  باصن  الاو  يدنرز  همالع  حیرصت  بسح  باحـصا  هلمج  حیرـص  جاهتبا  حیحـص و  فارتعا  اجنیا  دیآ  هدرک 

هریثک یعاود  باحصا  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دوبن  فیرـش  ثیدح  نیا  راکنا  زا  عنام  یتبهر  تبغر و  چیه  ار  هباحـص  هک  تسرهاظ  حوضو 
کلسم كولس  جاهتبالا و  عم  هلیلج  تلیـضف  نیاب  ناشفارتعا  همه  نیا  فصو  اب  سپ  دوب  دوجوم  ققحتم و  نآ  راکنا  در و  ءافخا و  رتس و 

جاهتنا قافو و 
19 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رودص تیعطق  رد  هبـش  زگره  رکذ  امب  هطاحا  دعب  دشابیم و  جلجل  لطاب  راوب  جـلبا و  تیقح  هرهاز  دـهاوش  مخفا  هرهاب و  تایآ  مظعا  زا 
بانج زجاعم  رابخا  تیعطق  تابثا  ماقم  رد  افش  رد  ضایع  یضاق  زین  هکنآ  مهدراهچ  دنامیمن  یقاب  كاردا  بابرا  دزن  فینم  ثیدح  نیا 

دبال تسلطاب  رب  ینبم  لصایب و  هک  يرابخا  هک  هدومرف  هدافا  ریّطلا  ثیدح  دلجم  یف  قبـس  امک  مّلـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
رابخا زا  يرایـسب  رد  ینعم  نیا  هچنانچ  دوشیم  لـماخ  نا  رکذ  فشکنم و  راـبخا  نآ  فعـض  ثحب  لـها  ساـن و  لوادـت  ناـمزا و  رورمب 

داحآ قیرطب  هک  مّلـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تامارک  تازجعم و  نیا  دـسریم و  هدـهاشمب  ۀـیراط  فیجارا  هبذاک و 
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لـصا فیعـضت  نآ و  نیهوت  رب  وا  صرح  ودع و  نعط  ترثک  قرف و  لوادت  فصو  اب  دوشیم و  دئاز  نآ  روهظ  نامز  رورم  اب  هدـش  دراو 
لصاح يزیچ  بلق  شروش  ترـسح و  زج  ار  نآ  نعاط  دریگیم و  دایدزا  نا  لوبق  توق و  نآ  رون  ندرک  شوماخ  رب  دحلم  داهتجا  نآ و 

ةزیزع یناعم  رادـقملا و  ۀـمیظع  بقانم  راثالا و  ۀـلیلج  لئاضف  نوچ  هک  دـیمهف  ناوتیم  ریرحن  ضایع  یـضاق  ریرقت  نیمهب  سپ  دوشیمن 
روفوم صرح  فصو  اب  رافغلا  کلملا  نم  مالّسلا  فالآ  امهلآ  هیخا و  یلع  هیلع و  راهطالا  ۀمئالا  یبأ  بانج  رانملا  ۀقرشم  رخافم  راثملا و 

رد راذنالا  میظع  نیقدشتم  روکشمان  یعس  راکنا و  اپارس  نیقلذحتم  روربم  ریغ  دهج  رارشا و  نیدناعم  روصحمان و  عمط  رامغا و  نیدحاج 
هدئفا ناودع و  غیز و  بابرا  بولق  دشابیم و  راهتشا  هضافتسا و  ياصقا  راشتنا و  عویـش و  ياهتنم  رد  راثآ  نیا  يافخا  راونا و  نیا  يافطا 
تباث نآ  مزج  نیقی و  متح و  عطق و  رابتخا  ربس و  رابتعا و  دقن و  لها  دزن  ههبش  الب  کلذل  دشارخیم  یفاک  هجوب  نانـش  یغب و  باحـصا 

تعن و فصو  اب  هک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  صوصخلاب  دودز  دـهاوخ  ناشرئامـض  رظانم  زا  ددرت  بیر و  ره  هبئاش  دوب و  دـهاوخ  ققحتم  و 
نآ نیتبثم  نیرکاذ و  نیجرخم و  تاور و  تسرتتـسم و  عئاذ و  رهتـشم و  عئاش و  تیاـهن  داـنع  غیز و  دادـل و  تیبصع و  لـها  ضعب  قمعت 

یعطق و ضایغ  ماجآ و  نیا  نیرئاس  ضایع و  یضاق  ریرقت  نیرظان  دزن  هلاحم  دنشابیم ال  رصاح  رـصح  زا  جراخ  رثاکتم  مج  رفاو و  عمج 
تابثاب و لاحب  ات  لوا  ردـص  زا  نیقیرف  يالمک  نیبناج و  ءاملع  هکنآ  مهدزناـپ  دیـسر  دـهاوخ  قیقحتب  نآ  ندوب  یمزج  ینیقی و  یمتح و 

عومجم هظحالم  دـعب  دـناهدومیپ و  داعـستسا  كاربتـسا  جـهانم  کلاسم و  هدومن  لاغتـشا  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیارد  قیقحت و  تیاور و 
هک فاستعا  غیز و  بابرا  ذاذـش  زا  یـضعب  فالخ  دـسریمن و  فاصنا  لها  رطاخ  نوماریپ  نآ  تیعطق  ققحت  رد  ههبـش  زگره  ناشتارابع 

فالخ لها  فالخ  ضرفلاب  رگا  هکنآ  مهدزناش  تسین  اغصا  لباق  انتعا و  قئال  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نیبنس  امک  تسفاسفس  فازج و  رسارس 
امامت قح  لها  نوچ  مه  زاب  دندوبیم  مه  فصانتم  ثیدـح  نیا  یفن  تابثا و  رد  هینـس  ياملع  دوبیمن و  مه  لحمـضم  ذاش و  باب  نیرد 
هـصاخ هدیدع  هوجوب  دشیم  نیقیرف  هیلع  قفتم  ثیدح  نیا  اذهل  دنراد  قافـصا  قافترا و  قابطا و  قافتا و  ثیدـح  نیا  ققحت  توبث و  رب 
ثیدح دـلجم  یف  لیـصفتلاب  کلذ  ریرقت  ّرم  امک  هیلقع  هلدا  زا  مراهچ  لیلد  باوجب  هفحت  تماما  باب  نیمه  رد  ام  بطاخم  هدافا  بسحب 

ریّطلا
20 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عطقلاب تباثلا  ثیدحلا  اذه  یف  نعطی  فیک  بجـشلا * يدرلا و  یلا  دلخملا  دحاجلا  نم  بجعلا * لک  بجعلاف  لینملا * معنملا  هَّللا  نوعب 
طخـسی ام  یلع  مادـقا  و  رهاظلا * رفاسلا  قدـصلل  طاطلا  و  رهاّزلا * رهابلا  قحلل  دانع  هنم  اذـه  سیل  أ  متحلا * نیقیلاب و  ققحتملا  مزجلا * و 

یلب و رئاّسلا * فقـسلا  و  رئادـلا * کلفلا  یقب  ام  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  رهاطلا * بیطلا  ّیبنلا ص  يذؤی  امیف  محقت  و  رهاقلا * بلاـغلا 
علـض یف  هسفن  یقلا  و  قلازملا * ضحد  أطوم  ربخلا  اذهل  دحاجلا  أطو  دقل  ثیبخلا * بیطلا و  نیب  هفطلب  زیم  ثیدحلا و  نسحا  لزنا  يذـّلا 

فتاوهلا و هیف  رثکت  و  حـئاوجلا * قلاوبلا و  هیف  مظعت  و  مالعالا * هیف  سمطت  و  مالحالا * هیف  لـضی  اکلـسم  کلـس  دـق  و  قلاوحلا * بعص 
لزانم هعبط  غیزل  ءوبت  و  نارـسخلا * لـهانم  یلع  هیار  ءوسل  دروتف  ناـبکرلا * هماـتق  یف  کـلهی  و  نادـحولا * هراـبغ  یف  عیـضی  حـئاوصلا *

نم هب  هَّللا  لزنی  مل  امب  لوقتلا  و  ناطیـشلا * تاوطخ  عابتا  و  نائنـشلا * راثآ  ءافتقا  ناودـعلا و  بکارم  ءاطتما  نع  مصاعلا  هَّللا  و  نالذـخلا *
ناطلس

« نآ زا  نعط  عفد  مالسلا و  مهیلع  اضر  ترضح  ات  نینمؤملا  ریمأ  زا  نیرهاط  همئأ  تیاورب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  رد  هجو   245»

هراشا

هبرطم تاوفه  هدییارـس و  فیرـش  ثیدـح  نیا  لاطبا  رد  هک  بحاصهاش  هبجعم  تاهّرت  هک  تسناد  دـیاب  سپ  یتسناد  همه  نیا  هاگ  ره  و 
دنچب تسنوعطم  شوشغم و  نوهوم و  شودخم و  دناهدیئآرد  فینم  ربخ  نیا  نیهوت  در و  رد  هک 
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لوا هجو 

يابا بهذلا  ۀلـسلس  دنـسب  دوخ  هفیرـش  هفیحـص  رد  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  هئابآ  یلع  هیلع و  اضر  ماما  بانج  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ 
يارب نیعمجا  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  نیموصعم  نیرهاـط  نیبـیط  نیزا  یکی  ره  تیاور  هک  مالّـسلا  ةولـصلا و  مهیلع  شیوـخ  مارک 

هک ار  نآ  ترابع  اـج  نیا  رد  ریقف  هدومرف و  تیاور  تسنیقی  عطق و  ياـهتنم  رمثم  نیتم و  متح  مزج و  ياـصقا  دـیفم  نید  ناـمیا و  باـبرا 
لامک نوکـس و  دامتعا و  نانیمطا و  دـیزم  ار  رظان  ات  میاـمنیم  لـقن  تسدـعب  لـبق و  ثیدـح  کـی  هعم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رب  لمتـشم 

هدانساب هذه  یه  دوش و  لصاح  نوکر  ردص و  جلث  تریصب و 
هالجر هادی و  ّدش  دق  اینّدلا و  لها  باذع  فصن  هیلع  ران و  نم  توبات  یف  نیسحلا  لتاق  ّنا  مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

باذعلا قئاذ  دلاخ  اهیف  وه  هنتن و  ةدش  نم  مّهبر  یلا  راّنلا  لها  ذوعتی  حیر  هل  مّنهج و  رعق  یف  عقی  یتح  راّنلا  یف  سّکنف  راّنلا  نم  لسالـسب 
لج زع و  هَّللا  باذع  نم  مهل  لیولاف  منهج  میمح  نم  نوقسی  ۀعاس و  مهنع  رتفی  دولجلا ال  مهل  هَّللا  لّدب  مهدولج  تجضن  امّلک  میلالا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هدانساب  و 
معن میهاربا و  كوبا  بالا  معن  شرعلا  نانطب  نم  تیدون  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذإ  مّلـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هدانـساب  و 

بلاط یبأ  نبا  ّیلع  كوخا  خالا 
باستنا تحص  تسا و  هدنتسم  هروهشم  لوصا  هدمتعم و  هفورعم  بتک  زا  اضرلا  ۀفیحص  باتک  هک  دنامن  بجتحم  و 

21 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عاجـش وبا  تسحـضاو  رهاظ و  هینـس  ماظع  هلجا  مالعا و  رباکا  تادافا  زا  انثلا  ۀـیحتلا و  مالـسلا و  یکزا  هیلع  اضر  ماـما  باـنج  يوسب  نآ 

ثیدحلا و نع  اوضرعا  اندلب  لها  ۀصاخ  اذه  اننامز  لها  تیأر  یناف  دعب  اما  هتفگ  سودرفلا  باتک  ردص  رد  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریش 
ضئارفلا و یف  اهوعمج  یّتلا  دیناسملا  اثیدح و  امیدق و  نیدلا  ۀمئا  اهفنص  یّتلا  بتکلا  اوکرت  میقسلا و  حیحّصلا و  ۀفرعم  اولهج  هدیناسا و 

اهنع ۀـفوذحملا  ثیداحالا  صـصقلاب و  اولغتـشا  لامعالا و  لئاضف  ظعاوملا و  لاثمالا و  ایاصولا و  بادآلا و  مارحلا و  لـالحلا و  ننّـسلا و 
اهب اولانیل  صاصقلا  اهعـضو  یّتلا  تاعوضوملا  اوبلط  ثیدحلا و  باحـصا  نم  دحا  یلع  أرقت  مل  ثیدحلا و  ۀـلقن  اهفرعی  مل  یّتلا  اهدـیناسا 
نم راصتخالا  لیبس  یلع  راغـصلا  ثیداحالا  نم  افین  ثیدح و  فلا  رـشع  ینثا  اذه  یباتک  یف  تبث  تاقرطلا  یلع  سلاجملا  یف  تاعیطقلا 
نب دومحم  مساقلا  وبا  هَّللا  راج  خلا و  بیعش  نب  رمع  اضرلا و  یسوم  نب  یلعل  ّیبنلا  نع  ۀیورملا  فحصلا  دارفالا و  بئارغلا و  حاحـصلا و 
نذا یلع  دانسالا  اذه  ئرق  ول  اضرلا  ۀفیحص  دانسا  یف  ینیسحلا  نیـسحلا  نب  ییحی  لوقی  ناک  هتفگ  راربالا  عیبر  باتک  رد  يرـشخمز  رمع 
یلا ۀبسنلا  هذه  واولا  اهرخآ  یف  داضلا و  ءارلا و  حتفب  يوضّرلا  هتفگ  باسنالا  باتک  رد  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  قافال و  نونجم 

اـضّرلاب فورعملا  نسحلا  یبأ  بلاـط  یبأ  نبا  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نـب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  بـقل  وـه  اـضّرلا ع و 
دمحا سابعلا  وبا  نیدلا  بحم  يوضّرلا و  مهنم  دحاو  ّلکل  لاقی  هیلإ  اوبسن  هدالوا  نم  ۀعامج  هئابآ و  نع  ۀفیحـص  يوری  سوطب  نوفدملا 
یبقعلا رئاخذ  هرـضن و  ضایر  رد  اجباج  هداد و  رارق  هرـضن  ضایر  دوخ  باتک  ذـخام  زا  ار  اـضرلا  ۀفیحـص  یعفاـشلا  يربطلا  هَّللا  دـبع  نب 

ضایر ردـص  رد  هچنانچ  هدومن  ریبعت  مالـسلا  هیلع  اضرلا  دنـسمب  ار  هفیرـش  هفیحـص  نیا  باتک  ود  ره  رد  نکیل  هدرک  لقن  نا  زا  ثیداحا 
نب دـماح  نب  دـمحم  نیـسحلا  یبأ  فیلأت  ۀنـسلا  باتکب  مجرتم  ءزج  هتفگ  تانیعبرا  رکذ  دـعب  دوخ  باتک  ذـخام  لوصا و  نایب  رد  هرـضن 
نب دّمحم  نب  دّمحم  لیقع  یبال  ۀفحتلا  باتکب  مجرتم  ءزج  یبّضلا  ورمع  نب  نمحرلا  دـبع  ۀـعرز  یبال  للعلا  باتکب  مجرتم  ءزج  يرـسلا 

ایندلا یبأ  نب  رکب  یبال  ۀعبرالا  توملا  دـعب  شاع  نم  نیقیلا  باتک  ءاعدـلا  یباجم  سفنلا  ۀبـساحم  يدومحملا  ینوباّصلا  دـمحم  نب  ّیلع 
ۀباحـصلا لئاضف  یبالودلل  ةرهاطلا  ۀیرذلا  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  تیبلا  لها  لضف  یف  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مامالا  دنـسم  نمـضتی  ءزج 

ضایر رد  زین  یناتسجّسلا و  دواد  یبأ  نب  هَّللا  دبع  رکب  یبأ  ثیدح  نم  ءزج  يدبعلا  ۀفرع  نب  نسحلا  ءزج  يوغبلل  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر 
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مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  دعب  ۀنجلا  باب  عرقی  نم  لّوا  هنا  رکذ  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  هرضن 
یلع مامالا  هجرخ  يدعب  باسح  ریغب  اهلخدیف  ۀـنجلا  باب  عرقی  نم  لوا  ّکنا  یلع  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع 

هدنسم یف  اضرلا  یسوم  نب 
رابخا رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  و 

22 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نم  اّیلع  ّنا  یلاعت  هَّللا  نع  لیئربج 

مالّـسلا و کئرقی  ّکبر  نا  دّمحم ص  ای  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  مالـسلا  هیلع  لیئربج  طبه  تلاق  سیمع  تنب  ءامـسا  نع 
اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  مامالا  هجرخ  كدعب  یبن  نکل ال  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  ّیلع  کل  لوقی 

هتفگ نا  رد  زین  و 
یـسوم نب  ّیلع  هجرخ  نیّدلا  بوسعی  نیلجحملا و  رغلا  دئاق  نیملـسملا و  دّیـس  کنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع 

اضّرلا
هتفگ و ةوبنلا  فرش  باتک  زا  یثیدح  لقن  دعب  هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  زین  و 

کجوز و یترهاـصم و  كریغل  نعمتجی  مل  اـثالث  تیطعا  یلع  اـی  هظفل  ةداـیزب و  هدنـسم  یف  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماـمالا  هاـنعم  جرخا 
نونمؤملا فرع  ام  كالول  ۀعبارلا  کیدلو و 

ۀنجلا یف  هتیروح  فصو  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  و 
نم كونرد  یلع  یندـعقا  يدـیب و  لیئربج  ذـخا  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  اّمل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  ضر  یلع  نع 

تلق دّمحم ص  ای  کیلع  مالّسلا  تلاقف  اهنم  نسحا  را  مل  اروح  اهنم  تجرخ  تقلفنا و  اذإ  اهبلقا  تنکف  ۀلجرفـس  ینلوان  ۀّنجلا و  کینارد 
نم یلفـسا  روفاک و  نم  یطـسو  ربنع و  نم  يالعا  فانـصا  ۀـثلث  نم  رابجلا  ینقلخ  ۀّیـضرملا  ۀیـضاّرلا  انا  تلاق  تنا  نم  مالّـسلا  کـیلع  و 

اـضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  مامالا  هجرخا  بلاط  یبأ  نبا  یلع  کمع  نبا  کیخال و  ینقلخ  تنکف  ینوک  لاق  مث  ناویحلا  ءامب  یننجع  کسم 
هدنسم یف 

هتفگ و یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  و 
مهجئاوحل یضاقلا  یتیرذل و  مرکملا  ۀمایقلا  موی  عیفش  مهل  انا  ۀعبرا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع ع  نع 

اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  هجرخا  هناسل  هبلقب و  مهل  ّبحملا  هیلإ و  مهرارطضا  دنع  مهروما  یف  یعاّسلا  و 
مهملظ نم  یلع  ۀنجلا  میرحت  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  و 

وا مهیلع  راغا  وا  مهلتاق  وا  یتیب  لهأ  ملظ  نم  یلع  ۀـنجلا  مّرح  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع 
اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  مهّبس 

ۀمطاف اهتیمست  ببس  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  زین  و 
ای هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  لاق  ۀمطاف  تیمـس  مل  نیردت  ۀمطاف  ای  ۀمطافل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
نب یلع  مامالا  هاور  دق  یقشمدلا و  ظفاحلا  هجرخا  ۀمیقلا  موی  راّنلا  نع  اهتیرذ  اهمطف و  دق  یلاعت  هَّللا  نا  لاق  ۀمطاف  تیمـس  مل  هَّللا  لوسر 

راّنلا و نم  مهبحا  نم  اهدلو و  ۀمطاف و  یتنبا  مطف  یلاعت  هَّللا  نا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هظفل  هدنـسم و  یف  اضرلا  یـسوم 
ۀمطاف تیمس  کلذل 

هنع هَّللا  یضر  یلع  نع  ۀکئالملا  نم  رـضحمب  یلعالا  ءالملا  یف  ایلع  لج  ّزع و  هَّللا  جیوزت  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  و 
هَّللا لوسر  یل  لاق  لاق 
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23 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاط یبأ  نب  یلع  نم  کتنبا  ۀمطاف  تجوز  دق  ینا  کل  لوقی  مالّسلا  کئرقی  هَّللا  نا  دمحم  ای  لاقف  لیئربج  یناتا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هتفگ و یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  هدنسم و  یف  اضّرلا  یسوم  نبا  یلع  مامالا  هجرخا  ضرالا  یف  هنم  اهجّوزف  یلعالا  ءالملا  یف 
ةرجش ترما  دق  ّینا  کل  لوقی  یلاعت  هَّللا  ّنا  دّمحم  ای  لاقف  کلم  یناتا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع 

لها رئاس  کلذب  رـس  دق  نیعلا و  روحلا  ۀکئالملا و  نم  ۀمطاف  دقع  رـضح  نم  یلع  هرثنت  نا  ناجرملا و  توقایلا و  رّدلا و  لمحت  نا  یبوط 
دّمحم ای  انیع  رقاف  ۀّنجلا  کلذل  نیزت  دق  اهنابش و  ۀّنجلا و  لوهک  یلع  نادوسیس  ایندلا و  یف  نادیـس  نادلو  امهنیب  دلویـس  ّهنا  تاومـسلا و 

اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  نیرخآلا  نیلوالا و  دّیس  ّکناف 
اهاضرل یضری  اهبضغل و  بضغی  هَّللا  نا  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  و 

یف دیعس  وبا  هجرخا  كاضرل  یضری  کبضغ و  بضغی  هَّللا  نا  ۀمطاف  ای  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  همجعم و  یف  ینثملا  نبا  هدنـسم و  یف  یـسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  ةوبّنلا و  فرش 

یـسوم نب  ّیلع  ماـمالا  هجرخا  هترتع  یف  هاذآ  وا  ینب  مد  قرها  نم  یلع  هتکئـالم  بضغ  هلوسر و  بضغ  هَّللا و  بضغ  دتـشا  مّلـس  هیلع و 
اضّرلا

تلاق ءامـسا  نع  کلذ و  نم  فرط  ۀـمطاف  اهتیمـست  ببـس  یف  بابلا  لّوا  یف  مدـقت  تایمدآلا  ضیح  نع  اهتراهط  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  و 
ّنا تملع  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  سافن  ضیح و ال  یف  امد  اهل  را  مل  ّینا  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  امد  اهل  را  ملف  نسحلاب  ۀمطاف  تدلو 

یبنلاب اهّرب  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  اضّرلا و  یـسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  ةدـالو  ـال  ثمط و  یف  مد  اـهل  يری  ـال  ةرّهطم  ةرهاـط  ۀـمطاف  یتنب 
ۀمطاف هتءاج  ذإ  قدنخلا  رفح  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا و  یّلـص  یبّنلا  عم  اّنک  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ماعط لّوأل  اّهنا  اما  ۀّینب  ای  لاقف  ةرسکلا  هذهب  هنم  کتئج  ینبال  هتزبتخا  صرق  نم  تلاق  ۀمطاف  ای  هذه  ام  لاقف  هیلإ  اهتعفدف  زبخ  نم  ةرـسکب 
ّیلع نع  سورعلاک  ۀـنجلا  یلا  ۀـمطاف  فافز  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  اـضّرلا و  یـسوم  نب  یلع  ماـمالا  هجرخا  ثلث  ذـنم  کـیبا  مف  یف  لـخد 

رظنتف ناویحلا  ءامب  تنجع  دق  ۀمارکلا  ۀلح  اهیلع  ۀمیقلا و  موی  ۀمطاف  یتنبا  رشحت  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر 
ۀّنجلا دّمحم ص  ۀنبا  اولخدا  رضخا  طخب  اهیلع  بوتکم  ۀلح  فلا  یلع  لمتشت  ۀّنجلا  للح  نم  ۀلح  یـسکت  مث  اهنم  نوبجعیف  قئالخلا  اهیلإ 

نب یلع  مامالا  هجرخا  ۀیراج  فلا  نوعبـس  اهلوح  سورعلاک و  ۀنجلا  یلا  فزتف  ظح  رفوا  ۀمارک و  ّمتا  ۀـئیه و  لمکا  ةروص و  نسحا  یلع 
مّلس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  اهیلع  لخد  ذإ  ۀمطاف  دنع  تناک  اّهنا  سیمع  تنب  ءامـسا  نع  هتفگ و  نا  رد  زین  هدنـسم و  یف  اضرلا  یـسوم 

بهذ نم  ةدالق  اهقنع  یف 
24 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کیلع دّـمحم و  تنب  ۀـمطاف  سانلا  لوقی  يرتغت  ۀـینب ال  ای  اهل  لاقف  هیلإ  راص  یف  مهـس  نم  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نبا  یلع  اـهب  اـهاتا 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  کلذ  غلبف  اهتقتعاف  ۀنمؤم  ۀـبقر  نمثلاب  ترتشا  اهمویل و  اهتعاب  اهتعاسل و  اهتعطقف  ۀـمینغ  ةربابجلا  سابل 
دعب ۀـّنجلا  باب  عرقی  نم  لّوا  هنع  هَّللا  یـضر  ّهنا  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  اضّرلا و  یـسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  اهیلع  كراـب  اـهقتعب و  رـسف 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا 
يدـعب باسح  ریغب  اهلخدـی  ۀـنجلا و  باب  عرقی  نم  لّوا  ّکنا  یلع  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نم 

اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا 
هتفگ و نا  رد  زین  و 

يأ ّیلع  کل  لوقی  مالسلا و  کئرقی  کبر  نا  دّمحم  ای  لاق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلع  لیئربج  طبه  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  اهنع 
اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  كدعب  ّیبن  نکل ال  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  سیمع  تنب  ءامسا 
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نیملسملا و ةدایسب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  و 
یحواف ّلج  زع و  ّیبر  یلا  تیهتنا  یب  يرسا  ۀلیل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هرارز  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نع  نیقتملا  ۀیالو 

مامالا هجرخا  یلماحملا و  هجرخا  نیلجحملا  ّرغلا  دـئاق  نیقتملا و  یلو  نیملـسملا و  دّیـس  هنا  اـثلث  یلع  یف  يوارلا  کـش  ینرما  وا  ّیلا  هَّللا 
ضر ّیلع  ثیدح  نم  هنع  هَّللا  یضر  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 

ۀّنجلا یف  هتیروح  فصو  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  نیّدلا و  بوسعی  داز  و 
نم كونرد  یلع  یندعقا  يدیب و  لیئربج  ذخا  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

تلقف و دمحم  ای  کیلع  مالّسلا  تلاقف  اهنم  نسحا  را  مل  ءاروح  اهنم  تجرخ  تقلفنا و  اذإ  اهلبقا  تنکف  ۀلجرفـس  ینلوان  ۀّنجلا و  کینارد 
کسم نم  یلفسأ  روفاک و  نم  یطسو  ربنع و  نم  يالعا  فانصا  ۀثلث  نم  رابجلا  ینقلخ  ۀیضرملا  ۀیضارلا  انا  تلاق  تنا  نم  مالّسلا  کیلع 

اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  کمع  نبا  کیخال و  ینقلخ  تنکف  ینوک  لاق  مث  ناویحلا  ءامب  یننجع 
هتفگ و نا  رد  زین  و 

اضرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  ادحاو  ارانید  ةاش و  ذخف  ۀلباقلا  تطعا  امهنع و  تّقع  اهنا  ۀمطاف  نع  يور  دق 
کلذ مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلمحتل  ۀمطاف  یلا  دنسا  وا  امهنع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  هب  قع  امم  ناک  ءاطعالا و  ترـشاب  ۀمطاف  ّلعل  و 

نیحلما و نیشبکب  هعباس  موی  نسحلا  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  قع  تلاق  سیمع  تنب  ءامـسا  هتور  ام  کلذ  یلع  لدی  اهنع و 
املف ۀیلهاجلا  لعف  نم  مدلا  ءامـسا  ای  لاق  مث  قولخلاب  ۀکرابملا  هدیب  هسار  یلط  مث  رعـشلا  ۀنزب  قدصت  هسار و  قلح  ذخفلا و  ۀـلباقلا  یطعا 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یکب  هرجح و  یف  هلعج  تلاق و  لّوالا  لثم  لعف  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  ءاجف  نیـسحلا  دلو  لوح  دعب  ناک 

ۀئفلا هلتقت  هنإ  ءامسا  ای  اذه  ینبا  لاق  كاکبا  ام  یّمأ  یبأ و  كادف  تلق 
25 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ و نا  رد  زین  اضّرلا و  یسوم  نب  یلع  هجرخا  ةدالولاب  دهع  ۀبیرق  اهناف  ۀمطاف  يربخت  ءامسا ال  ای  یتعافش  مهل  انا  یتّما ال  نم  ۀیغابلا 
ۀقرخ یف  هیلإ  هتعفدـف  ینبا  یّمله  ءامـسا  ای  لاق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ءاجف  نسحلاـب  ۀـمطاف  تلبق  تلاـق  سیمع  تنب  ءامـسا  نع 
ماقا ینمیلا و  هنذا  یف  نذا  هذخاف و  ءاضیب  ۀـقرخ  یف  هتففلف  ءارفـص  ۀـقرخ  یف  ادولوم  اوفلت  نا ال  نکیل  دـهعا  مل  الئاق أ  هنع  اهاقلاف  ءارفص 

کئرقی هَّللا  ّنا  لاق  لیئربج و  طبهف  ّیبر  هب  قباس  انا  لاقف و ال  کلذـب  کقبـسال  تنک  ام  لاـق  ینبا  تیمـس  اـم  یّلعل  لاـق  مث  يرـسیلا  یف 
مسا ناک  ام  لاقف و  نوراه  دلو  مساب  اذه  کنبا  مسق  كدعب  یبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  ّیلع  لوقی  دّمحم و  ای  مالّـسلا 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  ءاجف  نیسحلا  دلو  لوح  دعب  ناک  اّملف  لعفف  نسحلا  همس  لاقف  یتزع  یناسل  ّنا  لاق  ربش  لاق  لیئربج  ای  نوراه  دلو 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هل  لاقف  ریبش  نوراه  دلو  مساب  هیّمـسی  نا  هرما  لیئربج  ّنا  لّوالاک و  ۀیمـستلا  ۀصق  تقاس  لّوالا و  لثم  ترکذ  مّلـس و  و 
اضرلا یسوم  نب  ّیلع  مامالا  هجرخا  انیسح  همس  لاقف  لّوالا  لثم  مّلس 

تافصلاب ۀفوصوم  لیخ  یلع  مهنا  رکذ  هتفگ  نا  رد  زین  و 
ّردلاب و هّجوتم  قلب  لیخ  یلع  كدلو  تنا و  تنک  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  نورظنی  ساّنلا  ۀنجلا و  یلا  مکب  هَّللا  رمأیف  توقایلا 
هنع هَّللا  یضر  هل  ۀلیضف  رکذ  ّیلع  نب  نیسحلاب  ّصتخت  ارابخا  لئاضف و  نمضتت  راکذا  هتفگ  نا  رد  زین  و 

هل مالغ  یلا  اهعفدـف  ضرالا  یلع  ةاقلم  ۀـمقل  دـجوف  ءالخلا  لخد  یلع  نب  نیـسحلا  نا  هنع  هَّللا  یـضر  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مامالا  يور 
تعمـس لاق  مث  هَّللا  هجول  ّرح  تنا  بهذا  لاق  يالوم  ای  اهتلکا  لاق  اهنع  هلاس  اّـملف  مـالغلا  اـهلکاف  تجرخ  اذإ  اـهنیرکذ  مـالغ  اـی  هل  لاـقف 

رانلا نم  هَّللا  هقتعا  الجر  دبعتسال  نکل  ملف  راّنلا  نم  هَّللا  هقتعا  اهلکا  مث  لسغ  وا  حسمف  ةاقلم  ۀمقل  دجو  نم  لوقی  هَّللا  لوسر  يدج 
اضرلا دنسمب  نا  زا  ریبعت  يربط  بحم  لثم  هدروآ و  هدیدع  ثیداحا  اضرلا  ۀفیحـص  زا  زین  یعفاشلا  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 
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فرـش باتک  زا  یثیدح  لقن  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ءافلخلا  ۀـعبرألا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک 
هتفگ و ةوبنلا 

کیدـلو و کجوز و  یترهاصم و  كریغل  اوعمتجی  مل  اثالث  تیطعا  یلع  ای  هظفل  ةدایزب و  هدنـسم  یف  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  هاـنعم  جرخ 
نونمؤملا فرع  ام  كالول 

هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  زین  و 
كونرد یلع  یندعقا  يدیب و  لیئربج  ذخا  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  امل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نعو 

ءاروح اهنم  تجرخ  تقلفنا و  اذإ  اهلبقا  تنکف  ۀلجرفس  ینلوان  ۀنجلا و  کینارد  نم 
26 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فانصا ۀثلث  نم  راّبجلا  ینقلخ  ۀیـضرملا  ۀیـضارلا  تلاق  تنا  نم  مالّـسلا  کیلع  تلقف و  دّمحم  ای  کیلع  مالّـسلا  تلاقف  اهنم  نسحا  را  مل 
یلع کمع  نبا  کیخال و  ینقلخ  تنکف  ینوک  یل  لاق  ّمث  ةویحلا  ءامب  یننجع  کسم  نم  یلفـسا  روفاک و  نم  یطـسو  ربنع و  نم  یلاـعا 

هدنسم یف  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب 
هتفگ و ءافتکالا  باتک  رد  زین  هضایر و  یف  يربطلا  ّبحملا  لقن  و 

کئرقی ّکبر  ّنا  دّمحم  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلع  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  طبه  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  سیمع  تنب  امـسا  نع 
هدنسم یف  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  هجرخا  كدعب  یبن  نکل ال  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  یلع  کل  لوقی  مالّسلا و 

بانجنآب نآ  جارخا  تبـسن  هدروآ و  لاملا  ۀلیـسو  رد  ار  اضرلا  ۀفیحـص  ثیداحا  ضعب  زین  یکملا  ریثکاب  دـمحم  نب  لـضفلا  نب  دـمحا  و 
هتفگ و لاملا  ۀلیسو  رد  هچنانچ  هدومرف 

یلع یندعقا  يدـیب و  لیئربج  ذـخا  ءامّـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  اندیـس  نع 
ای کیلع  مالّـسلا  تلاقف  اهنم  نسحا  را  مل  ءاروح  اهنم  تجرخ  تقلفنا و  اذإ  اهبلقا  تنکف  ۀلجرفـس  ینلوان  ۀـّنجلا و  کـینارد  نم  كونرد 

روفاک و نم  یطـسو  ربنع و  نم  يالعا  فانـصا  ۀثلث  نم  رابجلا  ینقلخ  ۀّیـضرملا  ۀیـضارلا  انا  تلاق  تنا  نم  مالـسلا  کیلع  تلقف و  دّمحم 
نب یلع  مامالا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  کمع  نبا  کیخال و  ینقلخ  تنکف  ینوک  یل  لاق  مث  ناویحلا  ءامب  یننجع  کـسم  نم  یلفـسا 

اضّرلا یسوم 
اّما هتفگ و  هدومن  عمج  هربـتعم  بتک  دـیناسا  نا  رد  هک  دراـشلا  رـصح  رد  يدنـس  یلع  دـمحا  نب  دـباع  دـمحم  هکنآ  همه  نیرب  هوـالع  و 
نع یسدقملا  رکب  یبأ  نب  دمحا  نع  رجح  نبا  ظفاحلا  یلا  مدقتملا  دنـسلاب  اهیوراف  هئابآ  نع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ۀخـسن  نم  نوعبرالا 

نسحلا مساقلا  وبا  انا  فلخ  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  انا  یمساّرلا  سابع  نب  دّمحم  نب  نسحلا  انا  میهاربا  نب  دومحم  انا  ةزمح  نب  نامیلس 
ترابع نیزا  یئاطلا  رماع  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  انا  ةزمح  نب  سابعلا  دیفح  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  رکب  وبا  انا  بیبح  نب  دـمحم  نب 

دوخ دنس  دیامنیم و  تیاور  دوخ  لصتم  دنسب  تسمالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  زا  ذوخام  هک  ار  ینیعبرا  يدنـس  دباع  دمحم  هک  تسرهاظ 
یئاطلا رماع  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  اب  ات  تسوا  ریغ  ینالقسع و  رجح  نبا  ظفاح  لثم  تنـس  لها  مالعا  ياملع  رب  لمتـشم  هک  ار 
کلذب یفک  دناسریم و  دنکیم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  بانج  زا  هسدقم  هفیحص  نیا  تیاور  یئاطلا  رماع  نب  دمحا  دوخ  ردپ  هطساوب  هک 

زا يدنـس  دباع  دمحم  ةرهابلا و  ۀنومیملا  ۀخـسنلا  کلت  دامتعا  یلع  ةرهاق  ۀجح  ةرهاطلا و  ۀکرابملا  ۀفیحـصلا  هذه  قوثو  یلع  ةرهاظ  ۀنیب 
دباع دّمحم  خیـشلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  تسا - هینـس  نیفورعم  يالبن  هلجا  نیروهـشم و  ياملع  رباکا 

دابآردیح یلامش  رهنلا  ئطاش  یلع  یه  نویس و  ةدلبب  دلو  يراصنالا  بویا  یبأ  ینب  نم  ظفاحلا  بوقعی  نب  یلع  دمحا  نب  يدنسلا 
27 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دباع دمحم  خیشلا  ماقا  حالّصلا و  ملعلا و  لها  نم  ناک  برعلا و  ضرا  یلا  مالسالا  خیشب  بقلملا  هدج  رجاه  کبوب  ةدلب  یلی  اّمم  دنـسلا 
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مهمامال و ّببطتی  نمیلا  ءاعنص  لخد  اهلها و  نم  ّدع  یتح  اهئامظع  ۀّعشا  نم  سبتقا  اهئاملع و  نم  دافتسا  ۀفورعم و  نمیلاب  ملع  ةراد  دیبزب 
يراون لخدف  هموق  ضرا  ةرم  دواع  ۀباط و  عوبر  یلا  ننحتلا  دیدش  ناک  رـصم و  یلا  ءاعنـص  ماما  نم  اریفـس  ةرم  بهذ  هریزو و  ۀنبا  جوزت 

رصم و یلاو  لبق  نم  اهئاملع  ۀسایر  ّیلو  ۀبیطلا و  ۀنیدملا  یلا  داع  مث  تادودعم  یلایل  اهب  ماقا  یچارک و  ردنب  یلی  اّمم  دنـسلا  ضراب  ةدلب 
ّردلا یلع  راونالا  علاوط  باتک  ۀفینح و  یبأ  مامالا  دنـسم  یلع  ۀفیطللا  بهاوملا  باتک  اهنم  ةرـصتخم  ۀـطوسبم و  ابتک  هتافنـصم  نم  فّلخ 
رجح نبا  ظفاحلل  مارملا  غولب  یلع  حرش  هل  لاقی  دودحلا و  باتک  یلا  هنم  غلب  لوسرلا  ثیداحا  یلا  لوصولا  ریسیت  حرش  باتک  راتخملا و 

يراخبلا یجونقلا  ینیـسحلا  نسح  نب  دمحا  انوخا  ۀمالعلا  دیـسلا  هل  لئاسرلا  ضعب  یف  هبّقعت  کلذل  یفنحلا و  بهذملل  ۀیبصع  اذ  ناک  و 
فیحن دزن  هک  دنامن  رتتسم  هَّللا و  همحر  ابقع  فلخی  مل  عیقبلاب و  نفد  ۀنس 1257 و  لوالا  عیبر  نم  نینثالا  موی  دباع  دّمحم  یّفوت  یشرعلا 

يریـشقلا نزاوـه  نب  میرکلا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  حـتفلا  وـبا  يورم  نا  زا  یکی  هک  تسدوـجوم  هخـسن  ود  مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  ۀفیحـص  زا 
زا ود  ره  نیا  تسینیوجلا و  يومحلا  دـیؤملا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  عماـجملا  وبا  نیدـلا  ردـص  يورم  يرگید  تسیعفاـشلا و  ّيروباـسینلا 
دبع نب  هَّللا  دیبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  نیدلا  جات  سپ  يریـشقلا  حـتفلا  وبا  اّما  دنـشابیم  هینـس  ماخف  نیثدـحم  مالعا و  ياملع 

ۀقیرطلا و یف  تافنـصم  هل  ةدابعلا  ریثک  الـضاف  ناک  ّيروباسینلا و  يریـشقلا  یفوصلا  مساقلا  یبأ  ذاتـسالا  نب  حـتفلا  وبا  نزاوه  نب  میرکلا 
نب صفح  یبأ  يریحلا و  دمحم  نب  دیعس  نامثع  یبأ  یـسرافلا و  رفاغلا  دبع  هدلاو و  نم  ثیدحلا  عمـس  هتافو و  نیح  یلا  نیارفـسا  نکس 

تلالج و تمظع و  هیلاغ و  رثام  هیلإ و  رخافم  سپ  یئومح  نیدلا  ردص  اما  ۀئامسمخ و  نیرـشع و  يدحا و  ۀنـس  یفوت  مهریغ  قورـسم و 
مظن يونـسا و  میحّرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  صتخم و  مجعم  رظان  رب  وا  تلابن  تعفر و 

حضاو و نا  ریغ  يدوهمس و  نیدلا  رون  نیدقعلا  رهاوج  دمحا و  نیدلا  باهش  لئالدلا  حیضوت  يدنرز و  فسوی  نب  دمحم  نیطمسلا  ررد 
ار فیرش  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  بانج  ندومرف  تیاور  ریطلا و  ثیدح  دلجم  یف  بتکلا  هذه  تارابع  رثکا  ّرم  دق  تسحئال و 
دش و ال دهاوخ  حئال  حضاو و  زین  اجنلا  نبا  یمـصاع و  تیاور  زا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دعب  ام  رد  تسروکذـم  اضرلا  ۀفیحـص  رد  هک  یظفلب 

ۀیاور نا  بیر 
28 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سملتلاب و ّقحلا  مار  نمل  ۀـیفاک  اـضقنا * ـال  داـفن و  هکردـی  ـال  اـم  مالّـسلا  نم  هیلع  اـضّرلا * یـسوم  نب  یلع  ینعا  موصعملا  ماـمالا  اذـه 
رمـضا نم  ّالا  اهدحجی  و ال  ءاضفلا * هیلع  ملظاف  بصّنلا  فلا  نم  ّالا  اهرکنی  ال  ءاضترالا * لوبقلاب و  قدّصلا  یقلت  نمل  ۀیفاو  و  ءاضتقالا *

هنیحل وهف  قرم  نم  ّالا  اهیف  حدقی  و ال  ءاضقلا * ردقلا و  قباوس  اقـشلاب * هیف  تقبـس  نم  ّالا  اهیف  نعطی  و ال  اضغلا * رمج  یلع  تابف  ضغبلا 
اضخلل یظّللا  یف  هنیر  و 

مود هجو 

دوخ راهطا  ءابآ  زا  زین  رگید  ظفلب  ار  ملعلا  ۀیندم  ثیدح  انثلا  ۀیحتلا و  فالآ  نیموصعملا  هئانبا  هئابآ و  یلع  هیلع و  اضر  ماما  بانج  هکنآ 
فیرش ثیدح  نیا  قرط  قایس  رد  بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  همالع  هچنانچ  هدومرف  تیاور  رافغلا  کلملا  نم  مالـسلا  فالآ  مهیلع 

نب رمع  نب  میهاربا  رهاط  ابا  نا  هنع  هتیاور  یف  یل  نذا  امیف  یلاـعت  هَّللا  همحر  يوحنلا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  بلاـغ  وبا  اـنربخا  هتفگ 
نب دّمحم  ان  ۀئامثالث  رشع و  ۀنـس  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ان  بلطملا  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  نب  دّمحم  ان  مهثدحی  ییحی 

نیتئام نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  ةرصبلاب  راغصلا  یقحاللا  ملسم  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع 
نع نیسحلا  هیبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نع  هیبا  نع  یبأ  ینثدح  لاق  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ان 
یلا لصی  ّهنا  معز  نم  بذـک  باـبلا  تنا  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  یلع  اـی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هیبا 

بابلا لبق  نم  ّالا  ۀنیدملا 
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قوط قاطن  زا  جراـخ  نا  تلزنم  تمظع  تبترم و  تلـالج  ناـیب  هک  تسیدنـس  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  باـنج  دنـس  هک  دـنامن  یفتخم  و 
نب روصنم  دعس  وبا  دینش  دیاب  قبـس  ام  رب  هوالع  هینـس  ماخف  لثاما  مالعا و  رباکا  تادافا  ربانب  نآ  تاکرب  راثآ و  زا  يذبن  نکیل  تسیرـشب 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  رردلا  رثن  باتک  رد  ریزولا  یبالا  نیسحلا 
برح و نب  دمحا  دلبلا  ءاملع  هبلط  یلا  ادغف  ءابهش  ۀلغب  بکار  وه  روباسین و  لخد  دق  یـسوم و  نب  یلع  عم  تنک  لاق  تلـصلا  وبا  ثدح 

هتعمـس ثیدحب  انثدح  نیرهاطلا  کئابآ  قحب  اولاقف  ۀعبرملا  یف  هماجلب  اوقلعتف  ملعلا  لها  نم  ةدـع  ییحی و  نب  ییحی  رـضنلا و  نب  نیـسای 
ءایبنالا ملع  رقاب  یبأ  ینثدح  لاق  دّـمحم  نب  رفعج  قداّصلا  یبأ  ینثدـح  لاق  رفعج  نب  یـسوم  حـلاصلا  دـبعلا  یبأ  ینثدـح  لاق  کیبا  نم 

یبأ تعمس  لاق  ّیلع  نب  نیسحلا  ۀنجلا  لها  بابش  دّیس  یبأ  ینثدح  لاق  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیـس  یبأ  ینثدح  لاق  یلع  نب  دمحم 
ناکرالاب لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  برعلا  دیس 

نع هیکحی  کلذ  لثم  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  يور  هنونج و  نم  ئربل  نونجم  یلع  دانـسإلا  اذه  تأرق  ول  لبنح  نب  دمحا  لاق  لاق 
رد یکملا  یکلاملا  غابصلا  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  همالع  قافاف و  عورصم  یلع  هأرق  هنا  هیبا و 

29 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ و همهم  لوصف 

لاق ۀئامـسمخ  نیعـست و  تس و  ۀنـس  مرحم  یف  نازولا  میرکلا  دبع  نب  دیعـس  یبأ  نب  دمحم  نیدلا  دامع  ایندلا  ماما  دیعـسلا  یلوملا  يور 
ةداهشلا ۀلیـضفب  اهیف  صخ  یتلا  ةرفـسلا  یف  روباسین  یلا  لخد  امل  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ّنا  هباتک  یف  روباسین  خیرات  باتک  بحاص  دروا 

یلع نارباثملا  ۀیوبنلا و  ثیداحالل  ناظفاحلا  نامامالا  هل  ضرعف  روباسین  قوس  قش  دق  ءابهـش و  ۀلغب  یلع  طالقـسلاب  ةروتـسم  ۀبق  یف  ناک 
ۀـیاورلا و لها  ثیدـحلا و  ملعلا و  ۀـبلط  نم  نوصحی  قئالخ ال  امهعم  یـسوطلا و  ملـسا  نب  دّـمحم  يزارلا و  ۀـعرز  وبا  ۀـیدمحملا  ۀنـسلا 

نومیملا كرابملا  کهجو  انتیرا  ام  ّالا  نیمرکالا  کمالـسا  نیرهاّطلا و  کئابآ  قحب  ۀمئالا  ةداّسلا  نبا  لیلجلا  دیـسلا  اهّیا  هل  الاقف  ۀیاردلا 
نع ۀلظملا  فشکب  هناملغ  رما  ۀلغبلا و  فقوتـساف  هب  كرکذن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  كدـج  نع  کئابآ  نع  اثیدـح  انل  تیور  و 
هیلإ نورظنی  مهتاقبط  یلع  مایق  مهّلک  ساّنلا  هقتاع و  یلع  ناتیلدم  ناتباؤذ  هل  تناکف  ۀکرابملا  هتعلط  ۀیؤرب  قئالحلا  کلت  نویع  رقا  ۀبقلا و 

ساّنلا رـشاعم  ءاملعلا  ءاهقفلا و  ۀّـمئالا و  تحاصف  جـیجفلا  ـالع  هتلغب و  رفاـحل  لـّبقم  بارتلا و  یف  غرمتم  كاـب و  خراـص و  نیب  اـم  مه  و 
یلمتسملا ناک  مکئاکب و  مکخارص و  ةرثکب  انوذؤت  مکعفنی و ال  ام  عامسل  اوتصنا  اوع و  اوعمسا و 

دمحم هیبا  نع  قداصلا  رفعج  هیبا  نع  مظاکلا  یسوم  یبأ  ینثدح  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  لاق  ّیسوطلا  ملـسا  نب  دمحم  يزارلا و  ۀعرز  وبا 
لاق لیئربج  ینثدح  لاق  ّهنا  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیبا  نع  ءالبرکب  دیهشلا  نیسحلا  هیبا  نع  نیدباعلا  نیز  یلع  هیبا  نع  رقابلا 

یخرا مث  یباذع  نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینصح  هَّللا  ّالا  هلا  ۀملک ال  لوقی  یلاعت  هناحبـس و  ةزعلا  بر  تعمس 
لصتا يریشقلا  مساقلا  وبا  ذاتـسالا  لاق  افلا  نیرـشع  یلع  اوخاناف  نوبتکی  اوناک  نیذلا  يأ  دلاو و  رباحملا  لها  ّدعف  راس  ۀبقلا و  یلع  رتسلا 

لاق کب  هَّللا  لعف  ام  هل  لیقف  هتوم  دعب  مونلا  یف  يورف  هربق  یف  هعم  نفدی  نا  یـصوا  بهذلاب و  هبتکف  ۀیناماسلا  ءارما  ضعبب  ثیدحلا  اذـه 
يدوهمس هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  ناب  یقیدصت  هَّللا و  ّالا  هلا  الب  یظفلتب  یل  رفغ 

زا دعب  هدروآ و  زین  يریـشق  مساقلا  وبا  لوق  هدومن و  لقن  همهم  لوصف  هطـساوب  روباسین  خیرات  زا  ار  تیاور  نیا  نیدـقعلا  رهاوج  رد  زین  و 
نیروکذملا ینعی  تیبلا  لها  نع  هدنسب  ثیدحلا  اذه  يور  میعن  ابا  ظفاحلا  ّنا  لوصولا  جارعم  هباتک  یف  يدنرزلا  لامجلا  رکذ  هتفگ و  نا 

ءایلوالا دیس  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا 
اَنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِینَّنِإ  یلاعت  هَّللا  لاق  لاق  ۀـکئالملا  دّیـس  لیئربج  ینثدـح  لاق  ءایبنالا  دیـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق 

ِینُْدبْعاَف 
لاق یباذع  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  صالخالاب  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  ةداهشب  مکنم  ینءاج  نمف 
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ثیدحلا ینصح  هَّللا  ّالا  هلا  ۀملک ال  یلاعت  هَّللا  لاق  میعن  یبأ  ریغ  ۀیاور  یف  و 
مث
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امارتحا و هل و  امیظعت  بهذلاب  ثیدحلا  اذه  یتباتک  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  ناب  یقیدصت  هلوق و  بقع  داز  يریشقلا و  هلاق  ام  لقن 

روباسین و لخد  دق  اضّرلا و  یـسوم  نب  یلع  عم  تنک  يورهلا  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  ثیللا  وبا  لاق  روکذـملا و  نیدـلا  لامج  ظفاحلا  لاق 
دلبلا لها  نم  ءاملعلا  هبلط  یف  ادغف  ءابهش  هل  ۀلغب  یلع  وه 

نیرهاّطلا کئابآ  ّقحب  هل  اولاق  ۀعبرملا و  یف  هماجلب  اوقلعتف  ملعلا  لها  نم  ةدع  ییحی و  نب  ییحی  رضملا و  نبا  برح و  نب  دمحا  مه  و 
ینثدح لاق  دّمحم  نبا  قداّصلا  رفعج  یبأ  ینثدح  لاق  رفعج  نب  یـسوم  حلاّصلا  دبعلا  یبأ  ینثدح  لاقف  کیبا  نم  هتعمـس  ثیدحب  انثدح 

نب نیسحلا  ۀّنجلا  لها  بابش  دیـس  یبأ  ینثدح  لاق  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  دّیـس  یبأ  ینثّدح  لاق  ّیلع  نب  دّمحم  ءایبنالا  ملع  رقاب  یبأ 
رارقا بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  برعلا  دّیـس  یبأ  تعمـس  لاق  ّیلع 

ناکرالاب لمع  ناسللاب و 
وبا ثیدحلا  اذهل  ّیلمتـسملا  نا  مهـضعب  يور  هننج و  نم  ئربل  نونجم  یلع  دانـسالا  اذـه  تأرق  ول  هَّللا  همحر  لبنح  نب  دـمحا  مامالا  لاق 
هیلع اضر  ماما  بانج  رکذ  رد  قعاوص  رد  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  یهتنا و  یسوطلا  ملـسا  نب  دّمحم  يزارلا و  ۀعرز 

يزارلا و ۀـعرز  وبا  ناظفاحلا  هل  ضرعت  اهئارو  نم  يری  ۀـّلظم ال  هیلع  اهقوس و  قش  اهخیرات و  یف  امک  روباسین  لـخد  اّـمل  هتفگ و  مالـسلا 
هئابآ نع  اثیدح  مهل  يوری  ههجو و  مهیری  نا  هیلإ  اعّرـضتف  یـصحی  نم ال  ثیدـحلا  ملعلا و  ۀـبلط  نم  امهعم  یـسوطلا و  ملـسا  نب  دـمحم 

هقتاع و یلع  ناتیلدـم  ناتباؤذ  هل  تناکف  ۀـکرابملا  هتعلط  ۀـیورب  قئالخلا  کلت  نویع  رقا  ۀـلظملا و  فشکب  هناملغ  رما  ۀـلغبلا و  فقوتـساف 
ناظفاحلا هنم  یلمتسا  اوتـصناف و  اوتـصنا  سانلا  رـشاعم  ءاملعلا  تحاصف  هتلغب  رفاحل  لبقم  بارتلا و  یف  غرمتم  كاب و  خراص و  نیب  سانلا 

هیبا نع  نیسحلا  هیبا  نع  نیدباعلا  نیز  هیبا  نع  رقابلا  دّمحم  هیبا  نع  قداّصلا  رفعج  هیبا  نع  مظاکلا  یـسوم  یبأ  ینثدح  لاقف  ناروکذملا 
ّبر تعمس  لاق  لیئربج  ینثدح  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ینیع  ةرق  یبیبح و  ینثدح  لاق  مهنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع 

رباحملا و لها  دـعف  راس  رتسلا و  یخرا  مث  یباذـع  نم  نما  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینـصح  هَّللا  ّالا  هلا  لوقی ال  ةزعلا 
افلا و نیرشع  یلع  اوفاناف  نوبتکی  اوناک  نیّذلا  يوّدلا 

ناکرالاب لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  يورملا  ثیدحلا  ّنا  ۀیاور  یف 
حاتفم رد  یناشخدبلا  یثراحلا  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  هننج و  نم  ئربل  نونجم  یلع  دانسالا  اذه  تأرق  ول  دمحا  لاق  ناتعقاو  امهلعل  و 

هتفگ اجنلا 
ۀـضف نم  بکرم  اهیلع  ءابهـش  ۀـلغب  یلع  دـهم  یف  ناک  روباسین  لخد  امل  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ّنا  هباتک  یف  روباسین  خـیرات  بحاص  لاق 

ۀعرز وبا  ۀیوبنلا  ثیداحالل  ناظفاحلا  نامامالا  قوسلاب  هل  ضرعف  ۀصلاخ 
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قحب ۀیوبنلا  ۀیکازلا  ۀصالخلا  اهّیا  ۀیضرلا  ةرهاّطلا  ۀلالسلا  اهّیا  ۀمئالا  نبا  مامالا  اهیا  ةداّسلا  نبا  دّیسلا  اهّیا  الاقف  یسوطلا  ملسا  نب  دّمحم  و 
هب كرکذـن  كدـج  نع  کئابآ  نع  اثیدـح  انل  تیور  نومیملا و  كرابملا  کهجو  انتیرا  اـّلا  نیمرکـالا  کفالـسا  نیرهطـالا و  کـئابآ 

یلع سانلا  هَّللا ص و  لوسر  یتباؤذـک  هاتباؤذ  تناـکف  ۀـنومیملا  ۀـکرابملا  هتعلطب  نیملـسملا  نویع  رقا  ۀـلظملا و  عفر  ۀـلغبلا و  فقوتـساف 
نا یلا  دهملا  ۀلظم  یلا  هقنع  لوطم  هتلغب و  مازح  لبقم  بارتلا و  یف  غرمتم  هبوث و  قّزمم  كاب و  خراص و  نیب  اوناک  مهّلک و  مایق  مهتاقبط 
یّلص هَّللا  لوسر  اوذوت  اوعمسا و ال  سانلا  رشاعم  ةاضقلا  ۀّمئالا و  تحاص  تاوصالا و  تنکـس  راهنالاک و  عومدلا  ترج  راهنلا و  فصتنا 

نب دمحم  يزارلا و  ۀعرز  وبا  یلمتسملا  يودلا و  يوس  افلا  نورشع  عبرا و  رباحملا  نم  ّدع  یلما و  اوتـصنا و  هترتع و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا 
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یلع نب  دّمحم  یبأ  ینثدح  لاق  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  یبأ  ینثدح  لاق  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  یبأ  ینثدح  لاقف ص  یـسوطلا  ملـسا 
یلع نینمؤملا  ریما  یبأ  ینثدح  لاق  البرک  دیهش  یلع  نب  نیـسحلا  یبأ  ینثدح  لاق  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  یبأ  ینثدح  لاق  رقابلا 

تعمس لاق  لیئربج  ینثدح  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  یّمع  نبا  یخا و  ینثدح  لاق  ۀفوکلا  ضرا  دیهـش  بلاط  یبأ  نب 
هناحبس هَّللا  قدص  یباذع  نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینصح  هَّللا  ّالا  هلا  ۀملک ال  لوقی  یلاعت  هناحبس و  ةزعلا  ّبر 

ۀمئالا ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  قدص  لیئربج و  قدص  یلاعت و  و 
ناک امنا  ییحی و  نب  ییحی  هیوهار و  نب  قاحـسا  تباثلا  ةاورلا و  ضعب  نم  مه  ۀیاورلا و  هذه  یف  ملـسا  نب  دمحم  ۀـعرز و  یبأ  رکذ  لوقا 
لاق ملعا  هَّللا  نیروهشملا و  نم  نکی ح  مل  ثیدحلل و  ۀبلط  ءادتبا  ناک  اضیاف  ملسا  نب  دمحم  اما  نینس و  رشع  ۀنـسلا  کلت  یف  ۀعرز  یبال 

بهذلاب و هبتکف  ۀیناماسلا  ءارما  ضعب  غلب  دنسلا  اذهب  ثیدحلا  اذه  نا  يریشقلا  نزاوه  نب  میرکلا  دبع  مساقلا  وبا  ذاتـسالا  لماکلا  خیـشلا 
هَّللا لوسر  ادّـمحم  یقیدـصت  هَّللا و  ّالا  هلا  الب  یظفلتب  یل  رفغ  لاقف  کب  هَّللا  لعف  ام  لیقف  مانملا  یف  يار  تام  اـملف  هعم  نفدـی  نا  یـصوا 

امارتحا و امیظعت و  بهذلاب  ثیدحلا  اذه  تبتک  یناف  اصلخم 
دمحا دلبلا  ءاملع  هبلط  یلا  ادغف  ءابهش  ۀلغب  بکار  وه  روباسین و  لخد  دق  ضر و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  عم  تنک  لاق  تلـصلا  وبا  ثدح 

نم هتعمس  ثیدحب  انثدح  نیرهاطلا  کئابآ  قحب  اولاقف  هماجلب  اوقلعتف  ملعلا  لها  نم  ةدع  ییحی و  نب  ییحی  رضن و  نب  نیسای  برح و  نب 
دمحم ءایبنالا  ملع  رقاب  یبأ  ینثدح  لاق  دّمحم  نب  رفعج  قداّصلا  یبأ  ینثدح  لاق  رفعج  نب  یـسوم  حلاصلا  دبعلا  یبأ  ینثدـح  لاق  کیبا 

نیدباعلا دّیس  یبأ  ینثدح  لاق  یلع  نب 
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تعمس لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  برعلا  دّیس  یبأ  تعمـس  لاق  ّیلع  نب  نیـسحلا  ۀّنجلا  لها  بابـش  دّیـس  یبأ  ینثدح  لاق  نیـسحلا  نب  ّیلع 
اذـه تأرق  ول  لبنح  نب  دـمحا  لاق  لاق  ناکرالاب  لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاـب و  ۀـفرعم  ناـمیالا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هنونج نم  ئربل  نونجم  یلع  دانسالا 
هنع هَّللا  یضر  هاور  يّذلا  ثیدحلا  اّما  ةدحاو و  ۀعقاولا  لوقا 

هرخآ یلا  بلقلاب  ۀفرعم  نامیالا  هنا  ۀیناّثلا  ۀیاورلا  یف  هرخآ و  یلا  ینصح  هَّللا  ّالا  هلا  ّهنا ال  یلوالا  ۀیاوّرلا  یفف 
تسا هلمجنآ  زا  هتفگ و  نیبم  قح  هلاسر  رد  ناخ  نیدلا  دیشر  يولوم  ملعا و  هَّللا  نیثیدحلا و  الکب  ثدح  ناک  لاقی  ناب  قیفوتلا  نکمی  و 

رجح نبا  خیش  هیمامالا و  نم  لوصفلا  بحاص  ریثا و  نبا  لماک  زا  هیرـشع  انثا  هفحت  رد  یلاعلا  هلظ  دم  هفحت  بحاص  هک  هروهـشم  تیاور 
یملید و زا  ةداعسلا  رفس  حرش  رد  يولهد  ثدحم  قحلا  دبع  خیش  روپاشین و  خیرات  زا  اجنلا  حاتفم  رد  یـشخدب  دمحم  ازرم  قعاوص و  رد 

دندـش لخاد  روپاشین  رد  اضر  یلع  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تس  نیا  تمارک  رپ  تیاور  دـناهدروآ و  دوخ  تافیلات  رد  مارک  ياملع  رگید 
زا رگید  تعامج  درکیم و  يرادولج  تفریم و  ماما  شیپ  شیپ  تستنـس  لها  هیفوص  مظاـعا  زا  هک  یخلب  قیقـش  دـندوب  راوس  يرتسا  رب 

ءاملع و رباکا  هلمج  زا  هک  یسوط  ملسا  نب  دمحم  يزار و  هعرز  وبا  ظفاح  دندوب و  هدرک  هیاس  ماما  رب  دوخ  ياهرداچب  تنس  لهأ  هیفوص 
رد میظع  ياغوغ  دندمآرب و  ماما  ترایز  يارب  دوخ  تاطابر  سرادم و  زا  ثیدح  بتک  ملع و  هبلط  عیمج  اب  دندوب  رهـش  نا  رد  نیثدـحم 

تنـس لها  نیثدـحم  دـیامن و  ناشیاب  كراـبم  يور  هک  دنتـشاد  ضرع  دـندروآ و  موجه  شکراـبم  رادـید  يارب  مدرم  تساوخرب و  رهش 
يرتسا هدومن  ینعم  نیا  لوبق  ماما  رایسب  عرضت  زا  دعب  دننک  تیاور  ناشیا  تهج  دوخ  داجما  دادجا  ءابآ و  زا  یثیدح  هک  دندومن  سامتلا 

رپ تعلط  تیاورب  ار  قئالخ  مشچ  دنتـشادرب و  شکرابم  يور  زا  هدرپ  هک  دـندومرف  رما  ار  نامالغ  دنتـشادزاب و  دـندوب  راوس  نآ  رب  هک  ار 
يراز عرـضتب و  داـتفا  دـندوب  هتخادـنا  دوـخ  ياهـشودب  هک  يو  كراـبم  يوـسیگ  ودـب  نوـچ  مدرم  رظن  دـنتخاس و  نشور  دوـخ  تمارک 
دایرف ءاملع  هاگنآ  دندادیم  هسوب  ار  رتسا  مس  یضعب  دندوب و  هتخادنا  كاخ  رد  ار  دوخ  یضعب  دندومن و  دایرف  هیرگ و  یـضعب  دندمآرد 

دندومن و سامتلا  هداعا  زاب  ملسا  نب  دمحم  هعرز و  وبا  خیـش  دندش  تکاس  نوچ  دیـشاب  تکاس  ینامز  سان  رـشاعمیا  دنتفگ  دندروآرب و 
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یهاوخ تنم  لامک  يامرف  تیاور  تسهَّللا  قلخ  عمجم  هک  تقو  نیا  تسبهذلا  ۀلـسلس  هک  دوخ  يابا  دنـسب  ثیدـح  ود  کی  رگا  دـنتفگ 
دومرف ثیدح  نیا  تیاور  دوخ  يابآ  دنسب  ماما  داهن 

یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نم  ینصح و  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
رکذ ار  دنس  نیا  نوچ  هر  دمحا  ماما  دشیم و  رازه  تسب  بیرق  دنتـشون  ار  ثیدح  نیا  هدروآ  تاود  ملق و  هک  یعمج  ددع  هک  تسیورم 
لاق هدومرف  تیاور  نیا  لقن  دـعب  اجنلا  حاتفم  بحاص  ۀـیاورلا و  تهتنا  ئربل  ضیرم  یلع  وا  قافال  نونجم  یلع  ئرق  ول  تفگیم  درکیم 

بهذلاب بتکف  ۀیناماّسلا  ءارما  ضعب  غلب  دنّسلا  اذهب  ثیدحلا  اذه  ّنا  يریشقلا  نزاوه  نب  میرکلا  دبع  مساقلا  وبا  ذاتسالا  لماکلا  خیشلا 
33 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لوسر  دمحمب  یقیدصت  هَّللا و  ّالا  هلا  الب  یظفلتب  یل  رفغ  لاقف  کب  هَّللا  لعف  ام  لیقف  مانملا  یف  يور  تام  املف  هعم  نفدی  نا  یـصوا  و 
نیا زین  حاضیا  رد  دیشر  لضاف  نیبملا و  قحلا  یف  دیشرلا  لضافلا  مالک  یهتنا  امارتحا  امیظعت و  بهذلاب  ثیدحلا  اذه  تبتک  یناف  اصلخم 

رب لمتـشم  هک  ار  رجح  نبا  قعاوص  ترابع  حاضیا  رد  زین  هدرک و  رکذ  يریـشق  مساقلا  وبا  لقن  دمحا و  لوق  عم  ناونع  نیمهب  ار  تیاکح 
رکذ ار  قعاوص  هروکذـم  تراـبع  نینمؤملا  ةآرم  رد  زین  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  هدرک و  لـقن  اـهظافلاب  تسدـمحا  لوق  تیاـکح و  نیا 

رد كربتی  دنـس  نیاب  اصوصخ  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  باـنج  ندومرف  تیاور  ررکم  كرد  دـعب  هلمجلاـب  هدومن 
هیلع اضر  ماما  بانج  تمـصع  هماع  هصاخ و  لـئالد  دـنچ  ره  دـنامیمن و  یقاـب  یبیر  ار  ناـمیا  لـها  زگره  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیعطق 

یظفاحلا دومحم  نب  دـمحم  دینـش  دـیاب  هماـع  بتک  زا  هصاـخ  جـجح  ضعب  اـج  نیا  رد  نکیل  تسرامـش  رـصح و  دـح  زا  نوزفا  مالـسلا 
هدروآ و بانج  نآ  رکذ  رد  باطخلا  لصف  رد  اسراپ  هجاوخب  فورعملا  يراخبلا 

لاقف هعم  هنع  هَّللا  یـضر  نینمؤملا  ریما  ماـنملا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیار  لاـق  ّهنا  هنع  هَّللا  یـضر  مظاـکلا  یـسوم  نع 
یلم دـق  لهجی و  ملعی و ال  یطخی و  بیـصی و ال  هتمکحب  قطنی  ّلج و  ّزع و  هَّللا  رونب  رظنی  کـنبا  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

املع امکح و 
هتفگ بانجنآ  رکذ  رد  ةوبنلا  دهاوش  رد  یماج  نمحرلا  دبع  الم  هناحبس و  هَّللا  ةوق  اصعلا  لج و  زع و  هَّللا  ناطلس  ۀمامعلا  ایؤرلا  هذه  یف  و 

و
لاقف هعم  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نینمؤملا  ریما  مانملا و  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تیار  لاق  ّهنا  هنع  هَّللا  یضر  مظاکلا  یـسوم  نع 
امکح یلم  دق  لهجب  ملعی و ال  یطخی و  بیصی و ال  ۀمکحب  قطنی  ّلج و  زع و  هَّللا  رونب  رظنی  کنبا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

املع و 
یـضر مظاک  یـسوم  زا  تستیاور  هتفگ  تسباطخلا  لصف  زا  مجرتم  هک  راهطا  همئا  لاوحا  لئاضف و  هلاـسر  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  و 
لوسر تفگ  سپ  دوب  يداب  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نینمؤملا  ریما  مدید و  باوخ  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ار  ادخ  لوسر  تفگ  هک  هنع  هَّللا 
باوص داهتجا  رد  يو  هناحبـس و  یلو  تمکحب  درکیم و  ایوگ  لج و  زع و  ادخ  رونب  دـنیبیم  وت  رـسپ  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 

هک هدمآ  زین  هملک  ود  نیا  باوخ  نایم  رد  ملع و  تمکحب و  تسا  هدش  هدرورپ  دنامن  هتسنادان  وزا  يزیچ  دنادب و  دورن و  اطخ  هارب  دنک و 
يو توق  رهظم  ناشیا  ياصع  همـسا و  زع  تسیهلا  تنطلـس  روهظ  لحم  املع  راتـسد  ینعی  هناحبـس  هَّللا  ةوق  اـصعلا  هَّللا و  ناطلـس  ۀـمامعلا 

هتفگ و ةاجنلا  ۀلیسو  رد  يونهکل  نیبم  يولوم  یهتنا و  یلاعت 
رظنی کنبا  یلع  هَّللا  لوسر  لاقف  هعم  یلع  نینمؤملا  ریما  مانملا و  یف  هَّللا ص  لوسر  تیار  لاق  هنا  مظاکلا  یـسوم  نع  باطخلا  لـصف  یف 

املع امکح و  یلم  دق  لهجی  ملعی و ال  یطخی و  هتمکحب و ال  قطنی  لج و  زع و  هَّللا  رونب 
دیوگیم ادخ و  رونب  دنیبیم  اضرلا  یلع  وت  دنزرف  هک  دـندومرف  ایور  رد  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضحب  یـضترم  یلع  ادـخ و  لوسر  ینعی 

زا وا  هنیکیب  هنیـس  هدـش  هدرک  رپ  تسین و  یلخد  ار  لهج  نا  رد  هک  تسملاع  درادـن و  اطخ  لامتحا  تسباوص و  همه  هک  ادـخ  تمکحب 
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هَّللا یلو  يولوم  یهتنا و  تمکح  ملع و 
34 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رکذ  رد  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل 
هعم هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  مانملا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیار  لاق  هنا  مالـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  هیبا  نع 

املع امکح و  یلم  دق  لهجی  ملعی و ال  یطخی و  بیصی و ال  ۀمکحب  قطنی  لج و  زع و  هَّللا  رونب  رظنی  کنبا  یلع  معلص  هَّللا  لوسر  لاقف 
قحلا دبع  خیـش  هلاسر  ترابع  هدومن و  لقن  زین  ةوبنلا  دـهاوش  زا  هدرک و  لقن  باطخلا  لصف  زا  ار  ثیدـح  نیا  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  و 

هجاوخب فورعملا و  يدنبـشقنلا  يراخبلا  یظفاـحلا  دومحم  نب  دـمحم  هدروآ و  نآ  رد  زین  تسفیرـش  ثیدـح  نیا  همجرت  رب  لمتـشم  هک 
هتفگ و باطخلا  لصف  رد  اسراپ 

هامـس هناحبـس  هَّللا  لب  لاقف  هدهع  ۀیالول  هیـضر  اضّرلا و  نوماملا  هامـس  كابا  ّنا  امهنع  هَّللا  یـضر  اضرلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبال  لیق 
هضرا یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوسر  اضر  هئامس و  یف  ّلج  زع و  هَّللا  اضر  ناک  ّهنأل  اضّرلا 

لوقی هنع  هَّللا  یضر  مظاکلا  یسوم  هوبا  ناک  نوقفاوملا و  هب  یضر  امک  نوفلاخملا  هب  یـضر  هنال  کلذب  نیـضاملا  هئابآ  نیب  نم  ّصخ  و 
بقل هتفگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لاح  رد  ةوبنلا  دهاوش  رد  یماج  نمحّرلا  دبع  الم  نسحلا و  ابا  ای  لاق  هبطاخ  اذإ  اضّرلا و  يدلو  یل  اوعدا 

تساضر يو 
هامـس هناحبـس  هَّللا  لب  لاقف  هدهع  ۀیالول  هیـضر  اضرلا و  نوماملا  هامـس  كابا  نا  امهنع  هَّللا  یـضر  اضرلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبال  لیق 

ّهنأل کلذب  نیضاملا  هئابآ  نیب  نم  صخ  هضرا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  اضر  هئامـس و  یف  لج  زع و  هَّللا  اضر  ناک  هنال  اضرلا 
ای لاق  هبطاخ  اذإ  اضّرلا و  يدلو  یل  اوعدا  لوقی  هنع  هَّللا  یضر  مظاکلا  یـسوم  هوبا  ناک  نوقفاوملا و  هب  یـضر  امک  نوفلاخملا  هب  یـضر 

نسحلا ابا 
هَّللا یـضر  اضر  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هتفگ  تسباطخلا  لصف  زا  مجرتم  هک  ۀّمئا  لاوحا  لئاضف و  هلاسر  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  و 
يو هک  اریز  درک  مان  اضر  ار  وا  الع  لج و  قح  هکلب  تفگ  دش  یضار  يو  دهع  تیالوب  هک  داهن  مان  اضر  نومام  ارت  ردپ  دنتفگ  ار  امهنع 
مان نیاب  دناهتـشذگ  هک  شنارـسپ  نایم ؟؟؟ زا  دش  صوصخم  يو  نیمز و  رد  يو  لوسر  یـضرم  نامـسآ و  رد  دوب  یلاعت  يادخ  یـضرم 
دوخ دزن  ار  وا  نوچ  هنع  هَّللا  یضر  مظاک  یسوم  يو  ردپ  ناقفاوم و  يوب  دندش  یضار  هک  نانچمه  نافلاخم  يوب  دندش  یـضار  هک  اریز 
نیبم دـمحم  يولوم  یهتنا و  نسحلا  ابا  اـی  تفگیم  درکیم  باـطخ  يو  اـب  نوچ  تساـضر و  هک  ارم  دـلو  دـیناوخب  تفگیم  دـیبلطیم 

ار امش  راوگرزب  دلاو  هک  دندرب  نامگ  یهورگ  هک  دندرک  ضرع  یقت  دمحم  ماما  تمدخب  هک  تستیاور  هتفگ  ةاجنلا  ۀلیـسو  رد  يونهکل 
یمسم اضرب  ار  وا  هناحبس  قح  دومرف  ترضح  درک  رایتخا  دوخ  دهع  تیالو  يارب  ار  ترـضحنا  هک  یتقو  رد  دینادرگ  اضرب  بقلم  نومام 

بقل نیاب  ار  ترـضحنا  دندوب و  دونـشوخ  وزا  نیمز  رد  يدـه  همئا  ادـخ و  لوسر  نامـسا و  رد  دوب  ادـخ  هدیدنـسپ  هکنآ  يارب  دـینادرگ 
دونـشوخ وزا  ناتـسود  ناقفاوم و  هکنانچ  دندوب  یـضار  دندیدنـسپ و  ار  وا  نانمـشد  نافلاخم و  هکنآ  يارب  دندینادرگ  صوصخم  یمارگ 

ماما ترضح  دش و  صوصخم  بقل  نیاب  اذهل  دوب  ترضح  نآ  صوصخم  يدونشوخ  رب  نمشد  تسود و  قافتا  دندوب و 
35 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترـضح ناب  نوچ  اضر و  ارم  دنزرف  دیناوخب  هک  دومرفیم  دـیمانیم و  اضر  ار  دوخ  هدیدنـسپ  دـنزرف  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 
هتفگ و نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  و  دیمانیم - نسحلا  وبا  ار  ترضح  نآ  درکیم  باطخ 

هنال اضّرلا  هامس  هناحبس  هَّللا  لب  لاقف  هدهع  ۀیالول  هیضر  اضّرلاب و  نوماملا  هامـس  كابا  ّنا  مالّـسلا  امهیلع  اضرلا  یلع  نب  رفعج  یبال  لیق 
هضرا یف  معلص  هلوسر  اضر  هئامس و  یف  لج  زع و  هَّللا  اضر  ناک 

موصعملا اذـه  ۀـیاور  نا  یفخ  ریغ  یهتنا و  نوقفاوملا  هب  یـضر  امک  نوفلاـخملا  هب  یـضر  هنـال  کلذـب  نیـضاملا  هئاـبآ  نیب  نم  ّصخ  و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 62 

http://www.ghadirestan.com


هیلع و مولعلا * ۀنیدم  هّدج  نع  موظنملا * ّردلاب  يرزملا  دنـسلا  اذهب  مومـشملا * کسملاک  حفانلا  ربخلا  اذـه  مولظملا * دیهـشلا  مومـسملا 
لالـضلا لها  راثآ  نم  فاع  و  موهفلا * بابلالا و  يوذ  ناقیاب  فاو  مولحلا * بابرا  ناعذال  فاـک  مویقلا * ّیحلا  نم  مالـسلا  فـالآ  هلآ 

الا هیف  باتری  و ال  موتحم * ءاقش  موتخم و  هبلق  نم  ّالا  هیف  نعطی  الف  مومسلا * ۀقبوم  لامشلا  باحـصا  مجاون  یلع  لسرم  و  موسرلا * ۀبطاق 
مولکم هضرع  مولثم و  هنید  نم 

موس هجو 

هدرک تیاور  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  حیحـص  دنـسب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یناعنـصلا  عفان  نب  مامه  نب  قازرلا  دـبع  رکب  وبا  هکنآ 
هتفگ سابع  نبا  تیاور  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قیقحت  حیحصت و  دعب  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  باتک  رد  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  هچنانچ 

دهاش ثیدحلا  اذهل  و 
نامعنلا ینثدح  هتلأس  انا  يراخبب و  لافقلا  یشاشلا  مامالا  هیقفلا  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ینثدح  حیحص  دانساب  يروثلا  نایفـس  ثیدح  نم 

نب نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  يروثلا  نایفس  انث  قازرلا  دبع  انث  ینازجلا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انث  هباتک  لصا  نم  دلبب  يدلبلا  نوراه  نب 
ۀنیدـم انا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  لاق  یمیتلا  نامثع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  میثخ 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و 
رب دسریم و  توبثب  هنع  لقن  ام  یلع  زین  يدادغب  بیطخ  دادغب  خیرات  زا  روکذم  دنسب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  قازرلا  دبع  ندرک  تیاور  و 

حـضتم و ینعم  نیا  زین  یجنک  ظـفاح  بلاـطلا  ۀـیافک  رکاـسع و  نبا  همـالع  قشمد  خـیرات  یلزاـغملا و  نبا  همـالع  بقاـنملا  باـتک  رظاـن 
دنس لاجر  قیثوتب  یجایتحا  تیاور  نیا  دنـس  تحـصب  مکاح  مکح  دعب  دنچ  ره  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  فقتـس  امک  تسققحتم 

روکذم هینـس  نایعا  نیدقنم  تادافا  بسح  ناشیا  ناکم  ومـس  ناش و  تلالج  زا  يرطـش  حیرـصت  حیـضوتب و  رظن  رگم  تسین  قازرلا  دبع 
زا شیب  هینس  دزن  وا  تلزنم  ولع  تبترم و  تمظع  دناهدرک و  وا  ثیدح  جارخا  اعیمج  هتس  حاحص  باحصا  سپ  يروث  نایفـس  اّما  دوشیم 

عفار نب  ةزمح  نب  قورسم  نب  دیعس  نب  نایفـس  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  یتسبلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  دشاب  هدوب  نایب  جاتحم  هک  تسنا 
ناکلم نب  ۀبلعث  نب  رصن  نب  هَّللا  دبع  یبأ  نب  ۀبهوم  نب 

36 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يور رانید  نب  هَّللا  دبع  نع  يوری  يروثلا  هَّللا  دبع  وبا  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  رـضم  نب  سایلا  نب  ۀخباط  نب  دا  نب  ةانم  دبع  نب  روث  نب 

تاداس نم  نایفـس  ناک  قورـسم و  نب  دیعـس  ونب  رمع  بیبح و  كرابملا و  نیفـس و  ۀعبرا  ةوخا  مه  ساّنلا و  كرابملا و  نبا  ۀبعـش و  هنع 
روصنملا هدوار  سابعلا  ونب  دعق  املف  کلملا  دبع  نب  نامیلس  ةراما  یف  نیعست  سمخ و  ۀنس  هدلوم  ناک  اناّقتا  اظفح و  اعرو و  اهقف و  هنامز 

هدلوم ناک  تام و  یتح  اهیلإ  عجری  مل  مث  ۀئام  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  نم  فصنلل  ابراه  جرخ  یباف و  مکحلا  یلی  نا  یلع 
بلک ینب  ةربقم  یف  ربق  ۀنـس و  نیتس  تس و  نبا  وه  ۀـئام و  نیتـس و  يدـحا و  ۀنـس  نابعـش  یف  يدـهم  نب  نمحرلا  دـبع  راد  یف  ةرـصبلاب 

نب میرکلا  دـبع  هلبق و  تامف  نبا  هل  ناک  بقع  نایفـسل  سیل  اهوحمیل و  هبتکب  هتخا  نبا  ناـک  فسوی و  نب  راّـمع  یلا  یـصوا  ةرـصبلاب و 
ةزمح نب  قورسم  نب  دیعـس  نب  نیفـس  هَّللا  دبع  وبا  مامالاف  ةانم  دبع  نب  روث  بسن  اّما  هتفگ و  يروث  تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  دمحم 
رازن نب  رضم  نب  سایلا  نب  ۀخباط  نب  دا  نب  ةانم  دبع  نب  روث  نب  ناکلم  نب  ۀبلعث  نب  رضن  نب  هَّللا  دبع  یبأ  نب  ۀبهوم  نب  عفار  نب  بیبح  نب 

كرابملا و نیفـس و  ةوخا  ۀـعبرا  مه  كرابملا و  نبا  دیعـس و  هنع  يور  رانید  نب  هَّللا  دـبع  نع  يوری  یفوکلا  يروثلا  ناندـع  نب  دـعم  نب 
یلا جاتحی  نا  نم  رهـشا  عرولا  حالـصلا و  یف  هلئامـش  اناقتا  اظفح و  اعرو و  اهقف و  هنامز  لها  تاداس  نم  ناک  دیعـس و  ونب  رمع  بیبح و 

یباف و مکحلا  یلی  نا  یلع  روصنملا  هدوار  سابعلا  ونب  دـعق  املف  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  ةراما  یف  ۀنـس  هدـلوم  ناک  اهرکذ  یف  قارغـإلا 
نابعش یف  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  راد  یف  ةرـصبلاب  تام  یتح  اهیلإ  عجری  مل  مث  ۀنس 144  ةدعقلا  يذ  نم  فصنلل  ابراه  ۀفوکلا  نم  جرخ 
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فورعملا دمحم  نب  كرابم  نیدلا  دجم  هترز و  دـق  متاح و  وبا  لاق  ةرـصبلاب  بلک  ینب  ةربقم  یف  هربق  نیتس و  تس و  نبا  وه  ۀنس 161 و 
نب هَّللا  دبع  نب  عفار  نب  بیبح  نب  قورسم  نب  دیعس  نب  نایفـس  هَّللا  دبع  وبا  وه  يروثلا  نیفـس  هتفگ  لوصالا  عماج  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب 

يروثلا رـضم  نب  سایلا  نب  هخباط  نب  دا  نب  ةانم  دـبع  نب  روث  نب  ناکلم  نب  کـلام  نب  ثراـحلا  نب  مکحلا  نب  رـضن  نب  ذـقنم  نب  ۀـبهوم 
ثیدحلا هیف و  داهتجالا  هقفلا و  نیب  هنمز  یف  عمج  نیداعلا  زجعت  راصحالا و  هلئاضف  توفی  هقلخ  یلع  هَّللا  ۀجح  نیملـسملا و  ماما  یفوکلا 

مل هتقث و  هعرو و  هدهز و  هنید و  یلع  سانلا  عمجا  مولعلا  نم  هریغ  ثیدـحلا و  ملع  یف  یهتنملا  هیلإ  ۀـقثلا و  عرولا و  ةدابعلا و  دـهزلا و  و 
نیدلا ناکرا  مالسالا و  باطقا  دحا  نیدهتجملا و  ۀّمئالا  دحا  وه  کلذ و  یف  اوفلتخی 

37 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رفظملا و نب  روصنم  ةرم و  نب  ورمع  یعیبسلا و  قاحسا  ابا  عمس  کلذ  ریغ  لیق  نیعست و  عست و  ۀنـس  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  مایا  یف  دلو 

یملسلا نامیلس  ینایتخسلا و  بویا  دلاخ و  یبأ  نب  لیعامـسا  شمعالا و  ریمع و  نب  کلملا  دبع  تباث و  یبأ  نب  بیبح  لیهک و  نب  ۀملس 
دعـس و نب  میهاربا  ۀنییع و  نبا  ۀبعـش و  کلام و  قاحـسا و  نب  دمحم  جـیرج و  نبا  یعازوالا و  دـشار و  نب  رمعم  هنع  يور  اریثک  اقلخ  و 

ۀنس ةرصبلاب  تام  كرابملا و  نبا  عیکو و  يدهم و  نبا  ناطقلا و  دیعس  نب  ییحی  ضایع و  نب  لیضف  ۀملس و  نب  دامح  لالب و  نب  نامیلس 
لاذلاب فاقلا و  رـسک  نّونلا و  نوکـسب  ذـقنم  ةدـحوملا و  ءابلا  ءاهلاب و  میملا و  حـتفب  ۀـبهوم  يدـهملا  ۀـفالخ  یف  ۀـئام  نیتس و  يدـحا و 

هتفگ فشاک  رد  یبهذ  نیدلا  سمـش  ۀمجعملا و  ءاخلا  ةدـحوملا و  ءایلاب  ۀـخباط  ۀـلمهملا و  لادـلا  دـیدشت  ةزمهلا و  مضب  داو  ۀـمجعملا 
نبا لیهک و  نب  ۀملـس  تباـث و  یبأ  نب  بیبح  نع  هدـهاز  رـصعلا و  ملاـع  مـالعالا و  دـحا  يروثلا  یفوکلا  هَّللا  دـبع  وبا  دیعـس  نب  ناـیفس 

یفوت هسفن  لثم  نایفـس  ری  مل  ءاقرو  لاق  هنم و  لضفا  نع  تبتک  ام  كرابملا  نبا  لاق  دـعجلا  نب  یلع  یبایرفلا و  ناطقلا و  هنع  ردـکنملا و 
دبع وبا  يروثلا  قورسم  نب  دیعس  نب  نایفس  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀنـس و  نوتـس  عبرا و  هرمع  نابعش 161 و  یف 
یبأ یعیبسلا و  قاحـسا  یبأ  هیبا و  نع  يور  لوالا  حیحّـصلا  نادـمه و  روث  نم  لیق  ۀـخباط و  نب  ّدا  نب  ةاـنم  دـبع  نب  روث  نم  یفوکلا  هَّللا 
دبع نب  قراط  لیهک و  نب  ۀملس  دلاخ و  یبأ  نب  لیعامسا  ۀعیبر و  نب  شماع  نب  نمحرلا  دبع  ریمع و  نب  کلملا  دبع  ینابیشلا و  قاحـسا 

روصنم و شمعالا و  نمحرلا و  دبع  نب  نیصح  تباث و  یبأ  نب  بیبح  دشار و  یبأ  نب  عماج  رشب و  نب  نایب  سیق و  نب  دوسالا  نمحرلا و 
نب سارف  هفیحج و  یبأ  نب  نوع  ةرم و  نب  ورمع  نیـصح و  یبأ  یمح و  نب  حـلاص  نب  حـلاص  یماـیلا و  دـیبز  هملـس و  نب  داـمح  ةریغم و 

لوحالا و مصاـع  هقـالع و  نب  داـیز  نع  ۀـفوکلا و  لـها  نم  قلخ  یعجـشالا و  کـلام  یبأ  راـثد و  نب  براـحم  ۀـفیلخ و  نب  رطف  ییحی و 
یـسوم و یبأ  نب  لیئارـسا  لـفلف و  نب  راـتخملا  یعیبر و  نب  زیزعلا  دـبع  دـیبع و  نب  سنوی  بوـیا و  لـیوطلا و  دـیمح  یمیمتلا و  ناـمیلس 

دبع ملسا و  نب  دیز  نع  ةرصبلا و  لها  نم  ۀعامج  نوع و  نبا  دنه و  یبأ  نب  دواد  ءاذحلا و  دلاخ  دیهشلا و  نب  بیبح  ةرسیم و  نب  میهاربا 
رکب یبأ  یلوم  یمس  میهاربا و  نب  دعس  ۀعیبر و  میخس و  نب  ۀلبج  یسوم و  نب  بویا  هیما و  نب  لیعامسا  رانید و  نب  ورمع  رانید و  نب  هَّللا 

هبقع و نب  یسوم  دّمحم و  ریبزلا و  نبا  ردکنملا و  نبا  نالجع و  نبا  لیقع و  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دانزلا و  یبأ  حلاص و  یبأ  نب  لیهس  و 
مهریغ زاجحلا و  لها  نم  فئاوط  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  ةورع و  نب  ماشه 

38 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀبعش و بلغت و  نب  نابا  هخویش و  نم  مهریغ  قاحسا و  نبا  نمحرلا و  دبع  نب  فیصح  ناقرب و  نب  رفعج  مهنم  نوصحی  قلخ ال  هنع  يور 

نبا ناـطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  هنارقا و  نم  مهریغ  رعـسم و  ۀـیواعم و  نب  ریهز  کـلام و  یعازوـالا و  ةدـئاز و 
دبع مسقلا و  نب  ریثع  دـیبز  وبا  بابحلا  نب  ةدـئاز  ةدابع و  نب  حور  قرزالا و  قاحـسا  ۀـماسأ و  وبا  ثایغ و  نب  صفح  زیرح و  كرابملا و 
دواد نب  هَّللا  دبع  ریمن و  نب  هَّللا  دبع  ینابیشلا و  یسوم  نب  لضفلا  سنوی و  نب  یسیع  یعجـشالا و  هَّللا  دیبع  قازرلا و  دبع  بهو و  نب  هَّللا 

نب ییحی  ذاعم و  نب  ذاعم  ملسم و  نب  دیلولا  مادقملا و  نب  بعصم  دیزی و  نب  دلخم  يرازفلا و  قاحـسا  وبا  ضایع و  نب  لیـضف  یبیرخلا و 
یسوم نب  هَّللا  دیبع  میعن و  وبا  يریبزلا و  دمحا  وبا  يدقعلا و  رماع  وبا  نوراه و  نب  دیزی  عیرز و  نب  دیزی  عیکو و  نامی و  نب  ییحی  مدآ و 
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نم رخآ  وه  دعجلا و  نب  یلع  سنوی و  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  یبایرفلا و  ۀـصیبق و  ییحی و  نب  دالخ  مصاع و  وبا  يدـهنلا و  ۀـفیذح  وبا  و 
نبا لاق  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریما  نیفـس  ءاملعلا  نم  دحاو  ریغ  نیعم و  نبا  مصاع و  وبا  ۀنییع و  نبا  ۀبعـش و  لاق  تاقثلا  نم  هنع  ثدح 
اذه لوقت  هریغ و  ریبج و  نب  دیعس  تیار  هَّللا  دبع  ابا  ای  لجر  هل  لاقف  نیفس  نم  لضفا  نع  تبتک  ام  خیش  ۀئام  فلا و  نع  تبتک  كرابملا 

ظفحلا یف  نیفـس  مدقل  بهو  ناک  يدهم  نبا  لاق  یّنم و  ظفحا  نایفـس  ۀبعـش  نع  عیکو  لاق  نیفـس و  نم  لضفا  تیار  ام  لوقا  ام  وه  لاق 
لاق نیفـس و  لوقب  تذـخا  نیفـس  هفلاخ  اذإ  يدـنع و  دـحا  هل  دـعی  ۀبعـش و ال  نم  یلا  ّبحا  دـحا  سیل  ناطقلا  ییحی  لاق  کـلام و  یلع 
دواد یبأ  نع  يرجآلا  لاق  ءیـش و  ّلک  دهزلا و  ثیدحلا و  هقفلا و  یف  دحا  هنامز  یف  نایفـس  یلع  مدقی  نیعم ال  نب  ییحی  تیار  يرودلا 
ناک ّالا  ءیـش  یف  نیفـس  دـحا  فلاخ  ام  لاق  نیعم  نبا  نع  ینغلب  دواد  وبا  لاق  نایفـس و  رفظی  ّالا  ءیـش  یف  ۀبعـش  نایفـس و  فلتخی  سیل 
ملعا ینیدملا ال  نبا  لاق  هَّللا و  دبع  نع  ۀـمقلع  نع  میهاربا  نع  روصنم  نع  نیفـس  ۀـفوکلا  دانـسا  نسحا  یلجعلا  لاق  نیفـس و  لوق  لوقلا 

دبع لاق  دحا و  یبلق  یف  مدقتی  دمحا ال  نع  يزورملا  لاق  ۀنیفح و  لوقی و  ناک  ةدیبع  یبأ  ةأرما  مسا  یف  الا  طق  ءیش  یف  فحـص  نیفس 
رکـسع نب  لهـس  نب  دمحم  لاق  ملعلا و  عرولاب و  سانلا  داس  نیفـس  نا  ۀبعـش  یل  لاق  نطق  وبا  لاق  نیفـس و  نم  هقفا  تیار  ام  دواد  نب  هَّللا 

يدون بشخلا و  اوبصن  نوراجنلا و  ءاجف  لاق  هوبلصاف  نیفـس  متیار  نا  لاقف  ۀکم  یلا  جرخ  نیح  نیباشخلا  رفعج  وبا  ثعب  قازرلا  دبع  نع 
راتسالا یلا  مدقتف  ءادعالا  انب  تمشت  هَّللا و ال  قتا  هَّللا  دبع  ابا  ای  هل  اولاقف  ۀنییع  نبا  رجح  یف  هالجر  لیضفلا و  رجح  یف  هسار  اذإ  نیفس و 
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ۀّمئا نم  اماما  ناـک  بیطخلا  لاـق  ادـج  ةریثک  هلئاـضف  ۀـکم و  لخدـی  نا  لـبق  تاـمف  لاـق  رفعج  وبا  اـهلخد  نا  هنم  تئرب  لاـق  ّمث  اهذـخاف 

دهزلا عرولا و  طبضلا و  ۀفرعملا و  ظفحلا و  ناقتالا و  عم  هتیکزت  نع  ینغتسی  ثیحب  هتناما  یلع  اعمجم  نیدلا  مالعا  نم  املع  نیملـسملا و 
هنا یلع  اوعمتجا  دعـس  نبا  لاق  ۀنـس 97 و  هدـلوم  هریغ  یلجعلا و  لاق  اـهیلإ و  عجری  مل  ۀنـس 155 و  ۀفوکلا  نم  نیفـس  جرخ  میعن  وبا  لاق 
ناک انومام و  ۀـقث  ناک  ۀنـس 97 و  دلو  دعـس  نبا  مالک  ۀـیقب  تلق و  انه  ام  حیحّـصلا  فالخ و  کلذ  ضعب  یف  ۀنس 161 و  ةرصبلاب  یفوت 
یبأ نبا  لاق  اماما و  نیقتملل  هلعج  نمم  هَّللا  نوکی  نا  وجرا  نیدلا  ۀّمئالا  دحا  وه  ۀـقث و  هیف  لاقی  نا  نم  لجا  وه  یئاسّنلا  لاق  اتبث و  ادـباع 

لاق و دواد  وبا  لاق  اذک  حیرلا و  هبش  ّهنا  السرم  نیعم  نبا  لاق  انسفنا و  یف  ساّنلا  ملعا  ناک  ةدئاز  لاق  نیفـس و  نم  نیعباتلاب  هبـشا  تیار  ام 
امل یتفتـسی و  ۀکمب  هتیار  ملـسم  نب  دیلولا  لاق  اناقتا و  اعرو و  اهقف و  سانلا  تاداس  نم  ناک  نابح  نبا  لاق  حاصل و  ءیـش  هدـنع  ناک  ول 

کیلإ ّبحا  امّیا  دیعـس  نب  ییحیل  تلق  ینیدملا  نبا  لاق  هتعیـش و  نم  ظفحا  وه  نیعم  نبا  ۀـعرز و  وبا  متاح و  وبا  لاق  دـعب و  ههجو  طخی 
هتفگ بیذهتلا  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  ءیش و  لک  یف  کلام  قوف  نیفس  اذه  یف  کش  نیفس ال  لاق  کلام  يار  وا  نیفس  يار 
جات رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  خلا و  ۀجح  ماما  دباع  هیقف  ظفاح  ۀقث  یفوکلا  هَّللا  دبع  وبا  يروثلا  قورـسم  نب  دیعـس  نب  نایفس 

مولعلا و نم  هریغ  ثیدحلا و  ملع  یف  اماما  ناک  یفوکلا  يروثلا  عفار  نب  بیبح  نب  قورسم  نب  دیعـس  نبا  نایفـس  هَّللا  دبع  وبا  هتفگ  للکم 
یلع هبهذـم  یلع  ناک  دـینجلا  مساقلا  ابا  خیـشلا  نا  لاقی  نیدـهتجملا و  ۀّـمئالا  دـحا  وه  هتقث و  هدـهز و  هعرو و  هنید و  یلع  ساّنلا  عمجا 

یعیبسلا و قاحـسا  یبأ  نم  ثیدحلا  عمـس  يروثلا  نایفـس  نم  مارحلا  لالحلاب و  ملعا  الجر  تیار  ام  ۀـنییع  نب  نایفـس  لاق  هیف  فالتخالا 
جورم یف  يدوعـسملا  لاق  ۀـقبطلا  کلت  کلام و  قاحـسا و  نب  دـمحم  جـیرج و  نبا  یعازوالا و  هنم  عمـس  امهتقبط و  یف  نم  شمعالا و 

یف هب  یمرف  جرخ  هذخاف و  هیلإ  عفد  هدهع و  بتکف  مکح  یف  هیلع  ضرغی  نا ال  یلع  ۀفوکلا  ءاضق  یلع  هدهع  اوبتکا  يدهملا  لاق  بهذلا 
رعاشلا لاق  یعخنلا  هَّللا  دبع  نب  کیرش  هالوت  ۀفوکلا و  ءاضق  نم  عنتما  امل  دجوی و  ملف  دلب  لک  یف  بلطف  بره  ۀلجد و 

مهاردلل  ادصرم  کیرش  یسما  هنیدب و  ّرف  نایفس و  زرحت 
ءاجی بسحال  یّننا  لاق  هنا  نیدـلا  ظفحلا و  یف  رباـکالا  ۀـمئالا  ةداّـسلا  دـحا  ناـک  ینئادـملا و  برح  نب  بیعـش  حـلاص  یبأ  نع  یکح  و 

لضفا هیلع  مکیبن  اوکردت  مل  مهل  لاقی  قلخلا  یلع  هَّللا  نم  ۀجح  ۀمایقلا  یف  يروثلا  نایفسب 
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ۀنس ةرصبلاب  یفوت  ةرجهلل و  نیعست  عبـس و  لیق  تس و  لیق  ۀنس 95 و  یف  هدلوم  هب  متیدتقا  ّالا  يروثلا  نایفس  متیار  دقلف  مالّسلا  ةولّـصلا و 
رخآ يروث  میمت و  ینب  نم  رخآ  يروث  مث  ةانم و  دـبع  نب  روث  یلا  ۀبـسن  يروثلا  بقعی و  مل  حر و  ءاشع  نفد  ناطلـسلا و  نم  ایراوتم   161

يوری یکملا  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  متاح  وبا  سپ  يراقلا  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  اما  نادـمه  نم  نطب 
رد یناعمـس  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  ۀـئام و  نیثالث و  نیتنث و  ۀنـس  تام  زاجحلا  لـها  هنع  يور  جـیرج  نبا  هنع  يور  ریبج  نب  دیعـس  نع 
هنع يور  ۀـکم  لها  یف  هدادـع  لیفطلا  یبأ  نع  يوری  ةراقلا  نم  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  نامثع  وبا  هتفگ و  يراق  تبـسن  رد  باـسنا 
میثخ نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  ۀـئام و  نیثالث و  سمخ و  ۀنـس  لیق  دـق  ۀـئام و  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  لبق  تام  رمعم 
یفوت ثیدحلا  حلاص  متاح  وبا  لاق  میلـس  نب  ییحی  لضفلا و  نب  رـشب  هنع  لیفطلا و  یبأ  ۀبیـش و  تنب  ۀیفـص  نع  نیب  رهزلا  فیلح  یکملا 

يور ةرهز  ینب  فیلح  نامثع  وبا  یکملا  يراقلا  مثیخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  بیذهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ۀنس 132 و 
دهاجم و بشوح و  نب  رهش  ریبزلا و  یبأ  ریبج و  نب  دیعس  اطع و  ۀبحـص و  اهل  رامنا و  ینب  مأ  ۀلیتق  ۀبیـش و  تنب  ۀّیفـص  لیفطلا و  یبأ  نع 
بهو و نامیلـس و  نب  لبقم  ثایغ و  نب  صفح  ریبج و  نب  نامثع  دشار و  نب  دیعـس  ۀعافر و  نب  دیبع  نب  لیعامـسا  رمع و  نبا  یلوم  عفان 

یبأ نبا  لاق  مهریغ  مصاع و  نب  یلع  ۀناوع و  وبا  نامیلـس و  نب  میحرلا  دبع  یفقثلا و  باهولا  دـبع  لضفملا و  نب  رـشب  میلـس و  نب  ییحی 
يوقلاب و سیل  ةرم  لاق  ۀقث و  یئاسّنلا  لاق  ثیدحلا و  حـلاص  ساب  هب  ام  متاح  وبا  لاق  ۀـقث و  یلجعلا  لاق  ۀـجح و  ۀـقث  نیعم  نبا  نع  میرم 
ۀقث و ناک  رفعج و  یبأ  ۀفالخ  لوا  سابعلا و  یبأ  ۀـفالخ  رخآ  یف  یفوت  دعـس  نبا  لاق  رجح و  نبا  لاق  نا  یلا  تاقثلا  یف  نابح  نبا  هرکذ 

نامثع وبا  یکملا  يراقلا  رغـصم  ۀثلثملا  ۀمجعملاب و  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  خـلا و  ۀنـسح  ثیداحا  هل 
یمیتلا نامثع  نب  نمحرلا  دبعب  هنع  كردتـسملا  یف  ربع  يذلا  یندـملا  نامهب  نب  نمحّرلا  دـبع  اما  نیثلث  نیتنثا و  ۀنـس  تام  ۀـسماخلا  نم 

دبع هنع  يور  تباث  نب  ناسح  نب  هَّللا  دبع  نع  يوری  نامهب  نب  نمحرلا  دبع  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  یتسب  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  سپ 
میثخ نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  هنع  رباج و  نع  نامهب  نب  نمحرلا  دـبع  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  میثخ و  نب  نامثع  نب  هَّللا 
تباث نب  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  رباج و  نع  يور  يزاجح  نامهب  نب  نمحّرلا  دبع  هتفگ  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  قثو و 

نابح نبا  هرکذ  هفرعن و  ینیدملا ال  نبا  لاق  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  هنع  و 
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نم لوبقم  یندم  نامهب  نب  نمحرلا  دـبع  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  یلجعلا و  هقثو  تلق و  ناسح  نبا  یف  یتای  ثیدـح  هل  تاقّثلا  یف 
بئاصع هدـنع  امل  الین  هیلإ  تلحترا  و  قافآلا * یف  نابکرلا  هرثآمب  مهدـنع  تراس  يذـّلا  قازرلا * دـبع  ریبکلا  مهماما  اذـهف  یهتنا  ۀـعبارلا 

کلذ رثا  قالتیالا و  رهبملا  ثیدحلا  اذـه  يور  دـق  قافتالا * قابطالا و  مهریغ  حاحـصلا و  باحـصا  نم  هنع  ذـخالا  یلع  عقو  و  قافرلا *
میظعلا بطاخملل  هّللابف و  قاذحلا * ةدقنلا  هتاور  لدـع  قیرط  و  قابـسلا * ۀـمئالا  دـحا  مکاحلا و  هححـص  دنـسب  قارـشالا * رفـسملا  ربخلا 

قالخ نم  نیقیلا  یف  هل  سیل  حبصاف و  قالتخالا * عضولاب و  حیحصلا  ثیدحلا  اذه  یمر  فیک  قارتخالا * عیدبلا  قاقشلا 

مراهچ هجو 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  همالع  هچنانچ  هدرک  تیاور  رگید  حیحص  دنسب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  قازرلا  دبع  هکنآ 
نب یـسیع  نب  دمحم  ان  يرقملا  دمحم  نب  یلع  ان  یـشرقلا  تلـصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انا  یـسوم  نب  دمحا  نب  نسحلا  انربخا 
نب رباج  تعمـس  لاق  نامحرلا  دبع  نع  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  رمعم  انا  قازرلا  دبع  ان  بدؤملا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  ان  زازبلا  ۀـبعش 

ةرربلا ریما  اذه  بلاط  یبأ  نب  یلع  عبضب  ذخا  وه  ۀیبیدحلا و  موی  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  يراصنالا  هَّللا  دبع 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاقف  هتوص  اهب  دم  مث  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  و 

دانتسا تیاغ  دامتعا و  تیاهن  سپ  اعیمج  تسا  هتس  حاحص  تاور  زا  هک  رمعم  اّما  دنالدعم  قثوم و  همه  زین  قازرلا  دبع  دنس  نیا  لاجر  و 
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ةرکذـت يوون و  نیدـلا  ییحم  ءامـسالا  بیذـهت  یناعمـس و  باسنالا  باتک  یتسب و  نابح  نب  دـمحم  متاح  وبا  تاـقثلا  باـتک  رظاـن  رب  وا 
تاقبط یعفای و  نانجلا  ةآرم  بیطخلا و  نیدـلا  یلو  ةاکـشم  لاجر  یبهذ و  فشاک  مالـسالا و  لود  ربع  بیذـهتلا و  بیهذـت  ظاـفحلا و 

لاح سپ  نامهب  نب  نامحرلا  دبع  نامثع و  نب  هَّللا  دبع  اما  تسحئال  حضاو و  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  هاکـشم  لاجر  یطویـس و  ظافحلا 
سپ قازرلا  دبع  دوخ  هخذاب  بقانم  هخماش و  یلاعم  هلیمج و  رخافم  هلیلج و  رثآم  اما  یتسناد  لیـصفتب  قباس  هجو  رد  ناشتلابن  تلالج و 

دبع باسنالا  باتک  یـسدقم و  رهاط  نب  دمحم  نیحیحـصلا  لاجر  ءامـسا  باتک  زا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  نا  زا  يذبن 
نب دمحم  دیوملا  وبا  دیناسا  عماج  یـسدقملا و  دحاولا  دـبع  نب  ینغلا  دـبع  لاجرلا  ۀـفرعم  یف  لامکلا  باتک  یناعمـسلا و  دـمحم  میرکلا 

یهاوخ نا  ریغ  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نیدلا  فیفع  نانجلا  ةآرم  یکمربلا و  ناکلخ  نب  همالع  نایعألا  تایفو  یمزراوخلا و  دومحم 
* عئار حیحص  رخآ  قیرطب  عئاذلا * عئاشلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  عفارلا * ۀعانـصلا و  ءاوللا  لماحلا  مهملع  عفان * نب  قازرلا  دبع  اذهف  دینش 

هیف نعاطلا  و  عصانلا * باوصلا  نع  بکان  هل  دـحاجلا  و  عساش * نیقیلا  نع  حزان  هیف  باـترملا  و  عساولا * قحلا  نع  بهاذ  هیف  يرتمملاـف 
عصاق هنیدل و  مطاح 

مجنپ هجو 

فینع دحاج  ماغرا  مالک  ام ال  حیرـصتب  هدومرف و  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیحـصت  مامت  تحارـصب  يرمتلا  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  هکنآ 
هتفگ يورهلا  حلاص  نب  مالسلا  دبع  تلصلا  وبا  همجرت  رد  لامکلا  بیذهت  رد  يزم  جاجحلا  وبا  همالع  هچنانچ  هدومن 

42 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انثدـح  لاق  يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدـح  يرابنالا  نامحرلا  دـبع  نب  مساقلا  لاق 

هباب تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
ۀیواعم و یبأ  ثیدح  نم  حیحص  ّهنا  دارأ  ظفاحلا  تباث  نب  رکب  وبا  لاق  حیحـص  لاقف  ثیدحلا  اذه  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  مساقلا  لاق 

هتفگ و تلصلا  وبا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  همالع  هنع و  دحاو  ریغ  هاور  دق  ذإ  لطابب  سیل 
دهاجم نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع  تلـصلا  وبا  هب  انثدـح  ثیدـح  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاس  يرابنالا  نمحرلا  دـبع  نب  مساقلا  لاق 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  سابع  نبا  نع 
نیا رکذ  رد  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  هنع و  دحاو  ریغ  هاور  دق  ذإ  ۀیواعم  یبأ  نع  حیحص  هب  دارأ  بیطخلا  لاق  حیحص  وه  لاقف  ثیدحلا 

يوانم فؤرلا  دبع  حیحـص و  وه  لاقف  سابع  نبا  ثیدح  نع  لئـس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هخیرات  یف  طخ  يور  هتفگ و  فیرـش  ثیدح 
نع شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  روکذملا  ظفللاب  خیراتلا  یف  بیطخلا  هاور  هتفگ و  فیرـش  ثیدح  نیا  رکذ  رد  ریدقلا  ضیف  رد 

ۀیواعم یبأ  ثیدح  نم  حیحص  هنا  دارأ  تلق  بیطخلا  لاق  حیحـص  وه  لاقف  هنع  نیعم  نبا  تلاس  مسقلا  لاق  لاق  مث  سابع  نبا  نع  دهاجم 
هتفگ و فیرـش  ثیدح  نیا  رکذ  رد  هیدن  هضور  رد  یناعنـصلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  هنع و  دـحاو  ریغ  هاور  ذإ  لطابب  سیل  و 

یناکوشلا یلع  نب  دمحم  ةاضقلا  یضاق  حیحص و  وه  لاق  سابع و  نبا  ثیدح  نع  لئس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هخیرات  یف  بیطخلا  يور 
هقثو دق  يدبعلا  يدادغبلا  رفعج  نب  دمحم  ناب  کلذ  نع  بیجا  هتفگ و  فیرـش  ثیدح  نیا  حدـق  زا  باوج  ماقم  رد  هعومجم  دـئاوف  رد 

تارابع نیزا  حیحـص  لاقف  ثیدـحلا  اذـه  نع  ییحی  لئـس  دـق  مکاـحلا و  نیعم و  نبا  هقثو  دـق  يورهلا  تلّـصلا  اـبا  نا  نیعم و  نب  ییحی 
ثیدح نیا  هک  هدومن  حیرصت  نیبتسم  لئاس  لاؤس  باوجب  نیعم  نب  ییحی  نینقتملا  داقنلا  ةدمع  هک  دوشیم  ققحتم  تباث و  روهظ  لامکب 

دـنامیمن و یقاب  لیلاضا  لیلاعا و  بابرا  لیق  لاق و  يارب  یلاجم  لیلج  ذـبهج  نیا  حیحـصت  دـعب  هک  تسرهاـظ  رپ  تسحیحـص و  فیرش 
بیطخ ياعدا  اما  دناسریم  باب  ار  نینعاط  نعط  نینحاش و  زمغ  نیدناعم و  دانع  نیدحاج و  دحج  يانب  لیثملا  میدع  دقان  نینچ  حیرصت 

لباـق ریغ  لوـقت  لـیلدیب و  يوـعد  ـالوا  سپ  تسا  هیواـعم  وـبا  ثیدـح  زا  نآ  تحـص  ثیدـح  نیا  تحـص  زا  نیعم  نـب  ییحی  دارم  هـک 
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نب ییحی  حیحـصت  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  ینامیلا و  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  یطویـس و  همـالع  هک  تساـج  نیمه  زا  تسلیوعتلا و 
لاحب یعفن  میلـست  ریدقت  رب  ایناث  هدومنن و  باب  نیرد  بیطخ  يوعدب  يانتعا  دناهدومرف و  لقن  قالطالا  یلع  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  نیعم 

نباب ات  ۀیواعم  وبا  زا  نا  دنس  تحـص  دش  حیحـص  هیواعم  وباب  ات  ثیدح  نیا  هاگ  ره  هچ  دناسریمن  نانـش  ضغب و  ناودع و  یغب و  بابرا 
لحم مه  ار  نیقدشتم  نیتنعتم و  دهاجم  شمعا و  هیواعم و  وبا  قوثو  رد  هک  اریز  دش  دهاوخ  ققحتم  تباث و  مه  سابع 

43 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءاش نا  يزاریـشلا  يدابآزوریفلا  ۀمالعلا  یئالعلا و  ظفاحلا  مالک  یف  قیقحت  دییات و  دیزم  کلذل  یتایـس  مهریغ و  نع  الـضف  تسین  مالک 

تارمب نیعم  نب  ییحی  هک  تسناد  یهاوخ  لیمج  لیـصفتب  بطاخم  مالک  تارقف  ضقن  باوجب  یلاعت  هَّللا  نوعب  دـعب  اـم  رد  یلاـعت و  هَّللا 
امک ار  جاجوعا  غیز و  باحـصا  تاوفه  جالتخا و  بایترا و  بابرا  تاهبـش  هدومرف  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  هدیدس  تادافا  هدـیدع و 
نم تبث  ثیح  نیقیلا * قحلا و  دقاعم  ناصحا  و  نیبملا * نیدلا  ینابم  دییـشتل  نیعملا * قفوملا  هّلل  دمحلاف  هدومن  لحمـضم  لطاب و  یغبنی 

نیرکنملا سطاعم  عدج  و  نیدناعملا * فانا  مغر  یلع  هتوبث  حضو  نیعم و  نم  سأکب  يرزملا  ثیدحلا  اذه  ۀحص  نیعم * نب  ییحی  صن 
قیثولا ربخلا  اذـه  ققحتب  نیتولا * روزلا  باـبرا  نم  عطق  و  نیلغدـملا * نیلطبملا  فیز  رـسک  و  نیهملا * لـطابلا  قوس  راـب  و  نیدـحاجلا *
هنـسلا زا  نیعم  نب  ییحی  راعـسالا  ۀیلاغ  حئادم  رادـقملا و  ۀـمیظع  دـماحم  زا  يذـبن  ماقم  نیا  رد  نیرکاشلا و  دـمح  هّلل  دـمحلا  و  نیتملا *

هلزج نب  یـسیع  نب  ییحی  یلع  وبا  دیـسر - دـیاب  تارـضح  نیا  دزن  وا  تلزنم  تعفر  تبترم و  تمظع  هنکب  دینـش و  دـیاب  نیننـستم  مالعا 
نافطغ ةرم  يّرملا  ایرکز  وبا  نمحرلا  دبع  نب  ماطـسب  نب  دایز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  دادغب  خـیرات  رـصتخم  راتخم  رد  يدادـغب 

کلام و نب  هَّللا  دبعل  ابتاک  هوبا  ناک  ۀئام و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  هدلوم  يایقن  یمـست  رابنالا  وحن  ۀیرق  نم  هنا  لیق  انقتم  اظفاح  اماما  ناک 
یتح ثیدحلا  یلع  هّلک  لاملا  قفناف  مهرد  فلا  نیسمخ  مهرد و  فلا  فلا  ییحی  هنبال  فلخف  تامف  يرلا  جارخ  یلع  ناک  نیعم  نا  لیق 

شمعالا و قاحـسا و  یلا  ۀفوکلا  ملع  ةداتق و  ریثک و  یبأ  نب  ییحی  یلا  ةرـصبلاب  ملعلا  یهتنا  ینیدملا  نب  یلع  لاق  هسبلی و  لعن  هل  قبی  مل 
نب داّمح  رمعم و  ۀبعش و  ۀبورع و  یبأ  نب  دیعس  یلا  ةرصبلاب  ۀتسلا  ءالوه  ملع  راص  رانید و  نب  ورمع  باهش و  نبا  یلا  زاجحلا  ملع  یهتنا 
یلا ماشلا  لها  نم  سنا و  نب  کلام  یلا  زاجحلا  لها  نم  ۀـنییع و  نب  نایفـس  يروثلا و  نایفـس  یلا  ۀـفوکلا  لها  نم  ۀـناوع و  نبا  ۀـملس و 

ءالوه عوسا  وه  كرابملا و  نبا  عیکو و  ةدئاز و  یبأ  نبا  دیعس و  نب  ییحی  میشه و  قاحـسا و  نب  دمحم  یلا  ءالوه  ملع  یهتناف  یعازوالا 
وه سیلف  نیعم  نب  ییحی  هفرعی  ثیدـح ال  لک  دـمحا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  یلا  اعیمج  ءالوه  ملع  راـص  مدآ و  نبا  يدـهم و  نبا  اـملع و 

ۀبقع و نب  دمحا  ربخلا  يوار  لاق  ثیدح و  فلا  ۀئامتـس  هذه  يدیب  تبتک  لاقف  ثیدحلا  نم  تبتک  مک  نیعم  نب  ییحی  لئـس  ثیدـحب و 
ۀیبارش بابح  عبرا  ارطمق و  نیثلث  رطمق و  هئام  بتکلا  نم  فلخ  فلا و  هئامتس  فلا و  ۀئامتـس  مهیدیاب  هل  اوبتک  دق  نیثدحملا  ّنا  ّنظا  ینا 

یف قحلا  لوقی  طق  ادـحا  تعمـس  ام  یموّرلا  نبا  لاق  عابت و  نا  ۀـفینح  وبا  عدـی  ملف  رانید  یتئامب  هبتک  مثکا  نب  ییحی  بلط  اـبتک و  ةولمم 
تببحا هترتس و  ّالا  ءاطخ  طق  لجر  یلع  تیار  ام  ییحی  لاق  لوقلاب و  لماحتی  ناک  هریغ  نیعم و  نب  ییحی  ریغ  خیاشملا 

44 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب ییحی  لاق  هتکرت و  الا  کلذ و  لبق  ناف  هنیب  ینیب و  امیف  هاطخ  هل  نیبا  نکل  ههرکی و  رماب  ههجو  یف  الجر  تلبقتـسا  اـم  هرما و  نیزا  نا 

ییحی  دشنا  اجیضن و  ازبخ  هب  انجرخا  رونتلا و  هب  انرجس  نیباذکلا و  نع  انبتک  نیعم 
هماثآ  دغ  یف  یقبت  اّرط و  همارح  هّلح و  بهذی  لاملا 

هماعط  هبارش و  بیطی  یتح  ههلال  قتمب  یقتلا  سیل 
همالک  ثیدحلا  نسح  یف  نوکی  هفک و  بسکی  يوحی و  ام  بیطی  و 

همالس  هتاولص و  یبنلا  یلعف  ّهبر  نع  هب  انل  یبّنلا  قطن 
یلع عجر  ۀـنیدملا و  یلع  جرخ  اهجح  ۀـجح  رخآ  ناک  اّـملف  ۀـنیدملا  یلع  عجری  هنیدـملا و  یلع  ۀـکم  یلا  بهذـیف  جـحی  ییحی  ناـک  و 
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املف يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای  فتهی  افتاه  مونلا  یف  يارف  اوتابف  هئاقفر  عم  لزنملا  لزن  یتح  جرخ  مث  ماـیا  ۀـثلث  اـهب  ماـقاف  ۀـنیدملا 
ملـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  داوعا  یلع  لمحف  تام  مث  اثلث  اهب  ماقاف  عجر  اوضمف و  ۀـنیدملا  یلا  عجار  یناف  اوضما  هئاـقفرل  لاـق  حبـصا 

نیثدحملا ضعب  هاثر  مایا و  ةرشع  ّالا  ۀنس  نیعبس  اعبـس و  غلب  دق  ةدعقلا و  يذ  نم  نیقب  لایل  عبـسل  نیتئام  نیثلث و  ثلث و  ۀنـس  هتافو  تناک 
لاقف 

دانسالا نم  فلتخم  لکب  ثدحم و  لک  بیعب  میلعلا  بهذ 
ایرکز وبا  هتفگ و  يّرم  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دالب و  لک  ءاملع  هب  ینعی  لکشم  ثیدحلا و  یف  مهو  لکب  و 

یف هیلإ  اعوجرم  انقتم  اتبث  اظفاح  املاع  اینابر  اـماما  ناـک  دادـغب  لـها  نم  ناـفطغ  ةرم  يرملا  ماطـسب  نب  داـیز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی 
یف هّلک  هقفناـف  مهرد  فلا  نیـسمخ  مهرد و  فلا  فلا  ییحی  هنبـال  فلخف  تاـمف  يرلا  جارخ  یلع  ناـک  نیعم  هدـلاو  لیدـعتلا  حرجلا و 
نب نمحرلا  دبع  ۀنییع و  نب  نیفس  سنوی و  نب  یسیع  ریشب و  نب  میـشه  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  عمـس  هسبلی  لعن  هل  قبی  مل  یتح  ثیدحلا 

دمحم یناعنـصلا و  قاحـسا  نب  دمحم  ۀمثیخ و  وبا  لبنح و  نب  دمحا  هئاقفر  نم  هنع  يور  ریرـضلا  ۀیواعم  ابا  حارجلا و  نب  عیکو  يدهم و 
لبنح نب  دمحا  لاق  یتح  هیلإ  ءاملعلا  ملع  یهتنا  مهریغ و  لبنح و  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  یناتـسجسلا و  دواد  وبا  يراخبلا و  لیعامـسا  نب 
بتک مدآ  ندل  نم  ادحا  ملعن  ینیدـملا ال  نب  یلع  لاق  نیعم و  نب  ییحی  ینعی  نیباذـکلا  بذـک  رهظا  نأشلا و  اذـهل  هَّللا  هقلخ  لجر  انهه 
هتیار اذإ  ۀنـس و  بحاص  ّهنا  ملعاف  لبنح  نب  دـمحا  بحی  يدادـغبلا  تیار  اذإ  يزارلا  متاح  وبا  لاق  نیعم  نب  ییحی  بتک  ام  ثیدـحلا  نم 

نب ییحی  ناک  اهرخآ و  یف  ۀـئام  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  رفعج  یبأ  ۀـفالخ  یف  هتدالو  تناک  باذـک و  هنا  ملعاـف  نیعم  نب  ییحی  ضغبی 
وا نیموی  اهب  ماقاف  عجر  ۀنیدملا و  یلع  جرخ  اهجح  ۀجح  رخآ  ناک  اّملف  ۀنیدملا  یلع  عجری  ۀنیدملا و  یلع  ۀکم  یلا  بهذـیف  جـحی  نیعم 

اوضما هئاقفرل  لاق  حبصا  املف  يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای  فتهی  افتاه  مونلا  یف  يأرف  اوتابف  هئاقفر  عم  لزنملا  لزن  یتح  جرخ  ّمث  ۀثلث 
اثالث اهب  ماقاف  عجر  اوضمف و  ۀنیدملا  یلا  عجار  یناف 

45 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ّباذلا  اذه  نولوقی  اولعج  سانلا و  هیلع  یلص  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  داوعا  یلع  لمحف  لاق  تام  مث 

هتیثرم  یف  نیثدحملا  ضعب  لاق  نیتئام و  نیثلث و  ثلث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  نم  نیقب  لایل  عبسل  تام  بذکلا و  ملس  و 
دانسالا نم  فلتخم  لکب  ثدحم و  لک  بیعب  میلعلا  بهذ 

دالب لک  ءاملع  هب  ینعی  لکشم  ثیدحلا و  یف  مهو  لکب  و 
نمحرلا و دبع  نب  ماطسب  نب  دایز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  هفینح  وبا  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دمحم  دیؤملا  وبا  و 

هخیرات یف  بیطخلا  هرکذ  اذکه  نافطغ  ةرم  يرملا  ایرکز  وبا  نمحرلا  دبع  نب  ماطسب  نب  فوع  نب  دایز  نب  ثایغ  نب  نیعم  نب  ییحی  لیق 
ابا اعیکو و  ناطقلا و  دیعس  نب  ییحی  ذاعم و  وا  ردنغ  ۀنییع و  نب  نایفس  فسوی و  نب  یسیع  نب  مامه  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  عمـس  لاق  و 
یبأ ۀفالخ  یف  تدلو  لاق  ۀعامج  بتاکلا و  دعـس  نب  دّمحم  برح و  نب  ریهز  ۀمیثخ  وبا  لبنح و  نب  دـمحا  هنع  يور  مهلاثما  یف  ۀـیواعم 
يرلا جارخ  یلع  هوبا  ناک  اهنم  نوعرف  نا  لاقی  يایقن و  اهل  لاقی  ۀـیرق  نم  راـبنالا  لـها  نم  هنا  لاـقی  ۀـئام  نیـسمخ و  ناـمث و  ۀنـس  رفعج 

دبع لاـق  بیطخلا  لاـق  هسبلی  لـعن  هل  قبی  مل  یتح  ثیدـحلا  یف  کـلذ  لـک  قفناـف  مهرد  فلا  نیـسمخ  فلا و  فلا  ییحی  هنبـال  كرتـف 
هقفلاب ملعاف  دمحا  اما  لاقف  لبنح  نب  دمحا  مامالا  مأ  نیعم  نب  ییحی  ملعا  نم  دمحم  نب  حـلاص  یلع  ابا  تلاس  یفـسنلا  فلخ  نب  نموملا 

نیثالث و ثالث و  ۀنس  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لوسرلا  ۀنیدمب  تام  ینکلا  فالتخا  لاجرلاب و  ملعاف  نیعم  نب  ییحی  اّما  سانلا و  فالتخا  و 
دمحا نب  مرکم  یلا  مهدیناساب  بقانملا  باحصا  رکذ  هتفگ و  هفینح  وبا  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  زین  ۀنس و  نوعبـس  عبـس و  هل  نیتئام و 

نم هل  رکذ  اذإ  حر  نیعم  نب  ییحی  لیدعتلا  حارجلا و  مامز  هدیب  يذـّلا  ثیدـحلا  ۀـمئا  ماما  ناک  لاق  هیبا  نع  نابح  نب  نیـسح  نب  یلع  انث 
تاغللا ءامسالا و  بیذهت  رد  يوونلا  فرش  نب  ییحی  خلا و  یتفلا  اودسح  كرابملا  نبال  نیتیبلا  نیذهب  لثمتی  ضر  ۀفینح  یبأ  یف  ملکتی 
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دایز نب  ثایغ  نب  نیعم  نبا  لیق  نمحرلا و  دبع  نب  ماطسب  نب  دایز  نب  فوع  نب  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  وه  مامالا  نیعم  نب  ییحی  هتفگ 
يرقملا و نمحرلا  دـبع  نب  دـینجلل  یلوم  انا  لوقی  ییحی  تعمـس  ۀـمثیخ  یبأ  نبا  لاق  مهالوم  ناـفطغ  ةرم  نم  يرملا  ماطـسب  نب  نوع  نب 
امیشه و كرابملا و  نبا  عمـس  رابنالا  نم  هلـصا  بیطخلا  لاق  هیف  هیلع  لوعملا  هنمز و  یف  ثیدحلا  لها  ماما  وه  يدادغب و  نیعم  نب  ییحی 
ۀـیواعم و نب  ناورم  نامیلـس و  نب  ةدـبع  ذاعم و  نب  ذاعم  وا  ردـنغ  ثایغ و  نب  صفح  ناطقلا و  ییحی  يدـهم و  نبا  ۀـنییع و  نبا  اعیکو و 
يرهزلا و میهاربا  نب  بوقعی  سنوی و  نب  یـسیع  فسوی و  نب  ماـشه  ثراوـلا و  دـبع  نب  دمـصلا  دـبع  ةدـئاز و  یبأ  نب  اـیرکز  نب  ییحی 

سنا نب  شیرق  ریرج و  نب  بهو  رهسم و  ابا  ۀیواعم و  ابا  ملسم و  نب  نافع  ییحی و  نب  ایرکز 
46 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دبع  شایع و  نب  یلع  قازرلا و  دبع  ملس و  نب  ماکح  یعمـصالا و  دارق  رابالا و  نمحرلا  دبع  نب  رمع  صفح  ابا  دّمحم و  نب  جاجح  و 
عیبرلا نب  ورمع  نامیلا و  ابا  میرم و  یبأ  نب  دیعـس  یـسینتلا و  فسوی  نب  هَّللا  دبع  حلاص و  نب  ییحی  یلمّرلا و  ةرامع  نب  راوس  حلاص و  نب 

لیعامسا یسیع و  نب  نعم  دادحلا و  ةدیبع  ابا  ریمن و  نب  هَّللا  دبع  دیمحلا و  دبع  نب  ریرج  ۀیلع و  نب  لیعامسا  فاقلاب و  عقاو  نب  نسحلا  و 
نب دمحا  هنع  يور  قئالخ  يراصنالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  دابع و  نب  دابع  ۀـماسأ و  ابا  دـیبع و  نب  نامثع  مشاه و  نب  یلع  دـلاجم و  نب 
نب دّمحم  یناغاّصلا و  قاحـسا  نب  دمحم  یلهذلا و  ییحی  نب  دـمحم  نایقرودـلا و  میهاربا  انبا  بوقعی  دـمحا و  برح و  نب  ریهز  لبنح و 

روصنم نب  دمحا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  متاح و  وبا  یقـشمدلا و  يزارلا و  ۀعرز  وبا  نوراه و  نب  دـمحم  يدـقاولا و  بتاک  دـعس 
بوقعی لبنح و  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  يروّدلا و  دّمحم  نب  سابع  يراوجلا و  یبأ  نب  دمحا  رابجلا و  دبع  نب  نسحلا  نب  دمحا  يدامرلا و 

یف همدـقت  هتلالج و  هظفح و  هقیثوت و  هتماما و  یلع  اوعمجا  نوصحی و  قئالخ ال  دّـمحم و  نب  نیـسحلا  یلـصوملا و  یلعی  وبا  ۀبیـش و  نب 
امل ءافش  نیعم  نب  ییحی  عم  عامسلا  لبنح  نب  دمحا  لاق  انقتم و  اتبث  اظفاح  املاع  اّینابر  اماما  ناک  بیطخلا  لاق  هنم  هعالطـضا  نأشلا و  اذه 

رهظی نأشلا  اذـهل  هَّللا  هقلخ  لجر  نیعم  نب  ییحی  لبنح  نب  دـمحا  لاـق  هلثم و  ساـنلا  یف  تیار  اـم  ینیدـملا  نب  یلع  لاـق  رودّـصلا و  یف 
لاسی ةدابع  نب  حور  سلجم  یف  لبنح  نب  دمحا  تیار  يرودلا  سابع  لاق  ثیدحب و  سیلف  ییحی  هفرعی  ثیدح ال  ّلک  نیباذکلا و  بذک 
املکف اهوعمـس  ثیداحا  یف  هتبثتـسی  اذک  اذک و  ثیدح  فیک  اذک  اذـک و  ثیدـح  فیک  ایرکز  ابا  ای  هل  لوقی  ءایـشا  نع  نیعم  نب  ییحی 

لجر یف  تملکت  تنک  نا  مهّللا  لوقی  هیدی  اعفار  ۀلبقلا  لبقتسا  نیعم  نب  ییحی  تیار  يزاّرلا  ریشب  نب  نوراه  لاق  دمحا و  هبتک  ییحی  لاق 
تعمـس لاق  ۀبقع  نب  دمحا  نع  انیور  هانلقع و  ام  اهجو  نیثالث  نم  ثیدحلا  بتکن  مل  ول  ییحی  لاق  یل و  رفغت  الف  اباذک  يدـنع  وه  سیل 

لاق فلا و  ۀئامتـس  فلا و  ۀئامتـس  هل  اوبتک  نیثدحملا  نظا  ۀبقع و  نبا  لاق  ثیدح  فلا  ۀئامتـس  هذـه  يدـیب  تبتک  لوقی  نیعم  نب  ییحی 
ادحا ملعا  ام  ینیدملا  نب  یلع  لاق  ابتک و  ةولمم  بابح  ۀعبرا  وا  ارطمق  رشع  ۀعبرا  رطمق و  ۀئام  بتکلا  نم  ییحی  فلخ  هَّللا  دبع  نب  دمحم 

ثیدحلا یف  اهلک  اهقفناف  مهرد  فلا  نیـسمخ  مهرد و  فلا  فلا  ییحیل  نیعم  هدلاو  فلخ  نیعم و  نب  ییحی  بتک  ام  ثیدحلا  نم  بتک 
یلا ملعلا  یهتنا  لاق  مالـس  نب  مسقلا  دیبع  یبأ  نع  هدانـساب  لیدعتلا  حرجلا و  باتک  یف  متاح  یبأ  نبا  رکذ  اهـسبلی و  لعن  هل  قبی  مل  یتح 
نیعم نب  ییحی  بتک  متاح  وبا  لاق  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  ینیدملا و  نب  یلع  هل و  مهبتکا  وه  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  ۀعبرا 

ۀنیدمب یفوت  هنا  یلع  اوقفتا  ةرصحنم و  ریغ  هنع  هَّللا  یضر  هلئاضف  هلاوحا و  ثیدح و  فلا  نیثالث  نم  ابیرق  لیعامسا  نب  یسوم  نع 
47 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لوسر  هیلع  لمح  يّذلا  ریرسلا  یلع  لمح  معلص و  هَّللا  لوسر  هیلع  لسغ  يّذلا  ریرسلا  یلع  لسغ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
قئـالخ ال هتزاـنج  یف  عـمتجا  نوـکبی و  ساـنلا  معلـص و  هَّللا  لوـسر  نع  بذـکلا  باذ  نیعم  نب  ییحی  ةزاـنج  هذـه  هیلع  يدوـن  معلص و 

یّلـص لاقف  نیعمتجم  مکل  ام  لاقف  نیعمتجم  هباحـصا  معلـص و  یبنلا  مانملا  یف  لجر  يار  رذـنملا  نب  میهاربا  لاق  عیقبلاب  نفد  نوصحی و 
مانملا یف  نیعم  نب  ییحی  تیار  رـشبم  نب  رـشب  لاق  یثیدح و  نع  بذکلا  بذی  ناک  هناف  هیلع  یّلـصا  لجّرلا  اذـهل  تئج  ملـس  هیلع و  هَّللا 

نم یثارملا و  اونسحا  ءارعشلا و  هاثر  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  بذکلا  ّیبذب  ءاروح  ۀئام  عبرا  لج  زع و  ّیبر  ینجوز  لاقف 
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لاق  مث  ةدیصقلا  ردص  رکذ  هَّللا و  همحر  نیعم  نب  ییحی  یثری  دبعم  نب  نامیلس  لاق  لاق  متاح  یبأ  نبا  هرکذ  ام  اهنسحا 
اوعمساف ییحی  نوعانلا  یعن  ةادغ  ۀیزر  نیملسملا  یف  تمظع  دقف 
عدصتی  ةرسح  يداوف  داکف  يرثلا  یف  هانفد  دقان  ای  اولاقف 

عجرت  هَّللا  یلا  انا  اعزج  ةربع و ال  ینیعل  کلما  مل  تلقف و 
عزفن  حیرتسن و  نم  یلا  ییحیب  یتیزر  مظع  هَّللا  لیبس  یف  الا 

عنقم  ملعلا  یف  سانلا  نکی  مل  اذإ  هدعب  لأسیف  یتؤی  يّذلا  اذ  نم  و 
اوعشقت یتح  نیضاملا  فلسلا  نم  ۀیقب  ثیدحلا  یف  ییحی  ناک  دقل 

عمجا  ملعلا  ۀیافکلا  یف  جردا  هتومب و  ثیدحلا  تام  یضم  اّملف 
اوعدصتف مهثب  عار  ۀیعر  انناک  ییحی  دعب  يرایح  انرص  و 

عجفملا  حیرتسی  هیلإ  نکل  هتحفس و  عمد  کنع  نغمب  سیل  و 
عفدم  قلخلا  یف  هَّللا  ءاضقل  ۀلیح و ال  توملا  یف  ساّنلل  ام  كرمعل 

عفشملا  یبّنلا  هنم  اجنل  اذإ  همامح  نم  اجن  اقولخم  نا  ول  و 
عجوا  یجشا و  هَّللا  لوسر  ءزرف  هتیزر  تیم  ّلک  نع  هب  ّزعت 

عزفم  ساّنلل  هیف  ییحی  دعب  امف  یضم  ذإ  ملعلا  یلع  یکبا  امنکل  و 
عرمی  دوجی و  اثیغ  يدهلا  ینب  ارواجم  عیقبلاب  اربق  هَّللا  یقس 

عنمم  وه  تام و  یتح  هَّللا  یلا  هنیدب  رق  ایندلا و  كرت  دقف 
عنمی  ءاشی و  نم  یطعی  شرعلا  وذ  هیبن و  راوج  ّیبر  هل  راخ  و 

عفشی  ۀمایقلا  موی  اعفاش  هل  دّمحم  نوکی  نا  وجرال  ینا  و 
نب دمحا  هَّللا و  همحر  مایا  ةرشع  وحن  ّالا  ۀنس  نوعبس  عبس و  هل  نیتئام و  نیثالث و  ثالث و  ۀنس  ۀنیدملاب  نیعم  نب  ییحی  یفوت  يراجنلا  لاق 

يرملا نمحرلا  دـبع  نب  ماطـسب  نب  دایز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  اـیرکز  وبا  هتفگ  ناـیعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نباـب  فورعملا  دـمحم 
کلام و نب  هَّللا  دبعل  ابتاک  هوبا  ناک  يایقن و  یمـست  رابنالا  وحن  ۀیرق  نم  هنا  لیق  انقتم  اظفاح  املاع  اماما  ناک  روهـشملا  ظفاحلا  يدادغبلا 

یلع هعیمج  لاـملا  قفناـف  مهرد  فلا  نیـسمخ  مهرد و  فـلا  فـلا  روکذـملا  ییحی  هنبـال  فـلخف  تاـمف  يرلا  جارخ  یلع  ناـک  هنا  لـیق 
لاق ثیدح و  فلا  ۀئامتـس  هذه  يدـیب  تبتک  لاقف  ثیدـحلا  نم  تبتک  مک  روکذـملا  ییحی  لئـس  هسبلی و  لعن  هل  قبی  مل  یتح  ثیدـحلا 

مهیدیاب هل  اوبتک  دق  نیثدحملا  نا  نظا  ینا  ۀبقع و  نب  دمحا  وه  ربخلا و  اذه  يوار 
48 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیدعتلا حرجلا و  بحاص  وه  ابتک و  ةولمم  ۀیبارش  بابح  عبرا  ارطمق و  نیثلث  رطمق و  ۀئام  بتکلا  نم  فلخ  فلا و  ۀئامتـس  فلا و  ۀئامتس 
دواد وبا  يریـشقلا و  جاجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلا  وبا  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  مهنم  ۀـمئالا  رابک  ثیدـحلا  هنع  يور  و 

لاغتشالا یف  كارتشالا  ۀفلالا و  ۀبحـصلا و  نم  هنع  هَّللا  یـضر  لبنح  نب  دمحا  مامالا  نیب  هنیب و  ناک  ظافحلا و  نم  مهریغ  یناتـسجسلا و 
ملعلا یهتنا  ینیدملا  نب  یلع  لاق  هنارقا و  نم  اناک  ۀـمثیخ و  وبا  وه و  هنع  يور  هیف و  ۀـلاطالا  یلا  ۀـجاح  روهـشم ال  وه  ام  ثیدـحلا  مولعب 

رانید و نب  ورمع  باهـش و  نبا  یلا  زاجحلا  ملع  یهتنا  شمعالا و  قاحـسا و  یلا  ۀـفوکلا  ملع  هداـتق و  ریثک و  یبأ  نب  ییحی  یلا  ةرـصبلاب 
نایفـس یلا  ۀـفوکلا  لها  نم  ۀـناوع و  یبأ  ۀملـس و  نب  دامح  رمعم و  ۀبعـش و  ۀـبورع و  یبأ  نب  دیعـس  یلا  ةرـصبلاب  ۀتـسلا  ءالوه  ملع  راص 
قاحسا نب  دمحم  یلا  ءالوه  ملع  یهتنا  یعازوالا و  یلا  ماشلا  لها  نم  سنا و  نب  کلام  یلا  زاجحلا  لها  نم  ۀنییع و  نب  نایفس  يروثلا و 

ملع راص  مدآ و  نب  ییحی  يدـهم و  نبا  املع و  ءـالوه  عسوا  وه  كراـبملا و  نبا  عیکو و  ةدـئاز و  یبأ  نبا  دیعـس و  نب  ییحی  میـشه و  و 
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انبحاص لوقی  ناک  ثیدـحب و  وه  سیلف  نیعم  نب  ییحی  هفرعی  ثیدـح ال  لک  لـبنح  نب  دـمحا  لاـق  نیعم و  نب  ییحی  یلا  اـعیمج  ءـالوه 
نیعم و نبا  ریغ  قحلا  لوقی  طق  ادحا  تعمس  ام  یمورلا  نبا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  ینعی  نیباذکلا  بذک  رهظی  نأشلا  اذهل  هَّللا  هقلخ  لجر 

الجر تلبقتـسا  ام  هرما و  هل  نیبا  نا  تببحا  هیلع و  هترتس  الا  أطخ  طق  لجر  یلع  تیار  ام  نیعم  نب  ییحی  لاق  لوقلاب و  لماحتی  ناک  هریغ 
رونتلا هب  انرجـس  نیباذکلا و  نع  انبتک  لوقی  ناک  هتکرت و  الا  کلذ و  لبق  ناف  هنیب  ینیب و  امیف  هاطخ  هل  نیبا  نکل  ههرکی و  رماب  ههجو  یف 

دشنی ناک  اجیضن و  اربخ  هب  انجرخا  و 
هماثآ  دغ  یف  یقبی  اّرط و  همارح  هلح و  بهذی  لاملا 

هماعط  هبارش و  بیطی  یتح  ههلال  قتمب  یقتلا  سیل 
همالک  ثیدحلا  نسح  یف  نوکی  هّفک و  بسکی  يوحی و  ام  بیطی  و 

همالس  هتالص و  یبنلا  یلعف  ّهبر  نع  هب  انل  یبّنلا  قطن 
لبنح نب  دمحا  مامالا  نیب  هنیب و  يرج  ام  هعم و  هربخ  یعفاشلا  ۀـمجرت  یف  قبـس  دـق  یعفاشلا و  مامالا  نع  يور  نمیف  ینطقرادـلا  هرکذ  و 
یلع عجری  ۀنیدملا و  یلع  ۀکم  یلا  بهذیف  جحی  ناک  امهلاثما و  ۀـنییع و  نب  نایفـس  كرابملا و  نب  هَّللا  دـبع  نم  اضیا  عمـس  کلذ و  یف 

اوتابف هئاقفر  عم  لزنملا  لزن  یتح  جرخ  مث  مایا  ۀثلث  اهب  ماقا  ۀنیدملا و  یلع  عجر  ۀنیدملا و  یلع  جرخ  اهجح  ۀجح  رخآ  ناک  املف  ۀـنیدملا 
ماقاف عجر  اوضمف و  ۀنیدملا  یلا  عجار  یناف  اوضما  هئاقفرل  لاق  حبـصا  املف  يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای  هب  فتهی  افتاه  مونلا  یف  يارف 
نیتئام نیثلث و  ثلث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  نم  نیقب  لایل  عبـسل  هتافو  تناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  داوعا  یلع  لمحف  تام  مث  اثالث  اهب 

بیطخلا لاق  اذکه 
49 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیک جـح  دـق  نوکی  نم  اهب و  تام  ۀـنیدملا و  یلا  عجر  مث  ۀـکم  یلا  جرخ  ّهنا  وه  هرکذ و  مدـقت  امل  اعطق  طلغ  وه  دادـغب و  خـیرات  یف 
خسانلا و نم  اطلغ  اذه  نوکی  نا  لمتحی  ناک  نکمال و  ۀجحلا  يذ  یف  یفوت  هنا  رکذ  ولف  ۀنسلا  کلت  نم  ةدعقلا  يذ  یف  تومی  نا  روصتی 

جحی نا  لبق  تام  ّهنا  حیحصلا  ّنا  کلذ  دعب  رکذ  مث  ملعا  هَّللا  خسانلا و  نم  نوکی  نا  دعبیف  ةروصلا  هذه  یلع  نیتخـسن  یف  هتدجو  یّنکل 
هَّللا دبع  نب  لیلخلا  یلعی  یبأ  فیلات  ثیدحلا  ءاملع  ۀـفرعم  یف  داشرالا  باتک  یف  ترظن  مث  ةافولا  خـیرات  نم  هلاق  ام  میقتـسی  اذـه  یلع  و 

دق نوکی  اذـه  یلعف  ۀنـسلا  نم  ۀـجحلا  يذ  نم  نیقب  لایل  عبـسل  یفوت  نیعم  نب  ییحی  نا  ظفاحلا  یلیلخلا  لیلخلا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  نب 
مایا و ةرشع  ّالا  ۀنس  نیعبس  اعبس و  غلب  دق  ّهنا  هتافو  رکذ  دعب  لاق  مث  ۀئام  نیسمخ و  نامث و  ۀنـس  رخآ  هدلوم  نا  اضیا  بیطخلا  رکذ  جح و 
هیلع و یّلص  باوصلاب و  ملعا  هَّللا  ۀنس و  نیعبـس  اسمخ و  شاع  هنا  خیراوتلا  ضعب  یف  تیار  هلماتف و  باسحلا  ۀهج  نم  اضیا  حصی  اذه ال 

هَّللا لوسر  ثیدح  نع  بذکلا  یفنی  ناک  يّذلا  اذه  يدانی  لجر  هتزانج  يدی  نیب  ناک  عیقبلاب و  نفد  ارارم و  هیلع  یّلـص  مث  ۀـنیدملا  یلا 
لاقف  نیثدحملا  ضعب  هاثر  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دانسالا نم  فلتخم  لکب  ثدحم و  لک  بیعب  میلعلا  بهذ 
دالب لک  ءاملع  هب  ینعی  لکشم  ثیدحلا و  یف  مهو  لکب  و 

ةدحوملا و ءابلا  رـسکب  ماطـسب  نون و  اهدعب  اهتحت و  نم  ةانثملا  ءایلا  نوکـس  ۀلمهملا و  نیعلا  رـسک  میملا و  حـتفب  نیعم  هنع و  هَّللا  یـضر 
نیعم نب  ییحی  هنا  خیراوتلا  ضعب  یف  تیار  هطبض و  یلا  ۀجاح  الف  فورعم  یقابلا  میم و  فلالا  دعب  ءاطلا و  حتف  ۀلمهملا و  نیسلا  نوکس 

يومالا کلملا  دبع  نب  ماشه  لبق  نم  ناسارخ  ریما  يّرملا  ینافطغلا  نمحرلا  دبع  نب  دـینجلا  یلوم  ماطـسب  نب  نوع  نب  دایز  نب  ثایغ  نب 
نایبذ نب  دعس  نب  فوع  نب  ةرم  وه  نافطغ و  ةرم  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ءارلا  دیدشت  میملا و  مضب  يّرملا  بسنلا و  ینعا  حصا  رهـشا و  لّوالا  و 
لاقف يایقن  اما  ةرم و  اهنم  دـحاو  لکل  لاقی  اهیلإ  بسنت  لئابق  ةدـع  برعلا  یف  ةروهـشم  ةریبک  ۀـلیبق  یه  ناـفطغ و  نب  بیر  نب  ضیعن  نب 

یه ۀیناث و  ءای  فلالا  دعب  ناتطقن و  اهتحت  ۀحوتفم  ءای  اهدعب  اهحتف و  فاقلا و  رـسک  نونلا و  حتفب  اهنا  باسنالا  باتک  یف  یناعمـسلا  نبا 
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نب لیعامسا  ءادفلا  وبا  ملعا و  هَّللا  ۀیرقلا و  هذه  لها  نم  ناک  نوعرف  نا  لاقی  بیطخلا و  لاق  یئایقنلا  نیعم  نب  ییحی  اهنم  رابنالا  يرق  نم 
نب نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیثلث و  ثلث و  هنـس  عئاـقو  رد  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخم  رد  یبویـالا  یلع 

لیدعتلا و حرجلا و  بحاص  وه  ایقن و  یمـست  رابنالا  وحن  ۀیرق  نم  هنا  لیق  اظفاح  اماما  ناک  روهـشملا و  يدادـغبلا  يّرملا  ماطـسب  نب  دایز 
روکذملا نیعم  نب  ییحی  ینطقراّدلا  رکذ  ثیدحلا و  مولعب  لاغتشالا  یف  نیکرتشم  اناک  هل و  ۀبحصلا  دیدش  لبنح  نب  دمحا  مامالا  ناک 

50 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثلث و ینعا  ۀنسلا  هذه  یف  یفوت  ۀئام و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یف  روکذملا  نیعم  نب  ییحی  دلو  یعفاشلا و  مامالا  نع  يور  نم  ۀلمج  یف 

ظفاحلا مامالا  وه  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  ءـالبنلا  ریـس  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  ۀـجحلا و  يذ  یف  لـیق  ةدـعقلا و  يذ  یف  نیتئاـم  نیثلث و 
ماطـسب نب  نوع  نب  داـیز  نب  ثاـیغ  هدـج  مسا  لـیق  ماطـسب و  نب  داـیز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  اـیرکز  وـبا  نیثدـحملا  خیـش  ذـبهجلا 

نب لیعامـسا  میـشه و  كرابملا و  نبا  نم  عمـس  ۀئام و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  دلو  مالعالا  دـحا  يدادـغبلا  مهالوم  يّرملا  مث  ینافطغلا 
ردنغ و ۀنییع و  نب  نایفـس  نامیلـس و  نب  رّمعم  ةدئاز و  یبأ  نب  ایرکز  نب  ییحی  دیعـس و  نب  دلاجم  نب  لیعامـسا  دابع و  نب  دابع  شایع و 

یسیع فسوی و  نب  ماشه  ۀیواعم و  نب  ناورم  قازّرلا و  دبع  دیمحلا و  دبع  نب  ریرج  ثایغ و  نب  صفح  لیعامـسا  نب  متاح  ۀیواعم و  یبأ 
قارعلاب ریثک  قلخ  ناّفع و  يدهم و  نبا  ناطقلا و  ییحی  مشاه و  نب  یلع  دیبع و  نب  رمع  رابالا و  صفح  یبأ  نعم و  عیکو و  فسوی و  نب 

هنارقا و نم  ةدـع  يرّـسلا و  نب  داـّنه  ۀـمثیخ و  وبا  دعـس و  نب  دـمحم  لـبنح و  نب  دـمحا  هنع  يور  رـصم  ماـشلا و  ةریزجلا و  زاـجحلا و  و 
وبا ۀعرز و  وبا  یمرادلا و  دیعـس  نب  نامثع  روصنم و  نب  قلاخلا  دبع  یناغاصلا و  رکب  وبا  يرودلا و  سابع  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و 

ةرزج و دمحم  نب  حلاص  قاحـسا و  نب  لبنح  يرعـشالا و  حلاص  نب  ۀیواعم  دیمحلا و  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  جـسوکلا و  قاحـسا  متاح و 
نیطم ۀبیـش و  یبأ  نب  نامثع  نب  دمحم  يزارلا و  نسحلا  نب  نیـسحلا  نیعم  وبا  يزورملا و  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  ۀمثیخ و  یبأ  نب  دـمحا 
دمحا نب  هَّللا  دبع  راّمتلا و  هَّللا  دیبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  يرصبلا و  ۀعرز  وبا  یبالعلا و  ناّسغ  نب  لضفملا  يدسالا و  دمحم  نب  رـضم  نب 

نب یـسوم  یبایرفلا و  رفعج  حاّضو و  نب  دّمحم  دّمحم و  نب  نیـسح  یلجعلا  دیبع  ۀمغ و  ام  نسحلا  نب  ّیلع  ۀجلیک و  حلاص  نب  دـمحم  و 
یف ییحی  دـلو  ریهز  نب  دـمحا  لاق  هتفگ  نا  رد  زین  قئالخ و  یفوصلا و  راّبجلا  دـبع  نب  نسحلا  نب  دـمحا  یلـصوملا و  یلعی  وبا  نوراه و 
لاق ماما و  لاقف  ییحی  نع  یبأ  لئس  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لاق  ۀنس  نیرشع  نبا  وه  ملعلا و  بتک  تلق و  ۀئام  نیـسمخ و  نامث و  ۀنس 
یف ییحی  نع  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع  يور  يراخبلا  هنع  يور  يذابالکلا  لاق  نومام  ۀـقث  ثیدـحلا  یف  ۀّـمئالا  دـحا  اـیرکز  وبا  یئاـسّنلا 
نب دواد  تعمـس  يزورملا  سابعلا  وبا  اـنا  ناـبزرملا  نبا  لاـق  ۀـیلهاجلا و  ماـیا  رکذ  یف  هنع  بوسنم  ریغ  هَّللا  دـبع  نع  يور  ةءارب و  ریـسفت 
وبا ناک  یلجعلا  لاق  ایقنا  لها  نم  ناک  نوعرف  نا  لاقی  ایقنا و  اهل  لاقی  رابنالا  وحن  ۀیرق  نم  ادبعـشم  ناک  نیعم  نب  دـلاو  نا  رکذـی  دیـشر 

يّرلا جارخ  یلع  نیعم  ناک  لاق  نیعم  نب  ییحی  ۀبارق  هنا  رکذ  بتاک  خیـش  ینثدح  يدع  نبا  لاق  کلام و  نب  هَّللا  دـبعل  ابتاک  نیعم  ییحی 
نمیلا وبا  انا  ةزاجإ  یسقلا  مئانغلا  وبا  انربخا  هسبلی  لعن  هل  قبی  مل  یتح  ثیدحلا  یلع  هّلک  هقفناف  مهرد  فلا  فلا  هنبا  ییحیل  فلخف  تامف 

بیطخلا رکب  وبا  انا  زازقلا  روصنم  وبا  انا  يدنکلا 
51 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سابع هلاس  نیعم و  نب  ییحی  تعمـس  دّـمحم  نب  سابعلا  تعمـس  مصـالا  ساـبعلا  وبا  اـنا  ـالاق  یفریـصلا  دیعـس  وبا  یثیرحلا و  رکب  وبا  اـنا 
نیذلا رابکلا  ۀعامجلا  نسا  وه  دادـغبب و  أشن  رابنالا و  نم  نیعم  نبا  لصا  لیق  برعلا  یلوم  انا  لاق  تنا  برعلا  ّيأ  نم  اّیرکز  ابا  ای  يربنعلا 

ناک هل و  نوفرتعی  هعم و  نومدانی  اوناکف  ۀمثیخ  وبا  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  وبا  هیوهار و  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دمحا  ینیدملا و  نب  یلع  مه 
دبع نب  دـینجلل  یلوم  انا  لوقی  ییحی  تعمـس  ریهز  نب  دـمحا  لاق  یلاعت و  هَّللا  همحر  هسابل  یف  لمجتی  ۀـلغبلا و  بکری  ۀـلالج  ۀـبیه و  هل 
یلا ۀفوکلا  ملع  ةداتق و  ریثک و  یبأ  نب  ییحی  یلا  ةرـصبلاب  ملعلا  یهتنا  ینیدـملا  نبا  لاق  دوراجلا  نب  ییحی  نب  دـمحا  لاق  يّرملا  نمحرلا 

ۀـبورع و یبأ  نبا  الجر  رـشع  ینثا  یلا  ۀتـسلا  ءالوه  ملع  راص  رانید و  نب  ورمع  باهـش و  نبا  یلا  زاجحلا  ملع  شمعالا و  قاحـسا و  یبأ 
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یبأ نب  ییحی  دیعس و  نب  ییحی  ۀناوع و  یبأ  میشه و  قاحـسا و  نبا  یعازوالا و  کلام و  نینایفّـسلا و  ۀملـس و  نب  دامح  ۀبعـش و  رمعم و 
نب دـمحا  یلا  معن و  تلق  نیعم  نب  ییحی  یلا  مهعیمج  ءالوه  ملع  راصف  مدآ  نب  ییحی  يدـهم و  نبا  كراـبملا و  نبا  رکذ  نا  یلا  ةدـئاز 

ۀفئاط دواد و  یبأ  متاح و  یبأ  ۀعرز و  یبأ  يراخبلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  یلا  ءالوه  دـعب  نم  مث  ةّدـع  یلع و  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  لبنح و 
هّللاب و ّالا  ةوق  الف  الیلق  الیلق  صقنی  ملعلا  عرـش  مث  ریرج  نبا  ۀمیزخ و  نبا  يزورملا و  رـصن  نب  دمحم  یئاسّنلا و  نمحرلا  دبع  یبأ  یلا  مث 

یهتنا لوقی  دمحم  نب  حلاص  تعمـس  فلخ  نب  نموملا  دبع  انا  نارهم  نب  ملـسم  وبا  انا  يرقملا  یلع  نب  دّـمحم  انا  بیطخلا  یلا  يدانـساب 
ملعلا یهتنا  ینیدملا  نبا  لاق  رصنلا  نب  دمحا  نب  یلع  نیعم  نب  ییحی  یلا  ءالوه  ملع  یهتناف  لاق  نا  یلا  ورمع  يرهزلا و  یلا  زاجحلا  ملع 
لوقی دادحلا  دیعـس  ابا  تعمـس  یموّرلا  نبال  تلق  روصنم  نب  قلاخلا  دبع  یلاعت  هَّللا  همحر  نیعم  نب  ییحی  یلا  هدـعب  مدآ و  نب  ییحی  یلا 

دنع تنک  دـقل  هتمارکل و  انثدـحی  ثدـحلل  ناک  دـقل  هب و  هَّللا  انعفن  دـقل  هَّللا  وف  بجعلا  ام  لاق و  ثیدـحلا  تبتک  ام  نیعم  نب  ییحی  ـالول 
قلاخلا دـبع  لاق  ءاطخلا  فرعی  ّهناف  ایرکز  یباب  کیلع  لاق  أطخ  اهیف  ناف  ثیداحالا  هذـه  یف  رظنا  هَّللا  دـبع  ابا  ای  لاقف  لجر  هءاجف  دـمحا 

لهـس نب  یلع  رودـصلا  یف  امل  ءافـش  نیعم  نب  ییحی  عم  عامّـسلا  لوقی  لـبنح  نب  دـمحا  عمـس  هنا  ورمع  وبا  ینثدـح  یموّرلا  نبـال  تلقف 
ءاطخ فرعی  وه  تکـسا  دـمحا  لاق  هب  عنـصت  ام  لاقف  مدـق  ایرکز  اـبا  ّنا  تیل  یموّرلا  نب  هَّللا  دـبعل  لوقی  ناـفع  زیلهد  یف  دـمحا  تعمس 
نیتئام سمخ و  ۀنـس  حور  سلجم  یف  لبنح  نب  دـمحا  تیار  لوقی  يرودـلا  تعمـس  مصالا  انث  یفریـصلا  انا  بیطخلا  یلا  هب  ثیدـحلا و 

لاق امف  اهوعمـس  دق  ثیداحا  هتبثتـسی  اذک  ثیدح  فیک  اذـک و  ثیدـح  یف  لوقت  ام  ایرکز  ابا  ای  لوقی  ءایـشا  نع  نیعم  نب  ییحی  لئـسی 
هتعمس ام  لق  دمحا و  هبتک  ییحی 

52 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  ینثدح  یسیردالا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  انابنا  ینیلاملا  دیعس  وبا  انابنا  هب  هینکی و  لب  همـساب  ییحی  یّمـسی 

لجر انهه  لوقی  لبنح  نب  دمحا  تعمس  هَّللا  دبع  نب  نامیلس  لتاقم  ابا  تعمس  یـسرافلا  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  تعمـس  يراخبلا  یـسوم 
نب دمحا  رـصن  وبا  انا  الاق  یلاعنلا  ۀحلط  نب  دمحم  یخونتلا و  انابنا  هب  نیعم و  نبا  ینعی  نیباذکلا  بذک  رهظی  نأشلا  اذـهل  یلاعت  هَّللا  هقلخ 

لبنح نب  دمحا  تعمس  عفار  نب  دّمحم  تعمس  ۀملـس  نب  دمحا  تعمـس  ثیرح  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  انا  يراخبلا  میهاربا  نب  دّمحم 
تعمـس قاحـسا  نب  سابعلا  ابنا  هیوبح  نب  ایرکز  نب  ییحی  اـنا  يدـع  نبا  ثیدـحب  وه  سیلف  نیعم  نب  ییحی  هفرعی  ـال  ثیدـح  ّلـک  لوقی 

لاق اذـه  نم  خیـشلا  لاق  قدـی و  بابلا  ذإ  باتکلا و  ذـخاف  انیلع  یلمی  نا  هانلاسف  هیلع  ترکبف  خیـش  انیلع  مدـق  لوقی  فورعم  نب  نوراـه 
یمورلا نبا  مث  كرحتی  مل  هل و  نذاف  یقرودلا  دمحا  لاق  اذ  نم  لاقف  بابلا  قدـی  رخآ  اذاف  هتلاح  یلع  خیـشلا  هل و  نذاف  لبنح  نب  دـمحا 

رفعج باتکلا  هنم  طقـس  هدی و  تدـعترا  خیـشلا  تیارف  نیعم  نب  ییحی  لاقف  اذ  نم  لاقف  بابلا  قد  مث  کلذـکف  ۀـمثیخ  وبا  مث  کلذـکف 
هتیارف مهباجا  هارقف و  هلها  نم  باتک  هاتا  ذإ  هدنع  انا  انیبف  هنع  تبتکف  هتیتا  اطع  نب  باهولا  دبع  مدق  امل  لوقی  نیعم  نبا  تعمس  یسلایطلا 

لاجرلاب ملعا  دواد  یبال  تلق  يرخالا  دیبع  وبا  لاق  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  نیعم و  نب  ییحی  ینلبق  دادغب و  تمدق  هرهظ  یلع  بتک  دق  و 
ملعا نم  دّـمحم  نب  حـلاص  یلع  ابا  تلاس  یفـسنلا  نموملا  دـبع  لاـق  ءیـش  ماـشلا  لـها  ریخ  نم  يدـنع  سیل  ییحی و  لاـق  یلع  وا  ییحی 

نب نامثع  نب  دّمحم  ینکلا  لاجرلاب و  ملعاف  ییحی  اّما  فالتخالا و  هقفلاب و  ملعا  دمحا  لاقف  لبنح  نب  دمحا  وا  نیعم  نب  ییحی  ثیدحلاب 
ءیشلا یف  انفلتخا  امبرف  دمحا  ینرکاذی  يّذلا  ناک  ۀنس  نیعبرا  ذنم  دادغب  یلا  تمدق  اذإ  تنک  لوقی  ینیدملا  نب  یلع  تعمـس  ۀبیـش  یبأ 

ییحی تیار  ام  لوقی  ینیدـملا  نبا  تعمـس  ءاربلا  نبا  نیـسحلا  وبا  لاق  هثیدـح و  عضومب  هفرعا  ناـک  اـم  هجرخیف  موقیف  اـیرکز  اـبا  لأـسیف 
ثیداحاب ثدحی  ثیدحلا  باحصا  ضعب  تعمس  یمورلا  نبال  تلق  روصنم  نب  قلاخلا  دبع  ابنا  لهس  نب  رکب  ّهدر  طق و ال  اثیدح  مهفتـسا 

نبا نع  هلثم و  ساّنلا  یف  ام  لوقی  ینیدـملا  نب  یلع  تعمـس  بجعت  ام  لاقف و  هنم  ربکا  یلع  سمـشلا  علطی  مل  نم  ینثدـح  لوقی  ییحی و 
نیعم و نب  ییحی  بتک  ام  بتک  ادحا  ملعا  ام  لاق  ینیدملا 

ییحی تلئس  ۀبقع  نب  دمحا  لاق  ییحی  بتک  ام  ثیدحلا  نم  بتک  مدآ  ندل  نم  ادحا  ملعن  لوقی ال  اّیلع  تعمـس  ءاربلا  نب  نسحلا  وبا  لاق 
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ابا تعمـس  ظفاحلا  دمحا  نب  حلاص  لاق  ررکملاب  ینعی  تلق  ثیدح  فلا  ۀئامتـس  هذه  يدیب  تبتک  لاق  ثیدـحلا  نم  تبتک  مک  نیعم  نب 
ارطمق رشع  ۀعبرا  رطمق و  ۀئام  بتکلا  نم  ییحی  فلخ  لوقی  یبأ  تعمس  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع 

53 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیثالث بتکلا  نم  فلخ  نیعم  نب  ییحی  نا  ینرکذ  لوقی  ةرزج  اـحلاص  تعمـس  نموملا  دـبع  لاـق  اـبتک و  ةولمم  هّیبارـش  باـبح  ۀـعبرا  و 

عابت نا  ۀمثیخ  وبا  عدی  ملف  رانید  یقب  امب  متکا  نب  ییحی  بلطف  ابح  نیرشع  وا  ارطمق 
لاق نابزرملا  نب  نادمح  نب  نمحّرلا  دبع  ابنا  ینادمهلا  دمحا  نب  حلاص  ابنا  ۀحلط  نب  یلع  انبا  بیطخلا  یلا  يدانـساب  هتفگ و  نا  رد  زین  و 

هنا ملعاف  نیعم  نب  ییحی  ضعبی  هتیار  اذإ  ۀنـس و  بحاص  هنا  ملعاـف  لـبنح  نب  دـمحا  بحب  يدادـغبلا  تیار  اذإ  يزارلا  متاـح  وبا  یل  لاـق 
نیبی امل  هضغبی  امنا  ثیدحلا و  عضی  باذـک  ّهنا  ملعاف  نیعم  نب  ییحی  یف  عقی  لجرلا  تیار  اذإ  سالفلا  نوراه  نب  دـمحم  لاق  باذـک و 

نب ییحی  تعمـس  دواد  وبا  لاق  اجیـضن  ازبخ  هب  انجرخا  رونتلا و  هب  انرجـس  نیباذکلا و  نع  انبتک  نیعم  نبا  لاق  رابالا  لاق  نیباذکلا  رما  نم 
نیـسحلا نب  یلع  لاق  حلاص  نینثا  نیب  ۀثلث  لاقف  سؤرلا  نع  نیعم  نب  ییحی  لئـس  يرودلا  لاق  ۀـلع  نم  هقان  انا  ۀـنجع و  تلکا  لوقی  نیعم 

؟؟؟ ناک امل  هنا  مکثدحا  لاقف  نابح  نب  نیـسحلا  نع  هانلاسف  ۀـکم  نم  همدـقم  نیعم  نب  ییحی  انیقلت  لاق  لوحالا  ییحی  ینثدـح  نابح  نب 
نیب لصفی  وا  یـضقی  نیعم  نب  ییحی  ابوتکم  يرا  لب  لاق  ائیـش  يرا  ام  تلق  ۀـمیخلا  یلع  بوتکم  ام  يرت  ایرکز أ  ابا  ای  یل  لاق  قمر  رخآب 
جحی نیعم  نب  ییحی  ناک  لوقی  رشب  نب  شیبح  تعمس  نانب  نب  قاحـسا  انا  خیـشلا  وبا  انا  میعن  انا  بیطخلا  هسفن  تجرخ  مث  لاق  نیملاظلا 
هئاقفر عم  لزنملا  لزن  یتح  جرخ  مث  ۀـثلث  وا  نیموی  اهب  ماقاف  ۀـنیدملا  یلع  عجر  اهجح  ۀـجح  رخآ  ناک  اـملف  اـهیلع  عجری  ۀـنیدملا و  یلع 

اوضمف و ۀنیدملا  یلا  عجار  یناف  اوضما  هئاقفرل  لاق  حبصا  اّملف  يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای  هب  فتهی  افتاه  ناک  مونلا  یف  يارف  اوتابف 
لوسر نع  ّباذلا  اذه  نولوقی  اولعج  سانلا و  هیلع  یّلص  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  داوعا  یلع  لمحف  لاق  تام  مث  اثلث  اهب  ماقاف  عجر 

ثیدـحلا بتکن  مل  ول  لوقی  ییحی  تعمـس  يرودـلا  سابع  لاق  جـحی  نا  لبق  هباهذ  یف  هتوم  حیحـصلا  بیطخلا  لاق  بذـکلا  معلـص  هَّللا 
ینعی تلق  ثیدح  فلا  فلا  يدیب  تبتک  لوقی  نیعم  نب  ییحی  عمس  رصن  نب  دّمحم  قیرط  نم  قشمد  خیرات  یف  هانفرع و  ام  ةّرم  نیـسمخ 

ابنا دّـمحم  نب  رافغلا  دـبع  نع  هریغ  نابللا و  مراکملا  یبأ  نع  تئبنا  هانفرع  ام  ةّرم  نیـسمخ  ثیدـحلا  بتکن  مل  ول  لوقی  هارت  ررکملاب أ ال 
ملیدلا دلبب  رکاش  نب  لضفلا  تعمـس  یمالـسلا  یـسوم  نب  هَّللا  دبع  تعمـس  راجنغ  دمحا  نب  دّمحم  تعمـس  ینامرکلا  میهاربا  نب  دّـمحم 

ثیدحلا یف  بختنملا  مدنیس  لوقی  هتعمس  شتفف و  تثدح  اذإ  شمقف و  تبتک  اذإ  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  دلاجم  نب  دیزی  تعمس 
هیرتشن ءیش  مث  ءیش و ال  انعم  نکی  مل  رـصم و  يرق  نم  ۀیرقب  اّنک  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  سابع  ابنا  مصالا  ۀمادنلا  هعفنی  ثیح ال 

یلاعت و هَّللا  مکقزر  قزر  ّهنا  نظا  یناف  هولک  هومستقا و  تلقف  ینولاسف  دحا  هدنس  سیل  يوشم و  کمس  ألم  لیبنزب  نحن  اذإ  انحبـصا  اّملف 
نآرقلا لوقی  ارارم  ییحی  تعمس 

54 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدحلا یهتنا  لاق  دیبع  یبأ  نع  یناوطقلا  دایز  یبأ  نب  هَّللا  دبع  يور  صقنی و  دـیزی و  لمع  لوق و  نامیالا  قولخمب و  سیل  هَّللا و  مالک 

رکب یبأ  یلا  هب و  مهملعا  وه  ینیدملا و  نب  یلع  یلا  هل و  مهبتکا  وه  نیعم و  نب  ییحی  یلا  هیف و  مههقفا  وه  لبنح و  نب  دمحا  ۀـعبرا  یلا 
نیعم نب  ییحی  دمحا و  لثم  ةرصبلا  انیلع  مدق  ام  ناطقلا  ییحی  یل  لاق  يریراوقلا  هَّللا  دیبع  نع  ۀیاور  یف  هل و  مهظفحا  وه  ۀبیش و  یبأ  نب 

وبا یلع  لاوطلل  انظفحا  ینوکذاشلا و  نامیلـس  باوبالل  انظفحا  نیعم و  نب  ییحی  لاجّرلاب  انملعا  ناک  لوقی  هَّللا  دبع  ابا  تعمـس  لبنح  لاق 
دمحا یلص  لوقی  یسلایطلا  رفعج  تعمـس  يرکبلا  دحاولا  دبع  نب  میهاربا  ابنا  لاق  ظفاحلا  دحاولا  دبع  نب  ریبزلا  تعمـس  مکاحلا  هَّللا  دبع 

الاق نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  انبا  لاقف  ّصاق  ماقف  ۀفاصرلا  دجسم  یف  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب 
اهنم ۀملک  لک  نم  هَّللا  قلخ  هَّللا  الا  هلا  لاق ال  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  ةداتق  نع  رمعم  ابنا  قازرلا  دبع  انابنا 

ناجرم نم  هشیر  بهذ و  نم  ةراقنم  اریط 
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یتح اتکـسف  ۀعاسلا  یلا  اذه  انعمـس  ام  نالوقی  امه  هیلإ و  رظنی  ییحی  ییحی و  یلا  رظنی  دمحا  لعجف  ۀقرو  نیرـشع  وحن  ۀـصق  یف  ذـخا  و 
دمحا لاقف  ثیدحلا  اذهب  کثدح  نم  لاقف  هزیجی  لاونل  امهوتم  ءاجف  ییحی  هیلإ  راشاف  اهنیعب  رظنی  لعج  مث  هعاطف  ذخا  هصصق و  نم  غرف 

لاق معن  لاق  نیعم  نب  ییحی  تنا  لاقف  انریغ  یلعف  بذکلا  نم  ّدب  ناک ال  ناف  طق  اذهب  انعمـس  ام  دـمحا  اذـه  ییحی و  انا  لاقف  نیعم  نبا  و 
ۀعبس نع  تبتک  امکریغ  لبنح  نب  دمحا  نیعم و  نب  ییحی  ایندلا  یف  سیل  هناک  ۀعاّسلا  تملع  ام  قمحا و  نیعم  نب  ییحی  نا  عمسا  لزا  مل 

ۀبیجع و ۀیاکح  هذـه  امهب  ئزهتـسملاک  ماقف  موقی  هعد  لاق  ههجو و  یلع  همک  دـمحا  عضوف  لاق  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب  دـمحا  رـشع 
ثیدحلا یف  احمـس  نکی  مل  نم  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  لاق  ۀبقع  نب  دمحا  نع  اهعـضو  نوکی  نا  فاخاف  هفرعا  يرکبلا ال  اهیوار 

لجر هءاجف  نیعم  نب  ییحی  دـنع  اّنک  نامثع  یبأ  نب  رفعج  لاق  هکرت و  ثیدـح  یف  کـش  اذإ  لاـق  احمـس  نوکی  فیک  لـیق  اباذـک  ناـک 
تعمـس مهف  نب  نیـسحلا  لعفا  ملف  کثدحا  نا  ینتلئـس  کنا  ینرکذا  ییحی  لاقف  هب  كرکذا  ءیـشب  ینثدـح  ایرکز  ابا  ای  لاقف  لجعتـسا 

لوقی کلثم  ایرکز  ابا  ای  تلقف  اهیلع  هَّللا  یّلـص  اهنم  نسحا  تیار  ام  راـنید  فلاـب  تعیب  ۀـیراج  تیارف  رـصمب  تنک  لوقی  نیعم  نب  ییحی 
نب دیعـس  لاق  رخآ  دانـساب  هنع  يوری  ایرکز و  یبأ  نم  ۀباعدلا  یلع  ۀلومحم  ۀیاکحلا  هذه  حیلم  لک  یلع  اهیلع و  هَّللا  یّلـص  معن  لاق  اذه 

نیعم و نب  ییحی  نع  راّمتلا و ال  رـصن  یبأ  نع  ۀباتکلا  يری  لبنح ال  نب  دمحا  ناک  لوقی  يزارلا  ۀعرز  ابا  ظفاحلا  تعمـس  یعذربلا  ورمع 
رفکلا حیرص  یلع  هرکا  نم  یلع  لب و ال  ۀنحملا  یف  باجا  نم  یلع  جرح  قیض و ال  رما  اذه  تلق  باجاف  نحتما  نمم  دحا  نع  ال 
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تعمـس يرودلا  سابع  ۀیقت  باجا  ۀـلودلا و  ةوطـس  نم  فاخف  ۀنـسلا  ۀّـمئا  نم  هَّللا  همحر  ییحی  ناک  دـق  قحلا و  وه  اذـه  ۀـیآلاب و  المع 
ینملکی ءیش  اذإ  ءارقإ  انا  انیبف  تارم  سمخ  یلایع  يراد و  یلع  یـسرکلا  ۀیآ  تأرق  لیّللاب  یلزنم  تلخد  اذإ  تنک  لوقی  نیعم  نب  ییحی 

ةّرم و نیتس  اسمخ و  ۀلیللا  یف  اهارقا  ترـصف  کندیزال  هَّللا  لاؤسلا و  اذـه  يرا  تلقف  كریغ  أرقی  نسحب  ناسنا  سیل  ناک  اذـه  أرقت  مک 
ثیدحلا بتکت  مل  ول  لوقی  هتعمس  هب و  ساب  لاقف ال  نّحللا  هنم  عزنی  ینعی  هثیدح  لجّرلا  موقی  لجّرلا  یف  لوقت  ام  ییحیل  تلق  سابع  لاق 

ام یلع  هَّللا  یقبا  الجر  رـض  ام  هَّللا  ملحک و  ّالا  ایندـلا  ام  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  دـینجلا  نب  میهاربا  لاق  هاـنلقع  اـم  اـهجو  نیثلث  نم 
تلقف سما  ناک  امناک  ۀنس  نیسمخ  نم  اذه  ۀکم  یلا  دادغب  نم  الجار  تجرخ  ۀنس  نیرشع  عبرا و  نبا  انا  تججح و  دقل  یسما  حبـصا و 

یلا ّبحا  ۀفینح  یبأ  يار  یف  رظنی  یعفاشلا  يار  یف  رظنی  نا  دحال  يرا  ام  لاق  ۀـفینح  یبأ  یعفاشلا و  يار  یف  لجرلا  رظنی  نا  يرت  ییحیل 
لوقی ییحی  تعمس  دینجلا و  نبا  لاق  یعفاشلا  نع  ریـسی  فارحنا  هیف  اذه و  لاق  اذهلف  عورفلا  یف  ایفنح  هَّللا  همحر  ایرکز  وبا  ناک  دق  تلق 
تعمس حاحص و  ثیداحاب  نوحلاص  موق  همرح  حاحص و  ثیداحاب  نوحلاص  موق  هبرش  دق  همرحا  فقا و ال  نکل  حیحـص و  ذیبنلا  میرحت 

ترـضح لاق  نیعم  نب  ییحی  انث  يرودلا  سابع  لاق  ناحیحـص  اعیمج  دقرف  نب  ۀبتع  ثیدح  الطلا و  ثیدح  لوقی  ناطقلا  دیعـس  نب  ییحی 
بضغف كرابملا  نبا  نع  اذ  سیل  تلقف  ثیداحا  رکذ  نوع و  نبا  نع  كرابملا  نبا  انا  لاقف  هفنص  اباتک  أرقی  لعجف  رـصمب  دامح  نب  میعن 

اهعمـس كرابملا و ال  نبا  نم  هذه  تعمـس  ام  هَّللا  تلق ال و  عجری  هتیار ال  املف  عجری  نا  یباف  کتید  دیرا  هَّللا  يأ و  تلق  ّیلع  ّدرت  لاق  و 
نب ییحی  نا  نومعزی  نیذلا  نیا  هدیب  یه  لوقی و  لعجف  فئاحـص  جرخاف  لخد  ماق و  هدنع و  ناک  نم  بضغ  بضغف و  طق  نوع  نبا  نم 

نیـسحلا لاق  نوع  نبا  نم  كرابملا  نبا  ریغ  ثیداحالا  هذـه  يور  اّمنا  تطلغ و  ایرکز  ابا  ای  معن  ثیدـحلا  یف  نینمؤملا  ریماـب  سیل  نیعم 
یل نکی  مل  اهرارـش  اهنم  تیقتناف  رثکا  وا  ثیدـح  ۀـئام  سمخ  حـلاص  نب  ۀـیواعم  نع  اـباتک  بهو  نبا  یلا  عفد  نیعم  نبا  لاـق  ناـسح  نب 
دعب انمدن  اذه و  وحن  انلعف  باختنالا  نسحی  ایدتبم ال  نوکی  نم  ّلک  اذک  تلق  لاق ال  بهو  نبا  لاق  دحا  نم  اهتعمـس  تلق أ  ۀفرعم  ذـئموی 

يدها هیف  اومدق  املف  هتقفر  یف  ناک  هنا  هاش  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ینثدحف  الوکا  ناک  اجاح و  نیعم  نبا  جرخ  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  لاق 
عجو اکش  یتح  هتدعم  یف  رقتـسا  امف  هلکا  انمالکب و  أبعی  ملف  کیلع  فاخن  اناف  هلکات  ایرکز ال  ابا  ای  هل  انلقف  جضنی  مل  اجذولاف  ییحی  یلا 
لمعن ام  ردن  مل  جحلا و  لجال  هیلع  ماقملا  یلا  لیبس  نکی  مل  هرما و  یف  انضواعتف  هب  ضوهن  ۀنیدملا و ال  یلا  انلصو  نا  یلا  لهسنا  هنطب و 

یصو یتح 
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نمحرلا دـبع  وبا  اهلاق  ةذاش  ۀـیاکح  تیار  دـق  سانلا و  یف  ملکتی  ناک  ّهنأل  ییحی  عفتنی  مل  يزارلا  ۀـعرز  وبا  لاق  هانفد  هانلـسغف و  تاـم  و 

ظفاحلا يراخبلا  فسوی  نب  دمحم  انابنا  يراخبلا  میلـس  نب  بیهم  لاق  رهـشا  ةرـشعب  هیبا  لبق  تام  نیعم  نب  ییحی  ینطقرادلا  نع  یملـسلا 
عمتجاف هتومب  همودـقب و  سانلا  عماست  انحبـصا  املف  هتلیل  نم  تام  ۀـعمجلا و  ۀـلیل  ۀـنیدملا  انلخدـف  نیعم  نب  ییحی  عم  جـحلا  یف  انک  لاـق 
مالکلا رثک  کلذ و  ۀـماعلا  هرکف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهیلع  لسغ  یتلا  داوعـالا  هل  جرخن  اولاـقف  مشاـه  ونب  تءاـج  ۀـماعلا و 

اهیف بیهم  لاق  ةدـعقلا  يذ  یف  ۀـعمجلا  موی  نفد  اهیلع و  لسغی  نا  لها  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلاـب  یلوا  نحن  مشاـه  ونب  تلاـقف 
یلاولا یمازحلا  ملک  ۀنیدملا و  یلا  هیلع و  یّلـص  ذئماع و  جحی  نا  لبق  تام  يرودـلا  سابع  لاق  نیتئام  نیثلث و  ثلث و  ۀنـس  ینعی  تدـلو 

ثلث و ۀنـس  ةدعقلا  يذ  نم  نیقب  عبـسل  ییحی  تام  لاق  ۀمیثخ  یبأ  نب  دـمحا  هیلعف  لمحف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ریرـس  هل  اوجرخاف 
نب ییحی  تیار  ۀقث  وه  هیقفلا و  رشبم  نب  شیبح  لاق  عیقبلاب  نفد  تسل و  یف أ  لخد  ۀنـس و  نیعبـس  اسمخ و  یفوتـسا  دق  نیتئام و  نیثلث و 

اهعمـس ساّنلا  نیب  لاق  وا  نیبابلا  نیب  یل  دّـهم  ءاروح و  ۀـئامثالث  ینجوز  ینابح و  یناطعا و  لاـق  کـب  هَّللا  لـعف  اـم  تلقف  مونلا  یف  نیعم 
لاق کب  هَّللا  لعف  ام  تلقف  مونلا  یف  نیعم  نب  ییحی  تیار  لاق  شیبح  نع  بیـصحلا  نب  نیـسحلا  اهاور  شیبح و  نب  نامثع  یبأ  نب  رفعج 

دوراجلا نب  ییحی  نب  دمحا  لاق  نسح  يرظن و  فیک  يدبع  یلا  اورظنا  ۀکئالملل  لاق  مث  ءاروح  ۀئامثالث  ینجوز  هراد و  یف  هیلع  ینلخدا 
نم بتک  مدآ  ندـل  نم  ادـحا  ملعن  لوقی ال  ایلع  تعمـس  ءاربلا  نبا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  بتک  ام  بتکا  دـحا  ملعا  اـم  ینیدـملا  نبا  لاـق 

هدنع تدجوف  نیعم  نب  ییحی  یلع  تلخد  لاق  يربطلا  رـصن  نب  دمحم  نع  يربطلا  دشار  نب  یلع  نب  دمحم  نیعم  نبا  بتک  ام  ثیدـحلا 
بذک و وهف  طاقسالا  یلا  هدیب  راشا  انهه و  دجوی  ثیدح ال  لک  ثیدح و  فلا  فلا  يدیب  تبتک  لوقی  هتعمس  رتافد و  اطفس  اذک  اذک و 

لوقی نیعم  نبا  تعمس  دایز  نب  یلع  نب  دمحم  لاق  ةّرم و  نیسمخ  افین و  ثیدحلا  بتکی  نیعم  نب  ییحی  ناک  لاق  یـسوم  نب  دهاجم  نع 
فرع ثیدحلا و  ۀباتک  نم  رثکا  نیعم  نب  ییحی  دعس  نب  دمحم  لاق  يدحو  هنع  بتکا  بتک  ألم  تیب  هدنع  ۀقث  خیش  یلع  عقأ  نا  یهتـشا 
ظفحا انباحـصا  یف  ناک  ام  لوقی  دـقانلا  ارمع  عمـس  صفح  نب  دـمحم  نع  لوزهم  یبأ  نب  دـمحا  نب  دـمحم  ثدـحی  داکی  ـال  ناـک  هب و 

طق ادانـسا  هیلع  ّبلقی  دـحا  ردـق  ام  نیعم  نب  ییحی  نم  دانـسالاب  ملعا  ینوکداشلا و ال  نبا  نم  ثیدـحلل  درـسا  ـال  دـمحا و  نم  باوبـالل 
ۀلاطالا رذح  هانکرت  یبهذلا و  هرکذ  ام  رخآ  ام  یلا  نیعم  نبا  لبنح و  نب  دمحا  نیذه  لثم  انیلع  مدق  ام  دیعس  نب  ییحی  یل  لاق  يریراوقلا 

- ۀلالملا و 
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نامث و ۀنـس  یف  هدلوم  يدادغبلا  مهالوم  يّرملا  ایرکز  وبا  ظافحلا  دیـس  درفلا  مامالا  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  و 
دلاجملا و نب  لیعامسا  كرابملا و  نبا  امیـشه و  عمـس  لیق  امیف  مهرد  فلا  فلا  هل  فلخف  باتکلا  ءالبن  نم  هوبا  ناک  ۀئام و  نیـسمخ و 

دمحا یلعی و  یبأ  ۀعرز و  وبا  دواد و  وبا  ملسم و  يراخبلا و  دانه و  دمحا و  هنع  ۀقبطلا و  هذه  نامیلـس و  نب  رمتعم  هدئاز و  یبأ  نب  ییحی 
قئالخ و یفوصلا و  نیسحلا  نب 

نع ءانمالا  جات  نب  دمحا  انربخا  یـضاقلا ح و  رمع  نب  دمحم  انا  الاق  هَّللا  دبع  نب  حتفلا  فسوی و  نب  دـمحا  انا  قاحـسا  نب  دـمحا  ینربخا 
ان یفوصلا  نیـسحلا  نب  دمحا  ان  یبرحلا  رمع  نب  یلع  انا  رازبلا  دمحم  نب  دمحا  انا  الاق  دـهاّزلا  بویا  نب  فسوی  انا  دّـمحم  نب  رعملا  دـبع 

یهن حئاوجلا و  عضوب  رما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  رباج  نع  قیتع  نب  نامیلـس  نع  جرعالا  دـیمح  نع  ۀـنییع  نبا  ان  نیعم  نب  ییحی 
نیعم نبا  نع  هجرخا و  نینسلا  عیب  نع 

ثیدحلا نم  بتک  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندل  نم  ادحا  ملعن  ینیدملا ال  نبا  لاق  ثیدحلا  یف  ۀّمئالا  دحا  نوماملا  ۀـقثلا  ایرکز  وبا  یئاسّنلا  لاق 
نب ییحی  نع  هانفرع و  ام  ةرم  نیـسمخ  ثیدـحلا  بتکن  مل  ول  لوقی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  يرودـلا  سابع  لاق  نیعم  نب  ییحی  بتک  اـم 
لثم انیلع  مدق  ام  ناطقلا  ییحی  لاق  نیعم و  نب  ییحی  یلا  سانلا  ملع  یهتنا  ینیدـملا  نبا  لاق  ثیدـح و  فلا  فلا  يدـیب  تبتک  لاق  نیعم 
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هبقانمب حرشلا  لوطن  نا  نم  رهـشا  ییحی  تلق  لاجرلاب  انملعا  نیعم  نب  ییحی  لبنح  نب  دمحا  لاق  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نیذه 
ءاروح ۀئام  ثلث  ینجوز  ینابح و  یناطعا و  لاقف  کب  هَّللا  لعف  ام  تلقف  مونلا  یف  نیعم  نب  ییحی  تیار  تاقثلا  دحا  رـشبم  نب  سینخ  لاق 

رد یبهذ  زین  هَّللا و  همحر  نیتئام  نیثلث و  ثالث و  ۀنس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ۀنیدمب  ابیرغ  ةدعقلا  يذ  یف  یفوت  سانلا  نیب  یل  دهم  و 
ۀجح مالعالا و  دحا  ظفاحلا  يدادغبلا  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  مامالا  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیثالث و  ثالث و  هنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع 
یّلـص هَّللا  لوسر  اهیلع  لسغ  یتلا  داوعالا  یلع  لسغ  جحلا و  یلا  اهجوتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ۀنیدم  یف  ةدعقلا  يذ  یف  مالـسالا 
فلا ۀئامتـس  هذـه  يدـیب  تبتک  لاق  هنا  هنع  ءاج  قئالخ و  ةدـئاز و  یبأ  نب  ییحی  امیـشه و  عمـس  ۀنـس  نیعبـس  اسمخ و  شاـع  هیلع و  هَّللا 

یلا سانلا  ملع  یهتنا  ینیدملا  نبا  لاق  ثیدحب و  سیلف  نیعم  نب  ییحی  هفرعی  ثیدح ال  لک  لبنح  نب  دمحا  لاق  ررکملاب و  ینعی  ثیدح 
نع نیثدحملا  ماما  يدادغبلا  يّرملا  ایرکز  وبا  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  ۀتـسلا و  بتکلا  یف  هثیدح  تلق  نیعم  نب  ییحی 

ةدعقلا 233 و يذ  یف  ۀنیدملاب  جحلا  بلاط  تام  هدلوم 158 و  ةریثک  هلئاضف  یفوصلا و  یبایرفلا و  هنع خ م د و  میـشه و  دابع و  نب  دابع 
يدرولا نباب  ریهّشلا  رفظم  نب  رمع  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  داوعا  یلع  لمح 

58 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دایز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  یفوت  ةدـعقلا  يذ  یف  اـهیف  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  رد  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخملا  ۀـمتت  رد 

دیدـش دـمحا  مامالا  ناک  رابنالا و  وحن  يایقن  ۀـیرق  نم  ّهنا  لیق  ظفاح  ماـما  لیدـعتلا  حرجلا و  بحاـص  ظـفاحلا  يدادـغبلا  ینزملا  ماطـسب 
نب هَّللا  دبع  ۀئام و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  دلو  یعفاشلا و  نع  يور  نمیف  ییحی  ینطقرادلا  رکذ  ثیدحلا و  مولع  یف  ناکرتشی  هل  ۀبحـصلا 
هَّللا یّلص  یبنلا  ۀنیدمب  یفوت  مالعالا  دحا  ظفاحلا  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  مامالا  هتفگ و  هروکذم  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا 
لاقف ثیدحلا  نم  تبتک  مک  لئس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهیلع  لسغ  یتلا  داوعالا  یلع  لسغ  جحلا و  یلا  اهجوتم  ملـس  هیلع و 
مامالا نیب  هنیب و  ناک  مهریغ و  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  مهنم  ثیدحلا  ۀمئا  رابک  هنع  يور  ثیدح  فلا  ۀئامتـس  هذه  يدـیب  تبتک 

دشنی ناک  ثیدحلا و  مولعب  لاغتشالا  یف  كارتشا  ۀفلا و  ۀبحص و  دمحا 
هماث  ادغ  یف  یقبی  ارط و  همارح  هلح و  بهذی  لاملا 

هماعط  هبارش و  بیطی  یتح  ههلال  قتمب  یقتلا  سیل 
همالک  ثیدحلا  نسح  یف  نوکی  هّفک و  بسکی  يوحی و  ام  بیطی  و 

همالس  هتالص و  ّیبنلا  یلعف  ّهبر  نع  هب  انل  یبنلا  قطن 
یف دـمحا  مامالا  نیب  هنیب و  هقح  یف  هنم  يرج  ام  یعفاشلا  ۀـمجرت  یف  قبـس  دـق  یعفاشلا و  ماـمالا  نع  يور  نمیف  ینطقرادـلا  هرکذ  دـق  و 

لوقی افتاه  مونلا  یف  عمس  ۀنیدملا  نم  جرخ  امل  هنا  لیق  تعفتنال و  ۀلغبلا  تمزل  ول  هل  دمحا  مامالا  لوق  یعفاشلا و  ۀلغب  باکر  تحت  هیشم 
رظانملا ضور  رد  یبلحلا  هنحش  نباب  ریهشلا  دمحم  نب  دمحم  هَّللا و  همحر  یفوت  مث  اثلث  اهب  ماقا  عجرف و  يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای 

جحلا یلا  اهجوتم  نیثدحملا  نم  مالـسالا  ۀـجح  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  رد  رخاوالا  لئاوالا و  ملع  یف 
نوعبس سمخ و  رمعلا  نم  هل  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اهیلع  لسغ  یّتلا  داوعالا  یلع  لسغ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ۀنیدمب 

وبا هدانـسا  یف  تلق  ناف  هتفگ  هدـینادرگ  رتو  بوجو  لیلد  ار  نآ  هک  یثیدـح  رکذ  دـعب  يراقلا  ةدـمع  رد  ینیع  دـمحا  نب  دومحم  ۀـنس و 
وه لوقی  یبأ  تعمـس  متاح  یبأ  نبا  لاق  نیعم و  نبا  هقثو  مکاحلا  لاق  تلق  هریغ  يراخبلا و  هیف  ملکت  دق  هَّللا و  دبع  نب  هَّللا  دـیبع  بینملا 

قحلا دبع  خیش  هایا و  هقیثوت  یف  ۀجح  هب  یفک  نأشلا و  اذه  ماما  نیعم  نبا  اذهف  ءافعـضلا  یف  هلاخدا  يراخبلا  یلع  رکنا  ثیدحلا و  حلاص 
اظفاح اتبث  املاع  اینابر  اماما  ناک  بیطخلا  لاق  نیثدـحملا  ماـما  ظـفاحلا  يدادـغبلا  يرملا  نیعم  نب  ییحی  هتفگ  ةاکـشم  لاـجر  رد  يولهد 
ۀعبرا ثیدـحلا  وینابر  متاح  وبا  لاـق  نیعم و  نب  ییحی  بتک  اـم  ثیدـحلا  نم  بتک  مدآ  ندـل  نم  ادـحا  ملعن  اـم  ینیدـملا  نبا  لاـق  اـنقتم 

مهملعا ۀبیـش و  یبأ  نبا  باتکلل  اعـضو  مهنـسحا  ینیدـملا و  نبا  هکردا  ثیدـحلل و  ۀقایـس  مهنـسحا  دـمحا و  مارحلا  لـالحلاب و  مهملعا 
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همیقس ثیدحلا و  حیحصب 
59 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهلک سانلا  دادـحلا  دعـس  نبا  لاق  هلثم و  سانلا  یف  تیار  ام  ینیدـملا  نبا  لاق  ییحی و  لاجرلاب  انملعا  ناک  دـمحا  لاق  نیعم و  نب  ییحی 
عامـسا دمحا  لاق  لوقلاب و  لماحتی  ناک  هریغ  ییحی و  ریغ  خیاشملا  یف  قحلا  لوقی  طق  ادحا  تیار  ام  یمورلا  نبا  لاق  ییحی و  یلع  لایع 

اذإ ۀـعرز  وبا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  ینعی  نیباذـکلا  بذـک  رهظی  نأشلا  اذـهل  هَّللا  هقلخ  لجر  انه  ةرم  لاق  رودـصلا و  یف  امل  ءافـش  ییحی 
هفرعی ثیدح ال  ّلک  دمحا  لاق  باذک و  هنا  ملعاف  نیعم  نب  ییحی  ضغبی  هتیار  اذإ  ۀنـس و  بحاص  ّهنا  ملعاف  دمحا  بحی  يدادـغبلا  تیار 
سیل لجر و  یف  تملکت  تنک  نا  ّمهّللا  لوقی  هیدی  اعفار  ۀلبقلا  لبقتـسا  نیعم  نبا  تیار  ریـشب  نب  نوراه  لاق  ثیدـحب و  وه  سیلف  ییحی 

اّمنا ثیدـحلا و  عنـصی  باذـک  ّهنا  ملعاف  ییحی  یف  عقی  لجرلا  تیار  اذإ  سالفلا  نوراه  نب  دـمحم  لاق  یل و  رفغت  ـالف  اباذـک  يدـنع  وه 
بتکی ییحی  ناک  یـسوم  نب  دـهاجم  لاق  ثیدـح و  فلا  ۀئامتـس  هذـه  يدـیب  تبتک  نیعم  نب  ییحی  لاق  نیباذـکلا و  رما  نیب  امل  هضغبی 

دواد و وبا  ملسم و  يراخبلا و  هنع  يور  میشه و  دابع و  نب  دابع  نع  يور  هَّللا  همحر  ةریثک  هلئاضف  هبقانم و  ةرم و  نیسمخ  افین و  ثیدحلا 
یلع لمح  نیتئام و  نیثلث و  ثلث و  ۀنس  ةدعقلا  يذ  یف  ۀنیدملاب  جحلا  بلاط  تام  ۀئام و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  دلو  یفوصلا  یبایرفلا و 
لسغ هترجح  یف  هنال  داوعا  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  جاتحا  ام  فشاکلا و  بحاص  لاق  لیق  اذک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  داوعا 

رد يرفعجلا  یبلاعثلا  دمحم  نب  یـسیع  يدهم  وبا  خیـش  هیلع و  لسغ  يّذلا  تختلا  داوعالاب  داری  نا  الا  نفد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  اهیف  و 
مهالوم يرملا  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  ظافحلا  دیـس  درفلا  مامالا  وه  ةرکذـتلا  یف  یبهذـلا  لاـق  هربخ  نم  ۀفالـس  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم 

كرابملا نبا  امیشه و  عمس  لیق  امیف  مهرد  فلا  فلا  هل  فلخف  باتکلا  ءالبن  نم  هوبا  ناک  ۀئام  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  هدلوم  يدادغبلا 
ۀمئا دـحا  نوماملا  ۀـقثلا  ایرکز  وبا  یئاسّنلا  لاق  قئالخ  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  دـمحا و  هنع  ۀـقبطلا و  هذـه  نامیلـس و  نب  رمتعم  و 

ملع یهتنا  ةرم  لاق  نیعم و  نب  ییحی  بتک  ام  ثیدـحلا  نم  بتک  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندـل  نم  ادـحا  ملعن  ینیدـملا ال  نبا  لاـق  ثیدـحلا و 
یناطعا لاقف  کب  هَّللا  لعف  ام  هل  لیقف  مونلا  یف  یئر  ثیدـح و  فلا  فلا  يدـیب  تبتک  لاق  ّهنا  ییحی  نع  يور  نیعم  نب  ییحی  یلا  ساّنلا 

جرخ امل  لیق  جـحلا و  یلا  اهجوتم  هخیرات  یف  رماعلا  داز  نیتئام  نیثلث و  ثالث و  ۀنـس  ۀـنیدملاب  یفوت  ءاروح  ۀـئامثالث  ینجوز  ینابح و  و 
لـسغ هَّللا و  همحر  تام  اثالث و  ۀـنیدملاب  ماقا  عجرف و  يراوج  نم  بغرت  ایرکز أ  ابا  ای  لوقی  افتاه  مونلا  یف  عمـس  ۀـکم  یلا  ۀـنیدملا  نم 
دمحم نب  سابع  لاق  همظن  نم  یهتنا و  ثیدح  فلا  ۀئامتس  هدیب  بتک  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهیلع  لسغ  یبنلا  داوعالا  یلع 

ییحی  یندشنا  يرودلا 
هماث  ادغ  یف  یقبت  اموی و  همارح  هلح و  دفنی  لاملا 

هماعط  هبارش و  بیطی  یتح  هنید  یف  قتمب  یقتلا  سیل 
همالک  ثیدحلا  نسح  یف  بیطی  هلها و  بسکی  يوحی و  ام  بیطی  و 

60 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  همالس  هتالص و  یبّنلا  یلعف  ّهبر  نع  هب  انل  یبنلا  قطن 
هنع لوئـسملا  لاح  نم  هدنع  ام  یکزملا  فیرعت  بوجو  باب  یف  ۀیاورلا  نیناوق  ۀفرعم  یف  ۀیافکلا  باتک  یف  يدادغبلا  بیطخلا  رکذ  ةدافا 

ام ۀـقث و  ریغ  نالف  فیعـض و  يوارلا  انالف  نا  انفالـسا  نم  ۀـفرعملا  ولوأ  انتمئا و  نم  ظافحلا  لوق  ملعلا  یف  اورجتی  مل  موق  رکنا  دـق  لاـق و 
یبرغملا  رعاشلا  دامح  نب  رکب  وه  ارعش و  کلذ  یف  مهلئاق  لاق  هیف و  لیق  نمل  ۀبیغ  کلذ  وأر  مالک و  نم  اذه  هبشا 

دیزی ثیدحلا  اصقن و  صقنی  هریثک و  لقی  ایندلا  یف  ریخلا  يرا 
دیرم ثیدحلا  ناطیش  نکل  هلک و  ریخلاک  ناک  اریخ  ناک  ولف 
دیهش کیلملا  اهنع و  لأسیس  ۀلاقم  لاجرلا  یف  نیعم  نبال  و 

دیدش صاصقلاف  اروز  کت  نا  ۀبیغ و  مکحلا  یف  یهف  اقح  کت  ناف 
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یلع نوماملا  قودـصلا  لقاعلا  نم  ّالا  هلوبق  بجی  ریخلا ال  نا  یلع  اوعمجا  ملعلا  لها  نال  هیلإ  اوبهذ  ام  یلع  رمالا  سیل  بیطخلا و  لاـق  مث 
یف یناسملتلا  يرقملا  باهشلا  انخویـش  خیـش  لاق  یهتنا و  هتیاور  یف  اقودص  نکی  مل  نمل  حرجلا  زاوج  یلع  لیلد  کلذ  یف  هب و  ربخی  ام 

ۀمدـقتملا تایبالا  ایندـلا  یف  ریخلا  يرا  هلوقب  ثیدـحلا  باحـصا  یلا  بکترا  امب  یلاـبی  ـال  نم  ضعب  ضرعت  اـمل  بیطلا و  حـفن  هخیراـت 
هلوق  اهنم  ۀلیوط  ةدیصقب  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  بحاص  يدیمحلا  حوتف  نب  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  هباجا  اهفورحب 

دونج صوصنلا  تاداهش  نم  یل  دصاق و  کلوق  لاطبا  یلا  ینا  و 
دیعب کنم  ریخلا  ناف  کیدل  انیبن  مالک  اریخ  نکی  مل  اذإ 

دیدش كاذ  اناطیش و  هَّللا  نع  یتا  امل  تلعج  نا  ءیش  حبقا  و 
نیعم  نبا  یف  اهنم  و 

دوهش هاکح  اهیف  مهلک  ۀعامج و  نم  دحاو  ّالا  وه  ام  و 
دیتع هیف  هَّللا  باتک  ناف  لهاج  ةداهشلا  مکح  نع  ّدص  ناف 

دیبت نیرخآلا  یف  هملاعم  تحبصا  تعاض و  نیدلا  ةاور  ول ال  و 
دوقر هونتقا  اّمع  مهریغ  ۀهبش و  ّلک  نم  راثالا  اوظفح  مه 

دوؤک مارملا  قفا و  ّلک  یلا  اوردابت  اهعمج و  یف  اورجاه  مه  و 
دیدج وه  لقنلا و  حیحص  مایق  مهحرج  ةاورلا و  لیدعتب  اوماق  و 

دوهع اهظفح و  اورحت  دودح  اننید  عئارش  تحص  مهغیلبتب 
دوقح دناع و  الا  قبی  ملف  مهجاجتحا  اهنم  لقنلا  لهال  حص  و 

دوحج عاطتسی  اوور ال  مهنع  اوغلب و  ۀباحصلا  ّنا  مهبسح  و 
دیرم كوکشلا  راهظال  دیرم  قرامف  نیقیلا  اذه  نع  داح  نمف 

دوجو لالضلا  دوجومل  سیلف  هلیلد  يدهلا و  ءاج  اذإ  نکل  و 
دیکم تایزخملاب  مهدیکف  اهدیک  ۀنایدلا  ءادعا  مار  نا  و 

امل ۀـفلاخم  ضعب  اهیف  دامح و  نب  رکبل  ۀـمدقتملا  تایبالا  هَّللا  همحر  انخیـش  یلع  تأرق  ام  هنم  تبختنا  يذـّلا  لصالا  رخآب  تیار  یهتنا و 
رجا ودیدش  باوصلل  بیصم  يار  وةوسا  لاق  يّذلا  یف  نیعم  نبال  هلوقب و  یلیبشالا  ثایغ  نب  دیزی  نب  مالـسلا  دبع  هباجا  اهرثاب و  مدقت و 
اولاـق ملعلا  لـها  ۀـلمج  ودوذـی  هضاوحا و  نع  درطی  وهبحـص  ّیبنلا و  لوق  نع  لـضانی  دـیری  ثیح  دـلخلا  یف  هل  زین  وهّلحم  هلـالا  یلعی  هب 

دیرف هاتا  ءیش  یف  وه  ام  وهلوقب 
61 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حیباصمک مه  ودوقر  مانالا  هنع  ام  لضفلا  نماووتحا  ةوبنلا و  ملع  اوثرو  مهدیفی  هملع و  يوری  ناک  نمفاننیدـب  ثیدـحلا  لها  مقی  مل  ول  و 
نب ورمع  نب  دمحا  اضیا  هباجا  دیمح و  هلالا  دـنع  مهلاحفمهلیبس  موزل  باتع  نبا  کیلعدومخ  تامملا  دـعب  مهران  ومهب  يدـتهی  یجدـلا 

دیرم و لالـضلا  ناطیـش  نا  الاةدـیرم  ثیدـحلا  نیطایـش  تلعجدـیعت  هب و  يدـبت  امب  ادـیورۀیامع  دـیز  ملعلا  یف  اعذاق  ایا  هلوقب  روفـصع 
نید زع  مهبدیدج  دعب  حال  مجن  باغ  اذإ  ۀیاده  موجن  ایندلا  یف  ملعلا  ووذدـینع  تنا  دودرم و  کلوقفاقداص  ناک  نم  بیذـکتلاب  تعّرج 

دنیوگ يرم  ار  وا  تساـیرکز و  وبا  وا  تینک  هتفگ  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  بحاـصهاش  دوخ  ودوـنج  هئادـعا و  نم  لـقاعمهل  مه  اّرط و  هَّللا 
رتفد ناگدنـسیون  هدمع  زا  شردپ  هدش و  دلوتم  تشه  هاجنپ و  دـصکی و  لاسکی  رد  تسدادـغب  شنطو  دوب  هرم  ینب  یلاوم  زا  هک  ءالولاب 
لامک ببـس  نیاب  دوب  هدمآ  تسدب  دقن  مرد  ههکل  دوخ  ردپ  ثاریم  زا  ار  نیعم  نب  ییحی  دـنیوگ  تشاد  بوخ  هاگتـسد  زین  ءاشنا  رد  دوب 

ملسم و يراخب و  لبنح و  نب  دمحا  ماما  دراد و  عامس  اهنآ  نارقا  ناخرط و  نب  نامیلس  نب  رمعم  كرابملا و  نبا  میشه و  زا  تشاد  تورث 
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تاـمولعم و ترثـک  رد  لاـجر و  لاوـحا  تـفرعم  ثیداـحا و  دـقن  رد  تـسنف  نـیا  هـمئا  زا  یکی  وا  دـناهدرک و  هدافتــسا  يو  زا  دواد  وـبا 
دندیـسرپ دندید و  باوخب  گرم  زا  دعب  ار  وا  ماهتـشون و  ثیدح  دوخ ؟؟؟ تسدب  نم  هک  تسلوقنم  يو  زا  تشادـن  ریظن  مه  تاظوفحم 

رد دومرف و  جـیوزت  نمب  نیع  روح  زا  نز  دـص  هس  هلمجنآ  زا  داد و  رایـسب  يایاطع  شـشخب و  ارم  تفگ  درک  هچ  وت  اب  یلاعت  يادـخ  هک 
لزنم لوا  رد  دومن  هبعک  هناخ  دصق  هدش  غراف  ترایز  زا  هدیسر و  هرونم  هنیدم  رد  لوا  دش  هناور  جحب  دادغب  زا  هس  یس و  دص و  ود  لاس 

تـسادخ ربمغیپ  كرابم  حور  هک  درک  مولعم  يوریم  اجک  ام  یگیاسمه  زا  ایرکز  وبا  يأ  هک  داد  زاوآ  ار  وا  یفتاه  هک  دوب  هتفر  باوخب 
ار وا  هک  تسنا  وا  تداعـس  زا  تفای و  تافو  زور  هس  زا  دعب  دومن  تماقا  هنیدم  رد  تشگرب و  دوز  تخاس  فرـشم  فیرـشت  ناب  ار  وا  هک 

تسوزا  تیب  دنچ  نیا  دوب و  لیم  مه  مظنب  ار  وا  دندوب  هداد  لسغ  اهنا  رب  ار  ربمغیپ  بانج  هک  دنداد  لسغ  اههتخت  نامه  رب 
هماث  ادغ  یف  یقبی  اموی و  همارح  هلح و  دفنی  لاملا 

هماعط  هبارش و  بیطی  یتح  هنید  یف  قتمب  یقّتلا  سیل 
همالک  ثیدحلا  نسح  یف  بیطی  هلها و  بسکی  يوحی و  ام  بیطی  و 

همالس  هتالص و  ّیبنلا  یلعف  ّهبر  نع  هب  انل  ّیبنلا  قطن 
ناـشیا هک  دـناهتخاس  نوـعطم  اـصوصخ  ار  نیعم  نب  ییحی  اـمومع و  ار  ثیدـح  لـها  ءامدـق  ناـمهفان  نـالهاج و  هک  تسناد  دـیاب  هدـئاف 

ار یـسک  یلعج و  سبلم و  ار  یـسک  وگغورد و  ار  یـسک  هدرک و  زارد  ار  دوخ  نابز  هَّللا  قلخ  رد  ناشیا  هلمج  زا  صخـش  نیا  اـصوصخ 
باب نیرد  یبرغم  رعاش  داـمح  نب  رکب  هچناـنچ  دـنراگنایم  تداـبع  دـننادیم و  ملع  ار  همرحم  تبیغ  نیا  دـنیوگیم و  یناـتهب  يرتفم و 

تسا  هتفگ  هدومن  نعطب  ضیرعت  ار  ثیدح  ملع  هکلب  هدرک  وجه  ار  نیعم  نب  ییحی 
دیزی ثیدحلا  اصقن و  صقنی  هریثک و  لقی  ایندلا  یف  ریخلا  يرا 

دیرم ثیدحلا  ناطیش  نکل  هلک و  ریخلاک  ناک  اریخ  ناک  ولف 
لاجّرلا  یف  نیعم  نبال  و 

62 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیهش کیلملا  اهنع و  لأسیس  ۀلاقم 

دیدش صاصقلاف  اروز  کی  نا  ۀبیغ و  مکحلا  یف  یهف  اقح  کی  ناف 
لیبق زا  ایوگ  سپ  تسنید  تعیرـش و  تنایـص  يارب  ضحم  ار  لاجر  ناشیا  حرج  نعط و  نیا  هک  دـناهدیمهفن  وا  لاثما  لـئاح و  نیا  نکیل 

هموشم تایبا  نیزا  تسین و  همرحم  تبیغ  زا  تستادابع  نیرتهب  هک  تسرکنم  لها  ریزعت  تسایـس و  تعدـب و  لها  جراوخ و  رافک و  لاتق 
نیا هبطاخم  رد  اجنآ  رد  دراد  زارد  هدیـصق  هداد و  باوج  نیحیحـصلا  نیب  عمجلا  بحاص  يدـیمح  حوتف  نب  هَّللا  دـبع  وبا  دـش  موقرم  هک 

دیوگیم رعاش 
دونج صوصنلا  تاداهش  نم  یل  دصاق و  کلوق  لاطبا  یلا  ینا  و 

دیعب کنم  ریخلا  ناف  کیدل  انیبن  مالک  اریخ  نکی  مل  اذإ 
دیدش كاذ  اناطیش و  هَّللا  نع  یتا  امل  تلعج  نا  ءیش  حبقا  و 

ناف لماح * ةداهـشلا  مکح  نع  ّدص  ناف  دوهـش * هاکح  امیف  مهلک  ۀـعامج و  نم  دـحاو  ّالا  وه  ام  دـیوگ و  نیعم  نبا  قح  رد  نا  زا  دـعب  و 
اّمع مهریغ  و  ۀهبـش * لک  نم  راثالا  اوظفح  مه  دیبت * نیرخآلا  یف  هملاعم  تحبـصا * تعاض و  نیدلا  ةاور  ول ال  و  دـیتع * هیف  هَّللا  باتک 

وه لقنل و  حیحص  مایق  مهحرج * ةاورلا و  لیدعتب  اوماق  و  دوؤک * مارملا  قفا و  لک  یلا  اوردابت * اهعمج و  یف  اورجاه  مه  و  دوقر * هونتقا 
و دوقح * دناع و  ّالا  قبی  ملف  مهجاجتحا * اهنم  لقنلا  لهال  حص  و  دوهع * اهظفح و  اورحت  دودـح  اننید  عئارـش  تحـص  مهغیلبتب  دـیدج *

اذإ نکل  و  دیرم * كوکشلا  راهظال  دیرم  قرامم * نیقیلا  اذه  نع  داج  نمف  دوحج * عاطتسی  اوور ال  مهنع  و  اوغلب * ۀباحصلا  نا  مهبسح 
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دیزی نب  مالسلا  دبع  و  دیکم * تایزخملاب  مهدیکف  اهدیک * ۀنایدلا  ءادعا  مار  نا  و  دوجو * لالـضلا  دوجومل  سیلف  هلیلد * يدهلا و  ءاج 
رجا و  دیدس * باوصلل  بیـصم  يار  و  ةوسا * لاق  يذلا  یف  نیعم  نبال  هداد و  باوج  زارد  هدیـصق  رد  تایبا  نیزا  زین  یلیبشالا  ثایغ  نب 
ملعلا لها  ۀلمج  و  دوذـی * هضاوحأ و  نع  درطی  و  هبحـص * یبّنلا و  لوق  نع  لضانی  دـیری * ثیح  دـلخلا  یف  هلزنی  و  هلحم * هلالا  یلعی  هب 

* اووتحا ةوبنلا و  ملع  اوثرو  مه  دیفی  هملع و  يوری  ناک  نمف  اننیدب * ثیدحلا  لها  مقی  مل  ول  و  دیرف * هاتا  ءیش  یف  وه  ام  و  هلوقب * اولاق 
* مهلیبس موزل  باتع  نبا  کیلع  دومخ * تامملا  دـعب  مهران  و  مهب * يدـتهی  یجدـلا  حـیباصمک  مه  و  دوقر * ماـنالا  هنع  اـم  لـضفلا  نم 

يدبت امب  ادیور  هئامع * دیز  ملعلا  یف  اعذاق  ایا  تایبا  نیاب  تس  هداد  باوج  روفـصع  نب  ورمع  نب  دمحا  زین  و  دیمح * هلالا  دـنع  مهلاحف 
تنا دودرم و  کلوقف  اقداص * ناک  نم  بیذکتلاب  تعرق  و  دیرم * لالـضلا  ناطیـش  نا  الا  ةدـیرم  ثیدـحلا  نیطایـش  تلعج  دـیعت * هب و 

و دونج * هئادـعا و  نم  لقاعم  هل * مه  ارط و  هَّللا  نید  زع  مهب  دـیدج * دـعب  حال  مجن  باغ  اذإ  ۀـیاده * موجن  ایندـلا  یف  ملعلا  وذ  دـینع *
نیعلا رسک  میملا و  حتفب  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم 

63 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
روهشملا ظفاحلا  يدادغبلا  ءارلا  دیدشت  میملا و  مضب  يّرملا  نیسلا  نوکس  ةدحوملا و  رـسکب  ماطـسب  نب  دایز  نب  نوع  نب  ءایلا  نوکـس  و 

ير هدـلب  جارخ  رب  ررقم  دوب  کلام  نب  هَّللا  دـبع  بتاک  شردـپ  رابنا  بناجب  تسیایقن  هیرق  زا  شلـصا  دـنیوگ  دوب  نقتم  ظفاح  ملاع  ماـما 
دراد عامـس  درک  قافنا  ثیدح  ملع  بلط  رد  ار  ریثک  لام  همه  نیا  یلو  تشاذـگب  ثاریم  رد  ییحی  يارب  مهرد  کل  مین  کی  درمب  نوچ 
هبقع نب  دمحا  ماهتـشون  ثیدح  ههکل  هد  دوخ  تسدب  تفگ  هتـشون  ثیداحا  ردق  هچ  دندیـسرپ  يو  زا  وا  هقبط  كرابملا و  نبا  مثیه و  زا 

بتک و رطمق  دص  يو  دناهتـشون  ثیدح  ههکل  شـش  شیوخ  تسدب  وا  يارب  مه  نیثدحم  هک  تسنا  منامگ  هتفگ  تسربخ  نیا  يوار  هک 
ملـسم و يراخبلا و  مهنم  دناهدرک  تیاور  يو  زا  ثیدح  همئا  رابک  تسلیدعت  حرج و  بحاص  هتـشاذگ  باتک  زا  رپ  هیبارـش  بابح  راهچ 

وبا تسا  روهشم  هکنانچ  دوب  ثیدح  مولعب  لاغتـشا  رد  كارتشا  تفلا و  تبحـص و  دمحا  ماما  وا و  نایم  مهریغ  دمحا و  مامالا  دواد و  وبا 
ریظن تاظوفحم  تامولعم و  ترثک  رد  لاجر و  لاوحا  تفرعم  ثیداحا و  دقن  رد  دوب  نف  نیا  همئا  زا  یکی  دراد  تیاور  يو  زا  مه  همثیخ 

ملع شمعا و  قاحـسا و  يوسب  هفوک  ملع  هداـتق و  ریثـک و  یبأ  نب  ییحی  يوسب  هدـش  یهتنم  هرـصب  ملع  هتفگ  ینیدـملا  نب  یلع  تشادـن 
یبأ هملس و  نب  دامح  رمعم و  هبعش و  هبورع و  یبأ  نب  دیعسب  هرصب  رد  نت  شش  ره  نیا  ملع  رانید و  نب  ورمع  باهش و  نبا  يوسب  زاجح 

نب ییحی  میـشه و  قاحـسا و  نب  دـمحمب  اههمه  نیا  ملع  هدیـسر و  یعازواب  ماش  لها  زا  سنا و  نب  کلام  نینایفـسب و  هفوک  رد  هناوع و 
ملع ملع و  رد  تسناشیا  عسوا  كرابملا  نبا  هدش و  یهتنم  مدآ  نب  ییحی  يدهم و  نبا  كرابملا و  نبا  عیکو و  هدـئاز و  یبأ  نبا  دـیعس و 

تسیورم اجنیا  تفگیم  تسین و  ثیدح  ییحی  ارنآ  دسانشیمن  هک  ثیدح  ره  هتفگ  دمحا  هدمآ  نیعم  نب  ییحی  هصح  رد  همئا  نیا  همه 
قح هک  هاگچیه  ار  يدـحا  مدینـشن  هتفگ  یمورلا  نبا  دـنک و  رهاظ  نیباذـک  بذـک  هک  هدـیرفآ  راـک  نیمه  يارب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک 

ارنآ و مدیـشوپ  هکنآ  رگم  سکچیه  ياطخ  مدـیدن  دـیوگ  ییحی  تسلوقلاب  لماحتم  وا  ریغ  نیعم و  نب  ییحی  زج  دـیوگ  خـیاشم  هراـبرد 
نایم دوخ و  نایم  ار  وا  ياطخ  نکیل  مدرکن و  ههجاوم  مدـشن و  وربور  یهورکمب  ار  یکیچیه  یهاگ  مهد و  تنیز  ار  وا  راک  هک  متـساوخ 

زا مدروآرب  ار و  رونت  نادب  مدرک  مرگ  نیباذک و  زا  متشون  ثیدح  تفگیم  ار  وا  منکیم  كرت  الا  اهبف و  درک  لوبق  رگا  منکیم  نیبم  وا 
راعشا دناوخیم  رایسب  راعشا  نیا  هتخپ و  نان  نا 

هماث  ادغ  یف  یقبی  ارط و  همارح  هلح و  بهذی  لاملا 
هماعط  هبارش و  بیطی  یتح  ههلال  قتمب  یقتلا  سیل 

همالک  ثیدحلا  نسح  یف  نوکی  هفک و  بسکت  يوحی و  ام  بیطی  و 
همالس  هتالص و  یبّنلا  یلعف  هبر  نع  هب  انل  یبنلا  قطن 

ثلث هنس  رد  هتـشذگ  دمحا  ماما  اب  يو و  اب  وا  ربخ  یعفاش  همجرت  رد  هدومن و  یعفاش  زا  دناهدرک  تیاور  هک  یناسک  رد  وا  رکذ  ینطقراد 
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باوخب لزنم  لوا  رد  دومن  هبعک  هناخ  دصق  دش  غراف  ترایز  زا  دیـسر و  هرونم  هنیدمب  لوا  دومن  جـح  دـصق  دادـغب  زا  نیتئام  نیثالث و  و 
درک مولعم  يوریم  اجک  ام  یگیاسمه  زا  ایرکز  وبا  يأ  هک  داد  زاوآ  ار  وا  یفتاه  هک  دوب  هتفر 

64 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تماقا هنیدمب  هتشگرب  دوز  دوخ  دیورب و  امش  هک  تفگ  ار  اقفر  تخاس  فرـشم  فیرـشت  ناب  ار  وا  هک  تسادخ  ربمغیپ  كرابم  حور  هک 

ادخ لوسر  بانج  هک  دنداد  لسغ  اهتخت  نامه  رب  ار  وا  هک  تسنآ  وا  تداعس  زا  دوب  وا  جح  رخآ  نیا  تفای و  تافو  زور  هس  زا  دعب  دومن 
زامن يو  رب  هنیدـم  یلاو  تسفالتخا  وا  تافو  خـیرات  رد  تفای  رمع  لاس  جـنپ  داـتفه و  دـندوب  هداد  لـسغ  نآ  رب  ار  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
بذک یفن  هک  یـسک  تس  نیا  تفگیم  دنلب  زاوآب  وا  هزانج  يوربور  يدرم  راب  دنچ  دش  ررکم  يو  رب  زامن  درک و  نفد  عیقب  رد  هدرازگ 

تایبا  دناهتفگ  تایبا  نیا  وا  هیثرم  رد  نیثدحم  یضعب  درکیم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثیدح  زا 
دانسالا نم  فلتخم  لکب  ثدحم و  ّلک  بیعب  میلعلا  بهذ 

دالب لک  ءاملع  هب  ینعی  لکشم  ثیدحلا و  یف  مهو  ّلکب  و 
دص هس  هکنآ  هلمجنآ  زا  داد  رایـسب  بهاوم  ایاطع و  تفگ  درک  هچ  وت  اب  یلاعت  يادخ  هک  دندیـسرپ  دندید و  باوخب  گرم  زا  دعب  ار  وا 

هدوب ۀـئام  نیـسمخ و  نامث و  هنـس  رد  شتدالو  دوب  هرم  ینب  یلاوم  زا  هک  اریز  دـنیوگ  الوب  تبـسن  ار  وا  يرم  دومرف  جوزت  نمب  نیع  روح 
ینافطغلا نمحرلا  دبع  نب  دـینجلا  یلوم  ماطـسب  نب  نوع  نب  دایز  نب  ثایغ  نب  نیعم  نب  ییحی  مدـید  خـیراوت  ضعب  رد  هتفگ  ناکلخ  نبا 

نالک و هلیبق  هک  تسنافطغ  ةّرم  يوسب  تبسن  يرم  حصا و  تسرهشا و  لوا  يومالا و  کلملا  دبع  نب  ماشه  فرط  زا  ناسارخ  ریما  يرملا 
حتفب ایقن  هتفگ  باسنالا  باتک  رد  یناعمـسلا  نبا  دـنیوگ و  هرم  ار  یکی  ره  نآ و  يوسب  دـنابوسنم  لئابق  دـنچ  برع  رد  تسروهـشم و 

هک دنیوگیم  هتفگ  بیطخ  نیعم و  نب  ییحی  تساجنآ  زا  هک  رابنا  يارق  زا  تسیاهیرق  هحوتفم  يای  شدعب  نآ و  حتف  ای  فاق  رـسک  نون و 
ناتـسب رد  دـنزیخرب  اجکی  زا  نمؤم  نینچ  رفاـک و  نینچ  هک  تسقاـفتا  بئاـجع  نیا  هَّللا  ناحبـس  یهتنا  دوب  هیرق  نیمه  لـها  زا  مه  نوعرف 
نوعطم اصوصخ  ار  نیعم  نب  ییحی  امومع و  ار  ثیدـح  لها  يامدـق  نامهفان  نالهاج و  هک  هتـشون  هدـئاف  ناونعب  ماقم  نیا  رد  نیثدـحملا 

یسک لعاج و  سبلم و  ار  یسک  وگغورد و  ار  یـسک  هدرک و  زارد  ار  دوخ  نابز  هَّللا  قلخ  رد  صخـش  نیا  اصوصخ  ناشیا  هک  دناهتخاس 
نب ییحی  باب  نیرد  یبرغم  رعاش  داـمح  نب  رکب  هچناـنچ  دراـگنایم  تداـبع  دـنادیم و  ملع  ار  همرحم  تبیغ  نیا  دـیوگیم و  يرتفم  ار 

مظن  تسهتفگ  هدومن  نعطب  ضرعت  ار  ثیدح  ملع  هکلب  هدرک  وجه  ار  نیعم 
دیزی ثیدحلا  اصقن و  صقنی  هریثک و  لقی  ایندلا  یف  ریخلا  يرا 

دیرم ثیدحلا  ناطیش  نکل  هلک و  ریخلاک  ناک  اریخ  ناک  ولف 
دیهش کیلملا  اهنع و  لأسیس  ۀلاقم  لاجرلا  یف  نیعم  نبال  و 

دیدش صاصقلاف  اروز  کی  نا  ۀبیغ و  مکحلا  یف  یهف  اقح  کی  ناف 
لیبق زا  ایوگ  سپ  تسا  نید  تعیرش و  تنایـص  يارب  ضحم  ار  لاجر  ناشیا  حرج  نعط و  نیا  هک  دناهدیمهفن  وا  لاثما  لهاج و  نیا  نکل 

هموشم تایبا  نیزا  تسین و  همرحم  تبیغ  زا  تستادابع  نیرتهب  هک  دشاب  رکنم  لها  ریزعت  تحایس و  تعدب و  لها  جراوخ و  رافک و  لاتق 
مظن  دیوگیم  رعاش  نیا  هبطاخمب  نا  رد  هتفگ  زارد  هدیصق  هداد و  باوج  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  بحاص  يدیمح  دش  موقرم  هک 

دونج صوصنلا  تاداهش  نم  یل  دصاق و  کلوق  لاطبا  یلا  ینا  و 
دیعب کنم  ریخلا  ناف  کیدل  انیبن  مالک  اریخ  نکی  مل  اذإ 

دیدش كاذ  اناطیش و  هَّللا  نع  یتا  امل  تلعج  نا  ءیش  حبقا  و 
مظن  هتفگ  نیعم  نب  ییحی  قح  رد  هدعب 

ۀعامج  نم  دحاو  ّالا  وه  ام  و 
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لماح  ةداهشلا  مکح  نع  دص  ناف  دوهش  هاکح  امیف  مهلک  و 

تحبصا  تعاض و  نیّدلا  ةاور  الول  دینع و  هیف  هَّللا  باتک  ناف 
ۀهبش لک  نم  راثالا  اوظفح  مه  دیبت  نیرخآلا  یف  هملاعم 

اوردابت اهعمجا و  یف  اورجاه  مه  دوقر و  هونتقا  امع  مهریغ  و 
مهحرج  ةاورلا و  لیدعتب  اوماق  دوؤک و  مارملا  قفا و  لک  یلا 

اننید عئارش  تحص  مهغیلبتب  دیدح  وه  لقنلا و  حیحص  مایق 
مهجاجتحا  اهنم  لقنلا  لهال  حص  دوهع و  اهظفح و  اورحت  دودح 

اوغلب ۀباحصلا  نا  مهبسح  دوقح و  دناع و  الأ  قبی  ملف 
قر  امم  نیقیلا  اذه  نع  داج  نمف  دوحج  عاطتسی  اوور ال  مهنع  و 

هلیلد  يدهلا و  ءاج  اذإ  نکل  دیرم و  كوکشلا  راهظال  دیرم 
اهدیک ۀنایّدلا  ءادعا  مار  نا  دوجو و  لالضلا  دوجومل  سیلف 

یف نیعم  نبال  مظن و  تایبا  نیا  باوج  رد  تسزارد  هدیـصق  زین  ار  یلیبشالا  باتع  نب  دیزی  نب  مالـسلا  دبع  دیکم و  تایزخملاب  مهدـیکف 
ّیبنلا و لوق  نع  لضانی  دـیری * ثیح  دـلخلا  یف  هل  زین  و  هلحم * هلالا  یلعی  هب  رجا  و  دـیدس * باوصلل  بیـصم  يار  و  ةوسا * لاـق  يذـّلا 
* اننیدـب ثیدـحلا  لها  مقی  مل  ول  و  دـیرف * هاتا  ءیـش  یف  وه  ام  و  هلوقب * اولاق  ملعلا  لها  ۀـلمج  و  دوزی * هضاوحا و  نع  درطی  و  هبحص *
و مهب * يدتهی  یجّدلا  حـیباصمک  مه  و  دوقر * مانالا  دـنع  ام  لضفلا  نم  اووتحا * ةوبنلا و  ملع  اوثرو  مه  دـیفی * هملع و  يوری  ناک  نمف 
ار روفـصع  نب  ورمع  نب  دمحا  تایبا  نا  زا  مه  و  دیمح * هلالا  دـنع  مهلاحف  مهلیبس * موزل  باتع  نبا  کیلع  دومخ * تامملا  دـعب  مهران 

ناطیـش ّنا  الا  ةدـیرم * ثیدـحلا  نیطایـش  تلعج  دـیعی * هب و  يدـبی  امب  ادـیور  هؤامع * دـیزا  ملعلا  یف  اعذاق  ایا  تاـیبا  اـهنم  تسباوج و 
حال مجن  باغ  اذإ  ۀیاده * موجن  ایندلا  یف  ملعلا  وذ  و  دینع * تنا  دودرم و  کلوقف  اقداص * ناک  نم  بیذکتلاب  تعرق  و  دیرم * لالـضلا 

رد رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  ناتـسبلا و  مالک  یهتنا  دونج * هئادعا و  نم  لقاعم  هل * مه  ارط و  هَّللا  نید  ّزع  مهب  دیدج * دـعب 
اننفتم اظفاح  املاع  اماما  ناک  روهـشملا  ظفاحلا  يدادـغبلا  يرملا  ماطـسب  نب  دایز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  هتفگ  لـلکم  جاـت 
ییحی هنبال  فلحف  تامف  يرلا  جارخ  یلع  ناک  هنا  لیق  کلام و  نب  هَّللا  دبعل  ابتاک  هوبا  ناک  يایقن و  یمـست  رابنالا  وحن  ۀـیرق  نم  هنا  لیق 
تبتک لاقف  ثیدـحلا  نم  تبتک  مک  ییحی  لئـس  ثیدـحلا و  یلع  لاـملا  عیمج  قفناـف  مهرد  فلا  نیـسمخ  مهرد و  فلا  فلا  روکذـملا 

فلا و ۀئامتـس  مهیدیاب  هل  اوبتک  دق  نیثدحملا  نا  نظا  ّینا  ۀبقع و  نب  دمحا  وه  ربخلا و  اذه  يوار  لاق  ثیدح و  فلا  ۀئامتـس  هذه  يدیب 
رابک ثیدحلا  هنع  يور  لیدـعتلا و  حرجلا و  بحاص  وه  ابتک و  ةولمم  ۀیبارـش  بابح  عبرا  رطمق و  ۀـئام  بتکلا  نم  فلخ  فلا و  ۀـئامتس 

نم مهریغ  یناتـسجسلا و  دواد  وبا  يریـشقلا و  جاجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلا  وبا  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  مهنم  ۀـمئالا 
ۀبحصلا نم  لبنح  نب  دمحا  مامالا  نیب  هنیب و  ناک  ظافحلا و 
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هنارقا و نم  اناک  ۀمثیخ و  وبا  وه و  هنع  يور  هیف و  ۀلاطالا  یلا  ۀجاح  روهـشم و ال  وه  ام  ثیدـحلا  مولعب  لاغتـشالاب  كارتشالا  ۀـفلالا و  و 

یلا زاجحلا  ملع  یهتنا  شمعالا و  قاحـسا و  یلا  ۀفوکلا  ملع  ةداتق و  ریثک و  یبأ  نب  ییحی  یلا  ةرـصبلاب  ملعلا  یهتنا  ینیدملا  نب  یلع  لاق 
ۀناوع و یبأ  ۀملس و  نب  دامح  رمعم و  ۀبعش و  ۀبورع و  یبأ  نب  دیعـس  یلا  ةرـصبلاب  ۀتـسلا  ءالوه  ملع  راص  رانید و  نب  ورمع  باهـش و  نبا 

نب دّمحم  یلا  ءالوه  ملع  یهتنا  یعازوالا و  یلا  ماشلا  لها  نم  سنا و  نب  کلام  ۀنییع و  نب  نایفـس  يروثلا و  نایفـس  یلا  ۀفوکلا  لها  نم 
راص مدآ و  نب  ییحی  يدهم و  نبا  املع و  ءالوه  عسوا  وه  كرابملا و  نبا  عیکو و  ةدئاز و  یبأ  نبا  دیعس و  نب  ییحی  میـشه و  قاحـسا و 
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هقلخ لجر  انهه  لوقی  ناک  ثیدحب و  وه  سیلف  ییحی  هفرعی  ثیدـح ال  لک  لبنح  نب  دـمحا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  یلا  اعیمج  ءالوه  ملع 
ییحی ریغ  خیاشملا  یف  قحلا  لوقی  طق  ادحا  تعمـس  ام  یمورلا  نبا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  ینعی  نیباذـکلا  بذـک  رهظی  نأشلا و  اذـهل  هَّللا 

یف الجر  تلبقتـسا  ام  هرما و  نیزا  نا  تببحا  هترتس و  ّالا  أطخ  طق  لجر  یلع  تیار  ام  ییحی  لاق  لوقلاب و  لـماحتی  ناـک  هریغ  نیعم و  نب 
رونتلا و هب  انرجـس  نیباذـکلا و  نع  انبتک  لوقی  ناک  هتکرت و  الا  کلذ و  لبق  ناف  هنیب  ینیب و  امیف  هأطخ  هل  نیبا  نکل  ههرکی و  رماـب  ههجو 

رعش اریثک  دشنی  ناک  اجیضن و  ازبخ  هب  انجرخا 
ههلال  قتمب  یقتلا  سیل  هماثآ  دغ  یف  یقبی  ارط و  همارح  هلح و  بهذی  لاملا 

هفک  بسکت  يوحی و  ام  بیطی  هماعط و  هبارش و  بیطی  یتح 
ّهبر  نع  هب  انل  یبنلا  قطن  همالک  ثیدحلا  نسح  یف  نوکی  و 

هعم هربخ  یعفاشلا  ۀمجرت  یف  قبس  دق  هنع و  هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  نع  يور  نمیف  ینطقرادلا  هرکذ  دق  همالس و  هتالـص و  یبّنلا  یلعف 
یلا بهذیف  جـحی  ییحی  ناک  ۀـنییع و  نب  نایفـس  كرابملا و  نب  هَّللا  دـبع  نع  اضیا  عمـس  کلذ و  یف  دـمحا  مامالا  نیب  هنیب و  يرج  ام  و 

لزنملا یتا  یتح  جرخ  مث  مایا  ۀثلث  اهب  ماقاف  ۀنیدملا  یلا  عجر  ۀنیدملا و  یلا  جرخ  اهجح  ۀّـجح  رخآ  ناک  املف  ۀـنیدملا  یلا  عجری  ۀـکم و 
ۀنیدـملا یلا  عجار  یناف  اوضما  هئاقفرل  لاق  حبـصا  املف  يراوج  نع  بغرت  ایرکز أ  ابا  اـی  هب  فتهی  اـفتاه  مونلا  یف  يارف  اوتاـبف  هئاـقفر  عم 

هنس 233 ةدعقلا  يذ  نم  لایل  عبسل  هتافو  تناک  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  داوعا  یلع  لمحف  تام  مث  مایا  ۀثلث  اهب  ماقاف  عجر  اوضمف و 
نم اهب و  تام  ۀنیدملا و  یلا  عجر  مث  جحلل  ۀکم  یلا  جرخ  ّهنا  وه  هرکذ و  مدقت  امل  اعطق  طلغ  وه  دادغب و  خیرات  یف  بیطخلا  هلاق  اذـکه 
اطلغ اذه  نوکی  نا  لمتحی  نا  نکمال  ۀجحلا  يذ  یفوت  ّهنا  رکذ  ولف  ۀنـسلا  کلت  نم  ةدعقلا  يذب  تومی  نا  روصتی  فیک  جـح  دـق  نوکی 

نا کلذ  دعب  رکذ  مث  ملعا  هَّللا  خـسانلا و  نم  نوکی  نا  دـعبیف  ةروصلا  هذـه  یلع  نیتخـسن  یف  هتدـجو  ینکل  ناکلخ  نبا  لاق  خـسانلا  نم 
ّهنا حیحصلا 

67 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلعی یبأ  فیلات  ثیدحلا  ءاملع  ۀـفرعم  یف  داشرالا  باتک  یف  ترظن  مث  ةافولا  خـیرات  نم  هلاق  ام  میقتـسی  اذـه  یلع  جـحی و  نا  لبق  تام 
ۀنـسلا نم  ۀجحلا  يذ  نم  نیقب  لایل  عبـسل  یفوت  روکذملا  نیعم  نب  ییحی  نا  ظفاحلا  لیلخلا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  لیلخلا 

ۀنس نیعبس  اعبـس و  غلب  هنا  هتافو  رکذ  دعب  لاق  مث  ۀنـس 158  رخآ  ناک  هدلوم  نا  اضیا  بیطخلا  رکذ  جح و  دق  نوکی  اذه  یلعف  ةروکذملا 
یلص ملعا و  هَّللا  ۀنـس و  نیعبـس  اسمخ و  شاع  ّهنا  خیراوتلا  ضعب  یف  تیار  هلماتف و  باسحلا  ۀهج  نم  حصی  اضیا ال  اذه  مایا و  ةرـشع  ّالا 

ثیدـح نع  بذـکلا  یفنی  ناک  يذـّلا  اذـه  يدانی  لجر  هتزانج  يدـی  نیب  ناک  عیقبلاب و  نفد  ارارم و  هیلع  یّلـص  مث  ۀـنیدملا  یلا  هیلع و 
لاقف  نیثدحملا  ضعب  هاثر  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

دانسالا نم  فلتخم  لکب  ثدحم و  لک  بیعب  میلعلا  بهذ 
دالب ّلک  ءاملع  هب  ینعی  لکشم  ثیدحلا و  یف  مهو  لکب  و 

ملعا هَّللا  ءابلا و  رسکب  ماطسب  ۀّیحتلا و  نوکس  ۀلمهملا و  نیعلا  رسک  میملا و  حتفب  نیعم  هنع و  هَّللا  یضر 

مشش هجو 

نیا تسهجام  نبا  خـیاشم  زا  زین  حیحـص و  بحاـص  ملـسم  خـیاشم  زا  هک  يراـبنالا  یناثدـحلا  يورهلا  دیعـس  نب  دـیوس  دـمحم  وبا  هکنآ 
رکذ دعب  دوخ  خیرات  رد  یماش  ریثک  نبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تلق هتفگ  يذمرت  حیحص  زا 
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باب تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  اـعوفرم  یلع  نع  یحبانـصلا  نع  ۀملـس  نع  کیرـش  نع  دیعـس  نب  دـیوس  ۀـیاور 
ۀنیدملا

امک هدرک  نا  تیاور  دـیوس  زا  دوخ  دنـسب  هتـسناد و  دیعـس  نب  دـیوس  ثیداـحا  یلاوع  زا  ار  ثیدـح  نیا  لادـتعالا  نازیم  رد  زین  یبهذ  و 
لامکلا بیذهت  یناعمـس و  باسنالا  باتک  رظان  رب  دیعـس  نب  دـیوس  تلزنم  ولع  تبترم و  تلالج  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دـعب  امیف  يردـتس 

نا ریغ  یطویـس و  ظافحلا  تاقبط  ینالقـسع و  رجح  نبا  بیذـهتلا  بیذـهت  یبهذ و  ربع  ظاـفحلا و  ةرکذـت  بیذـهتلا و  بیهذـت  يزم و 
فیرشلا ثیدحلا  اذه  يور  دق  دیمحلا * حیحصلا  بحاص  ملـسم  خیـش  دیعـس * نب  دیوس  لیلجلا  مهظفاح  اذهف  تسین  بجتحم  یفخم و 

یغلا یف  هتریحل  جام  نم  ّالا  دیجملا * ربخلا  اذه  ۀیاور  دعب  دیحی * هنع و ال  لدعی  الف  دیرو * ّلک  یغبلا  بابرا  قانعا  نم  عطاقلا  دـیجملا *
دیعبلا لالّضلا  یف  هترمغل  برض  و  دیدملا *

متفه هجو 

هچنانچ هدومن  تیاور  هددعتم  قرطب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تستنس  لها  هعبرا  همئا  زا  یکی  هک  ینابیـشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هکنآ 
نیدلا دجم  هغلب  يدفـص و  نیدلا  حالـص  تایفولاب  یفاو  زا  شبانج  هرهاب  بقانم  هرهاز و  دماحم  هک  ۀمحرلا  هیلع  بوشآرهـش  نبا  همالع 

دلجم رد  يدواد  نیدلا  سمش  نیرـسفملا  تاقبط  یطویـس و  نیدلا  لالج  ةاعولا  ۀیغب  ینالقـسع و  رجح  نبا  نازیملا  ناسل  يدابآزوریف و 
هدومرف و بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  رد  يدینش  قباس 

قرط ۀینامث  نم  دمحا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  عامجالاب  مالسلا  هیلع  ّیبنلا  لاق 
لئاضفلا یف  دمحا  هتفگ  همالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  همالع  و 

68 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  یحبانـصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  انث  یمورلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انث  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  انث 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا 
زا هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نع  لئاضفلا  یف  دمحا  مامالا  هاور  هتفگ  فیرش  ثیدح  نیا  رکذ  دعب  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  نیدلا  رون  و 

رهاظ حـضاو و  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـمحا  ندرک  تیاور  زین  يوس  طارـص  رد  يرداق  دومحم  ریدـقلا و  ضیف  رد  يوانم  همـالع  هداـفا 
تاحیرـصت بسح  ار  یثیدح  لبنح  نب  دـمحا  ندومن  تیاور  هک  تسروهظ  لامک  رد  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دـعب  امیف  یتایـس  امک  دوشیم 

ریما بانج  بقانم  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  تسنآ  رابتعا  داـمتعا و  ققحت و  توبث و  تیاـهن  لـیلد  هینـس  نیدـقنم  هلجا  نیققحم و  رباـکا 
لبنح و نب  دمحا  ظفاحلا  مامالا  نع  يوری  ام  اضیا  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ةرثک  ینعی  کلذ  یلع  کلدی  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ّبکی يّذلا  سرافلا  هنّابا و  یف  نفلا  اذـه  یف  هب  يدـتقملا  هنامز و  ماما  هنارقا و  عیرق  ثیدـحلا  ملع  یف  ثیدـحلا  باحـصا  فرع  امک  وه 
نم لبنح و  نب  دـمحا  مامالا  ّنا  ملع  امل  ۀـلومحم  قیدـصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و  هنع  هَّللا  یـضر  هیف  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظافحلا  ناـسرف 

هتیاور تءاجف  امهیلع  هَّللا  ناوضر  نیخیشلا  لیضفت  یلا  اولام  هلفح  یلا  يوضنا  هلبح و  یف  بطح  هلاونم و  یلع  جسن  هلاثم و  یلع  يذتحا 
ةرثک ینعی  کلذ  یلع  لدی  هتفگ و  بلاطلا  ۀـیافک  رد  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  حارلاب و  هرتس  نکمی  حابـصلا ال  دومعک  هیف 

هنارقا و عیرق  ثیدحلا  ملع  یف  ثیدحلا  باحـصا  فرعا  وه  لبنح و  نب  دمحا  ثیدـحلا  لها  ماما  نع  هانیور  ام  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف 
قیدصتلا لهاک  یلع  ۀلوبقم و  هتیاور  هنادیم و  یف  ظافحلا  ناسرف  ّبکی  يذـّلا  سرافلا  هنابا و  یف  نفلا  اذـه  یف  هب  يدـتقملا  هنامز و  ماما 

امهاضر ّلظب  انّلظا  اـمهاضرا و  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  نیخیـشلا  لیـضفتب  لوقی  ّهنا  کـشی  ـال  هنید و  یف  مهتیـالو  ۀـلومحم 
هتفگ ةاخاوم  ثیدح  رکذ  رد  همالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  خلا و  حاّرلاب  هرتس  نکمی  حابصلا و ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف 

ریصملا بجو  اثیدح  يور  یتم  بابلا  یف  دلقم  دمحا  مکحلا و  ةرـسیم و ال  هیف  سیل  لئاضفلا  یف  دمحا  هاور  يذلا  ثیدحلا  لوقن  نحن  و 
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نع باوجلا  وه  اذـه  هنادـیم و  یف  يراجی  يذـّلا ال  سرافلا  هنارقا و  یلع  لقنلا  ملع  یف  زربملا  هناوا و  ملاع  هنامز و  ماـما  هنـال  هتیاور  یلا 
هک تسروهظ  حوضو و  تیاغ  رد  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  مزراوخ و  بطخا  هدافا  نیزا  باتکلا  ثیداحا  یف  بابلا و  یف  دری  اـم  عیمج 

لهاک رب  تسلوبقم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باـب  رد  وا  تاـیاور  هدوب و  دوخ  تقو  رد  ثیدـح  نف  يادـتقم  لـبنح  نب  دـمحا 
ضفر و تمص  وزا  ینعی  دنتسه  لئآ  لئام و  برشم  بهذم و  نیا  يوسب  لئاق و  نیخیـش  لیـضفتب  انیقی  وا  لاثما  وا و  هچ  لومحم  قیدصت 

حاضیا تیاغ  رد  حابـص  دومع  لثم  وا  تایاور  سپ  راکـشآ  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  راع  بیع و  نیزا  ناشتحاس  تئارب  رانک و  رب  ولغ 
یثیدح وا  هاگ  ره  هک  تسعوبتم  دلقم و  باب  نیرد  دمحا  هک  تسادیپ  يزوجلا  نبا  طبـس  هدافا  زا  حارب و  تسین  نکمم  نا  رتس  هک  تسا 

قباس ناوا و  ملاع  نامز و  ماما  وا  هچ  تسبجاو  مزال و  ناب  عوجر  دنک  تیاور 
69 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیداـحا رگید  باـب و  نیرد  دوشیم  دراو  هکیزیچ  ره  زا  باوـج  تسنیمه  هدوـب و  نادـیم  رد  زاـتهکی  راوسهـش  نارقا و  رب  لـقن  ملع  رد 
وا تیاور  ءاذـح  رد  هک  تسیعطق  لـیلد  دـمحا  ندومن  تیاور  ضحم  نیمـصاخم  تاـبایترا  نیلداـجم و  تاکیکـشت  باوجب  ینعی  باـتک 

هلیلج و مراکم  تسین و  بات  لاجم و  ار  يدحا  اهنآ  راکنا  درب و  ور  تسین  بآ  ار  نیدئاح  هفیخـس  تاطلاغم  نیدـحاج و  هکیکر  تاهبش 
رد نا  زا  يذـبن  درک  ناوت  نآ  هطاحا  هک  تسنا  زا  رتالاب  موق  همئا  دزن  لـبنح  نب  دـمحا  همیخف  حـئادم  همیظع و  دـماحم  هلیمج و  نساـحم 

نیا هک  هدیـسر  يدحب  دـمحا  هبترم  تسناد و  یهاوخ  هَّللا  ءاشنا  هیتآ  تادـلجم  ضعب  رد  نا  زا  يرطـش  يدینـش و  هقباس  تادـلجم  ضعب 
قحلا دبع  دـننکیم  تباث  وا  يارب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  ماقم  رد  مایق  دـنهدیم و  لیـضفت  لوا  هفیلخ  رب  ار  وا  مالـسالا  یف  مایق  رد  تارـضح 

مالسالا یف  دحا  ماق  ام  ینومیم  ای  ۀنحملا  دعب  ةرصبلاب  ینیدملا  نبا  یل  لاق  ینومیملا  لاق  هتفگ  دمحا  همجرت  رد  ةاکشم  لاجر  رد  يولهد 
ییحم ارـصان و  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 

تملکت تقول و  ۀنحملا  یف  لبنح  نب  دمحا  برض  نیح  یفاحلا  رشبل  لیق  هتفگ  دمحا  همجرتب  تاغللا  ءامـسالا و  بیذهت  رد  يوون  نیدلا 
يّذلا ال راحبلا * هنع  رصاقتملا  مهرحب  و  رابحالا * دنع  لجبملا  مهربح  اذهف  یهتنا  ءایبنالا  ماقم  ماق  دمحا  نا  هیلع  يوقا  لاقف ال  ملکت  امک 
یحـضا و يذـلا  رامـضم * هل  ماری  و ال  راطم * هل  كردـی  و ال  راثا * هل  قحلت  و ال  رابغ * هل  قشی  و ال  راجم * هیراـجی  ـال  و  راـبم * هیراـبی 
* راونالا قلتوملا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  راـبخالا * تاـیاورلا و  نف  و  راـثالا * ثیداـحالا و  ملع  یف  رادـملا * هیلع  عجرملا و  هیلإ  راـص *
و ال راج * لیبسلا و  دـصق  نع  غاز  نم  الا  هنع  فرحنی  الف  راصمالا * ءاـملع  نیب  روهـشملا  راـصعالا * میدـق  نم  ریهـشلا  رافـسالا  عمتلملا 

نیدلا نع  قرم  نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  راب * ّیغلا و  ءادـیب  یف  کله  نم  ّالا  هیف  حدـقی  و ال  راحف * قیرطلا  حـضو  نع  لام  نم  ّالا  هیف  يرتمی 
رادلا ءوس  لاملا و  رسخ  ینتقا  و  رانلا * راعلا و  نیب  عمج  و  راعلا * بیعلا و  ةوهص  یطتما  و  رانشلا * ۀعانشلا و  نتم  بکرف  راع * نیبملا و 

متشه هجو 

ثیدـح نیا  تسا  هجام  نبا  يذـمرت و  خـیاشم  زا  زین  حیحـص و  بحاص  يراخب  خـیاشم  زا  هک  يدـسالا  ینجاورلا  بوقعی  نب  دابع  هکنآ 
تسناد و یهاوخ  یجنک  بلاطلا  ۀیافک  يدادغب و  بیطخ  خیرات  ترابع  زا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دـعب  ام  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش 

دابع ۀـیاور  نا  بیر  یتسناد و ال  لیـصفتب  ریط  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  دـمحب  داقن  رباکا  قیقحت  بسح  دابع  قیثوت  لیدـعت و  تیاهن 
بابرا نعطل  فان  داهولا * لالتلل و  ءیـضملا  داجنالا * راوغالا و  یف  عئاشلا  ثیدـحلا  اذـهل  داـقتنالا * یف  مهدـنع  عراـبلا  يراـخبلا  خـیش 

لهال عاد  و  داـشرلا * قحلا و  مقل  كولـس  یلا  فاـصنالا  يوذـل  داـه  و  دادـّللا * ۀـموصخلا و  باحـصا  عمقل  فاو  و  داـنعلا * ۀـیبصعلا و 
مدسلا قدصلا و ؟؟؟ بحل  جاهتنا  یلا  ناعذالا 

70 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مهن هجو 

نب كرابم  هچنانچ  هدومن  تیاور  يذمرت  حیحـص  عماج  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يذمرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  هکنا 
یلع هتفگ  لوصالا  عماج  رد  يرزج  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم 

يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا 
هَّللا هدیزی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀمزالمب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يأ  لزی  مل  هتفگ و  لوئـسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

یتح املع  یلاعت 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هنع  هدنسب  هحیحص  یف  يذمرتلا  هلقن  امیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

مدقت دق  هدنـسب و  هحیحـص  یف  يذـمرتلا  مامالا  هاور  ام  کلذ  نم  هتفگ و  بانجنآ  لضف  ملع و  دـهاوش  نایب  رد  لوؤسلا  بلاطم  رد  زین  و 
نیطبلا عزنالاب  نینمؤملا  ریما  ۀفص  یف  داهشتسالا  یف  هرکذ 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 
نیدلا باهش  دیـس  هدومن و  تیاور  يذمرت  ار  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  هکنیا  هب  هدرک  فارتعا  هنـسلا  جاهنم  رد  زین  هیمیت  نبا  و 

یلاعت و هَّللا  نوعب  یتای  امیف  فرعتـس  امک  هدروآ  تسیذمرت  جارخاب  حرـصم  هک  ار  لوصالا  عماج  ترابع  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  دـمحا 
هتفگ و ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 
هدومرف قدصلا  فشک  قحلا و  جهن  باتک  رد  یلح  همالع  خلا و  باوصلا  یلع  نسح  ثیدح  اذه 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هحیحص  یف  يذمرتلا  يور 

نیدـلا نیعم  نبا  نیـسح  حیحـصف و  يذـمرتلا  حیحـص  نم  هرکذ  ام  اما  هتفگ و  نآ  باوجب  دوخ  لـطابلا  باـتک  رد  ناـهبزور  نب  لـضف  و 
مکحب هتفگ و  حتاوف  رد  يذبیم 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
تسروطسم و يذمرت  عماج  رد  هک 

هناسل ّیلع  ۀمکحلا و  نازیم  انا 
نب دـمحم  خـلا و  دنـشاب  هجوتم  هک  تسبجاو  نافرع  قیحر  نابراش  ناقیا و  قیرط  نابلاط  رب  تسروکذـم  یلازغ  ماـما  هیلقع  هلاـسر  رد  هک 

ملعلا ۀنیدم  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا  رکذ  رد  داشرا  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  هریغ  يذمرتلا و  يور 

رد مودخم  ازریم  قعاوص و  رد  یکم  رجح  نبا  هدافا  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يذمرت  ندومن  تیاور  خلا و  نسح  ثیدـح  هنا  باوّصلا  و 
رد يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  يوس و  طارـص  رد  يرداق  یناخیـش  دومحم  يوبن و  دـقع  رد  ینمی  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  ضقاون و 

یناقرز یقابلا  دبع  نب  دمحم  ساربن و  رد  یناروک  يدرک  میهاربا  هینسلا و  بلاطملا  ریسیت  رد  یسلماربش  نیدلا  رون  ةاکشم و  لاجر  ءامسا 
فورعملا یلعلا  دبع  يولوم  لاملا و  ةریخذ  رد  یبیجع  نیبغارلا و  فاعسا  رد  يرـصملا  نابـصلا  یلع  نب  دمحم  هیندل و  بهاوم  حرـش  رد 

نا تیرد  اذإ  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دـعب  امیف  هیلع  علطتـس  امک  تسرهاظ  حـضاو و  زین  ناشیا  ریغ  مور و  يولوم  يونثم  حرـش  رد  مولعلا  رحبب 
يرتجی الف  فینملا  قماسلا  هحیحص  یف  هجردا  فیرشلا و  ثیدحلا  اذه  يور  يذمرتلا 
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ۀهیـضعلا یف  هریـس  نوها  و  فیفـش * هؤایح  و  فیفط * هنید  و  فیفخ * همهف  و  فیخـس * هلقع  يذـلا  سولاملا  ّالا  هلاطبا  هبیذـکت و  یلع 
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قیوزتـلا و ریرغتلا و  هندـید  و  فـیفلتلا * قـیفلتلا و  ریوزتـلا و  هـباد  و  فـینعلا * قـلقملا  ۀـیبصعلا  یف  هادــح  قـفرا  و  فـیجولا * بـبخلا و 
حئادـم هلیمج و  بقانم  هلیلج و  لئاضف  فیطللا و  ریبخلا  هناف  هفـسعت  نع  نئاـصلا  وه  و  فیقلتلا * هطبخت و  نع  مصاـعلا  هَّللا  و  فیرحتلا *

لامک ناش و  تعفر  تبترم و  ولع  تلالج و  تعارب و  ناقتا و  ظفح و  دـیزم  عـالطا و  ترثک  عاـب و  لوط  يذـمرت و  هیلع  دـماحم  هینس و 
هتفگ یغوب  تبـسنب  باسنالا  باتک  رد  يزورملا  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  دیعـس  وبا  تسقّقحتم  تباث و  تارـضح  نیا  دزن  وا  رهمت  رحبت و 

یغوبلا دادـش  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبا  ماـمالا  اـهنم  خـسارف  ۀتـس  یلع  ذـمرت  يرق  نم  هیرق  یه  غوـب و  یلا  ۀبـسنلا  هذـه 
یف هرکذاس  تام و  نا  یلا  ۀیرقلا  هذه  نکـس  وا  ۀیرقلا  هذـه  نم  ناک  هنا  اّما  فیناصتلا  بحاص  ۀـعفادم  الب  هرـصع  ماما  ریرـضلا  يذـمّرتلا 

قیرطلا یف  انعم  ناک  خیـش  نم  نیئزج  ترعتـساف  زاجحلا  قیرط  یف  تنک  لاق  هنع  یکح  هنا  هظفح  ۀعـس  نم  هخویـش و  رکذا  ءاّتلا و  فرح 
یل تیضم  عمسیل  خیـشلا  دعق  املف  هیلع  أرقال  خیـشلا  نم  دعوملا  تذخا  امهتخـسن و  لحرلا و  یلا  نیئزجلا  تلمحف  هیلع  ءارقإ  امهبتکال و 

خیـشلا لعج  ءرق و  خیـشلا ال  يدی  نیب  تدعق  املف  هتخـسن  يذلا  عرفلا  ضوع  ضایبلا  نم  نیئزج  سارکلا و  نم  نیئزجلا  تذخا  لحرلا و 
تعرـش تییحتـساف و  ضایبلا  تذـخا  لحرلا و  یف  بوتکملا  ءزجلا  تکرت  تطلغ و  انا  اذاف  یعرف  نم  أرق  ۀـقرولا ال  تبلق  هلـصا  یف  رظنی 

ۀلاح نیئزجلا  ظفح  ناک  دـق  ءیـش و  یف  تطلغ  ینا  قفتا  ام  ّلکلا و  یلع  تیتا  یتح  ۀـقرولا  دـعب  ۀـقرولا  بلقا  ظفحلا و  نم  نیئزجلا  أرقا 
نب یسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  هتفگ  يذمرت  تبـسنب  باسنا  رد  یناعمـس  زین  نیتئام و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  یف  غوب  ۀیرقب  تام  خسنلا 

لجر فینـصت  للعلا  خیراتلا و  عماجلا و  باتک  فنـص  ثیدحلا  ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀّمئالا  دحا  ریرـضلا  يذمرتلا  دادـش  نب  ةروس 
لثم هخویش  یف  هعم  كراشی  يراخبلا و  لیعامسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبال  ذملت  طبـضلا  ظفحلا و  یف  لثملا  هب  برـضی  ناک  نقتم و  ملاع 

دمحم راشب و  نب  دّمحم  نییفوکلا و  ءالعلا  نب  دّمحم  بیرک  یبأ  يرـسلا و  نب  داّنه  يزورملا و  رجح  نب  یلع  ینالغبلا و  دیعـس  نب  ۀـبیتق 
دمحم هنع  يور  زاجحلا  نیقارعلا و  لها  نم  ةریثک  ۀعامج  يدنقرمّسلا و  ّیمرادلا  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نییرـصبلا و  نمزلا  یـسوم  نب 
سابعلا وبا  یفـسنلا و  رکاش  نب  دامح  ظفاحلا و  برحلا  نب  ّیلع  وبا  يداـشرلا و  رـصنلا  وبا  ناقهدـلا و  دّـمحم  نب  رکب  لازغلا و  لهـس  نب 

ریثالا نبا  نیدلا  دجم  ذمرت و  يرق  يدحا  نیتئام  نیعبس و  فین و  ۀنـس  غوب  ۀیرقب  یفوت  یـشاشلا و  بیلک  نب  مثیهلا  يزورملا و  یبوبحملا 
ذمرتب یفوت  هدلو و  يذمرتلا  یملسلا  كاحضلا  نب  یسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  وه  يذمرتلا  هتفگ  لوصالا  عماج  رد 

ۀنس بجر  نم  رشع  ثلاثلا  نینثالا  ۀلیل 
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یقل ثیدحلا و  ۀّمئا  نم  ۀعامج  نع  ثیدحلا  ذـخا  ۀـحلاص  دـی  هقفلا  یف  هل  مالعالا و  ظافحلا  ءاملعلا  دـحا  وه  نیتئام و  نیعبـس و  عست و 
یلع راشب و  نب  دّمحم  نمحرلا و  دبع  نب  دیعس  نالیغ و  نب  دومحم  یسوم و  نب  قاحسا  دیعـس و  نب  ۀبیتق  لثم  خیاشملا  نم  لّوالا  ردصلا 

نوصحی ریثک ال  قلخ  نع  ءالوه  ریغ  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دمحم  عیکو و  نب  نیفـس  ینثملا و  نب  دـمحم  عینم و  نب  دـمحا  رجح و  نب 
ةریثک فیناصت  هل  عماجلا و  هباتک  اـنیور  هقیرط  نم  يزورملا و  یبوبحملا  بوبحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  مهنم  ریثک  قلخ  هنع  ذـخا  ةرثک و 

رکذ نم  هریغ  یف  سیل  ام  هیف  ارارکت و  اهلقا  اـبیترت و  اهنـسحا  ةدـئاف و  اـهرثکا  بتکلا و  نسحا  حیحـصلا  هباـتک  اذـه  ثیدـحلا و  ملع  یف 
دق للعلا  باتک  هرخآ  یف  لیدعت و  حرج و  هیف  بیرغلا و  نسحلا و  حیحّـصلا و  نم  ثیدـحلا  عاونا  نییبت  لالدتـسالا و  هوجو  بهاذـملا و 

زاجحلا ءاملع  یلع  هتـضرعف  باتکلا  اذـه  تفنـص  هَّللا  همحر  يذـمرتلا  لاق  اهیلع  فقو  نم  یلع  اهردـق  یفخی  ـال  ۀنـسح  دـئاوف  هیف  عمج 
هتیب یف  اّمناکف  باتکلا  اذـه  هتیب  یف  ناـک  نم  هب و  اوضرف  ناـسارخ  ءاـملع  یلع  هضرع  هب و  اوضرف  قارعلا  ءاـملع  یلع  هضرع  هب و  اوضرف 
ۀنـس ثداوح  رد  لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا  نیدـلا  زع  راسی و  نب  ثیللا  مایا  ورم  نم  لقتنا  ایزورم  يدـج  ناک  يذـمرتلا  لاق  ملکتی و  ینب 

هل اظفاح  اماما  ناک  بجر و  یف  ذمرتب  یملـسلا  يذمرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  یّفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعبـس و  عست و 
دمحم یسیع  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  اریرض و  ناک  بتکلا و  نسحا  وه  ثیدحلا و  یف  ریبکلا  عماجلا  اهنم  ۀنسح  فیناصت 

ثیدحلا ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀّمئالا  دحا  ظفاحلا  يذمرتلا  یغوبلا  ریرضلا  یملسلا  كاحـضلا و  نب  یـسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب 
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يراخبلا و لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  ذیملت  وه  ظفحلا و  یف  لثملا  برـضی  هب  نقتم و  لجر  فینـصت  للعلا  عماجلا و  باتک  فنص 
نینثالا ۀلیل  بجر  نم  تلخ  ۀلیل  ةرشع  ثالثل  یفوت  مهریغ و  راشب و  نبا  رجح و  نب  یلع  دیعـس و  نب  ۀبیتق  لثم  هخویـش  ضعب  یف  هکراش 

اهدعب واولا و  نوکس  ةدحوملا و  ءابلا  مضب  غوب  یلاعت و  هَّللا  همحر  یغوبلا  ۀبسن  یف  باسنالا  باتک  یف  هرکذ  نیتئام  نیعبس و  عست و  ۀنس 
یف اهحتف  اهمض و  ءاتلا و  رسک  یف  فالتخالا  ذمرت و  یلع  مالکلا  مدقت  دق  اهنم و  خسارف  ۀتـس  یف  ذمرت  يرق  نم  ۀیرق  یه  ۀمجعم و  نیغ 

عست و ۀنس  عئاقو  رد  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  رد  یبویالا  یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  یعفاشلا و  هیقفلا  دمحا  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  ۀمجرت 
فیناصت هل  اظفاح  اماما  ناک  بجر و  یف  ذمرتب  یملّسلا  يذمرتلا  ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعبس و 

يدتقی يّذلا  نیروهشملا  ثیدحلا  ۀّمئا  نم  وه  اریرض و  ناک  ثیدحلا و  یف  ریبکلا  عماجلا  اهنم  ۀنسح 
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یبهذ رجح و  نب  یلع  دیعـس و  نب  ۀبیتق  لثم  هخویـش  ضعب  یف  هکراش  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  ذیملت  وه  ثیدـحلا و  ملع  یف  مهب 
باتک عماجلا و  فنصم  ریرضلا  يذمرتلا  یملـسلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  ظفاحلا  مامالا  يذمرتلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد 

یلع رصن و  نب  دیوس  يدسلا و  یسوم  نب  لیعامسا  يورهلا و  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  بعـصم و  ابا  دیعـس و  نب  ۀبیتق  عمـس  لاق  نا  یلا  للعلا 
هنع ثدح  يراخبلاب  ثیدحلا  یف  هقفت  مهتقبط و  یحمجلا و  ۀـیواعم  نب  هَّللا  دـبع  براوشلا و  یبأ  نب  کلملا  دـبع  نب  دـمحم  رجح و  نب 
نب دـمحا  یـشاشلا و  بیلک  نب  مثیهلا  نویفـسنلا و  دـمحم  نب  دـبع  رکاش و  نب  دامح  ربنع و  نب  دومحم  نب  دـمحم  لضفلا و  نب  لوحکم 

ظفح و فنص و  عمج و  نمم  یـسیع  وبا  ناک  تاقثلا  باتک  یف  نایح  نبا  لاق  مهاوس  قلخ و  یبوبحملا و  سابعلا  وبا  هیونـسح و  نب  یلع 
ملف يراخبلا  تام  لوقی  کلع  نب  رمع  تعمس  مکاحلا  لاق  ظفحلا و  یف  لثملا  هب  برضی  یسیع  وبا  ناک  یسیردالا  دیعس  وبا  لاق  رکاذ و 

دیعلا و قیقد  نبا  انخیـش  لاق  نینـس  اریرـض  یقب  یمع و  یتح  یکب  دـهزلا  عرولا و  ظفحلا و  ملعلا و  یف  یـسیع  یبأ  لثم  ناسارخب  فلخی 
نع ءاّتلا و  مضب  وه  لوقی  يراصنالا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  تعمس  یجاّسلا  نمتوم  لاق  رتاوتملاک و  نوکی  یتح  ضیفتسملا  وه  رسکلاب  ذمرت 

هب اوضر  ناسارخ و  قارعلا و  زاجحلا و  ءاملع  یلع  هتضرعف  باتکلا  اذه  تفنص  یسیع  وبا  لاق  لاق  يدلاخلا  هَّللا  دبع  نب  روصنم  یلع  یبأ 
یلع عماجلا  یفـسویلا  قحلا  دـبع  نبا  میحرلا  دـبع  رـصن  وبا  لاق  ملکتی  ینب  هتیب  یف  امناکف  عماجلا  ینعی  باـتکلا  اذـه  هتیب  یف  ناـک  نم  و 
نابا عبار  مسق  هتلع و  نع  نابا  هب و  دصلل  هجرخا  مسق  انیب و  امک  یئاسّنلا  دواد و  یبأ  طرـش  یلع  مسق  هتحـصب و  عوطقم  مسق  ماسقا  ۀعبرا 

نیعبرا هل  ءارق  ناب  یـسیع  ابا  نحتما  نیثدـحملا  ضعب  ّنا  لیق  ءاهقفلا و  ضعب  هب  لمع  دـق  اثیدـح  الا  اذـه  یباتک  یف  تجرخا  ام  لاقف  هنع 
ۀکم قیرط  یف  تنک  لاق  یـسیع  ابا  نا  هل  دانـساب  یـسیردالا  لقن  کلثم و  تیأر  اـم  لاـقف  هردـص  نم  اـهداعاف  هثیدـح  بئارغ  نم  اثیدـح 
هظفل نم  یلع  أرقی  یقبف  ضایب  اءزج  یعم  اذاف  ینباجاف  هتلاسف  ینعم  نیئزجلا  نظا  انا  هتلأـسف و  هتدـجوف  خیـش  ثیدـح  نم  نیئزج  تبتکف 

ترهظتـسا لاق  ینقدـصی و  ملف  هیلع  هتارقف  ءارقإ  لاق  هلک  هظفحا  تلق  يرماب و  هتملعاف  ینم  ییحتـست  اّما  لاقف  اـضایب  يدـی  یف  نا  رظنف و 
وبا یـسیع  یبأ  نم  عمـس  دق  فرح و  یف  تأطخا  ام  هیلع  اهتدعاف  تاه  لاق  اثیدح و  نیعبراب  ینثدـحف  هریغب  ینثدـح  تلقف  ءیجت  نا  لبق 
نب دمحم  هتفگ  بیذهتلا  بیهذت  رد  یبهذ  زین  ذمرتب  نیتئام  نیعبـس و  عست و و  ۀنـس  بجر  رـشع  ثلاث  یف  تام  هریغ  يراخبلا و  هَّللا  دبع 

كاحضلا نبا  یسوم  نب  ةروس  نب  یسیع 
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عماجلا و بحاص  مالعالا و  ۀمئالا  دحا  ریرضلا  ظفاحلا  يذمرتلا  یسیع  وبا  یملسلا  نکسلا  نب  ةروس  نب  دیزی  نب  یـسیع  نب  دمحم  لیق  و 
نب هَّللا  دـبع  دیعـس و  نب  ۀـبیتق  مهنم  تلق و  مهنکاما  یف  مهانیمـس  دـق  اقلخ  عمـس  دالبلا و  فوط  همکا  ناـک  هنا  لـیق  فیناـصتلا  نم  هریغ 

رشعم یبأ  نب  دّمحم  يزازفلا و  یسوم  نب  لیعامـسا  براوشلا و  یبأ  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  يرهزلا و  بعـصم  وبا  یحمجلا و  ۀیواعم 
هَّللا دبع  یبأ  نع  للعلا  لاجرلا و  ملع  ذخا  رجح و  نب  یلع  رصن و  نب  دیوس  يورهلا و  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  دانه و  بیرک و  وبا  يدنـسلا و 

هیونـسح نب  یلع  نب  دمحا  يزورملا و  دواد  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  دـماح  وبا  يدنقرمـسلا و  لیعامـسا  نب  دـمحم  هنع  يور  لاق  يراخبلا 
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يودزبلا و دواد  وبا  رکاش و  نب  دامح  يریرضلا و  فسوی  نب  نیـسحلا  یعیبسلا و  هیودمح  نب  دسا  یعیبسلا و  فسوی  نب  دمحا  يرقملا و 
بوبحم نب  دـمحا  نب  دـمحم  ساـبعلا  وـبا  مارـصلا و  مارع  نب  لـضفلا  يدنقرمـسلا و  موـثلک  نب  رمع  نب  یلع  یفـسنلا و  دّـمحم  نب  دـبع 

نب دومحم  نب  دّمحم  بارعلا و  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحم  یلع  وبا  نیمالا و  رـصنلا  نب  نایفـس  نب  دمحم  دـمحا و  نب  دـمحم  يزورملا و 
حرطم وبا  لوحکم  يرجاکلا و  یـسوم  یبأ  نب  خیـشلا  رکـش و  رذنملا  نب  دمحم  هوبا و  حون و  نب  یّکم  نب  دّـمحم  هوبا و  یفـسنلا و  رمع 

نابح نبا  لاق  هخیش  يراخبلا  هَّللا  دبع  وبا  هنم  عمس  دق  نورخآ و  یشاشلا و  بیلک  نب  مثیهلا  یکرشلا و  ةربس  نب  دّمحم  نب  رصن  یفسنلا و 
ثالثل نینثالا  ۀلیل  ذمرتب  یسیع  وبا  تام  ظفاحلا  يرفغتـسملا  دّمحم  نب  رفعج  لاق  رکاذ و  ظفح و  فنـص و  عمج و  نّمم  ناک  تاقثلا  یف 

لیق ریرضلا  يذمرتلا  یسیع  وبا  ظفاحلا  یسیع  نب  دمحم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  نیتئام و  نیعبس و  عست و  ۀنس  بجر  نم  تضم  رـشع 
زین ۀنـس 279 و  بجر  یف  تام  قلخ  یـشاشلا و  مثیهلا  یبوبحملا و  هنع  يراخبلا و  نم  نفلا  ملعت  بعـصم و  اـبا  ۀـبیتق و  عمـس  همکا  دـلو 

ةروس نب  یـسیع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  ماـمالا  اـهیف  هتفگ و  نیتئاـم  نیعبـس و  عست و  هنـس  عئاـقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  باـتک  رد  یبهذ 
اریرـض ناک  نأشلا و  اذه  ۀمئا  نم  ناک  امهتقبط و  بعـصم و  ابا  ۀبیتق و  عمـس  ذمرتب  بجر  یف  عماجلا  فنـصم  ظفاحلا  يذـمرتلا  یملّـسلا 

ةروس نب  یـسیع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  مامالا  تام  اهیف  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  همکا و  دـلو  هنا  لیقف 
یسیع وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  رـصتخملا  همتت  رد  يدرولا  نبا  ذمرتب و  بجر  یف  عماجلا  فنـصم  يذمرتلا  یملـسلا 

يراخبلا ذیملت  وه  ثیدحلا و  یف  ریبکلا  عماجلا  هفیناصت  نم  ظفاح  بجر  یف  ذمرتب  یملسلا  ریرـضلا  يذمرتلا  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم 
دوخ باتک  لاجر  ءامسا  رد  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  یلو  رجح و  نب  یلع  دیعس و  نب  ۀبیتق  لثم  هخویش  ضعب  یف  هکراش  و 
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ۀنس 279 بجر  نم  رـشع  ثلاثلا  نینثالا  ۀلیل  اهب  یفوت  يذمرتلا  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  وه  يذمرتلا  یـسیع  نب  دمحم  هتفگ  ةاکـشم 

یقل ثیدحلا و  ۀمئا  نم  ۀعامج  نع  ثیدحلا  ذـخا  ۀـحلاص  دـی  هقفلا  یف  هل  مالعالا و  ظافحلا  ءاملعلا  دـحا  وه  نیتئام و  نیعبـس و  عست و 
عیکو نب  نیفس  ینثملا و  نب  دّمحم  عینم و  نب  دمحا  راشب و  نب  دّمحم  نالیغ و  نب  دومحم  دیعس و  نب  ۀبیتق  لثم  خیاشملا  نم  لّوالا  دهعلا 
دمحا نب  دمحم  مهنم  ریثک  قلخ  هنع  ذخا  ةرثک و  نوصحی  ریثک ال  قلخ  نع  ثیدحلا  ذخا  ءالوه و  ریغ  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دـمحم  و 

ام هیف  ارارکت و  اهلقا  ابیترت و  اهنـسحا  بتکلا و  نسحا  حیحّـصلا  هباـتک  اذـه  ثیدـحلا و  ملع  یف  ةریثک  فیناـصت  هل  يزورملا و  یبوبحملا 
هرخآ یف  لیدـعت و  حرج و  هیف  بیرغلا و  نسحلا و  حیحـصلا و  نم  عاونا  نییبـت  لالدتـسالا و  هوـجو  بهاذـملا و  رکذ  نم  هریغ  یف  سیل 
ءاملع یلع  هتـضرعف  باتکلا  اذـه  تفنـص  يذـمرتلا  اهیلع  لاق  فقو  نم  یلع  اهردـق  یفخی  ۀنـسح ال  دـئاوف  هیف  عمج  دـق  للعلا و  باـتک 

امناکف باتکلا  اذـه  هتیب  یف  ناک  نم  هب و  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  قارعلا  ءاملع  یلع  هتـضرع  هب و  اوضرف  زاجحلا 
نب هَّللا  دبع  یقرشلا و  هئطاش  یلع  نوحیج  ءارو  نم  ةروهشم  ۀنیدم  یلا  بوسنم  ۀمجعملا  لاذلاب  ءاتلا و  رسکب  يذمرتلا  ملکتی  یبن  هتیب  یف 

دمحم یسیع  وبا  ننسلا  یف  عماجلا  فنصم  ظفاحلا  مامالا  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعبس و  عست و  ۀنس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفایلا  دعـسا 
لیعامسا نب  دمحم  ذیملت  وه  لثملا و  هب  برضی  ناک  ثیدحلا و  ملع  یف  مهب  يدتقملا  هّمئالا  دحا  يذمرتلا  یملّـسلا  ةروس  نب  یـسیع  نب 

نب دمحم  هتفگ  بیذهتلا  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هَّللا و  همحر  همکا  دلو  لیق  اریرـض  ناک  هخویـش و  ضعب  یف  هکراش  يراخبلا و 
عست ۀنس  تام  رشع  ۀیناثلا  نم  ظفاح  ۀقث  ۀّمئالا  دحا  عماجلا  بحاص  یسیع  وبا  يذمرتلا  یملّسلا  كاحضلا  نب  یسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع 

نب ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  يذمرتلا  یـسیع  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  نیعبـس و  و 
نییقارعلا و نییناـسارخلا و  نم  اریثک  اـقلخ  عمـس  دـالبلا و  فاـط  ۀـمالعلا  ظـفاحلا  ریرـضلا  لـلعلا  عماـجلا و  بحاـص  یملّـسلا  كاحـضلا 

لاق تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ  قلخ  یبوبحملا و  ساّبعلا  وبا  بیلک و  نب  مثیهلا  رکش و  رذنملا  نب  دمحم  هنع  يور  مهریغ  نییزاجحلا و 
عماجلا و باتک  فنص  ثیدحلا  ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀمئالا  دحا  ناک  یـسیردالا  دیعـس  وبا  لاق  رکاذ و  فنـص و  عمج و  نّمم  ناک 

لـضف نیتئام و  نیعبـس و  عست و  ۀنـس  بجر  یف  ذمرتب  تام  ظفحلا  یف  لثملا  هب  برـضی  ناک  نقتم  ملاع  لجر  فینـصت  خیراوتلا  للعلا و 
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ةروس نب  یسیع  نب  دمحم  هتفگ  لئامشلا  باتک  حرش  رد  یناهفصالا  يزاریشلا  یجنخلا  ناهبزور  نب  هَّللا 
76 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنس تام  رشع  ۀیناثلا  ۀقبطلا  نم  هیلإ  بوسنملا  يذمرتلل  روهـشملا  عماجلا  بحاص  یـسیع  وبا  يذمرتلا  یملـسلا  كاحـضلا  نب  یـسوم  نب 
دقف هدج  دج  اّما  ءات و  هرخآ  ۀلمهملا و  ءارلا  حتف  واولا و  نوکـس  ۀلمهملا و  نیـسلا  حتفبف  هدج  مسا  طبـض  اما  نیتئاملا  دعب  نیعبـس  عست و 

یف یناعمسلا  رکذ  یسوم و  هنا  بیرقتلا  یف  اّمل  اقفاوم  انرکذ  دقف  هدج  دلاو  مسا  اما  اندرس و  امک  كاحـضلا  هنا  بیرقتلا  یف  خیـشلا  رکذ 
ةریهـش ةریثکف  هفاصوا  اما  ذمرت و  ۀنیدم  یف  تناک  انغلب  امکف  هتدالو  اّما  هتفگ  يذـمرت  یملـس و  تبـسن  قیقحت  دـعب  دادـش و  هنا  باسنالا 

ملاع لجر  فینـصت  للعلا  خیراوتلا و  عماجلا و  باتک  فنـص  ثیدحلا  ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀّمئالا  دحا  هنا  یناعمـسلا  رکذ  ام  اهنمف 
رباکالا نم  ادـحا  تیار  ام  نکل  یمعلا و  یلع  قلخ  همکا  ناک  هنا  يور  دـق  یهتنا و  طبـضلا  ظفحلا و  یف  لـثملا  هب  برـضی  ناـک  نقتم و 

دقل یهتنا و  یـسودسلا  ۀـماعد  نب  ةداتق  ریغ  همکا  ۀـّمالا  هذـه  یف  نکی  مل  لاقی  هنا  فاشکلا  یف  يرـشخمزلا  مامالا  رکذ  دـق  اـهب و  حرص 
روهظ يذمرتلا و  ةرهـش  ناکم  عم  رـصحلا  اذـه  لثم  یعدـی  يرـشخمزلا  نکی  مل  همکا  يذـمرتلا  ناک  ول  قبـس و  امیف  ةداتق  ۀـمجرت  انرکذ 
لاحلا اذه  ملعن  مل  انا  ضرغلا  ملعا و  هَّللا  همکا و  هنوک  داعبتـسال  ببـس  ناقتالا  ظفحلا و  روفو  هل و  ۀنقتملا  فیناصتلا  ةرثک  اضیا  هلاوحا و 

هنع و ۀیاورلاب  فرعی  لئامـشلا و  باتک  یف  هنع  يور  نم  مهنم  ریثکف  هخیاشم  اما  رومالا و  هذـه  لاثما  یف  هیلع  دـمتعی  خیـش  رابخا  نم  هنم 
همحر يراخبلا  لیعامـسا  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  باتکلا  اذـه  یف  مهنع  يور  يذـلا  هخیاشم  نع  ریهاشملا  نمف  ۀـمئالا  هرکذ  نم  مهنم 
ءالعلا نب  دـمحم  بیرک  یبأ  يرـسلا و  نب  دانه  يزورملا و  رجح  نب  یلع  ینالغبلا و  دیعـس  نب  ۀـبیتق  لثم  هخویـش  یف  هعم  كراـش  هَّللا و 

لها نم  ةریثک  ۀعامج  يدنقرمسلا و  یمرادلا  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نییرصبلا و  نمزلا  یـسوم  نب  دمحم  راشب و  نب  دمحم  نییفوکلا و 
لازغلا لهس  نب  دمحم  هنع  يور  دقف  مهنع  ریهاشملا  رکذن  ریثک  قلخف  ۀّمئالا  خیاشملا و  رابک  نم  هنع  اوور  نیذلا  اّما  زاجحلا و  نیقارعلا و 

يزورملا و یبوبحملا  ساّبعلا  وبا  یفسنلا و  رکاش  نب  دامح  ظفاحلا و  برح  نب  یلع  وبا  يداشرلا و  رصنلا  وبا  ناقهدلا و  دمحم  نب  رکب  و 
هتبترمب ثیدحلا  رکذ  دنع  هعماج  یف  هَّللا  همحر  یسیع  وبا  مامالا  ضرعت  دق  ءاملعلا و  رباکالا و  نم  مهریغ  یـشاشلا و  بیلک  نب  مثیهلا  وبا 

لامک یلع  ّلدی  اّمم  اذه  هقئاقد و  ثیدـحلا و  یناعم  نم  ریثک  هنم  طبنتـسی  اّمم  ثیدـحلا  یناعم  نم  اریثک  رکذ  ۀحـص و  ۀـبارغ و  انـسح و 
ۀیعرفلا لئاسملا  طابنتسا  یف  هتوق  هئاکذ و  هتناطف و 
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ثیدح هاتعم  حالـصلا  نبا  لاقف  حیحـص  نسح  ثیدح  لوقی  ثیح  عماجلا  ثیداحا  رخآ  یف  هنع  يور  ام  ینعم  یف  فلتخا  لوصالا و  نم 
نوکیف اذه  یلع  هنسحتسی و  سفنلا و  هیلإ  لیمی  ام  وه  يوغللا و  دارملا  وا  نسحلا  یضتقی  رخآلا  ۀحصلا و  یضتقی  امهدحا  نیدانساب  يور 

فطل لئامـشلا و  باتکل  هفیلات  نسح  اما  ۀـبارغلا و  رخآلا  نسحلا و  یـضتقی  امهدـحا  نیدانـسا  هل  نا  بیرغ  نسح  ثیدـح  لوقی  ام  ینعم 
قباسلاب و هطبر  هجو  باب  ّلک  یف  انرکذ  دقف  همامتال  یلاعت  هَّللا  انقفو  يّذلا  حرشلا  علاطی  نم  یلع  یفتخی  هلعلف ال  هبیترت  طبض  هفیـصرت و 

نم جردتلا  نسح  باوبالا و  نم  باب  ّلک  یف  ةدراولا  ثیداحالا  بیترت  نسح  ملعل  لماتملا  لّمات  ول  لب  هباوبا  قاستا  فطل  هقایـس و  نسح 
ۀقلعتملا هلاوحا  تادابعلا و  تاداعلا و  نم  ۀیوبنلا  ۀنـسلا  ماسقا  رثکا  یلع  همجح  رغـص  عم  باتکلا  اذه  لمتـشا  دق  دصاقملا و  یلا  يدابملا 

یف ان  هرکذ  ام  عیمج  حضتیـس  ّنفلا و  اذه  خیاشم  رابک  نم  تاقثلا  ۀلجا  یلع  ۀلوقنملا  ةربتعملا  ثیداحالا  یلع  هئاوتحا  عم  قلخلا  قلخلاب و 
ریخ ّهنا  نیقیلا  قحلا و  قئاـقح  یلا  يداـهلا  نیعملا و  قـفوملا و  وـه  یلاـعت  هَّللا  نیرظاـنلا و  ةرمز  نم  بئاـصلا  مهفلا  باـبرا  یلع  هفاـصوا 

نیعبـس و عست و  ۀنـس  یفوت  هَّللا  همحر  یـسیع  ابا  مامالا  ّنا  بیرقتلا  باتک  یف  یلاعت  هَّللا  همحر  خیـشلا  رکذف  هتافو  ۀنـس  اّما  نیلوئـسملا و 
نیتئام نیعبس و  فین و  ۀنس  ذمرت  يرق  يدحا  غوب  ۀیرقب  یفوت  هنا  باسنالا  باتک  یف  یلاعت  هَّللا  همحر  یناعمسلا  لاق  ةرجهلا و  نم  نیتئام 
دمحم یجاح  هنارفغ و  هتمحر و  هوفع و  تاـکرب  نم  اـنمرح  ـال  هناـنج و  ۀـحوبحب  هلـضفب  لزنا  هناوضر و  هحورب و  هحور  یلاـعت  هَّللا  نرق 

هروس تسیذمرت و  هک  تسهروس  رسپ  هک  یسیع  رسپ  هک  دمحم  مان  تساسیع  وبا  وا  تینک  هتفگ  يذمرت  رکذ  رد  لئامـش  حرـش  رد  یخلب 
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میملا و رسک  ءاتلا و  ةرسک  تسظفل  هس  ذمرت  ظفل  رد  اهنا و  زا  دعب  هلمهم و  ءار  وا  دعب  تسنکاس و  واو  وا  دعب  هک  تسا  هلمهم  نیـس  حتفب 
هکنادب دنیوگیم  لاجرلا  ۀنیدم  ار  نآ  هک  میدق  تسیرهـش  ذمرت  تستبـسن و  يارب  زا  يذمرت  رد  ءای  میملا و  رـسک  عم  ءات  حـتف  امهمض و 
قاحسا دیعس و  نب  هبیتق  لثم  رابک  خیاشم  درک  تاقالم  ثیدح و  همئا  زا  یتعامج  زا  ار  ثیدح  درک  ذخا  هک  تسمالعا  ظافح  زا  يذمرت 

ریثک قلخ  زا  ثیدح  درک  ذخا  ناشیا  ریغ  يراخب و  حیحص  بحاص  لیعامسا  نب  دمحم  عیکو و  نایفس و  ینثملا و  نب  دمحم  یسوم و  نب 
باتک نا  رد  ارارکت و  اهلقا  ابیترت و  اهنـسحا  ةدـئاف و  اهرثکا  بتکلا و  نسحا  وه  تسوزا و  عماـج  هلمجنآ  زا  تسریثک و  فیناـصت  اریو  و 

رد نآ و  ریغ  بیرغ و  نسح و  حیحـص و  زا  ثیدـحلا  عاوـنا  ناـیب  لالدتـسا و  هوـجو  بهاذـم و  رکذ  زا  تسین  نآ  ریغ  رد  هک  تـسیزیچ 
ۀمحر فنـصم  اهیلع و  فقو  نم  یلع  اهردق  یفخت  ۀنـسح ال  دئاوف  هیف  عمج  دـق  للعلا  باتک  نآ  رخآ  رد  ةاور و  لیدـعت  حرج و  تسیو 
ملکت هک  ملـس  هبحـص و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تسربمغیپ  وا  هناخ  رد  هک  ایوگ  تسنم  باـتک  وا  هناـخ  رد  هک  یـسک  هک  تفگ  هیلع  هَّللا 

تفای دلوت  دنکیم و 
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الم ۀکمب و  دلو  لیق  اریرض و  ناک  نیتئام و  نیعبـس و  عست و  ۀنـس  بجر  نم  نیرـشع  ثلاثلا  نینثالا  ۀلیل  ذمرتب  یفوت  نیتئام و  عست و  هنس 
اریثک اقلخ  عمـس  همکا  دلو  لیق  هرهد  ظاّفح  ۀلجا  هرـصع و  ۀمئا  دحا  وه  هتفگ  يذمرت  رکذب  لئامـش  حرـش  لئاسولا  عمجم  رد  يراق  یلع 
روفو هظفح و  عاستا  یلع  لاد  هعماج  مهئارظن و  یمرادلا و  يراخبلا و  دیعـس و  نب  ۀبیتق  لثم  مالـسالا  خیاشم  ظافح  مالعالا و  ءاملعلا  نم 

يراخبلا و یباتک  نم  عفنا  يدنع  يذمرتلا  عماج  لاق  هنا  يراصنالا  هَّللا  دبع  خیـشلا  نع  لقن  دـلقملل و  فاش  دـهتجملل و  فاک  هناک  هملع 
وه دانسالا و  یثالث  ثیدح  عماجلا  یف  هل  عقو  ام  یلعا  حیحصلا و  جراخ  ادحا  اثیدح و  هنع  يور  يراخبلا  مامالا  ّنا  هبقانم  نم  ملسم و 

رمجلا یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  رباّصلا  نامز  ساّنلا  یلع  یتأی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
یملـسلا كاحـضلا  نب  یـسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  وه  يذمرتلا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  و 

نیتئام نیعبس و  عست و  ۀنس  بجر  نم  رشع  ثلاثلا  نینثالا  ۀلیل  ذمرتب  یفوت  نیتئام و  عست و  ۀنس  یف  دلو  همکا  دلو  لیق  ریرـضلا و  يذمرتلا 
خیاشملا نم  لّوالا  ردصلا  یقل  ثیدحلا و  ۀّمئا  نم  ۀعامج  نع  ثیدحلا  ذخا  ۀحلاص  دی  هقفلا  یف  هل  مالعالا و  ظافحلا  ءاملعلا  دحا  وه  و 

عینم نب  دمحم  رجح و  نب  یلع  راشب و  نب  دّمحم  نمحرلا و  دبع  نب  دیعس  نالیغ و  نب  دومحم  یسوم و  نب  قاحسا  دیعـس و  نب  ۀبیتق  لثم 
قلخ هنع  ذخا  ةرثک و  نوصحی  ریثک ال  قلخ  نع  ذخا  ءالوه و  ریغ  يراخبلا و  لیعامسا  نب  دمحم  عیکو و  نب  نایفس  ینثملا و  نب  دمحم  و 
اذه وه  یثالث و  دحاو  ثیدح  ضیا  هدیناسا  یف  ّنا  لاقی  بیلک و  نب  مثیهلا  يزورملا و  یبوبحملا  بوبحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  لثم  ریثک 

رمجلا یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  مهیف  رباّصلا  نامز  سانلا  یلع  یتای  ثیدحلا 
نمایم و هیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لئامش  هنم  ثیدحلا و  ملع  یف  ةریثک  فیناصت  هل  یثالث و  ثیدح  دواد  یبال  ملـسملا و ال  سیل  و 
ارارکت و اهلقا  ابیترت و  اهنـسحا  ةدـئاف و  اهرثکا  اهعمجا و  بتکلا و  نسحا  عماجلا  هباتک  برجم و  تامهملا  ۀـیافکل  ةءارق  ةریثک و  تاکرب 
بیرغلا و نسحلا و  حیحـصلا و  نم  ثیدحلا  عاونا  نییبت  لالدتـسالا و  هوجو  بهاذملا و  رکذ  نم  ثیدحلا  بتک  نم  هریغ  یف  سیل  ام  هیف 

اذه تفنـص  يذمرتلا  لاق  اهیلع و  فقو  نم  یلع  اهردق  یفخی  ۀنـسح ال  دـئاوف  هیف  عمج  دـق  للعلا  باتک  هرخآ  یف  لیدـعت و  حرج و  هیف 
نغم دـهتجملل و  فاک  وه  هباتک  ناش  یف  ءاملعلا  لاق  هب و  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  قارعلا و  ءاملع  زاـجحلا و  ءاـملع  یلع  هتـضرعف  باـتکلا 

وبا هتفگ  ةاکشم  حرـش  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  زین  نیتئام و  نیعبـس و  عست و  ۀنـس  یف  یفوت  نیتئام و  عست و  ۀنـس  ۀکم  یف  دلو  دلقملل 
ةولصلا و هیلع  مانا  دیس  ثیدح  ظافح  مالعا و  ءاملع  زا  یکی  يذمرت  یملـس  كاحـض  نب  یـسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع 

مالسلا
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ظفح و عاستا  ردـق و  میظع  رب  دراد  تلالد  يو  عماج  باـتک  تسا و  هحلاـص  دـی  هقف  ثیدـح و  رد  ار  وا  رم  هدوب  هیلع  عمجم  تاـقث  زا  و 
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فیعضت نیـسحت و  حیحـصت و  ثیدح و  للع  رکذ  رد  هدشن و  فلوم  باب  نیرد  باتک  نآ  لثم  نف  نیرد  وا  رحبت  تیاغ  عالطا و  ترثک 
دلقملل نغم  دهتجملل و  فاک  وه  دناهتفگ  وا  عماج  باتک  ناش  رد  نادهتجم و  فالتخا  حرش  فلخ و  فلس و  زا  املع  بهاذم  نایب  نآ و 

نب دمحم  عینم و  نب  دمحا  راشب و  نب  دمحم  نب  نالیغ  نب  دومحم  دیعـس و  نب  هبیتق  لثم  خیاشم  زا  لوا  ردص  زا  ار  ثیدـح  هدرک  تیاور 
یبوبحم دمحا  نب  دمحم  دننام  رایسب  قئالخ  يو  زا  دنراد  ثیدح  تیاور  ناشیا و  ریغ  لیعامسا و  نب  دمحم  عیکو و  نب  نایفـس  ینثملا و 

هک تسثیدح  نیا  نآ  دراد و  لاح  نیا  وا  ننس  رد  ثیدح  کی  تسه و  یثالث  يو  دیناسا  رد  هک  دناهتفگ  بیلک و  نب  مثیه  و 
رمجلا یلع  ضباقلاک  هنید  یلع  مهنم  رباّصلا  نامز  ساّنلا  یلع  یتای 

نآ دندیدنسپ  ناسارخ  قارع و  زاجح و  ءاملع  رب  ار  نآ  درک  ضرع  دوخ و  عماج  درک  فینصت  نوچ  دنرادن و  یثالث  دواد  وبا  ملـسم و  و 
رایسب تاکرب  نمایم و  هتفای و  فینصت  باب  نیرد  هک  تسیبتک  نسحا  زا  نآ  تسوا و  فینصت  ّيوبّنلا  لئامش  ار و  ناشیا  داتفا  یضرم  ار و 
داتفه تسیود و  لاس  رد  وا  تافو  هن و  تسیود و  لاس  رد  يذمرت  تدالو  تسرباکا  برجم  تامهم  يارب  نآ  ندناوخ  دراد و  رامـشیب  و 
یـسیع یبال  ریبکلا  عماجلا  باـتک  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  باـتک  رد  یبلاـعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  همـالع  ملعا و  هَّللا  دوب و  هن  و 

هنع یلاعت  هَّللا  یضر  بقانملا  مخـضلا  مامالا  اذه  فیرعت  نم  فرط  یف  نزم  ۀیداغ  نمی و  ۀیداه  هیلإ  هدنـس  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  يذمرتلا 
ةدحوملا و مضب  یغوبلا  ریرضلا  یملسلا  كاحـضلا  نب  یـسوم  نب  ةروس  نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  تبثلا  طباضلا  ۀجحلا  مامالا  وه 

يّذلا خلب  رهن  فرط  یلع  ۀنیدم  ذمرت  یلا  ۀبـسن  يذمرتلا  اهنم  خسارف  ۀتـس  یلع  ذمرت  يرق  نم  ۀیرق  غوب  یلا  ۀبـسن  ۀـمجعم  نیغ  واولا  دـعب 
اهرسکب و مهضعب  اهمضب و  مهضعب  میملا و  ءاّتلا و  حتفب  مهضعبف  ۀبسنلا  هذه  طبض  یف  نوفلتخم  ساّنلا  یناعمـسلا و  لاق  نوحیج  هل  لاقی 
نیروهـشملا و ظافحلا  دـحا  یهتنا  امهرـسک  امیدـق  هفرعن  انک  يذـلا  میملا و  رـسک  ءاتلا و  حـتف  ۀـنیدملا  کلت  لها  ناـسل  یلع  لوادـتملا 

ناسارخ يّرلا و  طساو و  ۀفوکلا و  ةرصبلاب و  مهخویـش  نع  دواد و  یبأ  ملـسم و  نع  جرخت و  هب  يراخبلا و  نع  ذخا  نیروکذملا  مالعالا 
ابیترت و اهنسحا  ةدئاف و  اهرثکا  بتکلا و  نسحا  اذه  هباتک  ریثالا و  نبا  تاداعـسلا  وبا  لاق  ثیدحلا  ملع  یف  ةریثک  فیناصت  هل  زاجحلا و  و 

لاق بیرغلا و  نسحلا و  حیحـصلا و  نم  ثیدحلا  عاونا  نییبت  لالدتـسالا و  هوجو  بهاذملا و  رکذ  نم  هریغ  یف  سیل  ام  هیف  ارارکت و  اهلقا 
یسیردالا دایز  دیعـس  وبا  لاق  رکاذ و  ظفح و  فنـص و  عمج و  نمم  یـسیع  وبا  ناک  تاقثلا  باتک  یف  نابح  نبا  لاق  ةرکذتلا  یف  یبهذلا 

عرولا و ظفحلا و  ملعلا و  یف  یـسیع  یبأ  لثم  فلخی  مل  تام و  يراخبلا  ّنا  مکاحلا  لقن  ظفحلا و  یف  لثملا  هب  برـضی  یـسیع  وبا  ناـک 
تبتکف ۀّکم  قیرط  یف  تنک  لاق  یسیع  ابا  ّنا  یسیردالا  لقن  نینس و  اریرض  یقب  یمع و  یتح  یکب  دهزلا 
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رظنف هظفل  نم  یلع  أرقی  یقبف  ضایب  ناءزج  یعم  اذاف  ینباجاف  هتلاسف  یعم  نیئزجلا  نظا  انا  هتلأسف و  هتدـجوف  یخیـش  ثیدـح  نم  نیئزج 

ترهظتـسا لاق  ینقدـصی و  ملف  هیلع  هتارقف  ارقا  لاق  هّلک  هظفحا  تلق  يرماب و  هتملعاف  ینم  ییحتـست  اما  لاقف  اضایب  ناقرو  يدـی  یف  يارف 
نیثّدـحملا ضعب  ناک  لیق  فرح و  یف  تاطخا  ام  هیلع  اهتدـعاف  تاه  لاق  اثیدـح و  نیعبراب  ینثدـحف  هریغب  ینثدـح  تلقف  ءیجت  نا  لبق 

اذـه تفنـص  يذـمرتلا  لاق  یهتنا  کلثم  تیار  ام  لاقف  هردـص  نم  اهداعاف  هثیدـح  بئارغ  نم  اثیدـح  نیعبرا  هل  أرق  ناب  یـسیع  ابا  نحتما 
ناک نم  هب و  اوضرف  ناسارخ  ءاملع  یلع  هتضرع  هب و  اوضرف  قارعلا  ءاملع  یلع  هتضرع  هب و  اوضرف  زاجحلا  ءاملع  یلع  هتـضرع  باتکلا و 
نم هیف  نییـسلدنالا  ضعبل  ءاهقفلا و  ضعب  هب  لمع  دق  ّالا و  اثیدح  هیف  تجرخا  ام  یهتنا و  ملکتی  ّیبن  هتیب  یف  امناکف  باتکلا  اذـه  هتیب  یف 

ةدیصق
موجنلا  رهز  هراثآ  تکح  ملع  ضایر  يذمرتلا  باتک 

موسرلاک  تمیقا  ظافلاب  تنیبا  ۀحضاو  راثالا  هب 
مومعلل  صوصخلل و  اموجن  ترانأ  دق  حاحصلا و  اهالعاف 
میقسلا  نم  حیحصلا  ناب  دق  بیرغ و  وا  اهیلی  نسح  نم  و 
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مولعلا  بابرال  هملاعم  انیبم  یسیع  وبا  هللعف 
میلسلا  رظنلا  ولوا  اهریخت  حاحص  راثآب  هزرط  و 

میوقلا  جهنلا  لضفلا و  لها  امدق و  ءاهقفلا  ءاملعلا و  نم 
مولعلا  بابرا  هیف  ننفت  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  لضفلا  ابا  یلع  یسیع  ابا  ریخ  دعب  اریخ  نمحرلا  يزج 

هدومرف نیثدحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش  دوخ  نیتئام و  نیعبـس و  عست و  ۀنـس  بجر  نم  تیقب  ۀلیل  ةرـشع  ثالثل  نینثالا  ۀلیل  ذمرتب  یفوت 
واو نوکس  هدحوم و  ءاب  مضب  یغوب  ریرض  یملس  كاحضلا  نب  یسوم  نب  هروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  ینعی  يذمرت  ریبک  عماج 

هیوما بآ  رانک  رب  میدق  يرهش  مان  ذمرت  نا و  زا  گنسرف  شش  تفاسمب  ذمرت  تاهید  زا  تسیهید  هک  غوبب  تبسن  همجعم  نیغ  نا  زا  دعب 
ات و یـضعب  تسرایـسب  فالتخا  ذمرت  ظفل  رد  دشابیم و  رهن  نیمهب  دارم  رهنلا  ءاروام  ظفل  رد  دنیوگ و  زین  خـلب  رهن  نوحیج و  ار  نآ  هک 

میم رسک  ات و  حتفب  تعامج  تسود و  ره  رسک  قئالخ  رگید  مدرم و  نابز  رب  لوادتم  مومـضم و  ار  ود  ره  یـضعب  دنزاس و  حوتفم  ار  میم 
رد دراد و  تیاور  زین  ناـشیا  خویـش  دواد و  یبأ  زا  ملـسم و  زا  هتخومآ و  ار  وا  شور  تسیراـخب و  دیـشر  درگاـش  يذـمرت  دـننک و  ملکت 
يو زا  فیرـش  نف  نیرد  رایـسب  فیناـصت  هدرب و  رـسب  ثیدـح  ملع  بـلط  رد  اـهلاس  زاـجح  ناـسارخ و  ير و  طـساو و  هفوـک و  هرـصب و 

بیترت تهج  زا  لوا  هدش  عقاو  رتبوخ  ثیدـح  بتک  عیمج  زا  تایثیح  هوجو و  یـضعبب  هکلب  تسبتک  نآ  نیرتهب  عماج  نیا  تسراگدای و 
نسح حیحص و  زا  ثیدح  عاونا  نایب  موس  بهاذم  لها  زا  کی  ره  لالدتسا  هوجو  اهقف و  بهاذم  رکذ  مود  رارکت و  مدع  و 

81 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ظفح رد  ار  يذمرت  لاجر و  ملعب  هقلعتم  دئاوف  رگید  اهنآ و  ياهتینک  باقلا و  ةاور و  يامسا  نایب  مراهچ  للعب  للعم  بیرغ و  فیعض و  و 

هیرگ و اهلاس  یهلا  فوخب  تسین  روصتم  نآ  قوف  هک  تشاد  يدـحب  فوخ  دـهز و  عروت و  دـناهتفگ و  يراخب  هفیلخ  ار  وا  دـننز و  لـثم 
ود خیش  نا  زا  قباس  درک و  تاقالم  خویش  زا  یخیش  اب  هکم  هار  رد  هک  تسنآ  ظفح  رد  وا  هحیحـص  تایاکح  زا  دش و  انیبان  درک و  يراز 
هک تفگ  درک و  لوبق  خیـش  دوـمن  عامـس  ياعدتـسا  خیـش  زا  تقو  نیا  رد  هتفاـین  تأرق  ضرع و  تصرف  هتفرگ و  هتـشون  ثیدـح  ربـخ و 
نا عامس  قوش  لامک  ببسب  يذمرت  دوب  هدرک  مگ  زج  ود  نآ  اقافتا  نک  هلباقم  ار  نآ  مناوخب و  نم  ات  راد  تسد  رد  رایب و  هموقرم  يازجا 
رد هک  دید  هدرک  رظن  خیـش  هاگان  دومن  تأرق  زاغا  خیـش  تسـشن و  هذـمالت  روتـسدب  خیـش  روضحب  هدروآ  دیفـس  رگید  ءزج  ود  ثیداحا 
مگ ار  هبوتکم  ءازجا  نم  خیـش  ای  تفگ  يذمرت  ینکیم  ءازهتـسا  نم  اب  ایوگ  هک  دومرف  هدـش  كانبـضغ  رایـسب  دنادیفـس  ءازجا  وا  تسد 
دش دئاز  خیش  بجعت  دناوخب  دای  ار  ثیداحا  نآ  همه  يذمرت  ناوخب  هک  تفگ  خیش  هتشون  زا  رتهب  مراد  ظوفحم  ار  ثیداحا  نکیل  مدرک 

ناحتما تفگ  يذمرت  یشاب  هتشاد  دای  قباس  زا  یـشاب  هتفرگ  دای  راب  کی  ندینـش  درجمب  هک  دیآیمن  رواب  ارم  هک  تفگ  داعبتـسا  هار  زا  و 
روفلا یف  اهدیناسا  عم  ار  ثیداحا  نآ  يذمرت  تفر و  هدناوخ  دوبن  يرگید  دزن  هک  دوخ  بئارغ  زا  رگید  ثیدـح  لهچ  خیـش  دومرف  دـیاب 

زا هاگ  ره  نم  هک  تسا  هتفگ  يذـمرت  هدـش  عقاو  اهراب  ار  وا  ظفح  باب  رد  تاناحتما  مسق  نیا  داتفین و  اـطخ  اـج  چـیه  رد  هدومن و  هداـعا 
ناشیا مدرب  قارع  ءاملع  شیپ  نا  زا  دعب  دندومرف  دنسپ  همه  ناشیا  مدومن  فیرـش  زاجح  ءاملعب  ار  نآ  لوا  مدش  غراف  عماج  نیا  فینـصت 
ریهـشت جیورت و  ارنآ  نا  زا  دعب  دندش  دنماضر  زین  ناشیا  مدرک  ضرع  ناسارخ  ءاملع  رب  نا  زا  دـعب  دـندرک  حدـم  ار  نآ  ۀـملکلا  قفتم  زین 

حدم رد  سلدنا  ءاملع  زا  یـضعب  دنکیم  ملکت  هک  تسیربمغیپ  وا  هناخ  رد  ایوگ  سپ  دشاب  باتک  نیا  هک  ره  هناخ  رد  هتفگ  زین  مدومن و 
دوشیم موقرم  هک  دنراد  یمظن  باتک  نیا 
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موجنلا  رهز  هراهزا  تکح  ملع  ضایر  يذمرتلا  باتک 
موسرلاک  تمیقا  ظافلاب  تنیبا  ۀحضاو  راثالا  هب 

مومعلا  صوصخلل و  اموجن  ترانأ  دق  حاحصلا و  اهالعا  و 
میقّسلا  نم  حیحصلا  ناب  دق  بیرغ و  وا  اهیلی  نسح  نم  و 

مولعلا  بابرال  هملاعم  انیبم  یسیع  وبا  هّللعف 
میلّسلا  رظنلا  ولوأ  اهریخت  حاحص  راثآب  هزرط  و 

میوقلا  جهنلا  لضفلا و  لها  امدق و  ءاهقفلا  ءاملعلا و  نم 
مولعلا  بابرا  هیف  ننفت  اسیفن  اقلع  هباتک  ءاجف 

موسرلا  ینسا  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  نمحرلا  يزج 

فاحتا رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  تسا و  هدوب  هن  داتفه و  دـص و  ود  لاس  بجر  مهدـفه  هبنـشود  بش  ذـمرت  رد  وا  تافو  و 
ظفاحلا يذمرتلا  یغوبلا  ریرضلا  یملّسلا  كاحض  نب  یسوم  نب  ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  هتفگ  ءالبنلا 

82 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
درگاش دننز  لثم  يوب  ناقتا  رد  تسوا و  فیلات  للعلا  عماجلا و  باتک  دناهدوب  يدتقم  ثیدح  ملع  رد  هک  تسهمئا  نا  زا  یکی  روهـشملا 
يراخب هفیلخ  ار  وا  هریغ  راشب و  نبا  رجح و  نب  یلع  دیعـس و  نب  هبیتق  لثم  تسوا  خویـش  ضعب  كراشم  يراـخب و  لیعامـسا  نب  دـمحم 
ناتـسب رد  دـش  اـنیبان  درک و  يراز  هیرگ و  اـهلاس  یهلا  فوخب  تسین  روصتم  نا  قوف  هک  تشاد  يدـحب  فوـخ  دـهز و  عروـت و  دـنیوگ 

وزج ود  خیـش  نا  زا  قباس  درک و  تاقالم  خویـش  زا  یخیـش  اب  هکم  هار  رد  هک  تسنآ  ظفح  رد  وا  هحیحـص  تایاکح  زا  هتفگ  نیثدـحملا 
هموقرم ءازجا  تفگ  درک و  لوبق  خیش  دومن  عامس  ءاعدتسا  خیـش  زا  تقو  نیا  رد  هتفاین و  تأرق  ضرع و  تصرف  هتفرگ و  هتـشون  ثیدح 

تسـشنب و هذـمالت  روتـسدب  قوش  لامک  ببـسب  دوب  هدرک  مگ  وزج  ود  نآ  اقافتا  نک  هلباقم  ار  نآ  مناوخب و  نم  اـت  راد  تسد  رد  راـیب و 
ینکیم ازهتـسا  نم  اب  دومرف  هدش  كانبـضغ  رایـسب  دنادیفـس  يازجا  وا  تسد  رد  هک  دـید  درک  رظن  خیـش  هاگان  هدومن  تئارق  زاغا  خـیش 

دئاز خیش  بجعت  دناوخب  دای  زا  ار  همه  ناوخب  تفگ  هتشون  زا  رتهب  مراد  ظوفحم  ار  ثیداحا  نکیل  ماهدرک  مگ  هبوتکم  يازجا  نم  تفگ 
لهچ خیش  درک  دیاب  ناحتما  تفگ  يذمرت  يراد  دای  قباس  زا  یشاب  هتفرگ  دای  راب  کی  ندینـش  درجمب  هک  دیآیمن  رواب  ارم  تفگ  دش و 
مسق نیا  داتفین  اطخ  اج  چیه  هدرک و  هداعا  روفلا  یف  شدیناساب  ار  همه  نآ  يو  دناوخ  دوبن  يرگید  دزن  هک  دوخ  بئارغ  زا  رگید  ثیدح 

ننس هبیش و  یبأ  نبا  فنصم  وا  یـسیع  یباب  تینک  تهارک  رکذ  هدئاف  روطب  ناتـسب  بحاص  هدعب  هدش  عقاو  اهراب  ظفح  هرابرد  وا  ناحتما 
نیعبـس و عست و  هنـس  بجر  مهدزیـس  بش  هبنـشود  زور  يذمرت  تافو  تسین  اج  نیا  رد  شلقن  ترورـض  هک  هدرک  رکذ  هریغ  دواد و  وبا 

ياب مضب  غوب  هتفگ  ناکلخ  نبا  هدوب  نیتئام  نیعبس و  سمخ و  هنس  رد  غوب  ریرق  رد  شتافو  هتفگ  یناعمـس  هداتفا و  قافتا  ذمرت  رد  نیتئام 
بآ رانک  رب  تسمیدق  يرهش  ذمرت  هک  هدرک  هدایز  ناتـسب  رد  یهتنا  نا  زا  خسرف  شـش  رب  ذمرت  يرق  زا  تسیاهیرق  واو  نوکـس  هدحوم و 

ار وا  شور  تسیراخب  درگاش  يذـمرت  دـشابیم و  رهن  نیمه  دارم  رهنلا  ءارواـم  ظـفل  رد  دـنیوگ و  زین  خـلب  رهن  نوحیج و  ار  نآ  هک  هیوم 
زا فیرش  نف  نیرد  رایسب  فیناصت  هدرب  رسب  ثیدح  ملع  بلط  رد  اهلاس  زاجح  ناسارخ و  ير و  طساو و  هفوک و  هرـصب و  رد  هتخومآ و 
نب نایفـس  ینثملا و  نب  دـمحم  عینم و  نب  دـمحا  راشب و  نب  دـمحم  نـالیغ و  نب  دومحم  زا  يو  هتفگ  يراـق  یلع  یهتنا  تسراـگدای  يو 
مانا دیس  ثیدح  ظافح  مالعا و  ءاملع  زا  یکی  يذمرت  هتشون  تاعمللا  ۀعـشا  رد  هدومن و  ذخا  ریثک  یقلخ  يو  زا  هتفرگ و  مهریغ  عیکو و 
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تبـسن رب  مالک  میوگ  یهتنا  دوب  هن  تسیود و  لاس  رد  وا  تدالو  تسا  هحلاص  دـی  هقف  ثیدـح و  رد  ار  وا  رم  دوب  هیلع  عمجم  تاقث  زا  و 
رـصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  هیلإ و  عجریلف  هتـشذگ  یعفاش  هیقف  دمحا  نب  دمحم  رفعج  وبا  همجرت  رد  نا  رد  فالتخا  يذـمرت و 

دحا روهشملا  ظفاحلا  يذمرتلا  یغوبلا  ریرضلا  یملسلا  كاحضلا  نب  یسوم  نب  ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  هتفگ  للکم  جات  رد 
دبع یبأ  ذیملت  وه  لثملا و  برضی  ناک  هب  نقتم و  لجر  فینصت  للعلا  عماجلا و  باتک  فنص  ثیدحلا  ملع  یف  مهب  يدتقی  نیذلا  ۀّمئالا 

راشب نبا  رجح و  نب  یلع  دیعس و  نب  ۀبیتق  لثم  هخویش  ضعب  یف  هکراش  يراخبلا و  لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا 
83 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هرکذ  ۀنس 275 و  یف  غوب  ۀیرقب  یفوت  یناعمسلا  لاق  ذمرتب و  ۀنس 279  نینثالا  ۀلیل  بجر  نم  تلخ  ۀلیل  ةرشع  ثالثل  یفوت  مهریغ و  و 
رـسک یف  فالتخالا  يذمرتلا و  یلع  مالکلا  مدقت  دق  اهنم و  خسارف  ۀتـس  یلع  ذمرت  يرق  نم  ۀیرق  غوب  یغوبلا و  ۀبـسن  یف  باسنالا  باتک 

یلاعت هَّللا  همحر  یعفاشلا  هیقفلا  دمحا  نب  دمحم  رفعج  یبأ  ۀمجرت  یف  اهحتف  اهمض و  ءاّتلا و 

مهد هجو 

هَّللا دبع  وبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  قیرط  ودب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يدادغبلا  مهف  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  هکنآ 
ام ۀّحصب  انثدح  هتفگ  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  رد  نیعم  نب  ییحی  هلاقم  رکذ  دعب  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  رد  مکاحلا 

نب ییحی  نب  دـمحم  اـنث  مهف  نب  نیـسحلا  اـنث  يرطنقلا  میمت  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نیـسحلا  وـبا  نیعم  نـب  ییحی  اـیرکز  وـبا  ماـمالا  هرکذ 
یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انث  يدیفلا  رفعج  نب  دـمحم  انث  سیرـضلا 

بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا 
دبع نب  مهف  نب  نیـسحلا  ّنا  ملعلا  اذـهب  دیفتـسملا  ملعیل  مکاحلا  لاـق  ۀـیواعم  یبأ  نع  يورهلا  تلّـصلا  وبا  هانثّدـح  مهف  نب  نیـسحلا  لاـق 

نا رخآ  رد  هک  مکاـح  تراـبع  نیمه  مهف  نب  نیـسح  راـخف  تلـالج  راـبتعا و  داـمتعا و  قوثو و  تاـبثا  رد  ظـفاح و  نوماـم  هقث  نمحرلا 
هتفگ نیتئام  نینامث و  عست و  ۀنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  تسدنسب و  یفاک و  تسظفاح  نومام  هقث  وا  هک  هدومن  حیرـصت 
دعـس نبا  نع  تاقبطلا  يور  نیعم و  نب  ییحی  نع  ذخا  ثیدحلا  ۀمئا  دـحا  ظفاحلا  يدادـغبلا  یلع  نب  مهف  نب  دّـمحم  نب  نیـسحلا  اهیف  و 

ّلک باوصلا  نع  حیزملا  مهـسلا * جلفا  داشرلا  نم  ثروملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  مهـشلا * عرابلا  مهظفاح  مهف * نب  نیـسح  اذـهف  یهتنا 
اظح یتوا  نم  هیف  باتری  و ال  مهسلاک * حضاولا  قحلا  نع  قرم  نم  ّالا  هنع  دیحی  و ال  مهجلا * لکولا  زجاعلا  الا  هلهجی  الف  مهو * ۀهبش و 

مهدلا لوغلاب و  بذاوکلا  هتعدخ  نم  ّالا  هنع  جلتخی  و ال  مهفلا * لقعلا و  نم 

مهدزای هجو 

نـسح نب  میهاربا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  رازبلاب  فورعملا  يرـصبلا  قلاخلا  دـبع  نب  ورمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هکنآ 
یفف هملع  ۀنیدم  باب  هنا  اما  هتفگ و  ساربن  رد  يدرک 

نع مکاحلا  يذمرتلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق 
یلع

ازرم يوبن و  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نبا  خیـش  قعاوص و  رد  یکم  رجح  نبا  حیرـصت  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  رازب  ندرک  تیاور  و 
حضاو و زین  لولـسم  فیـس  رد  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  ةاجنلا و  هلیـسو  رد  نیبم  دمحم  يولوم  اجنلا و  حاتفم  راربالا و  لزن  رد  یناشخدب  دمحم 

خیاشم رابک و  نیطاسا  راـخف و  یلاـع  نیثدـحم  زا  رازب  رکب  وبا  هک  دـنامن  یفخم  یلاـعت و  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـمیف  فرعتـس  اـمک  تسرهاـظ 
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تیاغ رد  وا  تلزنم  تعفر  ناکم و  ومس  ناش و  تلالج  تسا و  هینس  دزن  راطقالا  یف  نیفورعم  هذباهج  راصمالا و  یف  نیروهشم 
84 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمع نب  دمحا  هتفگ  هدیسر  رصاق  رظنب  هرونم  هنیدم  مرح  بتک  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ناهبـصا  خیرات  رد  میعن  وبا  تسراهتـشا  حوضو و 
نیعست و نیتنثا و  هنس  عئاقو  رد  مالسالا  لود  رد  یبهذ  نیدلا  سمش  نیترم و  ناهبصا  مدق  ظفاحلا  رازبلا  رکب  وبا  يرـصبلا  قلاخلا  دبع  نب 

نب نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ۀلمّرلاب و  ریبکلا  دنسملا  بحاص  رازبلا  يرصبلا  ورمع  نب  دمحا  رکب  وبا  هتقو  ظفاح  تام  اهیف  هتفگ و  نیتئام 
يرـصبلا قلاخلا  دبع  نب  نوراه  نب  دمحا  رکب  وبا  ریهـشلا  ۀمالعلا  ظفاحلا  رازبلا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نیدـلا  لامک  رکب  یبأ 

يرهزا ریما  دمحم  نب  دمحم  هنس 292 و  ۀلمرلاب  تام  هملع  رـشن  ماشلا و  ناهبـصا و  یلا  هرمع  رخآب  لحر  للعملا  ریبکلا  دنـسملا  بحاص 
يرـصبلا ۀففخملا  ءاتلا  نیعلا و  حتفب  یکتعلا  رازبلا  قلاخلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  رازبلا  ننـس  هتفگ  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد 

ریبکلا دنـسملا  هل  هعرو  هدـهز و  یف  لبنح  نباب  هبـشی  ناک  مالـسالا و  ناکرا  نم  نکر  وه  ۀـمثیخ  یبأ  نبا  لاق  ۀـلمرلاب  ۀنس 292  یفوتملا 
رکب وبا  تماما  باب  نیمه  ردص  رد  بطاخم  دوخ  خلا و  ماشلا  نم  ۀـلمرلاب  تام  هملع و  رـشن  ناهبـصا و  ماشلا و  یلا  هرمع  رخآ  یف  لحر 

تـسد هیـسابع  هیناورم و  زا  تفالخ  یفن  رد  وا  تیاورب  هتخاون و  میظع  سب  تسیبقل  هک  تنـس  لها  نیثدحم  هدمع  فیرـش  بقلب  ار  راّزب 
مدرم زا  دـنتفگیم و  هفیلخ  ار  دوخ  ۀیـسابعلا  ۀـیناورملا و  نم  هدـعب  نم  هیواعم و  هک  تسنآ  هقرف  نیا  هابتـشا  أشنم  هتفگ  هچناـنچ  هتخادـنا 

شویج و رکاسع و  زیهجت  نادـلب و  حـتف  داهج و  مسر  زا  دنتـشاد  ربمغیپ  تفـالخ  اـب  هک  يروص  تهباـشم  رباـنب  دـندینایوگیم  مه  رگید 
هکنآ تهجب  يروص و  تهباشم  نیمه  ربانب  ار  بقل  نیا  زین  تنـس  لها  ءاملع  رافک و  رـش  زا  مالـسا  راد  ظفح  تاقدص و  مئانغ و  میـسقت 

دندرکیم قـالطا  دـنیامن  شاـخرپ  روما  نیرد  هک  تسترورـض  هچ  ار  نارگید  دـشابیم  اـهنآ  حالطـصا  قـفاوم  هقرف  ره  ءامـسا  باـقلا و 
هدـیمان دـهتجم  هقرف  نیا  دزن  دـیآیم  هدـینارذگ  ار  عئارـش  باتک  رقاب  ناوخا  ریـصن و  الم  زا  دـنتفر  یلعم  ءالبرک  رد  هک  ره  الاح  هچناـنچ 

تنـس لها  تسماما  فدارم  هفیلخ  نوچ  هک  دندیمهف  هورگ  نیا  دوب  هدرک  ادیپ  لاذتبا  هفیلخ  ظفل  نامز  نآ  رد  سایقلا  اذـه  یلع  دوشیم 
یـشاحت مه  هفیلخ  ظفل  قالطا  زا  تنـس  لها  نیققحم  الا  تسدوخ و  ياهیمهفطلغ  همه  نیا  دـننادیم  قحب  ماما  هفیلخ و  ار  تعاـمج  نیا 

حیحص ثیدح  رد  هچنانچ  دندرکیم 
ۀنس نوثلث  يدعب  ۀفالخلا 

تفگ دـنیوگیم  هفیلخ  ار  دوخ  زین  نایناورم  هک  دـنتفگ  ار  وا  نوچ  هک  هدرک  لـقن  تسثیدـح  نیا  يوار  هک  ناـهج  نب  دیعـس  زا  يذـمرت 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  زا  نسح  دنسب  تس  تنـس  لها  نیثدحم  هدمع  هک  راّزب  رکب  وبا  كولملا و  ّرـش  نم  كولم  مه  امنا  ءاقرزلا  ونب  بذک 

هدرک تیاور 
رخآ یلا  ۀیربج  اکلم و  نوکی  مث  ۀـمحر  ۀـفالخ و  نوکی  مث  ۀـمحر  ةوبن و  ءدـب  مکنید  لوا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

ثیدحلا
هتفگ و هچنانچ  هدومن  رازب  تیاورب  جاجتحا  هباحـص  نعاـطم  زا  متـشه  نعط  باوج  رد  هفحت  باـتک  نیمه  مه  باـب و  رد  بطاـخم  زین  و 
رب هدیود  هکم  زا  دیسر  قارع  تمسب  ضر  نیسح  ماما  هجوت  ربخ  نوچ  ار  رمع  نب  هَّللا  دبع  هک  دنکیم  تیاور  مجاعملا  طسوا  رد  یناربط 

دیدرگ قحلم  وا  اب  بش  هس  هریسم 
85 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تفگ و 
نبا لاقف  مهتات  مهبتک و ال  یلا  رظنت  لاقف ال  مهتعیب  مهبتک و  هذه  لاقف  ریماوط  بتک و  هعم  اذاف  قارعلا  یلا  ضر  نیـسحلا  لاقف  دـیرت  نیا 

لوسر نم  ۀعـضب  کنا  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  ایندلا و  نیب  هریخف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّیلا  لیئربج  نا  اثیدح  کثدـحم  ینا  رمع 
لیتق نم  هَّللا  کعدوتسا  لاق  ءاکبلا و  یف  شهجا  یکبف و  رمع  نبا  هتقنتعاف  عجری  نا  یباف  مکنم  دحا  اهیلی  هَّللا ص ال 
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تیعجـشا تابثا  يارب  هفحت  باتک  نیمه  مود  باـب  زا  مود  دون و  دـیک  هیـشاح  رد  بطاـخم  زین  دـیج و  نسح  دانـساب  هوحن  رازبلا  يور  و 
هتفگ هچنانچ  هدومن  رازب  تیاورب  کسمت  رکب  وبا  یموهوم 

ینربخا و نکل  هنم و  تفصتنا  الا  ادحا  زراب  انا  امف  اما  لاق  تنا  اولاق  ساّنلا  عجشا  نم  لاق  هنا  مالسلا  هیلع  یلع  نع  هدنسم  یف  رازبلا  جرخا 
دنع نوکی  نم  انلقف  اشیرع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  انلعج  ردـب  موی  ناک  اّمل  هنا  رکب  وبا  لاـق  نمف  ملعن  ـال  اولاـق  ساـّنلا  عجـشاب 

یهتنا ثیدحلا  رخآ  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
جتحا و  رابکلا * نیثدـحملا  ةدـمع  راخفلا * یلعلا  بطاخملا  هلعج  يذـلا  رازبلا * ظفاحلا  ۀـیاورب  راثملا * زیزعلا  ثیدـحلا  اذـه  تبث  اذإ  و 

و رارتجالا * مارتجالا و  ۀیاهنل  راهظا  ءادبا و  راهجالاب * هلاطبا  و  رارـصالاب * هنم  هبیذـکتف  رابتعالا * دامتعالل و  ارهظم  رابخالا * هتایاورب و 
نم نکر  مده  موریل  بطاخملا  نا  يرمعل  و  راصبالا * يدیالا و  یلوا  دنع  مومذملا  شحافلا  دانعلاب  رارتغالا * ۀمیظعلا  هسفن  یلع  لیجست 
نم بهو  ظقیتسا  هتیل  ایف  مالّـسلا * ۀـیحتلا و  فالآ  مهیلع  مارکلا * ءایبنالا  ماقم  امئاق  ناـک  نم  هبـشملا  ضغل  دمـصی  و  مالـسالا * ناـکرا 

رامضم یف  يرجلا  نع  هنانع  حبک  و  ماعنا * ربدت و  الب  هسار  نم  جرخی  ام  يرد  و  مالحالا * ثاغـضال  يدبملا  مانملا * اذه  یف  قارغتـسالا 
نیعـضملا ماثغالا * هعایـشا  و  ماغطلا * هعابتال  قورملا  بصنلا و  راثأ  يّذلا  مالم * لذع و  ّلکب  يرحلا  ماتقلا * اذـهل  ریثملا  یلباکلا  دـیلقت 

مایقلا موی  فوخ  الب  ماهوالا  ۀحضافلا و  هتاوفهل 

مهدزاود هجو 

ثیدحب ثیدح  نیا  داحتا  رایتخاب  هدومن و  تیاور  قیرط  ودب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  هکنآ 
ۀمکحلا راد  انا 

لقن دعب  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  هچنانچ  هدومرف  نا  تحصب  مکح 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

اذه نوکی  نا  بجی  دق  هدنس و  حیحص  ربخ  اذه  ریرج  نبا  لاق  هتفگ و  ناب  قلعتم  يذمرت  ترابع  رکذ  میعن و  وبا  ریرج و  نبا  يذمرت و  زا 
نم الا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  یلع ع  نع  جرخم  هل  فرعی  ربخ ال  هنا  امهادحا  نیتلعل  حیحـص  ریغ  امیقـس  نیرخآلا  بهذم  یلع 

ربخلا اذه  ۀیاور  یف  اّیلع  قفاو  دق  ۀّجح و  هلقنب  تبثی  نمم ال  مهدنع  لیهک  نب  ۀملس  ّنا  رخآلا  هجولا و  اذه 
نع شمعالا  نع  ۀـیواعم  وبا  انث  يورهلا  حـلاص  نب  مالّـسلا  دـبع  انث  يرارفلا  میهاربا  نب  دـمحم  انث  هربغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع 

میهاربا انث  اهباب  نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم 
ۀیواعم وبا  انث  ءارفلاب  سیل  يزارلا و  یسوم  نب 

هدانساب
86 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بقانم هفیطل و  نساحم  هیماس و  رثام  هیلإ و  لئاضف  ریرج و  نبا  مالک  یهتنا  ثیدـحلا  اذـه  ریغ  هنم  تعمـس  هفرعا و ال  خیـشلا ال  اذـه  هلثم 
ناوت نآ  باعیتسا  هک  تسنا  زا  شیب  موق  رباکا  تاداـفا  بسح  يربط  هعینم  یلاـعم  هعیفر و  حـئادم  هیهب و  دـماحم  هینـس و  رخاـفم  هفینم و 

دبع باسنالا  باتک  يدادغب و  هل  ربخ  نب  یسیع  نب  ییحی  دادغب  خیرات  ارصتخم  راتخم  زا  نا  زا  يذبن  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  درک 
يوونلا و فرـش  نب  ییحی  نیدـلا  ییحم  ءامـسالا  بیذـهت  يومحلا و  هَّللا  دـبع  نب  توقای  ءاـبدالا  مجعم  یناعمـسلا و  دـمحم  نب  میرکلا 

نباب فورعملا  رفظملا  نب  رمع  رـصتخملا  ۀـمتت  یبهذ و  نیدـلا  سمـش  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  هرکذـت  ینارح و  هیمیت  نبا  جاـهنم 
نب دمحم  دیلولا  وبا  رظانملا  ضور  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باهولا  دبع  ۀیعفاشلا  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  نانجلا  ةآرم  يدرولا و 

نیدـلا لالج  لوقعلا  یهتنم  هبنتلا و  باتک  ظافحلا و  تاقبط  يدـسالا و  رکب  یبأ  نیدـلا  یقت  هیعفاشلا  تاـقبط  یبلح و  هنحـش  نب  دـمحم 
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هَّللا دلب  مالعاب  مالعالا  باتک  یطویس و  ذیملت  يدؤادلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیرسفملا  تاقبط  یطویسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع 
نیدلا باهش  ضایرلا  میـسن  يوانملل و  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  ریدقلا  ضیف  یکملا و  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  بطق  فینـصت  مارحلا 

ناخ نسح  قیدص  يولوم  فیلات  ۀنـسلاب  ۀنـسحلا  ةوسالا  یف  ۀنج  یناقرزلا و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هیندل  بهاوم  حرـش  یجافخلا و  دمحا 
نب ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  باتک  رد  ناکلخ  نبا  دوشیم  روکذم  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  يدینـش و  رـصاعم 

ریـسفتلا و اهنم  ةریثک  نونف  یف  اماما  ناک  ریهـشلا  خیراتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  بحاص  بلاغ  نب  ریثک  نب  دیزی  لیق  يربطلا و  دـلاخ  نب  دـیزی 
ۀّمئالا نم  ناـک  هلـضف و  ةرازغ  هملع و  ۀعـس  یلع  لدـت  ةدـیدع  نونف  یف  ۀـحیلم  تافنـصم  هل  کـلذ و  ریغ  خـیراتلا و  هقفلا و  ثیدـحلا و 

هَّللا ءاش  نإ  هرکذ  یتایـس  هبهذـم و  یلع  راّرط  نباب  فورعملا و  یناورهنلا  ایرکز  نب  یفاعملا  جرفلا  وبا  ناک  ادـحا و  دـلقی  مل  نیدـهتجملا 
نیدهتجملا ۀلمج  نم  ءاهقفلا  تاقبط  یف  يزاریشلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هرکذ  اهتبثا و  خیراوتلا و  حصا  هخیرات  هلقن و  یف  ۀقث  ناک  یلاعت و 

یه  هیلإ و  ۀبوسنم  تایبالا  هذه  عیماجملا  ضعب  یف  تیار  و 
یقیدص  ینغتسیف  ینغتسا  یقیفش و  ملعی  مل  ترسعا  اذإ 
یقیفر  یتبلاطم  یف  یقفر  یهجو و  ءام  یل  ظفاح  یتایح 

قیرطلا  لهس  ینغلا  یلا  تنکل  یهجو  لذبب  تحمس  ینا  ول  و 
سداسلا و یف  هراد  یف  دـحالا  موی  نفد  راهنلا و  رخآ  تبـسلا  موی  یفوت  ناتـسربط و  لماب  نیتئام  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  هتدـالو  تناـک  و 

رابخا یف  رـصتخملا  باتک  رد  یبویالا  یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  دادـغبب  ۀـئامثالث  رـشع و  ۀنـس  لاوش  نم  نیرـشعلا 
عبرا و ۀنـس  هدـلوم  دادـغبب و  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  یفوت  ۀنـسلا  هذـه  یف  ۀـئامثالث  رـشع و  ۀنـس 310  تلخد  مث  هتفگ  رـشبلا 

ناک ادحا و  دـلقی  مل  نیدـهتجملا  نم  ناک  یناعملاب و  اریـصب  تاءارقلاب  افراع  هَّللا  باتکل  اظفاح  ناک  ناتـسربط و  لماب  نیتئام  نیرـشع و 
ۀئامثالث نیتنثا و  ۀنس  رخآ  یلا  نامزلا  لوا  نم  هیف  ادتبا  روهشملا  خیراتلا  هل  مهدعب و  نم  نیعباتلا و  ۀباحصلا و  لیواقاب  افراع  املاع  اهیقف 

87 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک ام  ضفرلاب و  هومر  ۀـّماعلا و  هیلع  تبـصعت  تام  اّمل  ةریثک و  بتک  هعورف  هقفلا و  لوصا  یف  هل  هلثم و  رـسفی  مل  ریـسفتلا  یف  باـتک  و 
اّمنا اهیقف و  لبنح  نب  دمحا  نکی  مل  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  لبنح  نب  دمحا  هیف  رکذـی  مل  ءاهقفلا و  فالتخا  هیف  اباتک  فنـص  هنا  ّالا  هببس 

تاقبط رد  يزرج  دـمحم  نب  دـمحم  هودارا و  امب  هیلع  اوعنـشف  دادـغبب  ةرثک  نوصحی  الا  اوناک  ۀـلبانحلا و  یلع  کلذ  دتـشاف  اثدـحم  ناک 
دلو فیناصتلا  خیراتلا و  ریـسفتلا و  بحاص  مالعالا و  دحا  يدادغبلا  یلمآلا  يربطلا  رفعج  وبا  مامالا  دیزی  نب  ریرج  نب  دمحم  هتفگ  ءارقلا 

دانه و عینم و  نب  دمحا  نم  ثیدحلا  عمس  لاق و  نا  یلا  ۀنس  نورشع  هل  ملعلا و  بلطل  لحر  نیتئام و  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  ناتسربط  لماب 
ناک بیطخلا  لاـق  ریثک  قلخ  هیلع  هقفت  ۀـعامج و  یباـعجلا و  یناربطلا و  همدـقت و  عم  ینارحلا  بیعـش  وبا  هنع  يور  قلخ و  بیرک و  یبأ 

ناکف هرـصع  لها  نم  دـحا  هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  دـق  ناک  هلـضف و  هتفرعمل و  هیار  یلا  عجری  هلوقب و  مکحی  ملعلا  ۀّـمئا  دـحا 
اهخوسنم اهخسان و  اهمیقس  اهحیحص و  اهقرط  ننسلاب و  املاع  نآرقلا  ماکحا  یف  اهیقف  یناعملاب  اریـصب  تاءارقلاب  افراع  هَّللا  باتکل  اظفاح 

لوصا یف  هل  همتی و  مل  نکل  هانعم  یف  هلثم  را  مل  راثالا  بیذـهت  باتک  هل  مهرابخا و  ساّنلا و  مایاب  افراع  نیعباتلا  ۀباحـصلا و  لاوقاب  افراع 
بحاص یناغرفلا  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  لاق  هنع و  تظفح  لئاسمب  درفت  ءاهقفلا و  لیواقا  نم  رایتخا  ةریثک و  بتک  هعورف  هقفلا و 

موی لکل  راصف  هتافنصم  قاروا  ةدملا  کلت  یلع  اومـسق  مث  تام  نا  یلا  ملحلا  غلب  ذنم  هل  اوبـسح  ریرج  نبا  ةذمالت  نم  اموق  نا  ریرج  نبا 
لاق اریثک  نکی  مل  ریرج  نبا  ریـسفت  لصحی  یتح  نیـصلا  یلا  لجر  رفاس  ول  ۀـیعفاشلا  ماما  ینیارفـسالا  دـماح  وبا  لاـق  ۀـقرو و  ةرـشع  عبرا 

افعهنایب هملع و  نع  تنابا  دـق  هبتک  وهناکمب  فراعملع  لهاج  ّلک  وهنامز  لها  ماماریرج  نب  دـمحم  هرکذ  يرج  دـق  ۀـهیدب و  هیف  یناّدـلا 
نیقب عبسل  رهظلا  تقو  دحالا  موی  هربق  یف  نفد  يرونیدلا  لضفلا  نب  دمحا  لاق  ۀئامثالث  رشع و  ۀنـس  یفوت  هناسحا  یف  داز  هنع و  نمیهملا 

يربطلا و ریرج  دّـمحم  رفعج  وبا  وه  يربطلا و  خـیرات  خـیراوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا  لضاف  یلاـعت و  هَّللا  همحر  لاوش  نم 
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خیراتلا هقفلا و  ثیدحلا و  ریسفتلا و  اهنم  ةریثک  نونف  یف  اماما  ناک  ریهـشلا  خیراتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  بحاص  بلاغ  نب  ریثک  نب  دیزی  لیق 
ناک ادحا و  دلقی  مل  نیدهتجملا  ۀّمئالا  نم  ناک  هلضف و  ةرازغ  هملع و  ۀعس  یلع  لدت  ةدیدع  نونف  یف  ۀحیلم  تافنـصم  هل  کلذ و  ریغ  و 

يزاریشلا قاحسا  وبا  خیشلا  هرکذ  اهتبثا  خیراوتلا و  حصا  هخیرات  هلقن و  یف  ۀقث  ناک  هبهذم و  یلع  یناورهنلا  ایرکز  نب  یفاعملا  جرفلا  وبا 
ۀنس لاوش  نم  نیرشعلا  سداّسلا و  یف  یفوت  ناتسربط و  لماب  نیتئام  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  دلو  نیدهتجملا  ۀلمج  نم  ءاهقفلا  تاقبط  یف 

هتفگ دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  يرهزالا  ریمالا  دمحم  نب  دمحم  دادغبب و  ۀئامثالث  رشع و 
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نب نمحّرلا  دـبع  مساقلا  یبأ  نع  ءاذـحلا  یبأ  نع  یئاسّنلا  یلع  یبأ  قیرط  نم  حـنملا  بحاص  قیرط  نم  هتافلؤم  رئاـس  ریرج و  نبا  ریـسفت 
بلاط نب  ریثک  نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  نع  یناغرفلا  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  یبأ  نع  يرـصملا  دـیزی  یبأ  نب  دّـمحم 

یلا لجر  لحر  ول  ینیارفـسالا  دماح  وبا  لاق  ةریثک  فیلات  هل  انید  املع و  ایندلا  ۀّـمئا  دـحا  هنس 310  یفوتملا  ۀنس 223 و  دلوتملا  يربطلا 
ۀنـس نیعبرا  ثکم  ةریثک و  ابتک  بتک  هنم  ملعا  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  اـم  ۀـمیزخ  نبا  لاـق  اریثک و  نکی  مل  هریـسفت  لیـصحت  یف  نیـصلا 

ۀعبرا موی  ّلکل  دجوف  هتافنـصم  قاروا  ةدملا  کلت  یلع  مسق  مث  تام  نا  یلا  ملحلا  غلب  ذـنم  هل  اوبـسح  دـقف  ۀـقرو  نیعبرا  موی  لک  بتکی 
همامت لبق  رامعالا  ینفی  اذه  اولاق  ۀـقرو  فلا  نیثالث  لاق  هردـق  نوکی  مک  اولاق  نآرقلا  ریـسفتل  نوطـشنت  اموی  هباحـصال  لاق  ۀـقرو  ةرـشع 

لاقف لوالاک  هوباجاف  ریسفتلا  وحن  لاقف  هردق  مک  اولاقف  اذه  انتقو  یلا  مدآ  نم  ملاعلا  خیراتل  نوطشنت  له  لاق  مث  فالآ  ۀثلث  یف  هرصتخاف 
ةریحب یلع  لبج  لفـسا  یف  یه  ندرالا و  ۀنیدم  یه  ماشلاب و  ۀنیدم  ۀـیربط  یلا  بوسنم  يربطلا  ریـسفتلاک و  هرـصتخاف  ممهلا  تتام  هّلل  انا 

الف تامامحلا  ةراحلا  هایملا  لخدتف  عطقنت  ءاتـشلا و ال  فیـصلا و  یف  روفت  ةراح  هایم  ۀیربط  ۀنیدم  یف  روهـشملا و  ندرالا  رهن  اهنم  جرخی 
لیق يربطلا و  دلاخ  نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  دوقول و  نوجاتحی 
دوب ماما  کلذ  ریغ  خیرات و  هقف و  ثیدح و  ریـسفت و  لثم  ةریثک  نونف  ریهـشلا و  خیراتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  بحاص  بلاغ  نب  ریثک  نب  دیزی 

دیلقت هک  تسنیدـهتجم  همئا  زا  یکی  يو  لضف  ترازغ  ملع و  تعـس  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تسا  هدـیدع  نونف  رد  هحیلم  تافنـصم  ار  وا 
حــصا وا  خـیرات  تسدـمتعم و  لـقن  رد  دوـب و  وا  بهذـم  رب  رارط  نباـب  فورعم  یناورهن  اـیرکز  نـب  یفاـعم  جرفلا  وـبا  هدرکن و  يدـحا 
تبـسن يوب  ار  تاـیبا  نیا  عیماـجم  ضعب  رد  هدرک  نیدـهتجم  هلمج  نم  اـهقف  تاـقبط  رد  شرکذ  يزاریـش  قاحـسا  وبا  خیـش  تسخیراوت 

مظن  دناهدرک 
یقیدص  ینغتسیف  ینغتسا  یقیفش و  ملعی  مل  ترسعا  اذإ 

یقیفر  یتبلاطم  یف  یقفر  یهجو و  ءام  یل  ظفاح  ءایح 
قیرّطلا  لهس  ینغلا  یلا  تنکل  یهجو  لذبب  تحمس  ینا  ول  و 

ۀئامثالث ةرشع و  ۀنس  لاوش  نیرشع  سداس  راهن  رخآ  هبنش  زور  تافو  هدوب و  نیتئام  نیرشع و  عبرا و  هنـس  رد  ناتـسربط  لما  رد  شتدالو 
رفعج وبا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  یلاـعت و  هَّللا  همحر  هتـشگ  نوفدـم  دوخ  هناـخ  نورد  دادـغب و  رد 
نونف یف  اماما  ناک  ریبکلا  ریـسفتلا  ریهـشلا و  خـیراتلا  بحاص  بلاغ  نب  ریثک  نب  دـیزی  لیق  يربطلا و  دـلاخ  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم 

هلضف و ةراّرغ  هملع و  ۀعـس  یلع  ّلدت  ةدیدع  نونف  یف  ۀحیلم  تافنـصم  هل  کلذ و  ریغ  ریـسفتلا و  خیراتلا و  هقفلا و  ثیدحل و  اهنم  ةریثک 
یف ۀقث  ناک  هبهذم و  یلع  رارط  نباب  فورعملا  یناورهنلا  ایرکز  نب  یفاعملا  جرفلا  وبا  ناک  ادحا و  دـلقی  مل  نیدـهتجملا  ۀّـمئالا  نم  ناک 

ۀلمج یف  ءاهقفلا  تاقبط  یف  يزاریشلا  قاحسا  وبا  خیشلا  هرکذ  اهتبثا و  خیراوتلا و  ّحصا  هخیرات  هلقن و 
89 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نـسح قیدص  يولوم  زین  ناکلخ و  نبا  یف  اذک  هَّللا  همحر  دادـغبب  هنس 310  لاوش  یف  یفوت  ناتـسربط و  لماب  ۀنس 223  دلو  نیدهتجملا 
اماما ناک  ریهـشلا  خیراتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  بحاص  يربطلا  دلاخ  نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  هتفگ  للکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ 
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ةرازغ هملع و  ۀعس  یلع  لدت  ةدیدع  نونف  یف  ۀحیلم  تافنصم  هل  کلذ و  ریغ  خیراتلا و  هقفلا و  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  اهنم  ةریثک  نونف  یف 
ناک هبهذم و  یلع  رارط  نباب  فورعملا  یناورهنلا  ایرکز  نب  یفاعملا  جرفلا  وبا  ناک  ادحا و  دلقی  مل  نیدـهتجملا  ۀّـمئالا  نم  ناک  هلـضف و 
میلـس هرکذ  نیدهتجملا  ۀلمج  یف  ءاهقفلا  تاقبط  یف  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هرکذ  اهتبثا و  خیراوتلا و  حصا  هخیرات  هلقن و  یف  ۀقث 

ناک امنا  اهیقف و  دـمحا  نکی  مل  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  هیف  رکذـی  مل  ءاملعلا  فالتخا  یف  باتک  هفیناصت  نم  لاق و  راـثالا و  یف  يروخلا 
نا تادلجم و  هلعج  اطسب و  عئاقولا  یلع  مالکلا  هیف  طسب  يزوجلا  نبا  لاق  روهشملا  خیراتلا  هل  ضفرلاب و  هتوم  دعب  هومر  کلذل  اثدحم و 
ّهنا لاقف  ناقتالا  یف  یطویـسلا  هرکذ  ریـسفتلا  یف  باتک  يربطلل  ّنفلا و  اذه  یف  ةدـمعلا  وه  هنا  لصالا و  نم  رـصتخم  لوادـتملا  روهـشملا 

ریـسافت کلذـب  قوفی  وهف  طابنتـسالا  بارعـالا و  ضعب و  یلع  اهـضعب  حـیجرت  لاوقـالا و  هیجوتل  ضرعتی  هناـف  اـهمظعا  ریـسافتلا و  لـجا 
نیصلا یلا  لجر  رفاس  ول  ینیارفسالا  دماح  وبا  لاق  يربطلا و  ریـسفت  لثم  فنـصی  مل  هنا  یلع  ۀّمالا  تعمجا  يوونلا  لاق  یهتنا و  نیمدقالا 

ۀنس یفوت  ناتـسربط و  لماب  ۀنـس 223  دـلو  یهتنا  هتاقبط  یف  یکبـسلا  نبا  هرکذ  اریثک و  کلذ  نکی  مل  ریرج  نبا  ریـسفت  هل  لـصحی  یتح 
نیطاسال عوبتملا  يدتقملا  ۀعاربلا * قذـحلاب و  روکذـملا  فوصوملا  ۀعانـصلا * ءاول  لماحلا  يربطلا * ةدافاب  تبث  اذاف  یهتنا  دادـغبب   310

عضولاب و هیمری  و ال  لاطبالا * نعطلاب و  هموری  امف  ۀـعاظفلا * رـسخلا و  بابرا  رباد  عطاقلا  ثیدـحلا  اذـه  ۀحـص  ۀـعامجلا * ۀنـسلا و  لها 
و لالزالا * عدخلا و  يواغم  و  لالضالا * غیزلا و  يداوب  یف  لاغیالا * عاضیالا و  رثا  و  لاغدالا * سیمعتلا و  یلع  رساجت  نم  الا  لاعتفالا *

لاحملا دیدش  وه  هرش و  نع  مصاعلا  هَّللا  و  لاحملا * قیفنت  فئازلا و  جیورت * یف  كامهنالاب  ظلا 

مهدزیس هجو 

نبا همالع  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يدادغبلا  یطـساولا  يدـنغابلا  ثراح  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  دـمحم  رکب  وبا 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا 

دمحم نب  دمحم  يدنغابلا  ان  يدادغبلا  ظفاحلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  رفظملا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  انا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  انربخا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  ریرج  نع  هیبا  نع  رمع  نب  یلع  ان  یندعلا  رمع  نب  صفح  انافـصم  نب  دمحم  ان  نامیلـس  نب 

اهباوبا نم  ّالا  تویبلا  یتوت  اهباب و ال  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس 
ظافحلا تاقبط  یبهذ و  مالسالا  لود  ربع و  ظافحلا و  ةرکذت  یناعمـس و  باسنالا  باتک  رظان  رب  يدنغاب  تلزنم  ولع  تبترم و  تلالج  و 

كاردا دعب  فیرشلا  ثیدحلا  بیذکت  یلع  يرتجی  الف  تسحئال  حضاو و  یطویس 
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یف و  رئاس * دینعلا  هفیح  یف  وهف  هبل * یلع  ءاقشلا  ذوحتسا  و  هبلق * یلع  رورغلا  نار  يّذلا  غئارلا  یغاطلا  غئاّزلا * یغابلا  ّالا  يدنغابلا  ۀیاور 
رئام دیدملا  هّیغ  یف  و  رئاح * دیعبلا  هلالض  یف  و  رئاج * دیدشلا  هفسع 

مهدراهچ هجو 

رد مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مصالاب  فورعملا  ّيروباـسینلا  فسوی  نب  بوقعی  نب  دـمحم  هکنآ 
هدومرف كردتسم 

نع ۀیواعم  وبا  انث  حلاص  نب  مالـسلا  دبع  تلّـصلا  وبا  انث  ۀـلمرلاب  يورهلا  میحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  انث  بوقعی  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  انثدـح 
ۀنیدملا دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا 

بابلا تایلف 
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تعمـس لوقی  خیراتلا  یف  بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  ابا  تعمـس  یناف  نومام  ۀقث  تلـصلا  وبا  هاجرخی و  مل  دانـسالا و  حیحـص  ثیدح  اذه 
ثّدح دق  سیل  تلقف أ  ۀقث  لاقف  يورهلا  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  لوقی  يرودلا  دّمحم  نب  سابعلا 

ملعلا ۀنیدم  انا  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع 
نب دّمحم  نب  لضفلا  مساقلا  وبا  انربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  نومام و  ۀقث  وه  يدیفلا و  رفعج  نب  دـمحم  هب  ثدـح  لاقف 

ۀئامعبرا نیثالث و  عبرا و  ۀنس  نم  ناضمر  رهش  یف  انعماج  یف  ءالما  اطساو  انیلع  مدق  یناهفصالا  هَّللا  دبع 
میحرلا دبع  نب  دّمحم  ان  مصالا  بوقعی  نب  دّمحم  ساّبعلا  وبا  انا  روباسینب  یفریـصلا  ناذاش  نب  رـصقلا  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  دیعـس  وبا  انا 

ۀنیدم انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  ان  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  ان  يورهلا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و 

یلاعم هخذاب و  جرادم  هدوب  هینـس  قافآلا  یف  نیفورعم  خیاشم  هلجا  قاذـح و  ریهاشم  رباکا  زا  مصا  بوقعی  نب  دـمحم  هک  دـنامن  یفخم  و 
حتفب ّمصالا  هتفگ  باسنالا  باتک  رد  یناعمـس  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  تسرهاظ  حـضاو و  تارـضح  نیا  مالعا  بتک  عبتتم  رب  وا  هخماش 

وبا برغملا  قرشملا و  یف  هب  روهشملا  ممصلا و  نم  عمسی  ناک ال  نمل  ۀفص  هذه  ۀملکلا  رخآ  یف  میملا  دیدشت  ۀلمهملا و  داّصلا  فلالا و 
هفارصنا دعب  ممصلا  هب  رهظ  اّمنا  مصالاب و  فورعملا  مهالوم  يومالا  هَّللا  دبع  نب  نانس  نب  لقعم  نب  فسوی  نب  بوقعی  نب  دّمحم  سابعلا 

ۀنس و مالسالا  یف  ثدح  هناف  ۀعفادم  الب  هرـصع  ثدحم  ساّبعلا  وبا  ناک  رامحلا و  قیهن  عمـسی  ناک ال  ّهنا  یتح  هیف  مکحتـساف  ۀلحرلا  نم 
کلذ عم  ناک  اهل و  قارولا  بوقعی  هیبا  طبض  هعامـس و  ۀحـص  هقدص و  یف  طق  فلتخی  مل  لیـضفتلاب و  هرکذ  ّیلع  یتانـس  ۀنـس و  نیعبس 
یخس قلخلا  نسح  ناک  هدجسم و  یف  ۀنس  نیعبس  نذا  ّهنا  ینغلب  ۀعامجلا و  یف  تاولص  سمخ  یلصی  نیدتلا  بهذملا و  نسح  یلا  عجری 

ناک يّذلا  اذه  هدی و  بسک  نم  لکای  قرویف و  هشاعمل  ءیشلا  یلا  جاتحی  مایالا  میدق  یف  ناک  امبر  هیلع و  ردقی  ام  ّلکب  لخبی  سفنلا ال 
دشا کلذ  هرکی  ناک  ّهناف  هفرعی  نم ال  هبیعی  اّمنا  ثیدحتلا و  یلع  ذخای  هنا  هب  باعی 
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مهتفلاخم یلع  ردقی  مث ال  ههرکیف  هب  ملعی  ناک  دق  کلذب و  ساّنلا  نابلطی  دعـس  وبا  هنبا  هقارو و  ناک  اّمنا  هیف  ادحا  شقانی  ۀـیهارکلا و ال 
نسحملا نب  نسحلا  وبا  هنم  عمسف  ۀلاسرلا  باتک  هنم  عمـس  روصنم  نب  نیـسحلا  نب  نسحلاک  مهدافحا  دالوالا و  ءانبالا و  ءابالا و  هنم  عمس 

ریثک اذه  لثم  باتکلا و  کلذ  یف  رصن  یبأ  نب  رمع  هنم  عمس  مث  باتکلا  کلذ  یف  نسحلا  یبأ  نب  رـصن  وبا  هعمـس  مث  باتکلا  کلذ  یف 
دلب یف  ۀلاحرلا  انیار  ام  ظفاحلا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  لاق  ۀّجحلا  رمغم  هیف  سانلا  نم  دحا  دـجی  الف  نینـسلا  کلت  ثدـحی  نا  افرـش  هافک  وا 

هباب و یلع  برغملا  دـالب  ناوریقلا و  سلدـنالا و  لـها  نم  ۀـعامج  تیار  دـقف  مصـالا  ساـبعلا  اـبا  ینعی  هیلإ  اـهنم  رثکا  مالـسالا  دـالب  نم 
ناتلوم ةروصنملا و  لها  نم  ایندلا  ضرع  یف  تیار  کلذک  هباب و  یلع  قرـشملا  لها  باجیفـسا و  زارط و  لها  نم  ۀعامج  تیار  کلذک 

اراهتشا و افرش و  اذهب  کیهانف  هباب  یلع  ناتـسزوخ  زاریـش و  سراف و  لها  نم  ۀعامج  تیار  کلذک  هباب و  یلع  ناتـسجس  تسب و  دالب  و 
ۀنـس تدلو  لوقی  ةرم  ریغ  بوقعی  نب  دّمحم  سابعلا  ابا  تعمـس  لاق  اهـضرع و  اینّدـلا و  لوطب  نیملـسملا  دالب  یف  الوبق  نیدـلا و  یف  اولع 

نب دمحا  رهزالا  یبأ  یملسلا و  فسوی  نب  دمحا  نع  عمس  ّمث  هنم  عمـسی  مل  یلهذلا و  ییحی  نب  دّمحم  يار  نیتئام  نیعبرا و  عبـس و   237
نامیلس و نب  نوراه  عمسف  ناهبصا  قیرط  یلع  نیتس  سمخ و  ۀنس  هوبا  هب  لحر  مث  رـصم  نم  ۀفرـصنم  دنع  هعامـس  دقف  يدبعلا و  رهزالا 

یلمّرلا نابیش  نب  دمحا  نم  ۀکمب  عمس  ۀنّسلا و  کلت  یف  هب  جح  هابا  ّنا  مث  ادحاو  افرح  ةرـصبلا  زاوهالاب و ال  عمـسی  مل  مصاع و  نب  دیـسا 
ۀبیتق نب  راکب  يدارملا و  نامیلس  نب  عیبرلا  ینالوخلا و  رصن  نب  رحب  میکحلا و  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  عمسف  رصم  یلا  هجرخا  مث  طقف 

نب دمحا  نم  نالقسعب  عمسف  ماشلا  لخد  مث  ۀعامس  یفوتسا  نا  یلا  یعفاشلل  طوسبملا  باتک  تاهمالا و  عامس  یلع  رصمب  ماقا  یضاقلا و 
نب ماشه  نب  دمحم  نم  عمـسف  قشمد  لخد  مث  یعازوالا  لئاسم  هنم  عمـس  یتح  هیلع  ماقا  دیزم  نب  دیلولا  نب  سابعلا  نم  توریب  لضفلا و 
ماقا هریغ و  لهس و  نب  رکب  نم  عمسف  طایمد  لخد  مث  هریغ  دمّصلا و  دبع  نب  دیزی  نم  عمس  ۀیواعم و  نب  ناورم  ثیداحا  يریمنلا  سبالم 
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بهذ ریثکلا و  یئاطلا  فوع  نب  دمحم  نم  عمسف  صمح  یلا  ردحنا  مث  هنع  هتاعامس  ضعب  بهذ  ۀّیم و  یبأ  نم  ریثکلا  عمـس  سوسرطب و 
یلع لصوملا  نم  لخد  ةریزجلا و  ماما  كاذ  ذإ  وه  نومیم و  نب  یلع  نب  دّـمحم  نم  ۀـقرلاب  بتکف  ةریزجلا  لـخد  مث  هنم  هتاعامـس  ضعب 

دیمحلا دـبع  نب  دـمحا  يدراـطعلا و  راـبجلا  دـبع  نب  دـمحا  يرماـعلا و  ناـفع  نب  یلع  نب  نسحلا  نـم  عمـسف  ۀـفوکلا  یلا  رئازجلا  قـیرط 
دمحم نب  سابعلا  نم  دنـسملا  عمـسف  بلاغ  نب  دیعـس  نب  دّمحم  رـصن و  نب  نادعـس  ةافو  دعب  نیتس  عست و  ۀنـس  دادـغب  لخد  مث  یثراحلا 

نب هَّللا  دبع  نم  للعلا  دارفلا و  نانـس  نب  دّمحم  نم  عمـس  يرودلا و  نم  خیراتلا  یناغاصلا و  قاحـسا  نب  دّـمحم  نم  طوسبملا  يرودـلا و 
رکذ مث  ریبک  ثدحم  وه  ۀنـس و  نیثلث  نبا  وه  ناسارخ و  یلا  فرـصنا  مث  قاحـسا  نب  لبنح  نم  ینیدملا  نب  یلع  للع  لبنح و  نب  دـمحا 

هَّللا همحر  بوقعی  نب  دّمحم  سابعلا  وبا  انیلع  جرخ  هتافو  یف  مکاحلا 
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عبرا و ۀنس  نم  لّوالا  عیبر  رهش  نم  ثلاثلا  نینثالا  موی  ۀیشع  وه  ساّنلا و  نم  اهرخآ  یلا  اهلّوا  نم  ۀکّسلا  تألتما  دق  هدجسم و  یف  نحن  و 
جف ّلک  نم  ءابرغلا  ساّنلا و  ةرثک  یلا  رظن  املف  ثیداحا  دـئاوفلا  یف  سیل  اّمم  هلوصا  نم  نینثا  ّلک  ۀیـشع  یلمی  ناک  ۀـئامثالث و  نیعبرا و 

یکب دجـسملا و  رادـج  یلع  سلج  دجـسملا  غلب  املف  دجـسملا  یلا  هراد  باب  نم  مهقناوع  یلع  هنولمحی  هل و  نوقرطی  اوماـق  دـق  قیمع و 
نب هَّللا  دبع  تعمـس  لوقی  جشألا  دیعـس  ابا  تعمـس  لوقی  یناغـصلا  قاحـسا  نب  دمحم  تعمـس  بتکا  لاقف  یلمتـسملا  یلا  رظن  مث  الیوط 

ای ياه  ياه  ةّرب  اهل  لاقی  ةأرما  ینتباجاف  سیردا  نبا  لاقف  اذـه  نم  لیقف  بابلا  تققدـف  هتوم  دـعب  شمعالا  باب  اموی  تیتأ  لوقی  سیردا 
مکنم دحا  اهلخدی  ۀکّـسلا و ال  هذهب  یناک  لاق  مث  ریثکلا  یکب  مث  بابلا  اذه  یتات  تناک  یّتلا  برعلا  ریهامج  لعف  ام  سیردا  نب  هَّللا  دبع 

ۀلحرلا و تعطقنا  هرصب و  ّفک  یتح  هنم  ّلقا  وا  رهش  دعب  ّالا  ناک  امف  لجالا  یـضقنا  لیحرلا و  ناج  رـصبلا و  فعـض  دق  عمـسا و  یناف ال 
عیبّرلا اثیدح  لوقیف  ۀیاورلا  نوبلطی  مهنا  ملع  هدیب  هذـخا  اذاف  املق  لوانی  ناک  هنا  یلا  سابعلا  یبأ  رما  عجر  مهناطوا و  یلا  ءابرغلا  فرـصنا 

ۀنـس رخآلا  عیبر  رهـش  یلا  لاح  ءوساب  راص  تایاکح و  عبـس  اثیدح و  رـشع  ۀـعبرا  یه  اهظفحی و  ناک  یّتلا  ثیداحالا  أرقی  نامیلـس و  نب 
ۀئامثالث نیعبرا و  تس و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  رهـش  نم  نیرـشعلا  ثلاثلا و  نینثالا  ۀیـشع  نفد  نینثالا و  ۀـلیل  ساـبعلا  وبا  یفوتف  نیعبرا  تس و 

لیقف مانملا  یف  یئر  ربنهاش و  ةربقم  یف  نفد  هیلع و  ةولّـصلل  رطم  نب  ورمع  وبا  مدـقتف  ربنهاشب  هتزانج  تدهـش  رطم و  نب  ورمع  وبا  هلّـسغف 
موی لک  رضحن  یعفاشلا  هَّللا  دبع  یبأ  راوج  یف  نامیلس  نب  عیبرلا  یطیوبلا و  بوقعی  یبأ  عم  انا  لاقف  خیشلا  اهّیا  کلاح  یه  تنا  اذ  ام  یلا 

عیبرلا انا  لاع  توصب  لاق  مث  ۀنذیملا  عضوم  فقوف  رسعلا  ةولصل  نذویل  جرخف  هدجسم  یف  اموی  سابعلا  ابا  ترـضح  مکاحلا و  لاق  هتفایض 
وبا قرـشملا  ثدحم  ۀـقثلا  مامالا  مصالا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  نّذا و  مث  سانلا  کحـض  کحـض و  مث  یعفاشلا  انا  نامیلـس  نب 

مکاحلا لاق  مصالا  هل  لاقی  نا  هرکی  ناک  ّيروباسینلا و  یلقعملا  مهالوم  يومالا  نانـس  نب  لقعم  نب  فسوی  نب  بوقعی  نب  دّمحم  سابعلا 
لوقی هتعمس  ۀعفادم  الب  هرصع  ثدحم  ناک  لاق و  رامحلا  قیهن  عمسی  ناک ال  یتح  مکحتسا  مث  ۀلحرلا  نم  هئیجم  دعب  ممّصلا  هب  رهظ  امنا 

قاّرولا بوقعی  ثدحملا  هوبا  هب  لحر  کلذ  دعب  رهزالا و  نب  دمحا  فسوی و  نب  دمحا  نم  عمـس  نیتئام و  نیعبرا و  عبـس و  ۀنـس  تدـلو 
دبع نبا  نم  رصمب  یلمرلا و  نانس  نب  دمحا  نم  ۀکمب  مصاع و  نب  دیسا  نامیلس و  نب  نوراه  نم  ناهبصاب  عمسف  نیتس  سمخ و  ۀنـس  یف 
نب سابعلا  نم  توریبب  غئاّصلا و  لـضفلا  نب  دـمحا  نم  نالقـسعب  ۀـبیتق و  نب  راـکب  ذـقنم و  نب  میهاربا  رـصن و  نب  رحب  عیبرلا و  مکحلا و 

سوسرطب یئاطلا و  فوع  نب  دّمحم  يزاجحلا و  ۀبقع  یبأ  نم  صمحب  دمّصلا و  دبع  نب  دیزی  سالم و  نبا  نم  قشمدب  دیلولا و 
93 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا بحاص  ینارجحلا  دّمحم  نب  دیعـس  ناّفع و  نب  یلع  نب  نسحلا  نم  ۀـفوکلاب  نومیم و  نب  ّیلع  نب  دـمحم  نم  ۀـّقرلاب  ۀـّیمأ و  یبأ  نم 
ةدع و یناغاّصلا و  يرودلا و  يوانملا و  نب  رفعج  یبأ  يزورملا و  ییحی  نب  ایرکز  نم  دادغبب  يدراطعلا و  راّبجلا  دبع  نب  دـمحا  ۀـنییع و 

هنع ثدح  ظفاحلا و  یلع  وبا  دّـمحم و  نب  ناسح  نب  دـیلولا  وبا  يربنعلا و  ییحی  یعبّـضلا و  رکب  وبا  مزحالا و  نب  هَّللا  دـبع  وبا  هنع  ابن  دـق 
نمحرلا دبع  وبا  رثکاف و  ةدنم  نبا  مکاحلا و  هنع  ثدـح  تلق  یفقثلا  یلع  وبا  نسحلا و  نب  لمؤم  يریحلا و  ورمع  وبا  مهتکردا  ام  ۀـعامج 
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دمحا نب  دّمحم  قداص  وبا  یناجرجلا و  میهاربا  نب  دّمحم  یفریصلا و  دیعس  وبا  يریحلا و  رکب  وبا  یکزملا و  میهاربا  نب  ییحی  یملـسلا و 
دبع دـیز  وـبا  يداـیزلا و  شمحم  نبا  هیولاـب و  نب  دـمحم  نب  نمحّرلا  دـبع  ءاـجرلا و  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رکب  وـبا  سراوـفلا و  یبأ  نب 
نب دمحا  رجاتلا و  نادبع  نب  نیسحلا  یناجرجلا و  دمحم  نب  دوعسم  دیعس  وبا  هیولاب و  نب  دّمحم  نب  دمحم  یضاقلا و  دّمحم  نب  نمحرلا 

دّمحم نب  دمحا  ریبج و  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رکب  وبا  يزارطلا و  دمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  یـسوسلا و  دمحم  نب  قاحـسا  یناقربلا و  دّمحم 
ۀمتاخ امهف  ۀئامعبرا  نیرشع و  نیتنثا و  ۀنس  يزارطلا  عم  یفوتملا  نیسحلا  نب  روصنم  يذاعملا و  دمحا  نب  نیسحلا  یطیلسلا و  نیسحلا  نب 

یف فلتخی  مل  ۀنـس و  نیعبـس  اتـس و  مالـسالا  یف  ثدـح  مکاحلا  لاق  ظفاحلا  میعن  وبا  وه  هتزاجاب و  ایندـلا  یف  درفتملا  ـالخ  نم  هباحـصا 
لکای قّرویف و  جاتحی  ناک  اّمبر  سفنلا و  یخس  قلخلا  نسح  ناک  دجسم و  یف  ۀنس  نیعبس  نذا  هدلاو  طبضب  وه  هعامس و  ۀحص  هقدص و 

نب نسحلا  هنم  عمس  مهتفلاخم  یلع  مدقی  كاذ و ال  هرکیف  سانلا  نابلاطی  دیعس  وبا  هنبا  ۀقارو و  ناک  ثیدحتلا و  یلع  ذخالا  هرکی  ناک  و 
باتکب تثدح  لوقی  هتعمـس  هیلإ و  مهنم  رثکا  دلب  یف  ۀلاحرلا  تیار  ام  ورمع  هدلو  دلو  هنم  اهعمـس  مث  ۀلاسرلا  باتک  روصنم  نب  نیـسحلا 

یبأ نع  انبتک  لوقی  شمعالا  دماح  ابا  تعمـس  لوقی  دماح  نب  دـمحم  تعمـس  مکاحلا و  لاق  نیتئام  نیعبـس و  فین و  ۀنـس  نآرقلا  یناعم 
نب لضفلا  نب  دمحم  تعمـس  لاق و  ءارفلا  باهولا  دـبع  نب  دّـمحم  سلجم  یف  نیتئام  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  قاّرولا  بوقعی  نب  سابعلا 

عمـسی هتیار  دق  ۀقث  هناف  مصالا  ساّبعلا  یبأ  نم  هوعمـسا  لاقف  یعفاشلا  طوسبملا  باتک  نع  لئـس  ۀّمئالا و  ماما  يدج  تعمـس  لاق  ۀمیزخ 
قاّرولا و سابعلا  یبأ  ریغ  وار  طوسبملا  باتکلا  یقب  ام  لوقی  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  تعمس  لوقی  ظفاحلا  دمحا  ابا  تعمـس  رـصمب و 

لک ّمصالا  عقوف  هیلع  اهولخدا  ثیداحا  نع  عوجرلا  یلع  ّمصالا  ثحی  ظفاحلا  یلع  یبأ  طخب  تأرق  مکاحلا و  لاق  قودـص  ۀـقث  ّهنا  اـنغلب 
دمحم ینثدح  یلمتـسملا  كرابملا  نب  دمحا  ورمع  یبأ  طخب  تأرق  مکاحلا و  لاق  یباتک  یف  وه  سیل  باذـک و  وهف  کلذ  هنع  يور  نم 

عبرا و ۀنـس  تام  هوحن و  ۀبیتق و  نع  يوری  ریبک  یلمتـسملا  اذـه  تلق  نیثیدـح  رکذـف  رکب  نب  رـشب  ان  عیبرلا  ان  قاّرولا  فسوی  نب  بوقعی 
ّمصالا ترضح  مکاحلا  لاق  نیتئام  نینامث و 
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جرخ دـق  نذا و  مث  سانلا  کحـض  کحـض و  مث  یعفاشلا  انا  نامیلـس  نب  عیبرلا  انا  لاع  توصب  لاق  لبقتـساف و  رـصعلل  نذویل  جرخ  اموی 
رادـج یلع  سلجف  هنولمحی  هل و  نوقرطی  مه  مهب و  ۀکـسلا  تألتما  دـق  ءابرغلا  ساـّنلا و  ةرثک  یلا  رظن  اـملف  نیعبرا  عبرا و  ۀنـس  یف  اـنیلع 

باب تیتا  لوقی  سیردا  نبا  تعمـس  لوقی  جـشالا  دیعـس  ابا  تعمـس  یناغاصلا  اـنا  بتکا  لاـق  یلمتـسملا و  یلا  رظن  مث  یکب  دجـسملا و 
بابلا اذه  یتات  تناک  یتلا  برعلا  ریهامج  لعف  ام  هَّللا  دبع  ابا  ای  تلاق  یکبت و  ياه  ياه  ةأرما  ینتباجاف  هباب  تققدـف  هتوم  دـعب  شمعالا 

ناک امف  لجالا  یضقنا  لیحّرلا و  ناح  رصبلا و  فعض  دق  عمسا و  یناف ال  مکنم  دحا  اهلخدی  ۀکّـسلا ال  هذهب  یناک  لاق  ریثکلا و  یکب  مث 
انا لوقیف  ۀیاورلا  نّونظی  مهنا  ملع  هدیب  ذخا  اذاف  املف  لوانی  ناک  نا  یلا  هرما  عجر  ۀلحرلا و  تعطقنا  هرـصب و  ّفک  یتح  لقا  وا  رهـش  دـعب 

نیعبرا و تس و  ۀنس  رخآلا  عیبر  یف  یفوت  لاح و  ءوساب  راس  تایاکحب و  عبتی  اثیدح و  رـشع  ۀعبرا  یه  اهظفحی و  ثیداحا  درـسی  عیبرلا و 
مصالا سابعلا  وبا  رـصعلا  دنـسم  ناسارخ و  ثدحم  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  نیعبرا و  تس و  هنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  هَّللا و  همحر  ۀئامثالث 

ّالا ۀئام  هل  لوالا و  عیبر  یف  روباسینب  قارولا  نذوملا  یلقعملا  ّيروباسینلا  مهالوم  يومالا  نانس  نب  لقعم  نب  فسوی  نب  بوقعی  نب  دمحم 
لحر ارهد و  رمع  ةرجالاب و  خسنی  امیرک  قالخالا  نسح  ناک  هدجسمب و  ۀنـس  نیعبـس  نذا  ۀنـس و  نیعبـس  افین و  مالـسالا  یف  ثدح  ۀنس 

نم عمـس  تلق  هباب  یلع  سراف  لها  نم  سلدـنا و  نم  ۀـعامج  تیار  هیلإ  مهنم  رثکا  دـلب  یف  ۀـلاحرلا  تیار  ام  مکاحلا  لاق  ریثک  قلخ  هیلإ 
نینس و سمخ  هدلب  نع  باغف  نیتئام  نیتس و  سمخ و  ۀنس  یف  هدلاو  عم  هتلحر  تناک  بهو و  نبا  ۀنییع و  نب  نیفس  باحصا  نم  ۀعامج 

ناسارخ ثدحم  تام  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  مالسالا  لود  رد  یبهذ  زین  ةریرجلا و  ماشلا و  رصم و  قارعلا و  ناهبـصاب و  عمس 
نبا ۀنییع و  نب  نایفس  باحـصا  نع  لمح  دق  ۀنـس و  ۀئام  هل  رخآلا و  عیبر  یف  ّيروباسینلا  فسوی  نب  بوقعی  نب  دمحم  مصالا  سابعلا  وبا 

لقعم نب  سنوی  نب  بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  قرـشملا  ثدحم  ۀـقثلا  دـیفملا  مامالا  ّمصالا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  بهو و 
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مکاحلا و هنع  ثدح  ۀنس  نیعبـس  اتـس و  ثدح  ۀنـس 247 و  دلو  ۀعفادم  الب  هرـصع  ثدحم  ّيروباسینلا  یلیقعلا  مهالوم  يومالا  نانـس  نب 
مهظفاح مصالا * رکب  وبا  اذهف  یهتنا  ۀـئامثالث  نیعبرا و  تس و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  یف  تام  ظفاحلا  میعن  وبا  هتزاجاب  ایندـلا  یف  درفت  قلخ و 

یلا هادهب  لصوملا  ربخلا  کلذ  رثا  و  ممالا * جـهنلا  یلا  هرونب  يداهلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  مشالا * حذابلا  مهنکر  و  ملعلا * روهـشملا 
ملطضا هنید و  قبوا  نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  ملظ * هنیع  یف  نم  ّالا  هیف  يرتمی  و ال  ممص * هنذا  یف  نم  الا  هنع  ضرعی  الف  ّمتالا * لضفلا 

95 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملظ هسفن و  یلع  يدتعا  نم  ّالا  هیف  حدقی  و ال 

مهدزناپ هجو 

ترابع زا  اـقباس  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يدادـغبلا  يرطنقلا  طاـیخلا  میمت  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  هکنآ 
تابثا ریهاشم و  نیثدحم  زا  يرطنق  تسناد و  یهاوخ  زین  هَّللا  ءاش  نا  دعب  ام  رد  یتسناد و  دش  روکذم  مهد  هجو  رد  هک  مکاح  كردتسم 

طایخلا میمت  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  هتفگ و  يرطنق  تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دـشابیم  هّینـس  ریراحن 
دّمحم یـشاقرلا و  ۀبالق  یبأ  یـشرلا و  دبع  نب  دمحا  نع  ثدح  سراوفلا  یبأ  نب  دّمحم  لاق  اذکه  سیل  هیف  ناک  دادغب  لها  نم  يرطنقلا 

یلع نسحلا  وبا  قزر و  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  هنع  يور  یمیدکلا  سنوی  نب  دمحم  يذمرتلا و  لیعامسا  یبأ  یفوعلا و  دعـس  نب 
نامث و ۀنـس  نابعـش  یف  یفوت  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  یلاعنلا و  دواد  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  يرقملا و  رمع  نب  دـمحا  نب 

هتراضنب يرزملا  عراشلا * قحلل و  جهانلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  عرافلا * مهملع  و  عرابلا * مهربح  يرطنقلا  اذهف  یهتنا  ۀئامثالث  نیعبرا و 
یقاولا هَّللا  و  عراسملا * ربدـملا  ضارعا  هنع  ضرعا  نمل  لیولا  و  عراّضلا * عضاخلا  لابقا  هیلع  لبقا  نمل  یبوطف  عراـملا * ضغلا  ضورلاـب 

عراقم لزانم و  ّلک  یلع  ۀبلغلل  قفوملا  وه  و  عراصملا * ءوس  نع  هفطلب 

مهدزناش هجو 

هدرک تیاور  قیرط  شـش  هب  ار  ثیدح  نیا  یباعجلا  نباب  فورعملا  يدادغبلا  یمیمتلا  ملـسم  نب  دمحم  نب  رمع  نب  دـمحم  رکب  وبا  هکنآ 
هدومرف و بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  رد  ۀمحرلا  هیلع  بوشآرهش  نبا  همالع  هچنانچ 

نم یفقثلا  میهاربا  قرط و  ۀینامث  نم  دمحا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  عامجالاب  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  لاق 
قرط ۀتس  نم  یباعجلا  یضاقلا  قرط و  ۀتس  نم  ۀطب  نبا  قرط و  ۀعبس 

یباعجلا نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویس  نیدلا  لالج  همالع  دشابیم  هینس  ماخف  نینقتم  هلجا  مالعا و  ظافح  رباکا  زا  یباعجلا  نبا  و 
جرخت ۀنس 284 و  رفص  یف  دلو  يدادغبلا  یمیمتلا  ملسم  نب  دمحم  نب  رمع  نب  دمحم  رکب  یبا  لصوملا  یـضاق  هنامز  دیرف  عرابلا  ظفاحلا 

خیاشملا یف  تیار  ام  یلع  وبا  لاق  هباحصا  ۀمتاخ  وه  میعن و  وبا  مکاحلا و  ینطقرادلا و  هنع  يور  خویـشلا  باوبالا و  فنـص  ةدقع و  نباب 
نوتملا قوسی  هناب  ظافحلا  لضفی  ناک  هنا  ّالا  اهلثم  یف  بیجی  ثیدح و  فلا  یتئام  ظفحی  هنا  لوقی  نم  تعمـس  یباعجلا و  نبا  نم  ظفحا 

ۀنس 355 و بجر  یف  دادغبب  تام  مهخیراوت  لاجرلا و  تاقث  للعلا و  ۀفرعم  یف  اماما  ناک  کلذ و  یف  نوحمستی  ظافحلا  رثکا  اهظافلاب و 
نبا تیاورب  کسمت  نیلقث  ثیدح  قرط  قایس  رد  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  نیدلا  رون  فرغلا و  ءاقترا  بالجتسا  رد  يواخـس  همالع 

ثیدح دلجم  یف  فرعتس  امک  هدومن  دراو  شیوخ  بهذم  تابثا  ظافح  رگید  تاور  لثم  نمـض  نیرد  ار  وا  تیاور  دناهدومن و  یباعجلا 
اذه یف  هنارقا  یلع  قباسلا  ناعمالا * دقنلا و  یف  مدـقتملا  ناقتالا  ظفحلا و  یف  مهدـنع  عرابلا  یباعجلا  نبا  اذـهف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نیلقثلا 

ناهرلا اذه  یف  رطخلاب  مهنیب  نم  دبتسملا  نادیملا *
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96 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دعب ناضمرلاب * رفاسلا  ناعمللاب  رهابلا  ربخلا  اذـه  یف  باتری  الف  ناطلـسلا * دـیدشت  ةدـیدع  قرطب  ناهربلا * رینلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق 

جلاخم یف  میهی  و  ناریحلاک * همعلا  يداوب  بوجی  وهف  نار * عبطلا و  هبلق  یلع  بلغ  نم  ّالا  نأشلا * اذه  ءابعاب  علطـضملا  ربخلا  اذه  ۀیاور 
نامیهلا دشا  هتعلا 

مهدفه هجو 

هچنانچ هدومن  جارخا  دوخ  ریبک  مجعم  رد  سابع  نبا  تیاورب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  مسقلا  وبا  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع 

نع ۀـیواعم  وبا  انث  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا  وبا  انث  لاـق  یّکملا  یفئاـصلا  یلع  نب  دّـمحم  يرمعملا و  یلع  نب  نسحلا  اـنث 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا 

زا يذتغملا و  توق  یف  یطویـسلا  لقن  ام  یلع  دوخ  هبوجا  رد  رجح  نبا  هدافا  زا  ظفل  نیاب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  یناربط  ندرک  تیاور  و 
راربالا و لزن  رد  یناشخدـب  دـمحم  ازرم  لاـمعلا و  زنک  رد  یقتم  یلع  یلج و  لوق  عماوجلا و  عمج  رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  دوخ  هداـفا 

هَّللا ءاشنا  یتای  امیف  فرعتس  امک  تسراکـشآ  حضاو و  نینمؤملا  ةآرم  رد  هَّللا  یلو  يولوم  ةاجنلا و  ۀلیـسو  رد  نیبم  يولوم  اجنلا و  حاتفم 
یلاعت

مهدجه هجو 

ریغـص عماج  رد  یطویـس  هچنانچ  هدومن  جارخا  رگید  ظفلب  دوخ  ریبک  مجعم  رد  ساـبع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یناربط  هکنآ 
هتفگ

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
ار فیرـش  ثیدـح  نیا  یناربط  ندرک  تیاور  زین  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  هدافا  زا  بط ك و  دـع  قع 

دیاوف یناقرز و  بهاوم  حرـش  یطویـس و  تاعیدـب  تکن  زا  ار  سابع  نبا  ثیدـح  یناربط  ندرک  تیاور  قلطم  تسحـضاو و  ظـفل  نیمهب 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  یتایس  امک  دوشیم  ققحتم  تباث و  یناکوش  هعومجم 

مهدزون هجو 

ریما لئاضف  رد  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هچنانچ  هدومن  جارخا  دوخ  طسوا  مجعم  رد  رباج  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یناربط  هکنآ 
عساتلا ثیدحلا  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 

هتفگ و يوبن  دقع  رد  ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  و 
رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 
یفف هملع  ۀنیدم  باب  هنا  اّما  هتفگ و  ساربن  رد  يدرک  میهاربا  و 
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نع مکاحلا  يذمرتلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق 
یناربط جارخا  یلع و 

يرصم ناّبص  نیبغارلا  فاعسا  یناشخدب و  دمحم  ازرم  نیبحملا  ۀفحت  اجنلا و  حاتفم  راربالا و  لزن  زا  رباج  تیاورب  ار  فیرش  ثیدح  نیا 
لولسم فیس  يونهکل و  نیبم  دمحم  يولوم  ةاجنلا  ۀلیسو  و 

97 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  یتایس  امک  تسرهاب  رهاظ و  زین  یتپیناپ  هَّللا  ءانث 

متسب هجو 

خیش يوبن  دقع  یکم و  رجح  نبا  قعاوص  ترابع  زا  افنآ  هچنانچ  هدومن  جارخا  زین  رمع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یناربط  هکنآ 
ینعم نیا  زین  ةاجنلا  ۀلیـسو  نیبغارلا و  فاعـسا  نیبحملا و  ۀفحت  اجنلا و  حاتفم  راربالا و  لزن  تارابع  زا  یتسناد و  سوردیعلا  هَّللا  دـبع  نب 

ادـیوه و يوانم  قئاقحلا  زونک  زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یناربط  ندرک  تیاور  قلطم  یلاـعت و  هَّللا  ءاـش  نا  دـش  دـهاوخ  حـئال  حـضاو و 
موق همئا  دزن  یناربط  هیلع  رثآم  هینـس و  رخافم  هلیمج و  حئادم  هلیلج و  دماحم  یتایـس و  امیف  یلاعت  هَّللا  نوعب  ملعتـس  امک  دوشیم  راکـشا 
نبا نایعألا  تایفو  یناعمـس و  میرکلا  دبع  باسنالا  باتک  زا  ریط  ثیدح  دـلجم  رد  نا  زا  يذـبن  درک  ناوت  نآ  ءافیتسا  هک  تسنا  زا  شیب 

یطویـس و رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  ظاـفحلا  تاـقبط  یعفاـی و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  ناـنجلا  ةآرم  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ناـکلخ و 
رظنم یناقرز و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هیندل  بهاوم  حرش  دمحا و  نیدلا  باهش  لئالدلا  حیـضوت  يرزج و  دمحم  نب  دمحم  ءارقلا  تاقبط 

يولوم مولعلا  دـجبا  ءالبنلا و  فاحتا  بحاـصهاش و  دوخ  نیثدـحملا  ناتـسب  يرخـس و  ناـمثع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  فسوی  ناـسنالا 
هتفگ ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  نیدلا  سمش  دوشیم - روکذم  راصتخاب  تارابع  یضعب  زین  اج  نیا  رد  یتسناد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص 
لاق نا  یلا  ایندلا  دنـسم  یناربطلا  یمخللا  یماشلا  ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ۀـجحلا  ۀـماّلعلا  مامالا  ظفاحلا  یناربطلا 
هَّللا دبع  هخیش و  رمع  نب  صفح  یسوم و  نب  رـشب  راطعلا و  سیردا  يریدلا و  قاحـسا  یفقثلا و  ۀعرز  ابا  یناربطلا و  دیزم  نب  مشاه  عمس 
اکعب یناربطلا  دلوم  هریغ  میحد و  نع  يوری  ناک  هب و  لحر  هوبا و  هابـص  یف  هیلع  صرح  مهئارظن و  میرم و  یبأ  نب  دیعـس  نب  دّـمحم  نب 
باتک ۀنـسلا و  باتک  ءاسنلا و  ةرـشع  باتک  کسانملا و  باتک  ریبک و  دـلجم  یف  اعدـلا  باـتک  هل  اـکع و  هما  نیتس و  ۀنـس  نم  رفـص  یف 
باتک هل  رابکلا و  نم  ۀعامج  دیناسا  لمع  نایفس و  دنـسم  باتک  ۀبعـش و  دنـسم  باتک  ةوبنلا و  لئالد  باتک  رداونلا و  باتک  تالاوطلا و 

ةدقع و نبا  یحمجلا و  ۀـفیلخ  وبا  هنع  ثدـح  اهیلع  فقن  مل  ءایـشا  ریبک و  ریـسفت  هل  یمرلا و  باتک  لئاوالا و  باتک  نییماشلا و  ثیدـح 
دمحا نب  نیسحلا  یماطسبلا و  نیـسحلا  نب  دمحم  رمع  وبا  هیقفلا  هیودرم و  نب  رکب  وبا  هخویـش و  نم  ءالوه  فاحـصلا و  دّمحم  نب  دمحا 
دمحم ۀسداق و  نب  نیـسحلا  وبا  ظفاحلا و  میعن  وبا  يدوراجلا و  دـمحا  نب  دـمحم  لضفلا  وبا  یناوکذـلا و  یلع  نب  رکب  وبا  نابزرملا و  نب 

نبا نمحرلا  دـبع  نیماـع  هدـعب  یقب  هباحـصا و  ۀـمتاخ  ةدـبز  نب  رکب  وـبا  راّفـصلا و  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  رایرهـش و  نب  هَّللا  دـیبع  نب 
ثلث طسوالا  همجعم  ءزج  اتئام  همجعم  ةدنم  نب  ییحی  ظفاحلا  اهرثکا  ری  مل  اهامـس و  یناربطلا  فیلوت  رکذ  ةزاجالاب  هنع  يوری  یناوکذلا 
ءازجا ةرـشع  هدئاوف  دلجم  ۀباحـصلا  ۀفرعم  دلجم  رداونلا  دلجم  نییماشلا  دنـسم  اءزج  نوثلث  ةرـشعلا  دنـسم  دلجم  ریغـصلا  همجعم  تادلجم 

شمعالا ثیدح  دلجم  ۀبعـش  ثیدح  دلجم  تالاوطلا  دلجم  ۀنـسلا  دلجم  ةوبنلا  لئالد  ریبک  ریـسفتلا  ۀـشئاع  دنـسم  ریبک  ةریره  یبأ  دنـسم 
دلجم باوبا  دلجم  نابیش  دلجم  یعازوالا  دلجم 

98 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع درلا  ءزج  لـسغلا  ءزج  ضئارفلا  ءزج  ناـضمر  لـضف  ءزج  ۀـیولالا  ءزج  دوـجلا  ءزج  ۀـیورلا  نازج  رذ  یبأ  دنـسم  ءزج  ءاـسنلا  ةرــشع 

لـضف ءزج  موماملا  ءزج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  یلع  ةولـصلا  ءزج  ءازعلا  قالخالا  مراـکم  ءزج  ۀـیمهجلا  یلع  درلا  ءزج  ۀـلزتعملا 
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ثیدح یعیبسلا  قاحـسا  یبأ  دنـسم  ءزج  رباج  نع  ردـکنملا  نبا  ناءزج  سنا  نع  يرهّزلا  نازج  نسحلا  ریـسفت  ءزج  يأّرلا  مذ  ءزج  ملعلا 
قرط لاقبلا  دیعـس  یبأ  ثیدح  رعـسم  ثیدح  تایزلا  ةزمح  ثیدح  سنا  نع  نسحلا  يور  ام  رانید  نب  کلام  ثیدح  ریثک  یبأ  نب  ییحی 
عیفر زیزعلا  دبع  نب  رمع  رابخا  ۀبعش  همسا  نم  ءاطع  همسا  نم  دابع  همسا  نم  هداجح  نبا  دنـسم  ءزج  خوسنلا  ءزج  یلع  بّذک  نم  ثیدح 

ۀلدابعلا دنسم  ۀعامج  فرصم و  نب  ۀحلط  ۀیزغ و  نب  ةرامع  دنسم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تاهما  همرکع  لضف  مسقلا  نب  حور  دنـسم 
یلکعلا برحلا  یبأ  دنـسم  ةریره  یبأ  ۀّیـصو  رطم  یبأ  نیبرح  ءزج  بلغت  يداـیا  ءزج  کـلام  بئارغ  ءـالعلا  نب  ورمع  یبأ  ثیداـحا  ریبک 
یقیرفالا بویا  یبأ  دنـسم  اسّنلا  ةرـشع  ةرامالا  باتک  ةراهطلا  باتک  ۀبرـشالا  باتک  نالجع  نبا  دنـسم  ناءزج  نیدـشارلا  ۀـعبرالا  لئاضف 

لاق ۀنس  نیثالث  يراوبلا  یلع  مانا  تنک  لاقف  هثیدح  ةرثک  نع  یناربطلا  لئس  یناوکذلا  لاق  ةدع  ءایشا  رفاز و  دنـسم  صاصجلا  دایز  دنـسم 
هلبقف رشع  ۀنس  یناربطلا  مدق  هیودرم  نبا  لاق  ۀنس و  نیتس  اهنطوتساف  اهمدق  مث  رفاس  عمس و  نیعـست  ۀنـس  ناهبـصا  یناربطلا  لخد  میعن  وبا 

یملـسلا باهولا  دـبع  نب  رمع  وبا  لاق  تاـم  نا  یلا  هلواـنتی  ناـک  جارخلا و  راد  نم  اـمولعم  هل  لـعج  هیلإ و  همـض  لـماعلا و  مینز  یلع  وبا 
رمع رکب و  یبأ  یف  ملکتی  ذـخا  هرما  رخآ  یف  ناک  اّملف  مهرد  ۀـئام  ۀـسمخ  یناطعا  سراف  نم  لماعلا  مینز  نبا  مدـق  اّـمل  یناربطلا  تعمس 

ةوالحک اینّدلا  یف  ّنظا  تنک  ام  لوقی  دیمعلا  نبا  ذاتسالا  تعمـس  ۀغللا  بحاص  سراف  نبا  لاق  دعب  هیلإ  دعا  مل  تجرخف و  ءیـشلا  ضعبب 
وبا ناک  هظفح و  ةرثکب  هبلغی  یناربطلا  ناک  یترضحب و  یباعجلا  رکب  یبأ  یناربطلا و  ةرکاذم  تدهاش  یتح  اهیف  انا  یّتلا  ۀسایّرلا  ةرازولا و 

ان ۀـفیلخ  وبا  ان  لاقف  تاه  لاقف  يدـنع  ّالا  ایندـلا  یف  سیل  ثیدـح  يدـنع  یباعجلا  لاـق  نا  یلا  اـمهتاوصا  تعفترا  یتح  هتنطفب  هبلغی  رکب 
تنک نکت و  مل  ةرازولا  نا  تددوف  یباعجلا  لجخف  ایلاع  ینم  هعمساف  ۀفیلخ  وبا  هعمس  یتم  بویا و  نب  نامیلس  انا  لاقف  بویأ  نب  نامیلس 

مساقلا وبا  ظفاحلا  ایندلا  دنسم  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامثالث  نیتس و  هنس  عئاقو  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  هحرفک  تحرف  یناربطلا و  انا 
یف اـهب  داری  تقلطا  اذإ  مجاـعملا  نا  مث  هتفگ  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا  نارهـش و  ۀنـس و  ۀـئام  هل  ناهبـصاب و  یناربطلا  دـمحا  نب  ناـمیلس 

یناربطلا دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  وهف  یناربطلا  اضیا و  هل  ریغـصلا  مجعملا  طسوالا و  مجعملا  یناربطلل و  ریبکلا  مجعملا  مهحالطـصا 
للکم جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  نارهـش و  ۀنـس و  ۀئام  هل  ۀئامثالث و  نیتس و  ۀنـس  یفوت  ناهبـصاب و  ایندلا  دنـسم  ظفاحلا 

یمخللا ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  هتفگ 
99 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ماقا  ۀـیتارفلا و  ةریزجلا  دالب  رـصملا و  نمیلا و  زاجحلا و  قارعلا و  یلا  ماشلا  نم  ثیدـحلا  بلط  یف  لحر  هرـصع  ظفاح  ناک  یناربطلا 
ریبکلا و ۀثالثلا  مجاعملا  اهنم  ۀبیرغلا  ۀـعفانلا  ۀـعتمملا  تافنـصملا  هل  خیـش و  فلا  هخویـش  ددـع  ریثکلا و  عمـس  ۀنـس  نیثلث  اثالث و  ۀـلحرلا 

ناهبصا نکس  ماشلا و  ۀیربطب  نیتئام  نیتس و  ۀنـس  هدلوم  ریثکلا  قلخلا  میعن و  وبا  ظفاحلا  هنع  يور  هبتک و  رهـشا  یه  ریغـصلا و  طسوالا و 
نفد ملعا و  هَّللا  لاوش و  یف  یفوت  هنا  لیق  ۀنـس و  ۀئام  اریدـقت  هرمع  ۀنـس 360 و  ةدعقلا  يذ  نم  اتیقب  نیتلیلل  تبـسلا  موی  اهب  یفوت  نا  یلا 

فلالا دعب  ءارلا و  ةدحوملا و  ءابلا  ۀلمهملا و  ءاطلا  حتفب  یناربطلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  یـسودلا  ۀـمح  بناج  یلا 
مخل و یلا  ۀبسنلا  هذه  میم  اهدعب  ۀمجعملا و  ءاخلا  نوکس  ماّللا و  حتفب  یمخللا  ناتسربط و  یلا  ۀبسن  يربطلا  ۀیربط و  یلا  ۀبسنلا  هذه  نون 

هکلب یناربط  ثیداحا  تایاورب و  تنس  لها  ياملع  رباکا  جاجتحا  کسمت و  رطم و  ریغصت  ریطم  ماذج و  وخا  وه  يدع و  نب  کلام  همسا 
یلع کنم  نکیلف  هدش  روکذم  الـصفم  ریط  ثیدح  دلجم  رد  زین  ینآ  ثدحم  نیا  رابخاب  یناث  بطاخم ال  دوخ  یناودـع و  یلباک  ثبـشت 

ظافلا و  ریونت * تاذ  ةدیدع  هوجوب  ریهشلا * ثیدحلا  اذه  يور  دق  ریصبلا * دقانلا  مهذبهج  و  ریبخلا * ّبطلا  مهظفاح  یناربطلا  اذهف  رکذ 
باتری الف  ریرغتلا * لالـضالا و  لها  سؤر  تسکن  و  ریوزتلا * راکنالا و  باحـصا  فانا  هّلل  دمحلا  تمغرف و  ریـصبتلا * یف  دیزت  هددـعتم 

ریهبلا فلخالا  الا  هیف  ددرتی  و ال  ریرغلا * نع  الا ال  دعب  هیف 

مکی تسب و  هجو 
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یلع كردتـسم  رد  مکاح  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  لافقلاب  فورعملا  یـشاشلا  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا 
نم دهاش  ثیدحلا  اذهل  هتفگ و  اقباس  تعمس  امک  سابع  نبا  تیاورب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  دعب  نیحیحصلا 

نب نامعنلا  ینثدح  هتلأس  انا  يراخبب و  لافقلا  یشاشلا  مامالا  هیقفلا  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ینثدح  حیحص  دانساب  يروثلا  نایفـس  ثیدح 
نب نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  يروثلا  نیفـس  انث  قازرلا  دبع  انث  ینارحلا  دـیزی  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انث  هباتک  لصا  نم  دـلبب  يدـلبلا  نوراه 

ۀنیدـم انا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  لاق  یمیتلا  نامثع  نب  نمحّرلا  دـبع  نع  میثخ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و 

ریـصب لماک و  دـقان  لیلج و  یلوصا  لیبن و  ثدـحم  لالح و  مارح و  ماکحا  لافقا  حـتاف  لامک و  جراعم  جراـع  لاـفق  هک  دـنامن  یفخم  و 
دیآیم مقرب  اج  نیا  رد  موق  رباکا  تادافا  ربانب  وا  هرفاو  رخافم  هرهاب و  یلاعم  هرهاز و  حئادم  هرخاف و  بقانم  زا  يذبن  هدوب  هینـس  دزن  رهام 

دحا یشاشلا  لافقلا  لیعامسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  مامالا  هتفگ و  یشاش  تبـسن  باسنالا  باتک  رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع 
باسنا رد  زین  ۀئامثالث و  نیتس و  ّتس و  ۀنس  تام  نیتئام و  نیعـست و  يدحا و  ۀنـس  دلو  ۀغّللا  هقفلا و  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  یف  اینّدلا  ۀمئا 

لیعامسا نب  یلع  نب  دّمحم  رکب  وبا  هب  رهتشا  لافقالا و  لمع  یلا  ۀبسنلا  هذه  ءافلا  دیدشت  فاقلا و  حتفب  لافقلا  هتفگ 
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یف هرکذ  عاش  هرشن و  ملعلا و  بلط  یف  هرمع  ینفا  ارعاش  ایوغل  اّیلوصا  اماما  ناک  ۀعفادم و  الب  هرصع  ماما  شاشلا  لها  نم  یـشاشلا  لافقلا 
روغثلا ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخ و  یلا  لحر  ۀعیرشلا  نساحم  ةوبنلا و  لئالد  اهنم  ناسحلا  فیناصتلا  فنـص  برغلا و  قرـشلا و 

ۀبورع ابا  يوغبلا و  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  مساقلا  ابا  جارـسلا و  قاحـسا  نب  دّـمحم  سابعلا  ابا  ۀـمیزخ و  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  رکب  ابأ  عمس 
وبا ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  هنع  يور  مهتقبط  ینیارفسا و  بالط  نب  نیسحلا  نب  دمحا  مهجلا  ابا  یملّـسلا و  رـشعم  یبأ  نب  نیـسحلا 

هیف  لیق  یسیردالا و  دعس  وبا  یملّسلا و  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاحلا و  راجنغلا  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا و  ةدنم  نب  هَّللا  دبع 
لاقفالا  باعص  هقفلاب  حتفی  لافقلا  هیقفلا  رکب  وبا  اذه 

دمحم نب  میرکلا  دبع  مساقلا  وبا  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنس  هجحلا  يذ  یف  شاشلاب  تام  نیعست و  يدحا و  ۀنـس  یف  ةاربلا  ۀلیل  دلو 
ۀّمئا نم  ماما  یـشاشلا  لافقلا  رکب  وبا  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  هتفگ  نیوزقب  ملعلا  لها  رکذ  یف  نیودـتلا  باتک  رد  ینیوزقلا  یعفارلا 

نـساحم باتک  هل  هقفلا و  لوصالا و  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  یف  ةروهـشم  فیناصت  هل  مولعلا و  یف  مدقم  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  باحـصا 
نبا یلع  سرد  ثیدح و  فلا  یلع  ةدایز  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  تازجعم  یف  عمج  عیدـب و  بولـسا  یلع  هیف  ملکت  يذـّلا  ۀعیرـشلا 
نب رمع  جارّـسلا و  قاحـسا  نب  دـمحم  ۀـمیزخ و  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  ناسارخب  عمـس  رهنلا و  ءارو  امب  یعفاشلا  هقف  هنع  رـشتنا  حـیرش و 

دواد و یبأ  نبا  يوغبلا و  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دیمحلا و  دبع  نب  یـسوم  يربطلا و  ریرج  نب  دـمحم  قارعلاب  يدنقرمـسلا و  ریحب  نب  دّـمحم 
ۀنـس نیوزق  درو  ینارحلا و  ۀبورع  ابا  ةریزجلاب  مهجلا و  ابا  ماشلاب  یعناقملا و  سابعلا  نب  یلع  نادیز و  نب  هَّللا  دبع  ۀـفوکلاب  دـعاص و  نبا 

نیسحلا نب  هَّللا  دبع  ۀعرز  وبا  هنم  عمس  نّمم  هنع و  اوبتک  هنارقا و  ناطقلا و  روصنم  وبا  رابکلا  هسلجم  رـضح  ۀئامثالث و  نیـسمخ و  عضب و 
هیقفلا و دمحا  نب 

بویا انث  یقّرلا  برحلا  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  انث  لافقلا  رکب  وبا  انث  لاقف  روباسین  خیرات  یف  ظفاحلا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  هنع  يور 
نع هنع  هَّللا  یضر  رمع  نع  صاقو  نب  ۀمقلع  نع  یمیتلا  میهاربا  نب  دمحم  نع  دیعس  نب  ییحی  نع  ۀملـس  نب  دیعـس  انث  نازولا  دّمحم  نب 

ثیدحلا تاّینلاب  لامعالا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا 
جرتالا  ۀفص  یف  هسفنل  يدیردلا  رکب  وبا  اندشنا  لافقلا  رکب  وبا  اندشنا  لاق  و 

بیکرت  عیدب  یف  بّکرم  بهذ  هصیمق  نیجل  مسج 
بوبحم  حیر  بحم و  نول  هرصبا  همش و  نمل  هیف 
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نیعـست و يدحا و  ۀنـس  ةاربلا  ۀلیل  دلو  هنا  قیلاعتلا  ضعب  رهظ  یلع  تیأر  تس و  ۀنـس  لیق  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  شاشلاب  تام 
حاکنلا باتک  یف  بذهملا  نم  دحاو  عضوم  یف  روکذم  یـشاشلا  لافقلا  هتفگ  تاغللا  ءامـسالا و  بیذهت  رد  يوون  نیدلا  ییحم  نیتئام و 

هل سیل  هنبا  نبا  نم  هنبا  تنب  دجلا  جیوزت  ۀلئسم  یف 
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رکذ یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  هرکذ  یتایـس  امک  يزورملا  لافقلا  طیـسولا  یف  يّذلا  اّمنا  طیـسولا و  یف  هل  رکذ  عضوملا و ال  اذـه  ریغ  یف  رکذ 
نم یناثلا  بابلا  رخآ  ۀـقیقعلا و  باب  یف  ضرملاب و  عمجلا  زاوج  یف  رفاسملا  ةالـص  رخآ  یف  اـهنم  ةرثک  عضاوم  یف  ۀـضورلا  یف  یـشاشلا 

بیذهتلا و ۀمتتلا و  ۀنابالا و  نیـسح و  یـضاقلا  قیلعت  ۀیاهنلا و  طیـسولا و  یف  يّذلا  ریبکلا و  یـشاشلا  لافقلاب  اذه  فرعی  رارقالا و  باتک 
لوصالا و ثیدحلا و  ریسفتلا و  بتک  یف  ررکتی  یشاشلا  نا  مث  ریغـصلا  يزورملا  لافقلا  وه  نییناسارخلا  بتک  نم  اهوحن  رحبلا و  ةدعلا و 

نکل یعفاشلا  لافقلا  رکب  وبا  امهنم  الک  نا  یف  نالافقلا  كارتشا  نییناسارخلا و  نم  نیرخاتملل  هقفلا  بتک  یف  دـجوی  لدـجلا و  مالکلا و 
نب ّیلع  نب  دّـمحم  همـسا  یـشاشلا  يزورم و  ریغـصلا  یـشاشلا و  ریبکلا  بسنلا و  مسالاب و  اضیا  نازیمتی  امهناظم و  نم  انرکذ  امب  نازیمتی 
رکب ابأ  ناسارخب  عمـس  ثیدـحلا  بلط  یف  لحر  لوصالاب و  مهملعا  رهنلا و  ءارو  امب  هرـصع  ماما  ناـک  حیرـش و  نبا  یلع  هقفت  لیعامـسا 

مهجلا و ابا  ماشلاب  ۀبورع و  ابا  ةریزجلاب  امهنارقا و  يدنغابلا و  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  قارعلاب  هنارقا و  همیزخ و  نب  قاحـسا  نب  دـمحم 
هل تیار  هَّللا و  همحر  یعفاشلا  ۀلاسر  حرـش  لدجلا و  فنـص  نم  لّوا  وه  تافنـصملا و  لجا  نم  تافنـصم  هل  اهریغ و  ۀـفوکلاب و  هنارقا و 
هل اهلثم و  دحال  سیل  ةریثک  تافنصم  هل  هتاقبط  یف  قاحسا  وبا  خیـشلا  لاق  ۀعیرـشلا  نساحم  یف  الیلج  اباتک  ةوبنلا و  لئالد  یف  اسیفن  اباتک 

نیثلث و تس و  ۀنـس  یفوت  لاق و  رهنلا  ءارو  یعفاـشلا  هقف  رـشتنا  هنع  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاـشلا  ۀـلاسر  حرـش  هل  هقفلا و  لوصا  یف  باـتک 
وبا لاق  هرـصع و  ءاملع  نم  هتیقل  نم  ملعا  یـشاشلا  لافقلا  انخیـش  ناک  یمیلحلا  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  لاق  شاشلاب و  یفوت  هریغ  لاق  ۀئامثالث 

ارعاش اثدحم  ایوغل  ایلوصا  اهیقف  ناک  ۀعفادم  الب  هرصع  ماما  شاشلا  لها  نم  یعفاشلا  هیقفلا  یـشاشلا  لافقلا  باسنالا  یف  یناعمـسلا  دیعس 
نب دـمحم  رکب  ابا  عمـس  روغثلا  ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخ و  یلا  لحر  ةروهـشم و  فیناصت  هل  برغلا و  قرـشلا و  یف  هرکذ  راس 
دبع وبا  ةدـنم و  نب  هَّللا  دـبع  وبا  هَّللا و  دـبع  وبا  مکاحلا  هنع  يور  مهریغ و  يوغبلا و  مسقلا  ابا  جارّـسلا و  ساّبعلا  ابا  ۀـمیزخ و  نب  قاحـسا 

بئارغ نم  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  شاشبلا  تام  نیتئام و  نیعست و  يدحا و  ۀنـس  دلو  مهریغ  یملّـسلا و  نمحرلا 
یقهیبلل نامیالا  بعش  یف  ةزاجالاب  هیورت  امیف  ضرملا و  رذعب  نیتولصلا  نیب  عمجلا  زوجی  لاق  ّهنا  ۀضورلا  یف  هنع  هتلقن  ام  یشاشلا  لافقلا 

هَّللا  همحر  یشاشلا  لافقلا  رکب  وبا  خیشلا  اندشنا  لاق  هداتق  نب  رصن  وبا  اندشنا  لاق 
لکا  نم  یلع  حابم  يداز  لزن و  نم  یلع  یلحر  عسوا 

ّلخ  زبخ و  ریغ  نکی  مل  نا  اندنع و  ام  رضاح  مدقت 
لسبا  مل  نمف  میئللا  اما  هب و  یضریف  میرکلا  اماف 

ناک ۀـعفادم  الب  هرـصع  ماما  یعفاشلا  هیقفلا  یـشاشلا  لافقلا  لیعامـسا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رکب  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناـکلخ  نبا  و 
رهنلا ءارو  امب  نکی  مل  ارعاش  ایوغل  ایلوصا  اثدحم  اهیقف 

102 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هل حیرش و  نبا  نع  هقفلا  ذخا  دالبلا و  یف  هرکذ  راس  روغثلا و  ماّشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخ و  یلا  لحر  هتقو  یف  هلثم  نییعفاشلا  یف 

بهذـم رـشتنا  هنع  ۀـلاسرلا و  حرـش  هل  هقفلا و  لوصا  یف  باـتک  هل  ءاـهقفلا و  نم  نسحلا  لدـجلا  فنـص  نم  لّوا  وه  ةریثـک و  تافنـصم 
نمحّرلا دبع  وبا  ةدنم و  نب  هَّللا  دبع  وبا  هَّللا و  دبع  وبا  مکاحلا  هنع  يور  هنارقا و  يربطلا و  ریرج  نب  دّـمحم  نع  يور  هدالب و  یف  یعفاشلا 

یف یلازغلا  هرکذ  دق  طیـسبلا و  طیـسولا و  ۀیاهّنلا و  یف  هنع  لقنی  يّذلا  بیرقتلا  باتک  بحاص  مسقلا  دلاو  وه  ةریثک و  ۀعامج  یملـسلا و 
یف طیـسولا  زیجولا و  تالکـشم  حرـش  یف  یلجعلا  لاق  مسقلا و  هباوص  طلغ و  وه  مسقلا و  وبا  لاـق  هنکل  نهرلا  باـتک  نم  یناـثلا  باـبلا 
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یلع بیرقتلا  بحاص  لاقی  اذـهلف  لاـق  مث  مسقلا  هنبا  ّهنا  لـیق  لاـفقلا و  رکب  وبا  وه  بیرقتلا  بحاـص  ّنا  ممیتلا  باـتک  نم  ثلاـثلا  باـبلا 
بیرقتلا باتک  ۀسورحملا  قشمدب  ۀیلداعلا  ۀسردملاب  بتکلا  ۀنازخ  یف  ۀئامتـس  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  نم  لاوش  یف  تیار  مث  تلق  ماهبالا 

ۀخسنلا تناک  دق  یـشاشلا و  لافقلا  رکب  یبأ  نب  مسقلا  یبأ  فینـصت  ّهنا  هیلع  بتک  تادلجم و  رـشع  باسح  نم  یه  تادلجم و  تس  یف 
يّذلا بیرقتلا  ریغ  بیرقتلا  اذه  اهفقو و  هناب  هطخ  هیلع  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  هرکذ  یتآلا  ّيروباسینلا  دوعـسم  نیدلا  بطق  خیـشلا  ةروکذـملا 
میلـسل يّذلا  دوجولا و  لیلق  لافقلا  نبال  يذلا  بیرقتلا  هیلع و  تهبن  اذهلف  وه  هنودـقتعی  ءاهقفلا  نم  اریثک  اقلخ  تیار  یناف  يزارلا  میلـسل 

وبا خیـشلا  لاقف  روکذملا  لافقلا  ةافو  یف  فالتخالا  عقو  دق  ناسارخب و  ءاهقفلا  هب  جرخت  يذـّلا  وه  بیرقتلا  اذـه  ساّنلا و  يدـیاب  دوجوم 
ّهنا ّيروباسینلا  عیبلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  لاق  ۀـئامثالث و  نیثلث و  تس و  ۀنـس  یفوت  ءاهقفلا  تاقبط  یف  يزاریـشلا  قاحـسا 

باتک یف  یناعمـسلا  نبا  اذـه  یلع  هقفاو  ینع و  بتک  هنع و  تبتک  لاق  ۀـئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  ۀـجحلا  يذ  یف  شاـشلاب  یفوت 
نیتس و تس و  ۀنـس  یفوت  هنا  لیذـلا  باتک  یف  یناعمـسلا  ینعا  لاق  نیتئام و  نیعـست و  يدـحا و  ۀنـس  هتدالو  تناک  لاـقف  دازف  باـسنالا 

ۀمجرت یف  هلاق  لّوالا  لوقلا  یـشاشلا و  ۀـمجرت  یف  اضیا  باسنالا  باتک  یف  هلاق  اذـک  باوصلاب و  ملعا  هَّللا  یلاـعت و  هَّللا  همحر  ۀـئامثالث 
نم ۀعامج  اهنم  جرخ  كرتلا  ضرا  یف  نوحیـس  رهن  ءارو  ۀـنیدم  یه  فلا و  امهنیب  نیتمجعم  نینیـشب  شاشلا  یلا  ۀبـسن  یـشاشلا  لافقلا و 

خیرات رد  یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  اذه و  نع  رخاتم  وه  ۀلدابعلا و  یف  کلذ  رکذ  قبـس  دق  يزورملا  لافقلا  ریغ  لافقلا  اذـه  ءاملعلا و 
نیثلث و تس و  ۀنـس  یف  لیق  ۀـئامثالث و  نیتس و  تس و  ۀنـس  یف  لب  لـیق  اـهیف و  هتفگ  ۀـئامثالث  نیتس و  سمخ و  هنـس  عئاـقو  رد  رـصتخم 

هتقو یف  رهنلا  ءارو  امب  نکی  مل  هرـصع  ماما  یعفاشلا  هیقفلا  یعفاشلا  لافقلا  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دّـمحم  همـسا  رکب و  وبا  یفوت  ۀـئامثالث 
حیرش نبا  نع  هقفلا  ذخا  زاجحلا و  ماشلا و  قارعلا و  یلا  لحر  هلثم 
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مـسقا دـلاو  وه  روکذـملا  لاـفقلا  رکب  وبا  ةریثک و  ۀـعامج  ةدـنم و  نب  مکاـحلا  هنع  يور  هنارقا و  يربـطلا و  ریرج  نب  دـمحم  نع  يور  و 

وبا لاق  هنکل  نهّرلا  باتک  نم  یناثلا  بابلا  یف  یلازغلا  هرکذ  طیـسبلا و  طیـسولا و  ۀـیاهّنلا و  یف  هنع  لقنی  يذـّلا  بیرقتلا  باـتک  بحاـص 
لیلق یـشاشلا  لافقلا  نب  مساقلل  يذـّلا  بیرقتلا  ناف  يزارلا  میلـسل  يذـّلا  بیرقتلا  ریغ  بیرقتلا  اذـه  مساقلا و  هباوص  طلغ و  وه  مساقلا و 

دّمحم رکب  وبا  كرتلا و  ضرا  یف  نوحیـس  رهن  ءارو  ۀـنیدم  یه  شاـشلا و  یلا  بوسنم  یـشاشلا  يزارلا و  میلـس  بیرقت  فـالخب  دوجولا 
عبـس و ۀنـس  یف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هرکذنـس  يّذلا  يرهظتـسملا  باتکلا  ةدمعلا و  بحاص  یـشاشلا  دّمحم  رکب  یبأ  ریغ  روکذـملا  یـشاشلا 

لافقلا یـشاشلا  اهیف  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  روکذـملا و  لاـفقلا  یـشاشلا  نع  رخأـتملا  ۀئامـسمخ 
ملعا ناک  مکاحلا  لاق  ناسارخ  ماشلا و  قارعلا و  یلا  لحر  تافنصملا  بحاص  یعفاشلا  هیقفلا  لیعامسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ریبکلا 

یف هجو  بحاـص  وـه  تلق  اـهتقبط  ۀـمیزخ و  نبا  يربـطلا و  ریرج  نبا  عمـس  ثیدـحلا  یف  ۀـلحر  مهرثـکا  لوصـالاب و  رهنلا  ءارواـم  لـها 
هتفگ و هروکذم  هنس  عئاقو  رد  رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  هرصع و  ءاملع  نم  هتیقب  نم  ملعا  لافقلا  انخیـش  ناک  یمیلحلا  لاق  بهذملا 
قارعلا و یلا  لحر  هلثم  هرصع  یف  رهنلا  ءارو  نکی  مل  یعفاشلا  یشاشلا  لافقلا  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دّمحم  رکب  وبا  یفوت  اهولت  یفوا  اهیف 

یف هنع  لقنی  يذـّلاب  بیرقتلا  ریثک و  ةدـنم و  نبا  مکاحلا و  هنع  يور  يربطلا و  نع  يور  حیرـش و  نبا  نع  هقفلا  ذـخا  زاجحلا و  ماـشلا و 
وبا یلازغلا  لاق  نکل  روکذملا  لافقلا  نب  مساقلا  فینصت  وه  نهرلا  باتک  نم  یناثلا  بابلا  یف  یلازغلا  هرکذ  طیسبلا و  طیسولا و  ۀیاهنلا و 

يذلا یشاشلا  رکب  یبأ  ریغ  لافقلا  نوحیس و  رهن  ءارو  شاش  ۀنیدم  یلا  ۀبسن  یشاشلا  يزارلا و  میلس  بیرقت  ریغ  اذه  وهـس و  وه  مساقلا و 
نیتس تس و  یف  هَّللا و  دبع  یبأ  مکاحلا  دنع  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  يرهظتـسملا و  ةدمعلا و  بحاص 

ریبکلا و لافقلاب  فورعملا  ریهـشلا  لـضافلا  ریرحنلا  ماـمالا  یفوت  يزاریـشلا  قاحـسا  یبأ  خیـشلا  دـنع  نیثلث  تس و  یف  یناعمـسلا و  دـنع 
اهیقف ناک  ةدیمحلا  ۀقیرطلا  ةدیفملا و  تافنـصملا  بحاص  عفادم  الب  هرهد  دـیرف  عزانم و  الب  هرـصع  ماما  یعفاشلا  هیقفلا  یـشاشلا  لافقلاب 
ذخا روغثلا و  ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخ و  یلا  لحر  هتقو  یف  هلثم  نییعفاشلل  رهنلا  ءارو  امب  نکی  مل  ارعاش  اـیوغل  اـّیلوصا  اثدـحم 
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بهذم رـشتنا  هنع  ۀلاسرلا و  حرـش  هل  هقفلا و  لوصا  یف  باتک  هل  ءاهقفلا و  نم  نسحلا  لدجلا  فنـص  نم  لّوا  وه  حیرـش و  نبا  نع  هقفلا 
امهنارقا و ۀمیزخ و  نب  دمحم  ۀّمئالا  ماما  يربطلا و  ریرج  نب  دّمحم  ناریبکلا  نامامالا  مهنم  ءاملعلا  نم  رباکا  نع  يور  هدالب  یف  یعفاشلا 

یـشاشلا لاـفقلا  اذـه  تلق و  مهریغ  یملـسلا و  نمحرلا  دـبع  وبا  ةدـنم و  نبا  هَّللا و  دـبع  وـبا  مکاـحلا  مهنم  راـبکلا  نم  ۀـعامج  هنع  يور 
انا اه  نیرخآ و  یشاش  لافقب و  سانلا  ضعب  یلع  هبشی  دق  روکذملا 
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اذه وه  یشاش و  لافق  ۀثلث  مهنا  ملعا  شفخالاب  نیملـسملا  نییوحنلا  ۀثالثلا  یف  هریظن  یف  کلذ  تحـضوا  امک  اغلاب  اضیا  کلذ  حضوا  اذ 
یف کشلل  هدلو و  بیرقتلا ال  باتک  بحاص  هنا  لیق  بیرقتلا و  باتک  بحاص  مسقلا  دلاو  وه  هنع و  ذخا  نم  ذخا و  نم  نع  انرکذ  دـق  و 
اولاق کلذ و  یف  هوطلغف  مسقلا  وبا  لاق  بیرقتلا  بحاص  رکذ  امل  نهرلا  باتک  یف  لاق  یلازغلا  دـماح  وبا  بیرقتلا و  بحاص  لاـقی  کـلذ 

هب میلـسل و  وه  سانلا و  يدـیا  یف  هدوجو  رثکی  رخآ  بیرقت  كانه  ساّنلا و  يدـیا  یف  دوجولا  لـیلق  روکذـملا  بیرقتلا  مساـقلا و  هباوص 
ءاملعلا و نم  ۀعامج  اهنم  جرخ  نوحیـس  رهن  ءارو  ۀنیدم  شاشلا  یلا  ۀبـسن  فلا  امهنیب  نیتمجعم  نینیـشب  یـشاشلا  ناسارخ و  ءاهقف  جرخت 

مهنم نانثا  كرتشی  رکب و  یباب  نّونکم  مهثلث  لافق و  ریغ  ایـشاش  یـشاش و  ریغ  الافق  كانه  نا  ملعاف  یـشاشلا  لافقلا  وه  اذه  نبا  ملع  اذإ 
ذخا هنع  دمحا و  نب  هَّللا  دبع  وه  يزورملا و  لافقلا  یشاشلا  ریغ  لافقلاف  امهمسا  نود  امهیبا  مسا  یف  نانثا  امهیبا و  مسا  نود  امهمسا  یف 
یّتلا ۀئامعبرا  ةرشع و  عبس  ۀنـس  یف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هرکذ  یتایـس  نیمرحلا و  ماما  هدلو  ینیوجلا و  دّمحم  وبا  خیـشلا  نیـسح و  یـضاقلا 

نب دّـمحم  یلع  هقفت  هنامز  یف  ۀـیعفاشلا  خیـش  يرهظتـسملا  فنـصم  دـمحا  نب  دـمحم  مالـسالا  رخف  وه  لافقلا  ریغ  یـشاشلا  اهیف و  یفوت 
قاحسا و یبأ  خیشلا  دنع  نفد  ۀیماظنلا و  سیردت  یلود  یتفا  فنص و  دادغبب و  غابصلا  نبا  قاحسا و  ابا  خیشلا  مزل  مث  ینورزاکلا  نایـسلا 
يدعت و نایبلا  دح  نع  یتح  ادج  تحضوا  دق  مهیف  مالکلا  اذهف  اهیف  یفوت  یتلا  ۀئامـسمخ  عبـس و  ۀنـس  یف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هرکذ  یتایس 

باتک نا  یف  فالخلا  یلع  هبن  نمم  بهذملا و  یف  هجو  بحاص  روکذملا  ۀئامثالث  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  یف  روکذـملا  یـشاشلا  لافقلا 
اذه و یف  مالکلا  تطسب  امنا  تلق و  میتلا  باتک  یف  کلذ  رکذ  طیسولا  زیجولا و  تالکشم  حرـش  یف  یلجعلا  مامالا  هدلول  وا  هل  بیرقتلا 

كولس قیفوتلا و  یلاعت  هَّللا  لاسن  ءاهقفلا و  نم  هیلإ  جاتحی  نم  هیلع  فقی  نا  لامتحال  باتکلا  دوصقم  نع  جراخلا  باهسالا  یلا  تجرخ 
باهولا دـبع  نب  نیدـلا  جات  فالتخا و  هتافو  یف  هرـصع و  ءاـملع  نم  هتیقل  نم  ملعا  لاـفقلا  انخیـش  ناـک  یمیلحلا  لاـق  باوّصلا و  قیرط 

یف عساولا  عابلا  وذ  رهدـلا  ۀـمئا  دـحا  لیلجلا  مامالا  یـشاشلا  ریبکلا  لافقلا  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دـمحم  هتفگ  هیعفاش  تاـقبط  رد  یکبس 
یف اماما  لوصالا  یف  اماما  مالکلا  یف  اماما  ثیدحلا  یف  اماما  ریسفتلا  یف  اماما  ناک  ةرفاولا  ۀمظعلا  ۀّماتلا و  ۀلالجلا  ۀطسابلا و  دیلا  مولعلا و 
لاق نامزلا  دارفا  نم  ادرف  هدنع  امیف  فرـصتلا  نسح  هدروی  امل  اققحم  مولعلل  ارکاذ  رعـشلا  ۀغللا و  یف  اماما  دهزلا  عرولا و  یف  اماما  عورفلا 

مهعفرا ادانسا و  مهالعا  انانج و  مهتبثا  انایب و  مهعرـسا  امدق و  مولعلا  قئاقد  یف  مهتبثا  املق و  باحـصالا  حصفا  وه  يدابعلا  مصاع  وبأ  هیف 
ۀبعشلا یف  نامیالا  بعش  هباتک  یف  لاق  هرصع و  ءاملع  نم  هتیقل  نم  ملعا  لافقلا  انخیش  ناک  یمیلحلا  لاق  ادامع و 
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للعلا و عورفلا و  ظفاح  لدجلا و  لوصالا و  بحاص  انرـصع  ءاملع  نم  انیقل  نم  ملعا  نم  وه  يّذلا  انماما  داهجلا  یف  نیرـشعلا  ۀـسداّسلا و 

وه هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  لاق  یـشاشلا و  یلع  نب  دـمحم  رکب  وبا  ملع  لک  یلع  ملعلا  یف  لضفلاب  یتوملا  ملقلا و  فیـسلاب و  نیدـلا  رـصان 
قاحـسا وبا  خیـشلا  لاق  ثیدـحلا و  بلط  یف  ۀـلحر  مهرثکا  لوصـالاب و  مهملعا  نییعفاـشلل و  رهنلا  ءارو  اـمب  هرـصع  ماـما  بیدـالا  هیقفلا 

هقفلا و لوصا  یف  باتک  هل  ءاهقفلا و  نم  نسحلا  لدجلا  فنص  نم  لّوا  وه  اهلثم و  دحال  سیل  ةریثک  تافنـصم  هل  اماما و  ناک  يزاریـشلا 
وه مولع  عمجم  عوفرم و  بهذملا  مالعا  نم  ملع  ریبکلا  لافقلا  حالصلا  نبا  لاق  رهنلا و  ءارو  امب  یعفاشلا  هقف  رشتنا  هنع  ۀلاسرلا و  حرش  هل 

مساقلا یبأ  يدنغابلا و  دّمحم  نب  دمحم  ینئادملا و  هَّللا  دبع  ریرج و  نبا  ۀمیزخ و  نبا  نم  ریبکلا  لافقلا  عمـس  تلق  عومج  اهل  میلع و  اهب 
نم هفرـصنم  دنع  ایناث  مث  ۀـمیزخ  نبا  یلع  ةرم  روباسین  درو  لاق  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  هنع  يور  مهتقبط  ینارحلا و  ۀـبورع  یبأ  يوغبلا و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 113 

http://www.ghadirestan.com


هریطخب و ینع  بتک  هنع و  تبتکف  ةرم  ریغ  يراـخبب  اـنعمتجا  مث  ۀـمیزخ  نبا  نع  ةرم  ریغ  هنع  اـنبتک  ّنسلا و  ربـکا  یلع  اـهدرو  مث  قارعلا 
ّهنا قاحسا  وبا  خیشلا  رکذ  مهریغ و  هداتق و  نب  رمع  رصن  وبا  ةدنم و  نبا  یمیلحلا و  هَّللا  دبع  وبا  یملسلا و  نمحرلا  دبع  وبا  هنع  اضیا  يور 

تس و ۀنس  لافقلا  تام  قاحسا  وبا  خیشلا  لاق  یکبـسلا  لاق  نا  یلا  هکردی  مل  هنا  اندنع  رهظالا  حالـصلا و  نبا  لاق  جیرـس  نبا  یلع  سرد 
شاشلاب و ۀئامثالث  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  رخآ  یف  هتافو  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  خّرا  تلق  اعطق  مه  وه و  حالـصلا و  نبا  لاق  ۀئامتـس  نیثلث و 

دق نوکی  نینس و  عبـس  جیرـس  نبا  یفوت  نیح  هرمع  نوکیف  نیتئام  نیعـست و  يدحا و  ۀنـس  یناعمـسلا  نبا  رکذ  امیف  هدلوم  باوصلا و  وه 
وبا هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونسا  نسح  نب  میحرلا  دبع  يرعشالا و  تافو  یف  فالخلا  یلع  تاونسب  يرعشالا  توم  موی  نیرـشعلا  زواج 

مهنکما املق و  باحصالا  حصفا  وه  تاقبطلا  یف  يدابعلا  لاق  مالـسالا  ۀّمئا  دحا  یـشاشلا  ریبکلا  لافقلا  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکب 
هرصع و ءاملع  نم  هتیقل  نم  ملعا  وه  یمیلحلا  لاق  ادامع و  مهعفرا  ادانسا و  مهالعا  انانج و  مهتبثا  انایب و  مهعرسا  امدق و  مولعلا  قئاقد  یف 

وبا خیـشلا  لاق  ثیدـحلا و  بلط  یف  ۀـلحر  مهرثکا  لوصالاب و  مهملعا  رهنلا و  ءارو  اـمب  هرـصع  ماـما  بیدـالا  هیقفلا  وه  مکاـحلا  هیف  لاـق 
ینغلب هخیرات  یف  رکاسع  نبا  لاق  اهلثم و  دحال  سیل  ةریثک  تافنصم  فنـص  هنا  هنع و  رـشتنا  رهنلا  ءاروام  یف  یعفاشلا  بهذم  نا  قاحـسا 

رهنلا ءارو  ۀنیدم  یه  شاشلاب و  دلو  یناعمسلا  لاق  يرعـشالا  بهذم  یلا  عجر  مث  لادتعالاب  هرما  لّوا  یف  الئاق  لادتعالا  نع  الئام  ناک  هنا 
ۀئامثالث نیتس و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  اهب  یفوت  نیتئام و  نیعست و  يدحا و  ۀنس 
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وبا خیشلا  لاق  نیتس و  تس و  ۀنس  یف  یفوت  ّهنا  لیذلا  باتک  یف  یشاشلا و  ۀمجرت  یف  هیف  لاق  لافقلا و  ۀمجرت  یف  باسنالا  یف  هرکذ  اذک 
مه هتافو و  یف  هلاق  ام  نا  هفالخ و  اندنع  رهظالاف  جیرس  نبا  هایقل  نم  خیشلا  هلاق  ام  ّنا  حالّصلا  نبا  لاق  حیرـس و  نبا  نع  ذخا  ّهنا  قاحـسا 
هنع لقن  یهتنا  نیتس  سمخ و  ۀنـس  ۀـجحلا  يذ  یف  یّفوت  ّهنا  مکاحلا  رکذ  جیرـس و  نبا  كردـی  مل  هناب  یعوطملا  حرـص  دـق  لاق و  اـعطق 
یف هنع  لقن  حاـکنلا و  لّوا  نم  نیعـضوم  رارقـالا و  باـتک  نم  یناـثلا  باـبلا  رخآ  ۀـقیقعلا و  باـب  یف  اـهنم  ةروصحم  عضاوم  یف  یعفارلا 

ۀـفیطل و تابـسانم  ناعمل و  عوضوم  ۀعیرـشلا  نساحم  اهنم  ءاـضقلا و  بدا  باـتک  هفیناـصت  نم  رفاـسملا و  ةالـص  رخآ  یف  اـضیا  ۀـضورلا 
نب یلع  نب  دمحم  هتفگ  ۀیعفاش  تاقبط  رد  يدـسا  رکب  وبا  ۀخـسن و  امهنم  ّلکب  يدـنع  دوجولا و  الیلق  امه  ۀـبیرغ و  لئاسم  یلع  لمتـشم 
رکب یبأ  نم  عمس  نیتئام و  نیعست و  يدحا و  ۀنس  هدلوم  نیملـسملا  ۀّمئا  بهذملا و  مالعا  دحا  ریبکلا  لافقلا  یـشاشلا  رکب  وبا  لیعامـسا 

بینذتلا یف  یعفارلا  هیلع  يرج  جیرس و  نبا  یلع  سرد  قاحسا  وبا  خیشلا  لاق  مهریغ  يوغبلا و  مسقلا  یبأ  ریرج و  نب  دّمحم  ۀمیزخ و  نب 
نع یـسولاّسلا  ثیللا  یبأ  نع  ذخا  اّمنا  هباتک و  یف  یعوطملا  هرکذ  يّذلا  وه  جیرـس و  نبا  كردی  مل  هنا  اندـنع  رهظالا  حالـصلا  نبا  لاق 

هل ءاهقفلا و  نم  نسحلا  لدجلا  فنص  نم  لوا  وه  اهلثم و  دحال  سیل  ةریثک  تافنصم  هل  اماما و  ناک  قاحسا و  وبا  خیـشلا  لاق  جیرـس  نبا 
ینعی رهنلا  ءارو  ام  لها  ملعا  ناک  مکاحلا  لاق  رهنلا و  ءارو  امیف  یعفاشلا  هقف  رشتنا  هنع  ۀلاسرلا و  حرـش  هل  هقفلا و  لوصا  یف  نسح  باتک 

یف يوونلا  لاق  هرـصع  ءاملع  نم  هتیقل  نم  ملعا  لافقلا  انخیـش  ناک  یمیلحلا  لاق  ثیدـحلا و  بلط  یف  ۀـلحر  رثکا  لوصالاب و  هرـصع  یف 
ثیدحلا و ریسفتلا و  یف  هرکذ  ررکتی  یشاشلا  نا  مث  ریغـصلا  وهف  يزورملا  لافقلا  درو  اذإ  اذه و  دارملاف  یـشاشلا  لافقلا  رکذ  اذإ  هبیذهت 

ریبک ءزج  ءاضقلا  بدا  ۀعیرشلا و  نساحم  ةوبنلا و  لئالد  یشاشلا  فیناصت  نم  تایهقفلا و  یف  هرکذ  ررکتی  يزورملا  مالکلا و  لوصالا و 
لقن مه  وه و  نیثلث و  تس و  ۀنس  تام  هنا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  هرکذ  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  یف  تام  ریبک  ریـسفت  و 

یف هنع  لقن  حاکنلا و  لوا  نم  نیعـضوم  رارقالا و  باتک  نم  یناثلا  بابلا  رخآ  ۀـقیقعلا و  باـب  یف  اـهنم  ةروصحم  عضاوم  یف  یعفارلا  هنع 
نب دّمحم  رکب  وبا  ءاهقفلا  نم  نسحلا  لدجلا  فنص  نم  لوا  ّنا  ملعا  هتفگ و  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  لضاف  رفاسملا و  ةالص  رخآ  ۀضورلا 
نم رهنلا  ءارو  امب  نکی  مل  ایعفاش  ارعاش  اّیوغل  ایلوصا  اثدحم  اهیقف  ناک  ۀعفادم  الب  هرصع  ماما  یعفاشلا  یـشاشلا  لافقلا  لیعامـسا  نب  یلع 

هل جیرـس و  نبا  نع  هقفلا  ذـخا  دالبلا و  یف  هرکذ  راس  روغثلا و  ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناـسارخ و  یلا  لـحر  هتقو  یف  هلثم  نییعفاـشلا 
هنع يور  هنارقا و  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  نع  يور  هدالب  یف  یعفاشلا  بهذـم  رـشتنا  هنع  هقفلا و  لوصا  لدـجلا و  یف  ةریثک  تافنـصم 
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نمحرلا دبع  وبا  هَّللا و  دبع  وبا  مکاحلا 
107 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

شاش ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  شاش  یف  یفوت  لیق  ۀئامثالث و  نیثلث و  تس و  ۀنس  یفوت  ةریثک و  ۀعامج  یملسلا و 
نب یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  كرتلا و  ضرا  یف  نوحیـس  رهن  ءاروام  یف  ۀـنیدم 

وا تقو  رد  وا  لثم  رهنلا  ءاروام  رد  دوب  رعاش  يوغل  یلوصا  ثدحم  هیقف  تعفادم و  الب  رصع  ماما  یعفاشلا  هیقفلا  یشاشلا  لافقلا  لیعامسا 
جیرـس نبا  زا  هقف  هتفر  تسدرود  دالب  رد  وا  رکذ  هدرک و  تلحر  روغث  ماش و  زاجح و  قارع و  ناسارخ و  يوسب  دوبن  یـسک  هیعفاش  يارب 

رد یعفاش  بهذم  هقف و  لوصا  رد  دراد  یباتک  هدرک  فینصت  اهقف  زا  نسح  لدج  رد  هک  تسیسک  لوا  يو  دراد  رایـسب  تافنـصم  هتفرگ 
یملـس و نمحرلا  دبع  وبا  هدنم و  نبا  يروباسین و  مکاح  يو  زا  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  زا  دراد  تیاور  هدـیدرگ  رـشتنم  يو  زا  وا  دالب 
هک نوحیس  رهن  يارو  تسیرهش  شاش  ۀئامثالث و  نیتس و  تس و  ۀنس  یفوت  هتفگ  یناعمـس  تسفالتخا  شتافو  رد  تسیوار  هریثک  ۀعامج 

يولوم زین  تسلافق و  نیزا  رخاتم  يو  هتـشذگ و  هلدابع  رد  شرکذ  هک  تسیزورم  لافق  ریغ  لافق  نیا  هدـمآرب و  املع  زا  یتعاـمج  يو  زا 
لدـجلا فّنـص  نم  لوا  یعفاشلا  هیقفلا  یـشاشلا  لیعامـسا  نب  لاـفقلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رکب  وبا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  ناـخ  نسح  قیدـص 

یلا لحر  هتقو  یف  هلثم  نییعفاشلل  رهنلا  ءارو  امب  نکی  مل  ارعاش  ایوغل  اّیلوصا  اثدحم  اهیقف  ۀـعفادم  الب  هرـصع  ماما  ناک  ءاهقفلا  نم  نسحلا 
باتک لدـجلا و  یف  ةریثک  تافّنـصم  هل  جیرـس و  نبا  نع  هقفلا  ذـخا  دالبلا  یف  هرکذ  راس  روغثلا و  ماشلا و  زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخ و 

ةدـنم و نبا  مکاحلا و  هنع  يور  هنارقا و  يربطلا و  ریرج  نب  دّـمحم  نع  يور  هدـالب و  یف  یعفاـشلا  بهذـم  رـشتنا  هنع  هقفلا و  لوصا  یف 
ضرا یف  نوحیـس  رهن  ءاروام  ۀـنیدم  شاش  ۀـئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  یف  شاـشلا  یف  یفوت  لـیق  ۀنـس 336 و  یفوت  ةریثک  ۀعامج 
تایفو هخیرات  یف  ناکلخ  نبا  لاق  اذـک  اذـه  نع  رخاتم  وه  يزورملا و  لافقلا  ریغ  لاـفقلا  اذـه  ءاـملعلا و  نم  ۀـعامج  اـهنم  جرخ  كّرتلا 
ۀعفادم الب  هرصع  ماما  یعفاشلا  هیقفلا  یشاشلا  لافقلا  لیعامسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  هتفگ  للکم  جات  رد  رصاعم  لضاف  زین  نایعألا و 

ماشلا و زاجحلا و  قارعلا و  ناسارخ و  یلا  لحر  هتقو  یف  هلثم  نییعفاشلل  رهنلا  ءارو  اـمب  نکی  مل  ارعاـش  اـّیوغل  اـیلوصا  اثدـحم  اـهیقف  ناـک 
نمحرلا دبع  وبا  ةدنم و  نب  هَّللا  دبع  وبا  هَّللا و  دبع  وبا  مکاحلا  هنع  يور  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  نع  يور  دالبلا  یف  هرکذ  راس  روغثلا و 

ۀبسن یـشاشلا  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  لیق  ۀئامثالث و  نیثلث و  تس و  ۀنـس  یف  لیقف  هتافو  یف  فالتخالا  عقو  ةریثک  ۀعامج  یملـسلا و 
وبا اذهف  یهتنا  اذه  نع  رخاتم  وه  يزورملا و  لافقلا  ریغ  لافقلا  اذـه  ءاملعلا و  نم  ۀـعامج  اهنم  جرخ  نوحیـس  رهن  ءارو  ۀـنیدم  شاش  یلا 

حیزملا لاـفقالل * حـتافلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  لاوـقملا * مههیقف  و  لاـحرلا * مهدنـسم  و  لاوـجلا * مهثدـحم  لاـفقلا * یـشاشلا  رکب 
لاضملا نع  ذقنملا  لاقعلا * نم  طشنملا  لاضعلل * طیمملا  لابلل * رینملا  لاکشلل *
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نهوملا و  لابخلا * ۀنیط  هتنیط  قرام  هیف  حداقلا  و  لامشلا * نیمیلا و  نیب  زیمی  رئاح ال  هیف  باترملا  و  لالضلا * ءادیب  یف  مئاه  هیف  نعاّطلاف 

لابولا رزولا و  میظعل  بقتحم  هل 

مود تسب و  هجو 

هدومن تیاور  هنـسلا  باـتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  خیـشلا  یباـب  فورعملا  یناهبـصالا  ناـیح  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  هکنآ 
هتفگ هنسح  دصاقم  رد  يواخس  هچنانچ 

هل و ۀنـسلا  یف  نایح  نب  خیـشلا  وبا  ریبکلا و  همجعم  یف  یناربطلا  هکردتـسم و  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
بابلا تایلف  ملعلا  یتا  نمف  ةدایزب  هب  اعوفرم  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرضلا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  مهلک  مهریغ 

ثیدح نیا  خیشلا  وبا  ندرک  تیاور  زین  بهاوم  حرش  رد  یناقرز  ریدقلا و  ضیف  رد  يوانم  نیدقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  حیرـصت  زا  و 
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همئا نیربتعم و  داقن  نیدـمتعم و  ظافح  زا  خیـشلا  وبا  هک  دـنامن  یفخم  دوشیم و  رهاب  رهاـظ و  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  دـعب  اـم  رد  ار  فیرش 
رفعج نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ۀبسنلا  هذهب  روهشملا  هتفگ و  ینایح  تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  هدوب  نیرهام  رباکا  نیعراب و 
رخآ ظفاحلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  هنع  رثکا  ریثکلا و  فیناصتلا  فنص  ۀقث  ریبک  ظفاح  خیشلا  یباب  فورعملا  یناهبـصالا  نایح  نب 

ناهبـصا و ظفاح  خیـشلا  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  ناهبـصاب و  بتاکلا  میحرلا  دبع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  رهاط  وبا  هنع  يور  نم 
ۀنس دلو  خیـشلا  یباب  فرعی  ةرئاسلا و  تافینـصتلا  بحاص  يراصنالا  نایح  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  مامالا  هنامز  دنـسم 

دهازلا همال  هدـج  نم  عمـس  رابکلا  یقل  لزانلا و  یلاعلا و  بتک  ارج و  مله  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  یف  عمـس  نیتئام و  نیعبـس و  عبرا و   273
ینیدملا و دسا  نب  دمحم  ناهبـصا و  سیئر  ینادمهلا  صفح  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نادعـس و  نب  میهاربا  جرفلا و  نب  دومحم 

نـسحلا نب  دمحا  یحمجلا و  ۀفیلخ  یبأ  یلمرلا و  لیعامـسا  نب  قاحـسا  مصاع و  یبأ  نب  رکب  یبأ  یعازخلا و  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ 
رکب وبا  هنع  ثدح  اقودص  هّلل  اتناق  اریخ  احلاص  هظفح  ةرازغ  هملع و  ۀعس  عم  ناک  ینارحلا و  ۀبورع  یبأ  یلصوملا و  یلعی  یبأ  یفوصلا و 

نب نیفس  بدؤملا و  هیوّمـس  نب  یلع  نب  دمحم  میعن و  وبا  ینیلاملا و  دیعـس  وبا  هیودرم و  نب  رکب  وبا  يزاریـشلا و  نمحرلا  دبع  نب  دمحا 
لاق ریثک  قلخ  بتاکلا و  میحرلا  دبع  نب  رهاط  وبا  یناشاقلا و  دمحم  نب  لضفلا  خیشلا و  یبأ  نب  قازرلا  دبع  نب  دّمحم  هدیفح  هیوکسم و 
نع يور  انقتم و  اتبث  اظفاح  ناک  بیطخلا  رکب  وبا  لاق  کلذ و  ریغ  ماکحالا و  یف  ةریثکلا  بتکلا  ریسفتلا و  فنـص  نومام  ۀقث  هیودرم  نبا 

دحا ناک  میعن  وبا  لاق  یلـصی  وه  الا و  خیـشلا  یبأ  یلع  انلخد  ام  کحـضی و  وا  حزمی  وه  الا و  یناربطلا  یلع  تلخد  ام  لاق  ءاملعلا  ضعب 
لاق يرقملا و  نب  رکب  وبا  هنع  يور  تلق و  ۀقث  ناک  ۀنس و  نیتس  مهل  فنصی  خویشلا و  نع  دیقی  ناک  ریسفتلا و  ماکحالا و  فنص  مالعالا 

تیار لوقی  ظفاحلا  لیلخ  نب  فسوی  عمس  هنا  ۀباتک  لّدعملا  ینغلا  دبع  نب  یلع  انربخا  ریصقلا و  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ان 
109 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبا تنا  تلق  هتعبتف و  نایح  نب  دمحم  وبا  اذه  یل  لیقف  هنم  نسحا  اخیـش  را  مل  الاوط  اخیـش  تیارف  ۀـفوکلا  دجـسم  تلخد  یناک  مونلا  یف 
َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  لاق  کب  هَّللا  لعف  ام  هّللابف  تلق  یلب  لاق  تمدق  سیل  تلق أ  معن  لاق  نایح  نب  دمحم 

نیلأ طق  ائیـش  را  ملف  هتحفاص  مث  هَّللا  کقفو  هَّللا  کملـس  لاقف  کبتک  لصحا  کثیدـح و  عمـسال  تئج  لیلخ  نب  فسوی  انا  تلقف  ۀـیآلا 
هنس عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀئامثالث و  نیتس و  عست و  ۀنـس  مرحملا  خلـس  یف  یفوت  میعن  وبا  لاق  ینیع  یلع  اهتعـضو  اهتلبقف و  هّفک  نم 
یف فیناصتلا  بحاص  یناهبـصالا  نایح  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  ظـفاحلا  خیـشلا  وبا  هتفگ و  ۀـئامثالث  نیتس و  عست و 

امهتقبط مصاع و  یبأ  نبا  نادعس و  نب  میهاربا  نم  نیتئام  نینامث و  عبرا و  ۀنس  یف  هعامس  لوا  ۀنس و  نوعـست  سمخ و  هل  مرحملا و  خلس 
نومام ۀـقث  هیودرم  نب  رکب  وبا  لاق  قارعلا  زاجحلا و  نارح و  لـصوملاب و  هلاـثما  ۀـفیلخ و  یبأ  نع  يور  ۀـئامثالثلا و  دودـح  یف  لـحر  و 

ریبک هّلل  اتناق  ادباع  احلاص  ناک  هریغ  لاق  انقتم و  اتبث  اظفاح  ناک  بیطخلا  لاق  کلذ و  ریغ  ماکحالا و  یف  ةریبکلا  بتکلا  ریسفتلا و  فنص 
دمحم وـبا  ناـیح  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  ارقلا  تاـقبط  رد  يرزج  دـمحم  نـب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هَّللا و  هـمحر  ردـقلا 

نب دـمحم  رهاط  وبا  هنع  ةءارقلا  يور  یعازخلا  حابـصلا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  دـماح  یبأ  نع  ةءارقلا  يور  خیـشلا  وبا  ظـفاحلا  یناهبـصالا 
ظافحلا تاقبط  رد  یطویـسلا  نیدلا  لالج  ۀنـس و  نوعـست  سمخ و  هل  ۀئامثالث و  نیتس و  عست و  ۀنـس  یفوت  یناهبـصالا  دّمحم  نب  دمحا 

دلو تافنصملا  بحاص  یناهبصالا  نایح  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  مامالا  هنامز  دنسم  ناهبـصا و  ظفاح  خیـشلا  وبا  هتفگ 
انقتم ۀقث  انومام  اقودص  اریخ  احلاص  مالعالا  دحا  هظفح  ةرازغ  هملع و  ۀعس  عم  ناک  رابکلا و  یقل  ۀفیلخ و  ابا  یلعی و  ابا  عمـس  ۀنس 274 و 

فورعملا رکب  یبأ  نب  دمحم  ۀنس 369 و  مرحم  یف  تام  هریغ  ریسفتلا و  فنص 
110 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتلالج و يدانی  لیلج  ثیدـح  اذـه  هتفگ  قفتنملا  ینب  ثیدـح  رکذ  دـعب  دابعلا  ریخ  يدـه  یف  داـعملا  داز  رد  یلبنحلا  ۀـیزوجلا  میق  نباـب 
نب میهاربا  هنع  هاور  یندـملا  نمحرلا  دـبع  نب  ةریغملا  نب  نمحرلا  دـبع  ثیدـح  نم  ّالا  فرعی  ةوبّنلا ال  ةاکـشم  نم  جرخ  هنا  یلع  هتماـخف 
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لیعامـسا نب  دـمحم  ثیدـحلا  لها  ماما  امهب  جـتحا  حیحّـصلا  یف  امهب  جـتحی  ناتقث  ۀـنیدملا  لها  ءاـملع  ءاربک  نم  اـمه  يریبزلا و  ةزمح 
نممف هتاور  نم  دحا  یف  هیف و ال  مهنم  دـحا  نعطی  مل  دایقنالا و  میلـستلاب و  هولباق  لوبقلاب و  هوقلت  مهبتک و  یف  ۀنـسلا  ۀّـمئا  هاور  يراخبلا 

نب ةزمح  نبا  میهاربا  یلا  بتک  لاق  ۀنسلا و  باتک  یف  هیبا و  دنـسم  یف  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا  مامالا  نبا  مامالا  هاور 
ینع و هب  ثدحن  کیلإ  هب  تبتک  ام  یلع  هتعمس  هتضرع و  دق  ثیدحلا و  اذهب  کیلإ  تبتک  يریبزلا  ریبز  نب  بعـصم  نب  ةزمح  نب  دمحم 

نب دـمحا  نب  دـمحم  دـمحا  وبا  ظفاحلا  مهنم  هل و  ۀنـسلا  باتک  یف  لیبنلا  مصاـع  یبأ  نب  ورمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  لـیلجلا  ظـفاحلا  مهنم 
ریثک یف  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  هناوا  ثدحم  هنامز و  ظفاح  مهنم  ۀفرعملا و  باتک  یف  لاسعلا  نامیلس  نب  میهاربا 

رد یکم  ناهد  نیدلا  جات  خلا و  ۀنـسلا  باتک  یف  یناهبـصالا  خیـشلا  وبا  نایح  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّـمحم  وبا  ظفاحلا  مهنم  هبتک و  نم 
یبأ ثدحملا  مامالل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  قالخا  باتک  هتفگ  هدومن  عمج  یمیجع  نسح  خیـش  تایورم  نا  رد  هک  علطتملا  ۀیافک 

نع یلبابلا  نیدلا  ءالع  نب  دمحم  خیشلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  خیشلا  یباب  فورعملا  نایح  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم 
ماسرلا قیدص  نب  میهاربا  قاحـسا  یبأ  نع  ینالقـسعلا  رجح  نب  دمحا  ظفاحلا  نع  سامکرا  دـمحم  رمعلا  نع  ینارعـشلا  يزاجح  دـمحم 
دحاولا دبع  نب  رفعج  انا  لاق  يریولا  دمحم  نب  رـصان  انا  لاق  ظفاحلا  لیلخ  نب  فسوی  انا  لاق  يدمآلا  ییحی  نب  قاحـسا  دمحم  وبا  انا  لاق 

یفخم هرکذف و  نایح  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  هفلؤم  هب  انا  لاق  میحرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  رهاط  وبا  انا  لاق  یفقثلا 
دانـسالا تامهم  یلا  داشرا  باـتک  رد  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  نآ  زا  یمیجع  نسح  خیـش  هک  دـنامن 
بطاخم دجام  دلاو  خیاشم  خویـش  زا  خیـشلا  وبا  سپ  هدرک  راختفا  جاهتبا و  زاغآ  هدروآ  اجب  یهلا  دمح  امهناب  دوخ  تیاور  دنـس  لاصتاب 

قیدصتب لد  هدوب  دماحملا  دشاح  نآ  دجام  دلاو  خیاشم  خویش  زا  هک  خیشلا  یبأ  تیاور  عامس  دعب  بحاصهاش  يایلوا  رگا  سپ  دشاب 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

يونعم خیـش  یلباک  هک  تسنآ  همه  زا  رتالاب  بجعت و  تریح و  لامک  ياج  دـنهنب  هلیمج  تلیـضف  نیرب  دوخ  شوین  قح  شوگ  دـنهدن و 
رد هچنانچ  هدومرف  رکذ  ّقح  لـها  هلباـقمب  دوخ  فالـسا  زا  بصن  راـع  عفد  ماـقم  رد  ارنآ  هدومن و  کـسمت  خیـشلا  یبأ  تیاورب  بطاـخم 

مهئاملع و نم  ریثک  بوشآرهش و  نبا  کلذ  رکذ  تیبلا  لها  ضغب  یف  اوطرفا  ۀنـسلا  لها  ّنا  رـشع  عساتلا  هتفگ  تابـصعت  رکذ  رد  عقاوص 
نمؤی هتیرب و ال  عیمج  یلع  هیبن  تیب  لها  ۀـبحم  بجوا  یلاعت  هَّللا  نا  نولوقی  مهناف  ةرهاط  هتیمع  درـص و  بذـک  وه  بصاونلاـب و  مهوبقل 

یبّنلا ةرتع  نوکی  یتح  دحا 
111 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام اهنم  ثیداحا  کلذ  یف  نووری  هسفن و  نم  هیلإ  بحا 
هسفن نم  هیلإ  بحا  نوکا  یتح  دحا  نمؤی  لاق ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنا  یملیدلا  خیشلا و  وبا  یقهیبلا و  هاور 

ماقم رد  ارنآ  دنزیم و  کسمت  تسد  خیشلا  یبأ  تیاورب  عادخنالا  میظع  بطاخم  عاطم  دلقم و  هک  یفصو  اب  هک  تستفگـش  تیاهن  ماقم 
وا تیاور  يوسب  بحاصهاش  زاب  دنکیم  رکذ  جاجتحا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
دوخ هک  تسنآ  رتفیطل  همه  زا  دـنزاسیم و  رهاظ  نانکمه  رب  ار  دوخ  یـسرتادخ  فاصنا و  ياصقا  دـنزادنایمن و  رظن  ّتیبصع  لامکب  ار 

هک ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  زاب  دننزیم و  خیـشلا  وبا  تیاور  نامادب  ثبـشت  تسد  باتک  نیمه  مهدزای  باب  رد  باصنیلاع  بطاخم 
هدومن قح  لهاب  نآ  تبـسن  هک  تابـصعت  نایب  رد  هچنانچ  دهنیم  هرئاب  ترباکم  هرـساخ و  تیبصع  زاغآ  هدومن  تیاور  ار  نآ  خیـشلا  وبا 

نبا هرکذ  مهنع  هَّللا  یـضر  وا  هرهاـط  تیرذ  یلع و  ترـضح  ضغب  رد  دـننکیم  طارفا  تنـس  لـها  هـک  دـنیوگ  مهدزیـس  بـصعت  هـتفگ 
یقهیب و زا  اصوصخ  تنس  لها  بتک  زا  دوخ  بتک  رد  ناشیا  دوخ  هکنآ  لاح  دننک  بصاونب  بقلم  ار  ناشیا  ببـس  نیمهب  بوشآرهش و 

دناهدرک لقن  یملید  خیشلا و  وبا 
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هسفن نم  هیلإ  بحا  یترتع  نوکی  هسفن و  نم  هیلإ  بحا  نوکا  یتح  دحا  نمؤی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
صالخ و هلیح  هدروآ  ار  خیـشلا  یبأ  تیاور  دوخ  هلحن  لها  يالو  تابثا  ماقم  رد  لیوست  ریزعت و  لامکب  لـیبن  بطاـخم  هک  ینیبیم  سپ 
ات هتخادـنان  رظن  دوخ  نیقّقدـم  نیققحم و  تادافا  رب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لاطبا  در و  ماقم  رد  ارچ  منادیمن  نکل  هدـینادرگ  دوخ  صاـنم 

تیاغ داد  داتسیایمزاب و  فیرـش  ثیدح  نیا  حرج  حدق و  زا  ات  هدومرف  تیاور  خیـشلا  یبأ  زین  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  درکیم  مولعم 
* لّوالا زارطلاب  مهدنع  لونملا * هونملا  لضفملا * دنسملا  لجبملا * ظفاحلا  اذه  خیـشلا  یبأ  ۀیاورف  ۀلمجلاب  دادیمن و  تعالج  تعالخ و 

هَّللا و  لّلـضملا * عّدبملا  الا  هیف  نعطی  و ال  لفغملا * نعرالا  الا  هیف  باتری  الف  ّللذملا * حضاولا  جهنملا  كولـس  یف  لّوعم * دمتعم و  ریخ 
لمکملا نوصلاب  هلتخ  نع  یقاولا  وه  و  للجملا * فطللاب  هغیز  نع  مصاعلا 

موس تسب و  هجو 

نب یلع  همالع  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یطـساولا  اقـسلا  نباب  فورعملا  نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  هکنآ 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دمحم 

هَّللا همحر  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دمحا  نب  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا  ملعلا  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
ءاقسلا نباب  بقلملا  ینزملا  نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  مکربخا  هل  تلق  ۀئامعبرا  نیثالث و  عبرا و  ۀنس  هب  ّرقاف  هیلع  یتءارقب 

نع يروثلا  نیفس  انا  لاق  قازرلا  دبع  ان  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ان  هَّللا  همحر  یفریـصلا  نسحلا  نب  رمع  ان  هَّللا  همحر  یطـساولا  ظفاحلا 
لاقف یلع  دضعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ذخا  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ناهبن  نب  نامحرلا  دبع  نع  نامثع  نب  هَّللا  دبع 

112 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملعلا دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاقف  هتوص  اهب  دـم  مث  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لـتاق  ةرربلا و  ریما  اذـه 

بابلا تایلف 
یلع فینـصت  طساو  خیرات  لیذ  رظان  رب  وا  هرهزم  رخافم  هرهبم و  رثآم  هدوب  هینـس  ماخف  تابثا  دجاما  مالعا و  ظافح  رباکا  زا  اقـسلا  نبا  و 

یف ربع  ظافحلا و  ةرکذت  رد  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  باسنالا  باتک  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دـمحم  نب 
ظافحلا تاقبط  نیدلا و  رـصان  نباب  ریهـشلا  یقـشمدلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  تاقبط  یبهذلا و  دمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  ربغ  نم  ربخ 

حوضو و لامک  رد  یـشخدبلا  یثراحلا  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  ظافحلا  مجارت  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج 
رد یبهذ  همالع  دوریم  هدحاو  ترابع  رب  افتکا  اجنیا  رد  هدش و  روکذم  ریط  ثیدح  دلجم  رد  بتک  نیا  تارابع  زارفا  رطـش و  تسروهظ 

یطساولا نامثع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ظفاحلا  ءاقسلا  نب  دمحم  وبا  هتفگ و  ۀئامثالث  نیعبس و  ثالث و  هنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع 
ۀمـشحلا یلوا  طساو و  لها  ءاربک  نم  ناک  ةرخآلا و  يدامج  یف  یفوت  هظفح  نم  الا  ثدح  ام  امهتقبط و  نادبع و  ۀفیلخ و  یبأ  نع  يور 

نبا ۀـیاور  كرد  دـعب  ءارتجالاب  مدـقی  ال  ءاقـشلا * ۀـیبصعلا و  نع  بنجت  و  ءاـیحلا * فاـصنالا و  ءاـم  هَّللا  هاقـس  نمف  یهتنا  هوبا  هب  لـحر 
نار نم  ّالا  ءادـتعالا * زواجتلا و  نع  عزاولا  ءادـتهالا * باوبا  حـتافلا  ءامّظلا * لیلغ  يورملا  ءالولا * سؤکل  یقاـسلا  ربخلا  اذـهل  ءاقـسلا *

فالآ مهیلع  ءانمالا * ءابجنلا  عابتا  نع  هغیزل  فرحناف  ءاولغلا * ةرش  ضغبلا  ۀیرورحلا و  یماوم  یف  هب  ماه  و  ءانحشلا * بصنلا و  هبلق  یلع 
ءانثلا ۀّیحتلا و 

مراهچ تسب و  هجو 

نآ هقیتع  هخسن  هک  سلاجملا  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یفنحلا  يدنقرمّسلا  دمحم  نب  رـصن  ثیللا  وبا  هکنآ 
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هتفگ هدیسر  قاتفم  دبع  رظنب  قارع  رفس  رد 
وهف بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهنع  لس  لاقف  ۀلأسم  نع  هلاسف  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـیواعم  یلا  لجر  ءاج  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  مزاح  یبأ  نب  سیق  نع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  الجر  تهرک  دقل  هب  تئج  ام  ول  تلق و  امسئب  ۀیواعم  لاقف  ّیلع  لوق  نم  ّیلا  بحا  کلوق  لجرلا  لاقف  اهب  ملعا 
دقل يدعب و  ّیبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لاق  دـق  ازه و  ملعلل  هزهی  ملـس  هیلع و 
لاق مث  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انهه  لاقف  ءیـش  هیلع  لکـشا  اذإ  باطخلا  نب  رمع  تدهـش  دـقل  هنع و  ذـخای  هلأـسی و  باـطخلا  نب  رمع  ناـک 

ناویدلا نم  همسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  هنع  هَّللا  یضر  ۀیواعم  لجرلل 
لاق ۀنّـسلاب و  ملعا  هناف  بلاط  یبأ  نبا  یلع  نع  اهنع  اولـس  تلاقف  نیّفخلا  یلع  حـسملا  نع  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  لأس  الئاس  نا  يوری  و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا 
تاحیرصت بسح  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  هّینس  دزن  ثیللا  وبا  تلزنم  تعفر  تبترم و  تمظع  هخماش و  نساحم  هخذاب و  دماحم  و 

113 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بئاتک رد  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  هئیـضم و  رهاوج  رد  یفنح  رداقلا  دـبع  ظافحلا و  ةرکذـت  رد  یبهذ  نیدـلا  سمـش  لثم  موق  رباـکا 
فـشک رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  علطتملا و  ۀـیافک  رد  یکم  ناهد  نیدـلا  جات  هینج و  رامثا  رد  يراق  یلع  رایخالا و  مـالعا 

* هیزنلا فیرشلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  هیجولا * لجبملا  مهربح  و  هیبنلا * رباکلا  مهماما  هیقفلاب * فورعملا  ثیللا  وبا  اذهف  يدینش  نونظلا 
رئاحلا الا  هحدقی  و ال  هیفسلا * کفعالا  الا  هیف * يرتمی  نعطی و  الف  هیهف * دناعم  لک  مالکل  امـسح  و  هیبنتلا * دیزمل  امور  مزجلا  متحلاب و 

هیلدتلا میظعلا  ّهلدملا  نعرالا  الا  هنع  دیحی  وهیتلا ال  شحوا  یف  رئابلا 

مجنپ تسب و  هجو 

باتک رد  یلزاغملا  نبا  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يدادغبلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  رفظملا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  هکنآ 
هدروآ بقانملا 

دّمحم نب  دمحم  يدنغابلا  ان  يدادغبلا  ظفاحلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  رفظملا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  انا  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  انربخا 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ریرج  نع  هیبا  نع  ورمع  نب  یلع  ان  یندـعلا  رمع  نب  صفح  اـن  افـصم  نب  دـمحم  اـن  نامیلـس  نب 

اهباوبا نم  الا  تویبلا  یتوت  اهباب و ال  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
فینصت مالسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  رظان  رب  رفظملا  نبا  ظفاح  دانتسا  رابتعا و  تیاغ  دامتعا و  قوثو و  تیاهن  و 

رد هَّللا  ءاشنا  بتک  نیا  رثکا  تارابع  تسحضاو و  یطویس  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدفـص و  نیدلا  حالـص  تایفولاب  یفاو  یبهذ و 
اذه يور  دق  ّربکملا * مهذبهج  و  رقوملا * مهرباک  و  رّزعملا * مهظفاح  رفظملا  نبا  اذهف  دش  دهاوخ  روکذم  لیـصفتب  نیلقث  ثیدح  دلجم 

جوعالا ّیغلا  یف  رداسلا  الا  هنع  لیمی  و ال  رکنالا * جمـسالا  لالـضلا  یف  هئاتلا  الا  هنع  دـیحی  الف  رونالا * رهابلا  رهزـالا * رفاـسلا  ثیدـحلا 
روعالا

مشش تسب و  هجو 

همالع هچنانچ  هدرک  تیاور  قیرط  راچب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیهاش  نباب  فورعملا  يدادغبلا  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  هکنآ 
دیامرفیم و بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  رد  ۀمحرلا  هیلع  بوشآرهش  نبا 

دمحا هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  عامجالاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق 
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قرط و ۀعبرا  نم  نیهاش  نبا  قرط و  ۀتس  نم  یباعجلا  یضاقلا  قرط و  ۀتس  نم  ۀطب  نبا  قرط و  ۀعبس  نم  یفقثلا  میهاربا  قرط و  ۀینامث  نم 
رثام هرهاز و  رخافم  دشابیم و  هینـس  ظاقیا  تابثا  ياهبن  ظافح و  تاقث  ياربک  زا  نیهاش  نبا  هک  تسرهاظ  حـضاو و  لاجر  ملع  عبتتم  رب 

دیناسم لاجرلا  ءامـسا  ریثالا و  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  لماک  خیرات  یناعمـسلا و  دمحم  نب  میرکلا  دبع  باسنالا  باتک  زا  وا  هرهاب 
یعفایلا و دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  یبهذلا و  دمحا  نب  دمحم  زا  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  یمزراوخلا و  دومحم  نب  دمحم  زا  هفینح  یبا 

نیرـسفملا تاقبط  یطویـسلا و  نیدـلا  لالج  لوقعلا  یهتنم  ظافحلا و  تاـقبط  يرزجلا و  دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  ارقلا  تاـقبط 
يدؤادلا یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش 

114 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحم  دیناسا  هلاسر  یناقرزلا و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هیندل  بهاوم  حرـش  يرکبرایدلا و  دمحم  نب  نیـسح  سیمخ  خـیرات  یکلاملا و 

یهاوخ هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زا  هنـسلاب  هنـسحلا  ةوسـالا  یف  هنج  ریمـالا و  دـمحم 
رثکملا دیفملا  ظفاحلا  نیهاش  نبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  همالع  دوشیم - روکذـم  راصتخاب  تارابع  ضعب  زین  اج  نیا  رد  تسناد 

نب دمحم  عمـس  فیناصتلا  بحاص  نیهاش  نباب  فورعملا  ظعاولا  يدادغبلا  دمحا  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  قارعلا  ثدحم 
یلع ابا  يوغبلا و  مسقلا  ابا  عرادـلا و  دـمحم  نب  بیعـش  ینزیلا و  سابعلا  نب  بیبح  ابا  رذـحملا و  نوراـه  نب  دـمحم  يدـنغابلا و  دـمحم 

نیتئام نیعست و  عبس و  ۀنس  هدلوم  هتقبط  تباث و  یبأ  نب  قاحـسا  ابا  اهیف  یقل  قشمد  یلا  ۀلحر  هل  مهتقبط و  یکلاملا و  نامیلـس  نب  دمحم 
دمحم وبا  لـالخلا و  دـمحم  وبا  یخونتلا و  مساـقلا  وبا  یناـقربلا و  رکب  وبا  ینیلاـملا و  دیعـس  وبا  هنع  يور  ۀـئامثالث  ناـمث و  ۀنـس  عمـس  و 
ةرصبلا سراف و  ماشلاب و  عمـس  نومام  ۀقث  الوکام  نبا  لاق  رمع  نب  هَّللا  دیبع  هنبا  ریثک و  قلخ  هّللاب و  يدتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  يرهوجلا و 

افنصم نیثلث  فنصم و  ۀئامثالث  تفنص  نیهاش  نبا  انل  لاق  هّللاب  يدتهملا  نب  نیسحلا  وبا  لاق  اریثک  ائیش  فنـص  مجارتلا و  باوبالا و  عمج 
رمع نب  دّمحم  لاق  ءزج  ۀئام  دهزلا  اءزج و  نوسمخ  ۀئام و  خـیراتلا  وزج و  ۀـئامثالث  فلا و  دنـسملا  اهنم  ءزج و  فلا  ریبکلا  ریـسفتلا  اهنم 
یل رکذ  ام  یلع  هریسفت  تلق  مهرد  ۀئامعبس  ناکف  تقولا  اذه  یلا  ربحلا  هب  تیرتشا  ام  تبسح  لوقی  نیهاش  نبا  تعمس  یضاقلا  يدؤادلا 
نبا لاق  ءزج و  ۀئامعبـس  يوغبلا  نع  هدنع  ۀقث  نیهاش  نبا  يرهزالا و  لاق  ادـلجم  نیثالث  نم  وحن  یف  طساوب  یمارخلا  نیدـلا  دامع  انخیش 

یقترملا ثیدحلا  اذه  يور  دق  نیهاش * نبا  لیلجلا  مهظفاح  اذهف  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  دحا - هفنصی  مل  ام  فّنـص  نومام  ۀقث  سراوفلا  یبأ 
* نیهم ریقح  یمق  رغاص  نیزرلا * ربحلا  اذه  ۀیاور  دعب  ربخلا  یف  نعاطلاف  نیبت * قحلا و  رهظت  ةددـعتم  قرطب  نیـصرلا * ّصتنملا  نیتملا *

نیعملا وه  قفوملا و  هَّللا  و  نیبغ * هنید  یف  صومغم  نیبملا * ملعلا  اذه  رثا  رثا  هیف  حداقلا  و 

متفه تسب و  هجو 

هدومرف مظن  ررکم  دوخ  راعش  تغالب  راعشا  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  بحاصلاب  فورعملا  یناقلاطلا  دابع  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  هکنآ 
باصنلا تبثا  ولاهباب  وه  ۀـنیدم  ّیبنلا  ناک  بحاصلا  دـیامرفیم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  نیمظان  رکذ  رد  هر  بوشآرهـش  نبا  همالع  هچنانچ 

سمـش در  ثیدـح  نیمظان  رکذ  رد  بقانملا  باتک  رد  زین  وهینلا  بناج  اولخف  اهولخدـتلهل  هاوس  اوغتبال  ۀـنیدملا  باـب  دراولـسرملا  تاذ 
دیامرفیم

115 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باقن و فلب  رتست  ملف  ترهظۀلیـضف  یه  سمـشلا و  کیلع  تدرباب  لضفا  تنک  لامکلا و  توحیتلا  ملعلا  ۀـنیدم  ّیبنلا  ناک  بحاصلا 

یلاعا هخماش و  یلاعم  هرهاب و  رخافم  هرهاظ و  رثام  زا  يرطـش  دشابیم  هینـس  داجما  مظاعا  لوبقم  داقن و  مخافا  حودمم  دابع  نبا  بحاص 
دمحم نب  دـمحا  نایعألا  تایفو  یبلاعثلا و  دـمحم  نب  کلملا  دـبع  روصنم  وبا  رهدـلا  ۀـمیتی  زا  وا  هلیزج  حـئادم  هلیلج و  دـماحم  هخذاب و 

يرعملا رفظملا  نب  رمع  رـصتخملا  ۀمتت  یبویالا و  یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  ناکلخ و  نباب  فورعملا  یلبرالا 
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ةاعولا ۀیغب  یعفای و  دعسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  يدرولا و  نباب  فورعملا 
زین اجنیا  يدینش  ریط  ثیدح  دلجم  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  مولعلا  دجبا  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج 

تام ۀنـسلا  هذـه  یف  هتفگ  ۀـئامثالث  نینامث و  سمخ و  هنـس  عئاـقو  رد  لـماک  خـیرات  رد  يرزج  ریثا  نبا  دوشیم  روکذـم  تاراـبع  ضعب 
املاع امرک  يأر و  ةدوج  اریبدـت و  الـضف و  املع و  هنامز  دـحاو  ناک  يرلاب و  ۀـلودلا  رخف  ریزو  داـبع  نب  لیعامـسا  مساـقلا  وبا  بحاـصلا 

یلا اهلقن  یف  جاتحی  ناک  هنا  یتح  هریغ  هعمجی  مل  ام  بتکلا  نم  عمج  ۀـنودم و  ةروهـشم  هلئاسر  اهداوم و  ۀـباتکلاب و  افراع  مولعلا  عاوناـب 
ریزو دابع  نب  لیعامسا  بحاصلا  یفوت  اهیف  هتفگ  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  مالسالا  لود  رد  رد  یبهذ  نیدلا  سمش  همالع  لمج و  ۀئامعبرا 

حدتنملا دجملل  زرحملا  مهرباک  بحاصلاب  فورعملا  دابع  نب  لیعامـسا  اذهف  یهتنا  لاجرلا  ءالبن  نم  ناک  ۀـلودلا و  رخف  ۀـلودلا و  دـیؤم 
نم بجعلا  لک  بجعلاف  بحاس * اـهل  وهف  لوقعلا  یبس  يذـّلا  همظن  یف  بحـال  لـک  قحلا  نم  نیبملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  بحارلا *
یلع جرعی  و ال  بحاصملا * عئاطلا  لابقا  قحلا  یلع  لبقی  و ال  بحاـش * وه  راـکنالا و  يداولا  یف  ّبخی  فیک  بحاـنلا  عرـسملا  دـحاجلا 

بحال حضاو  وه  قحلا و  قیرط 

متشه تسب و  هجو 

هدرک تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یبرحلا  يرکسلا  قاحسا  نب  میهاربا  نب  ناذاش  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رمع  نا  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  یلامالا  باتک  رد  هچنانچ 

بلاط یبأ  نب  یلع  نع  هتابن  نب  غبصالا  نع  فیرط  نب  نب  دعس  نع  دلاخ  یبأ  نع  جارسلا  ریثک  نب  رماع  انث  یبأ  انث  ناورم  نب  قاحـسا  انث 
تلابن و تقث و  اهباب و  ریغ  نم  اهلخدـی  هنا  معز  نم  بذـک  یلعاب  اهباب  تنا  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

تمظع
باتک رد  یناعمـسلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  لثم  هینـس  نایعا  نیدـقتنم  ناکملا و  عیفر  همئا  تادافا  زا  ناذاش  نبا  همـالع  ناـش  تلـالج  و 

تسراکشا رهاظ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  لماک و  خیرات  رد  يرزجلا  ریثا  نبا  نیدلا  زع  باسنالا و 
دیدسلا يارلا  نم  اطسق  یطعا  و  دیدحلا * مهفلا  نم  اطخ  یتوا  نم  یلع  فاخ  ریغ  ریطلا و  ثیدح  دلجم  یف  هتیرد  امک 

116 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مغرم دیمحلا * میرکلا  ثیدحلا  کلذ  و  دیجملا * فیرـشلا  ربخلا  اذـهب  دـیجملا * مهظفاح  و  دـیفملا * مهربح  وه  یبرحلا و  ثیدـحت  نا 

و دیطالا * قهاشلا  قدصلا  دامع  دیشم  و  دیشملا * قماسلا  قحلا  ءانب  سسؤم  و  دیرم * دناعم  ّلک  هتیصانب  بذاج  و  دینع * رباکم  لک  فنا 
دیدشتلا ریزاتلاب و  فوفحملا  هفطلب  قفوملا  وه  و  دییاتلا * قیفوتلا و  یلو  هَّللا 

مهن تسب و  هجو 

هدومن تیاور  قیرط  شـش  هب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یطبلا  يربکعلا  ۀطب  نب  نادمح  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ 
هدومرف و بلاط  یبأ  لآ  بقانم  رد  ۀمحرلا  هیلع  بوشآرهش  نبا  هک  يدینش  افنآ 

نم یفقثلا  میهاربا  قرط و  ۀینامث  نم  دمحا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  عامجالاب  مالّـسلا  هیلع  ّیبنلا  لاق 
قرط ۀتس  نم  ۀّطب  نبا  قرط و  ۀعبس 

دبع باسنالا  باتک  رظان  رب  وا  هعـصان  دماحم  هعراب و  نساحم  تسا و  هینـس  قابـس  نیدنـسم  لثاما  قاذـح و  نیثدـحم  هلجا  زا  هطب  نبا  و 
یناشخدب دمحم  ازرم  ظافحلا  مجارت  نیدـلا و  رـصان  نباب  ریهـشلا  یقـشمدلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  تاقبط  یناعمـسلا و  دـمحم  نب  میرکلا 
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بلصت ددشت و  همه  نآ  اب  هیمیت  نبا  هک  تسنآ  راخف  یلاع  هطب  نبا  رابتعا  دامتعا و  هحئال  نیهارب  هحـضاو و  هلدا  زا  تسرهاظ و  حضاو و 
تلالج و تابثا  يارب  تسیفاک  ریطلا و  ثیدـح  دـلجم  یف  تیرد  امک  هدـش  ثبـشتم  کسمتم و  وا  تایاورب  جاهنم  رد  بصعت  تنعت و  و 

یهلا دمح  ناشیاب  دوخ  دنس  لاصتا  رب  شترضح  هک  دشابیم  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هعبـس  خیاشم  نا  خویـش  زا  وا  هک  هطب  نبا  تلابن 
نیب مهلـضف  یلع  عمجم  نیمرتحملا و  نیمرحلا  نیب  نم  نیروهـشم  هلمج  زا  مالعا و  هداـق  همئا  مارک و  هلجا  خـیاشم  زا  ار  ناـشیا  هدومرف و 

* لاحرلا مهعراب  و  لاوجلا * مهظفاح  ۀطب  نبا  اذهف  لیصفتلاب  هیبشتلا  ثیدح  دلجم  یف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  فرعتـس  امک  هدومناو  نیقفاخلا 
باحصا بیرل  اعمق  ۀتس  قرطب  لابلبلل * حیزملا  لابلل * رینملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  لابالا * طابآ  هیلإ  بورـضملا  لاحرلا * هیلإ  دودشملا 

* لالعالا حدـقلاب و  هل  يدـصتملا  و  لامخالا * نعّطلاب و  هل  ضرعتملاـف  لاـیتحالا * عدـخلا و  باحـصا  غیزل  اـعدر  و  لاـغدالا * رکملا و 
لاغیالا متا  فیحلا  یماوم  یف  لغوم  لالضلا * فسعلا و  یفایف  یف  عضوم 

مایس هجو 

تیاور هددعتم  قرطب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ  تسا  هدـیدع  هوجو  رب  لمتـشم  هک 
ود هتشذگ و  فیحن  رظن  زا  نآ  هدیدع  خسن  هک  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  نا  حیحصت  مامت  مامتهاب  هدومن و 

دیامرفیم تسرضاح  ریقف  نیا  شیپ  ریرحت  تقو  نآ  هخسن 
نع ۀیواعم  وبا  انث  حلاص  نب  مالـسلا  دبع  تلـصلا  وبا  انث  ۀـلمرلاب  يورهلا  میحرلا  دـبع  نب  دـمحم  انث  بوقعی  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  انثدـح 

ملعلا ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا 
117 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  و 
نومام ف ۀقث  تلصلا  وبا  هاجرخی و  مل  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه 

یبأ نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  لوقی  يرودـلا  دـمحم  نب  ساـّبعلا  تعمـس  لوقی  خـیراتلا  یف  بوقعی  نب  دـمحم  ساـبعلا  اـبا  تعمـس  ینإ 
يدیفلا رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دق  لاقف  ملعلا  ۀنیدم  انا  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق  سیل  تلقف أ  ۀقث  لاقف  يورهلا  تلـصلا 

لوقی ظفاحلا  بیبح  نب  دّمحم  نب  حلاص  تعمس  لوقی  يراخبب  هرصع  ماما  ینابقلا  هیقفلا  لهس  نب  دمحا  رصن  ابا  تعمس  نومام  ۀقث  وه  و 
لوقت ام  هل  تلقف  هتعبت  جرخ  املف  هیلع  ملـسف  تلـصلا  یبأ  یلع  هعم  نحن  نیعم و  نب  ییحی  لـخد  لاـقف  يورهلا  تلـصلا  یبأ  نع  لئـس  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  ثیدح  يوری  ّهنا  هل  تلقف  قودص  وه  لاقف  تلـصلا  یبأ  یف  هَّللا  کمحر 
هاور امک  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  يدیفلا  كاذ  اذه  يور  دـق  لاقف  اهباب  نم  اهتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملس 

انث مهف  نب  نیسحلا  انث  يرطنقلا  میمت  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیسحلا  وبا  نیعم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  مامالا  هرکذ  ام  ۀحـصب  انثدح  تلّـصلا  وبا 
لاق لاق  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انث  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  انث  سیرضلا  نب  ییحی  نب  دّمحم 

بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
دبع نب  مهف  نب  نیـسحلا  نا  ملعلا  اذـهل  دیفتـسملا  ملعیل  مکاحلا  لاـق  ۀـیواعم  یبأ  نع  يورهلا  تلـصلا  وبا  هانثدـح  مهف  نب  نیـسحلا  لاـق 

نم دهاش  ثیدحلا  اذهل  ظفاح و  نومام  ۀقث  نمحرلا 
نب نامعنلا  ینثدح  هتلاس  انا  يراخبب و  لافقلا  یشاشلا  مامالا  هیقفلا  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ینثدح  حیحص  دانـساب  يروثلا  نیفـس  ثیدح 
نب نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  يروثلا  نیفـس  انث  قازرلا  دبع  انث  ینارحلا  دـیزی  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انث  هباتک  لصا  نم  دـلبب  يدـلبلا  نوراه 

ۀنیدـم انا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  لاق  یمیتلا  نامثع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  مثیخ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و 
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فینع دـحاج  تیکبت  ماغرا و  فیرـش و  ثیدـح  نیا  حیحـصت  تابثا و  رد  مکاح  هک  تسحئـال  حـضاو و  تراـشب  رـسارس  تراـبع  نیزا 
ار فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  لوا  هدودز  فاصنا  لها  بولق  زا  فاستعا  باـبرا  تاهبـش  گـنز  هددـعتم  هوجوب  هدومرف و  هلیمج  یعاـسم 

جارخا مدع  راهطاب  هکنآ  موس  هدومن  دانسالا  حیحـص  نا  ندوبب  حیرـص  حیرـصت  هکنآ  مود  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  لصتم  دنـسب 
وبا زا  ثیدح  نیا  يوار  هک  ار  يوره  تلصلا  وبا  حضاو  صنب  هکنآ  مراهچ  هدومیپ  ناشیا  رب  كاردتسا  هار  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیخیش 

نومام هقث  تسا  هیواعم 
118 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وا نیعم  نب  ییحی  قیثوت  تلصلا و  وبا  لاح  زا  ار  نیعم  نب  ییحی  يرود  لاؤس  تیاکح  دوخ  قیثوت  دیدست  دییات و  يارب  هکنآ  مجنپ  هتفگ 
هکنآ مشش  هدرک  لقن  مصالا  بوقعی  نب  دمحم  دوخ  خیش  خیرات  زا  دشابیم  زین  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  رب  لمتشم  تیاکح  نیا  هک  ار 

نیا هک  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  قیثوت  تلـصلا و  وبا  لاح  زا  ار  نیعم  نب  ییحی  دمحم  نب  حـلاص  لاؤس  تیاکح  دـیکات  دییـشت و  دـیزم  يارب 
مالک حیحـصت  تابثا و  يارب  هکنآ  متفه  هدومرف  لقن  ینابق  رـصن  وبا  دوخ  خیـش  زا  تسملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  رب  لمتـشم  زین  تیاکح 

نب نیـسح  زا  يرطنق  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  دشابیم  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يدـیف  ندرک  تیاور  هدافا  رب  لمتـشم  هک  نیعم  نب  ییحی 
هکنآ متشه  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  شمعا  زا  هیواعم  وبا  زا  يدیف  رفعج  نب  دمحم  زا  سیرـضلا  نب  ییحی  نب  دمحم  زا  مهف 

قیقدـت قیقحت و  دـیزمب  هکنآ  مهن  هدـیناسر  تابثاب  زین  هیواعم  وبا  زا  تلـصلا  وبا  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مهف  نب  نیـسح  ندرک  تیاور 
ثیدـح نیا  قاـقحاب  رظن  هکنآ  مهد  هدومرف  مـالعا  وا  ندوب  نوماـم  هقثب و  ار  ثیدـح  ملع  دیفتـسم  هدومن و  قیثوت  زین  ار  مهف  نب  نیـسح 

هکنآ مهدزای  يروث  نایفـس  ثیدح  زا  تسیدهاش  سابع  نبا  تیاورب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعی  ثیدح  نیا  يارب  هک  هدومرف  هدافا  فیرش 
نب رباج  زا  لصتم  دنـسب  ار  ثیدح  نیا  اجلا  فنال  امغر  دهاشلا و  قیقحتل  امامتا  هکنآ  مهدزاود  هدرک  دهاش  نیا  دنـس  تحـصب  حیرـصت 
ناب و  نینیع * يذل  قحلا  حـضو  ام  یلع  هانداب * ءیـش  نزوی  و ال  هاصقال * یهتنم  ادـمح ال  هّلل  دـمحلاف  هدومرف  تیاور  يراصنا  هَّللا  دـبع 
اذـه حیحـصت  یف  دـهج  فیک  مکاحلا  يرت  ام  وا  رهابلا * نیقیلا  ءوض  قرـشا  و  رهازلا * باوصلا  رون  ءاـضا  و  نیر * بیر و  ـالب  قدـصلا 

رثا ةرک  باترملا  بیر  علق  یلع  لام  و  ةرم * دعب  ةرم  هدنس  ۀحصب  هتریقع  عفر  و  فینملا * ربخلا  اذه  حیقنت  یف  غلاب  و  فیرـشلا * ثیدحلا 
یلع ۀمـس  مهدوحج  یحـضاف  لطاخ * لطخ  نم  نهوا  نیدـحاجلا  دـحج  ریـص  و  لطاب * ّلـک  نم  يزخا  نیرکنملا  راـکنا  لـعجف  ةرک *

یف اضیرع  مهباهذ  و  ةرـساخلا * ۀـّیمحلا  یف  مهکابترا  و  ةرئاـبلا * ۀـیبصعلا  یف  مهل  اـمهنا  و  مهدادـل * مهتهیـضع و  و  مهداـنع * مهتفرق و 
فارتعـالا و بحل  نع  مهفاکنتـسا  و  ناـقیالا * داـیقنالا و  لـیبس  نع  مهزاـیحنا  و  ساوسولا * هتعتلا و  یف  مهقارغا  و  سامـشلا * طـبخلا و 

ةرباثملا و  ۀحـضافلا * ةرباکملاب  مهقلعت  و  للخلا * نیبلا  کفالا  يواحم  یف  مهلاغیا  و  لـلزلا * راـثعلا و  هماـهم  یف  مهعاـضیا  و  ناـعذالا *
هلوبق قحلا و  راثیا  یف  قابسلا  ةذباهجلا  و  قاذحلا * ءاملعلا  ۀفلاخم  مهرایتخا  و  هلوسر * هَّللا و  یلع  اّدر  ۀحضاولا *

مکی یس و  هجو 

تکن رد  یطویس  همالع  هچنانچ  هدرک  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يروباسین  مکاح  هکنآ 
ثیدح ت ك هتفگ  تاعیدب 

رباج سابع و  نبا  یلع و  ثیدح  نم  هدروآ  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
زین خلا و  مکاحلا  هجرخا  رباج  ثیدح  یناربطلا و  مکاحلا و  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح  مکاحلا و  يذمرتلا و  هجرخا  یلع  ثیدح  تلق 

119 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ و ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس 

خلا اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 
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هَّللا دـبع  نب  خیـش  هقرحم و  قـعاوص  رد  رجح  نبا  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تـیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نـیا  مکاـح  جارخا  و 
حاتفم راربالا و  لزن  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  هیندـل و  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز  ساربن و  رد  يدرک  میهاربا  يوبن و  دـقع  رد  سوردـیعلا 

ةآرم رد  هَّللا  یلو  يولوم  ةاجنلا و  ۀلیـسو  رد  نیبم  دـمحم  يولوم  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  ناّبـص  لضاف  نیبحملا و  ۀـفحت  اـجنلا و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  فقتس  امک  دناهدرک  رکذ  زین  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نینمؤملا و 

مود یس و  هجو 

ثیدـحلا هتفگ  قـعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هچناـنچ  هدوـمن  جارخا  زین  رمع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يروباـسین  مکاـح  هـکنآ 
عساتلا

رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 
خلا اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 

راربالا و لزن  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  يوبن و  دـقع  رد  سوردـیع  همالع  هدافا  زا  رمع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مکاح  جارخا 
نینمؤملا و ةآرم  رد  هَّللا  یلو  ةاجنلا و  ۀلیسو  رد  نیبم  دمحم  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  نابـص  لضاف  نیّبحملا و  ۀفحت  اجنلا و  حاتفم 
زا يروباسین  مکاح  هک  دـنامن  بجتحم  و  یلاعت - هَّللا  ءاشنا  دـعب  اـمیف  هفرعتـس  اـمک  دوشیم  ققحتم  تباـث و  زین  عیباـنی  رد  یخلب  ناـمیلس 

ناعما و دـقن و  ناقتا و  ظفح و  لامک  هدوب  هینـس  داجما  مورق  لضافا  داقن و  رودـص  لثاما  مخافا و  همئا  ناـکرا  مظاـعا و  ظاـفح  نیطاـسا 
مئارک رخافم  مئاظع و  رثام  لئاقع و  نساحم  لئالج و  لئاضف  ناکم و  تمظع  ناش و  تعفر  تعامج و  ردـصت  رهمت و  تعارب و  مدـقت و 

دبع روباسین  خیرات  ینیدملا و  یسوم  وبا  ظفاح  درفم  فنصم  رظان  رب  نا  زا  يرطش  تسشیب  زا  شیب  تارـضح  نیا  رباکا  تادافا  بسح  وا 
يرزج و ریثا  نبا  نیدلا  زع  لماک  خیرات  يرزج و  ریثا  نبا  نیدلا  دجم  لوصالا  عماج  يزار و  رخف  فینصت  یعفاش  بقانم  یسراف و  رفاغلا 
یبویالا و یلع  نب  لیعامسا  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يوون و  نیدلا  یحم  جاهنم  تاغللا و  ءامسالا و  بیذهت 

هیعفاش تاقبط  یعفای و  ناـنجلا  ةآرم  بیطخ و  نیدـلا  یلو  ةاکـشم  لاـجر  يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  یبهذ و  ربع  ظاـفحلا و  ةرکذـت 
هیندل بهاوم  حرـش  قحلا و  دبع  خیـش  ةاکـشم  لاجر  نیدلا و  رـصان  نباب  ریهـشلا  یقـشمدلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  ظافحلا  تاقبط  یکبس و 

رـصاعم و ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  للکم و  جات  یناشخدب و  دمحم  ازرم  ظافحلا  مجارت  یناقرزلا و  یقابلا  دبع  نب  دمحم 
رد شنا  بتک  نیا  تارابع  رثکا  رب  هدش و  روطسم  هقباس  تادلجم  ضعب  رد  هروکذم  بتک  تارابع  زا  یـضعب  تسرهاظ  حضاو و  نآ  ریغ 

هلمج زا  نینیعلا  ةرق  رد  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  هداـفا  بسح  مکاـح  هک  ینادیم  زین  يوشیم و  فـقاو  هیتآ  تادـلجم  ضعب 
ۀئام رد  دشابیم و  هداد  تراشب  ناشدوجوب  ترـضح  نآ  هک  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملا  متخ  بانج  نید  نیددجم 

هدرک ترضح  نآ  نیبم  نید  ءایحا  ون  رس  زا  هعبار 
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ءاصخلا و هلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسنآ  مکاح  تلابن  تلالج و  هحـضاو  هلدا  هلمج  زا  هدروآ و  لـمعب  ثیدـح  ملع  ناـقتا  ماـکحا و  و 
وا تاجرخم  تایورمب و  اجباج  هفحت  باتک  نیمه  رد  زین  بطاخم  دوخ  هکلب  دـناهدومن  مکاح  تاـیاورب  لالدتـسا  جاـجتحا و  نینیعلا  ةرق 

بوکنملا دناعملا  دحاجلا  فنا  مغری  بولطملا و  ساسا  دّیشی  اّمم  اذه  ّلک  هدروآ و  ار  نآ  قح  لها  هلباقمب  دناهدز و  کسمت  تسد 

موس یس و  هجو 

هیلع و هَّللا  یّلص  بام  تلاسر  بانجب  نآ  تبسن  هدروآ و  مظنب  ار  ثیدح  نیا  یـسودرفلا  هاشفرـش  نب  قاحـسا  نب  نسح  مساقلا  وبا  هکنآ 
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هدومرف  همانهاش  رد  هچنانچ  هدومن  مزج  متح و  لامکب  ملس 
لوسر  دیاتس  یبوخب  ار  وا  هک  لوتب  تفج  دوب  یلع  مراهچ 

تسربمغیپ  لوق  نخس  نیا  تسرد  تسرد  مّیلع  مملع  رهش  نم  هک 
تسوا  زاوآ  رب  مشوگ  ود  ییوگ  وت  تسوا  زار  نخس  نیک  مهد  یهاوگ 

دردب دراین  تیور  راتفگ  وچ  درگمرب  ناز  تفگ  وگ  شاب  نادب 
نآ هضافتسا  ترهش و  تیاهن  لیلد  همانهاش  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یسودرف  مظن  هک  تسین  باجتحا  افخ و  ریخ  رد  بابلا  بابرا  رب  و 
نیا فینصت  هک  اریز  دشابیم  ماصحملا  ّدلا  دنع  یتح  نآ  تیملـسم  هکلب  ماع  صاخ و  ره  دزن  نآ  تیلوبقم  لامک  دهاش  مایالا و  میدق  زا 
بر بیبح  ترتع  نایعیـش  اب  دومحم  دومحمان  دانع  دودـحم و  ریغ  بصعت  هتفاـی و  دوجو  تمـس  دومحم  ناطلـس  تراـشا  بسحب  باـتک 

دورسم و روطسم  تنس  لها  مالعا  بتک  رد  دوعوملا  مویلا  یلا  مالسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  دوروملا  ضوحلا  بحاص  لآم  نیعبتم  دودو و 
دودعم بوسحم و  ناشهمئا  هیعفاش و  ياهقف  هلمج  زا  تارضح  نیا  دزن  وا  هکلب  دوجوم  روکذم و  نا  رد  زین  ثیدح  ملعب  وا  یگتفیش  لاح 

هتفگ و هنـسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  تسدومحم  حودمم و  تارـضح  نیا  رباکا  هنـسلا  رب  همیخف  رثآم  حئادم و  همیظع و  رخافم  دماحمب و  و 
لها بهذـم  داسف  یلع  ۀّـجحب  سیلف  هبهذـم  نع  عجر  یتح  كولملا  ضعب  دـنع  اهلعف  ۀـفینح و  وبا  اهزیجی  یتلا  ةولـصلا  نم  هرکذ  ام  اـما 

امک ۀنـسلا  لها  روهمج  اهرکنی  ةولـصلا  هذه  مهنم و  دـحا  یطخی  هنا ال  نولوقی  مهنع ال  جرخی  قحلا ال  نا  نولوقی  ۀنـسلا  لها  نال  ۀنـسلا 
هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  ۀنـس  نم  هنا  هدنع  رهظ  ام  یلا  عجر  اّمنا  نیکتکبـس و  نب  دومحم  وه  هرکذ  يّذلا  کلملا  دمحا و  یعفاشلا و  کل و 

نایعألا تایفو  رد  ناکلخ  نبا  ۀـضفارلا و  امیـس  عدـبلا ال  لها  یلع  امایق  سانلا  دـشا  نم  ناک  مهل و  دـعا  كولملا و  رایخ  نم  ناک  ملس و 
يّذلا هباتک  یف  هرکذ  مدقملا  ینیوجلا  کلملا  دبع  یلاعملا  وبا  نیمرحلا  ماما  رکذ  هتفگ و  وا  تالاح  زا  يرطـش  رکذ  دـعب  دومحم  همجرتب 

ملعب اعلوم  ناـک  هنع و  هَّللا  یـضر  ۀـفینح  یبأ  بهذـم  یلع  ناـک  روکذـملا  دومحملا  ناطلـسلا  نا  قحـالا  راـیتخا  یف  قلخلا  ثیغم  هاـمس 
یعفاشلا بهذمل  اقفاوم  اهرثکا  دجوف  ثیداحالا  رـسفتسی  ناک  عمـسی و  وه  هیدی و  نیب  خویـشلا  نم  ثیدحلا  نوعمـسی  اوناک  ثیدـحلا و 

مهنم سمتلا  ورم و  یف  نیقیرفلا  نم  ءاهقفلا  عمجف  ۀّکح  هدلخ  یف  عقوف  هنع  هَّللا  یضر 
121 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع و هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  بهذم  یلع  نیتعکر  هیدی  نیب  اولـصی  نا  یلع  قافتالا  عقوف  رخآلا  یلع  نیبهذملا  دحا  حیجرت  یف  مالکلا 
هرکذ مدـقت  دـق  يزورملا و  لافقلا  یلـصف  امهنـسحا  وه  ام  راـتخی  رکفتی و  ناطلـسلا و  هیف  رظنیل  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـفینح  یبأ  بهذـم  یلع 
هوجو یلع  ضئارفلا  بادآلا و  ننسلا و  تائیهلا و  ناکرالاب و  یتا  ۀلبقلا و  لابقتسا  ةرتسلا و  ةراهطلا و  نم  ةربتعم  طئارـش  هغبـسم و  ةراهطب 
یـضر ۀفینح  وبا  زوجی  ام  یلع  نیتعکر  یلـص  مث  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  اهنود  یعفاشلا  مامالا  زوجی  ةالـص ال  هذـه  لاق  مامتلا و  لامکلا و 

بابذلا و عمتجا  ةزافملا و  یف  فیـصلا  میمـص  یف  ناک  رمتلا و  ذیبنب  أّضوت  ۀـساجنلاب و  هعبر  خـطل  مث  اغوبدـم  بلک  دـلج  سبلف  هنع  هَّللا 
ود ۀیسرافلاب  ۀیآ  أرق  مث  ۀیسرافلاب  ربک  ءوضولا و  یف  ۀین  ریغ  نم  ةالصلاب  مرحا  ۀلبقلا و  لبقتسا  مث  اسکعنم  اسکنم  هئوضو  ناک  ضوعبلا و 

اهّیا لاق  مالـسلا و  ۀـین  ریغ  نم  هرخآ  یف  طرـض  دهـشت و  عوکر و  ریغ  نم  لـصف و  ریغ  نم  کیدـلا  تارقنک  نیترقن  رقن  مث  زبس  کـکرب 
نید وذ  اهزوجی  ةالصلا ال  هذه  لثم  نال  کتلتقل  ۀفینح  یبأ  ةالص  ةالّصلا  هذه  نکت  مل  ول  ناطلسلا  لاقف  ۀفینح  یبأ  ةالـص  هذه  ناطلـسلا 

اعیمج نیبهذملا  أرقی  ابتاک  اینارصن  ناطلسلا  رما  ۀفینح و  یبأ  بتک  راضحاب  لافقلا  رماف  ۀفینح  یبأ  ةالـص  هذه  نوکت  نا  ۀیفنحلا  ترکناف 
یضر یعفاشلا  بهذمب  کسمت  ۀفینح و  یبأ  بهذم  نع  ناطلسلا  ضرعاف  لافقلا  هاکح  ام  یلع  ۀفینح  یبأ  بهذم  یلع  ةولّصلا  تدجوف 

يدحا و ۀنـس  ءاروشاع  ۀلیل  هدـلوم  ریّـسلا و  نسحا  نم  هریـس  ةریثک و  دومحم  ناطلـسلا  بقانم  تناک  نیمرحلا و  ماما  مالک  یهتنا  هنع  هَّللا 
یلاعت هَّللا  همحر  ۀنزغب  ۀئامعبرا  نیرشع و  نیتنثا و  لیق  يدحا و  ۀنس  رفص  رشع  يداح  لیق  رخآلا و  عیبر  رهش  یف  یفوت  ۀئامثالث و  نیتس و 

وبا ۀلودلا  فیس  نیکتکبس  نب  دومحم  ناطلسلا  هتفگ و  ۀئامعبرأ  نیرشع و  يدحا و  هنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  همالع  و 
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عالق و ةدع  ذخاف  دـنهلا  فارطا  یلع  رهنلا  ءاروام  دالب  نم  نوزغی  نیذـلا  ةازغلا  ریما  هوبا  ناک  روصنم  یبأ  ۀـلودلا  رـصان  ریمالا  نب  مساقلا 
هل تناد  هکلم و  مظع  ناسارخ و  رئاس  یلع  یلوتـسا  مث  رهنلا  ءاروام  دالب  مث  ۀـنزغ  حـتتفاف  دومحم  اّماف  اـیمارک  ناـک  تسب و  ۀـیحان  حـتتفا 
ناک یـسرافلا  رفاغلا  دـبع  لاق  داهجلا  یف  قدـص  مزع و  یلع  ناک  ۀعـساو و  ادالب  هنم  حـتتفاف  ماع  ّلـک  دـنهلا  هسفن و  یلع  ضرف  ممـالا و 

قفوم روغلا  دـیعب  اّیکذ  ناک  ةرفـس و  وا  ةوزغ  نع  هکلم  ۀنـس  نم  ۀنـس  تلخ  ام  هتاوزغ  یف  ارفظم  یلاعت  هَّللا  ۀـملک  ءـالعا  یف  ۀـینلا  قداـص 
یعدی ۀنزغب  هربق  ءاملعلا و  دروم  هسلجم  ناک  يارلا و 
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هَّللا دبع  یلوالا و  يدامج  یف  یّفوت  هَّللا  همحر  ۀظحل  ۀظحل  هلاوحا  هتانکس و  هتاکرح و  تظفح  خیراوت و  همایا  یف  فنـص  دق  لاق و  هدنع 

لـضف نم  روهـشم و  وه  ام  دومحم  ناطلـسلا  نع  اورکذ  اّمم  هتفگ و  ۀئامعبرا  رـشع و  ۀنـس  عئاقو  لیذ  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب 
ام یه  ۀبیرغ و  ةردان  یلع  ۀلمتشم  ۀبیجع  ۀیـضق  هرخف  روکذملا و  بهذملا  لضف  هنم  ملعی  هرکذ و  نآلا  یتایـس  ام  دودعم  یعفاشلا  بهذم 

قلخلا ثیغمب  موسوملا  هباتک  یف  ینیوجلا  دمحم  یبأ  مامالا  خیشلا  نب  کلملا  دبع  یلاعملا  وبا  نیلصالا  عورفلا و  لحف  نیمرحلا  ماما  رکذ 
وا سانلا  ناک  ثیدحلا و  ملعب  اعلوم  ناک  هنع و  هَّللا  یـضر  ۀـفینح  یبأ  بهذـم  یلع  ناک  روکذـملا  دومحم  ناطلـسلا  نا  قحلا  رایتخا  یف 

یضر یعفاشلا  بهذمل  اقفاوم  اهرثکا  دجوف  ثیداحالا  رسفتسی  ناک  عمـسی و  وه  هیدی و  نیب  خویـشلا  نم  ثیدحلا  نوعمـسی  ءاهقفلا  لاق 
قافتالا عقوف  رخآلا  یلع  نیبهذملا  دحا  حیجرت  یف  مالکلا  مهنم  سمتلا  ورم و  یف  نیقیرفلا  نم  ءاهقفلا  عمجف  هّبح  هدلخ  یف  عقوف  هنع  هَّللا 

لقا یلع  امهیف  رـصتقی  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  ۀـفینح  یبأ  بهذـم  یلع  نیتعکر  یعفاـشلا و  بهذـم  یلع  نیتعکر  هیدـی  نیب  اولـصی  نا  یلع 
ۀئامعبرا نیرـشع و  يدـحا و  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  زین  خـلا و  هنـسحا  وه  ام  راتخی  رکفتی و  ناطلـسلا و  هیف  رظنیل  ضورفلا 

یلع رهنلا  ءارواـم  دـالب  نم  نوزغی  نیذـّلا  ةازغلا  ریما  هوبا  ناـک  روصنم  یبأ  ۀـلودلا  رـصان  ریمـالا  نب  دومحم  ناطلـسلا  یفوـت  اـهیف  هتفگ و 
هل ناد  ناسارخ و  رئاس  یلع  یلوتـسا  مث  رهنلا  ءاروام  دالب  مث  ۀنزغ  حتتفاف  دومحم  اما  تسب و  ۀیحان  حتتفا  عالق و  ةدع  ذخاف  دـنهلا  فارطا 

دالبلا هحتف  نم  ءیـش  رکذ  یـضم  دـق  ۀعـساو و  ادالب  هنم  حـتتفاف  ماع  لـک  دـنهلا  وزغ  هسفن  یلع  ضرف  مهـسانجا و  فـالتخا  یلع  قلخلا 
یف هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  مامالا  بهذم  یلا  ۀفینح  یبأ  بهذم  نع  هعوجر  ۀفیرـشلا و  هتمه  ولع  ةدـیمحلا و  ۀـلیمجلا  هتافـص  ةدـیعبلا و 
نب دومحم  هتفگ  ۀـیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باهولا  دـبع  نیدـلا  جاـت  ۀـئام و  عبرـالا  دـعب  ةرـشاعلا  ۀنـسلا  یف  ۀـمدقملا  ۀیـضقلا 

دابعلا و دالبلا و  هل  تناد  نم  لدعلا و  ۀّمئا  دـحا  روصنم  یبأ  ۀـلودلا  رـصان  ریمالا  نبا  ۀـلودلا  فیـس  مسقلا  وبا  ریبکلا  ناطلـسلا  نیکتکبس 
يّذلا ینیمیلا  باتکلا  یمـس  بقللا  اذهب  ۀلودلا و  نیمی  بقلف  اهدعب  اما  ۀـلودلا و  فیـس  ۀنطلـسلا  لبق  بقلی  ناک  هراثآ و  نساحم  ترهظ 
هظافلا نوطبـضی  باتکلا و  اذهب  نونتعی  اهالاو  ام  مزراوخ و  لها  ناطلـسلا و  اذه  ةریـس  یف  یبتعلا  رابجلا  دبع  نب  دـمحم  رـصنلا  وبا  هفنص 

ادیؤم ادیعس  اداوج  احمس  امهف  اهیقف  اطرفم  اعاجش  الداع  اماما  ناطلسلا  اذه  ناک  يریرحلا  تاماقمب  اندالب  لها  دامتعا  نم  دشا 
123 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدم و مهل  لطت  مل  سانلا  ضعب  نوکی  نا  ّالا  هنع  هَّللا  یضر  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دعب  لدعلا  یف  مهل  سماخ  ۀعبرا ال  تدجوف  تربتعا  دق  و 
امه اندالب  یف  کـلم  ناطلـس و  ةدـم و  ناـمزلا  یف  اـمهنیب  کـلملا و  ماـظن  ریزولا  دومحم و  ناطلـسلا  مه  ةدـتمم و  راـثآ  مهنع  ترهظ  ـال 

هیمـسا نا  عیطتـسا  دیهـشلا و ال  یکنز  نب  دومحم  نیدلا  رون  کلملا  هلبق  سدقملا و  تیب  حتاف  بویا  نب  فسوی  نیدـلا  حالـص  ناطلـسلا 
ادحاو امیلقا  ّالا  کلمی  ناک ال  ناف  ادعاصف  نیمیلقا - کلم  نم  ناطلـسلا  نا  لودلا  حلطـصم  نا  اذـه  ببـس  کلذـب و  مسی  مل  هنال  اناطلس 
باتک ءاطخ  فرعی  مث  نم  اهبحاص و  دلبلا و  ریماب  لب  ناطلـسلاب  کلملاب و ال  یمـسی ال  ةدحاو ال  ۀـنیدم  یلع  رـصتقا  نا  کلملاب و  یمس 

حلطصملا و نع  اوجرخ  مهناکف  اهودعی  همکح ال  نال  اکلم  اناطلس و ال  یمسی ال  نا  یغبنی  اناطلس و ال  ةامح  بحاص  نومسی  ثیح  اننامز 
مکح اما  هیلع  مکحی  ناطلـسلا  ّناف  ةدحاولا  ةدلبلا  بحاص  کلذک  کلملا و ال  کلذک  دـی و  هدـی  قوف  نوکی  نا ال  ناطلـسلا  طرـش  نم 
حالص اهحتتفا  امل  رـصم  راید  ربانم  یلع  هل  بطخ  نیدلا  رون  مث  فعـضلا  ةوقلا و  فالتخاب  فلتخیف  همکح  مدع  کلملا و  یلع  ناطلـسلا 
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یلا اندع  ناطلسلاب  کلملا  دعب  تیعدفاثلاث  ۀمث  نیمیلقا  تکلم  كاذ و  ذإ  هحدتما  نم  ضعب  لاق  کلذل  ناطلـسلاب و  یمـس  اذهب  نیدلا و 
اهنود یعفاشلا  زوجی  ةالص ال  هیدی  نیب  لافقلا  یلـص  امل  یعفاشلا  بهذم  یلا  لقتنا  مث  بهذملا  یفنح  الوا  ناک  لوقتف  ۀلودلا  نیمی  رکذ 

نب هاشتلود  نوچ  هریغ و  نیمرحلا و  ماما  هدـعب  نم  اهاکح  مث  هیواتف  یف  ۀـیاکحلا  لافقلا  قاس  دـق  اهنود و  ۀـفینح  وبا  زوجی  ـال  ةالـص  و 
هدومن ناونع  نیاب  نونظلا  فشک  رد  نا  رکذ  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هک  ارعـشلا  ةرکذـت  رد  يدنقرمـس  هاشیتخب  ۀـلودلا  ءالع 

ءارعش نم  ارعاش  نیرشع  هلوا  یف  رکذ  ۀمتاخ و  تاقبط و  عبس  یلع  بتر  هاشیتخب  ۀلودلا  ءالع  نب  هاشتلود  ریمالل  یسراف  ءارعشلا  ةرکذت 
نیعـست و نینثا و  ۀنـس 892  هعمج  نم  غرف  دارطتـسالا و  قـیرط  یلع  خـیراوتلا  نم  دـئاوف  اـهیلإ  مض  سرفلا و  ءارعـش  مـهفدرا  مـث  برعلا 
بولطم و دییشت  يارب  اذهل  هدروآ  لیصفتب  دومحم  تیبصع  تالاح  همانهاش و  فینصت  تاقلعتم  زا  یـضعب  یـسودرف  همجرت  رد  ۀئامنامث 

رباکا هر  یسودرف  مجعلا  نابحـس  رکذ  ةرکذتلا  یف  يدنقرمـسلا  هاشتلود  لاق  دیامنیم  بسانم  ماقم  نیرد  همجرت  نآ  رکذ  دوصقم  ماربا 
يرونخس و داد  قحلا  هداهنن و  دوجو  هرومعمب  ياپ  مدع  متک  زا  یسودرف  لثم  مالسا  راگزور  تدم  نیا  رد  يرعاش  هک  دناقفتم  لضافا  و 

چیه راگزور  ناحیـصف  نارعاش و  زا  هتـشذگ  لاس  دصناپ  نیرد  هک  تسهمانهاش  باتک  يوعد  نیا  قدص  رب  لدع  دهاش  هداد و  تحاصف 
قح رد  تسیئادخ  تیاده  ینعم  نیا  تسین و  ملسم  ار  سکچیه  نارعاش  زا  تلاح  نیا  هدوبن و  همانهاش  باوج  يارای  ار  هدیرفآ 
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تیب  دناهتفگ  یسودرف 

دناشن یسودرف  هلمج  زا  سکچیه  رگ  مرفاک  دناشن  یسوط  یسودرف  نخس  ردناک  هکس 
دناشن یسرک  رس  رب  تفرگ و  شتسد  رگد  وا  نخس  دمآ  نیمز  رب  یسرک  يالاب  زا  لوا 

تیب  تسار  رگید  يزیزع  و 
يدعب  یبن  هک ال  دنچ  ره  دنناربمیپ  نت  هس  رعش  رد 

يدعس  يرونا و  یسودرف و  ار  لزغ  هدیصق و  فاصوا و 
تایلزغ يدعس  راوگرزب  خیش  تایلزغ  لثم  هدایز و  مک و  یکدناب  تفرگ  ناوت  ار  یناقاخ  دئاصق  يرونا  دئاصق  لثم  هک  تس  نیا  فاصنا 

هک دوب  دناوتیم  دشاب و  ارک  دیوگ و  رعش  لضاف  مادک  یسودرف  يراذگنخس  فاصوا و  لثم  اّما  رتابیز  هکلب  دوب  دهاوخ  ورـسخ  هجاوخ 
گرزب یماظن  خیش  تسین و  هقیاضم  نخس  نیرد  تساضیب و  دی  باب  نیرد  ار  یماظن  خیش  دیوگ  درادن و  ملـسم  ار  نخـس  نیا  یـصخش 

مسا اما  رایب  وگ  یتسارب  مکح  هدوب  زیمم  نکب و  وکن  هویـش  ود  ره  رد  لمات  فاصنا  هار  زا  اما  تسیناعم  رپ  نیتم و  دنلب و  وا  نخـس  هدوب و 
هیرق زا  دـنیوگ  هدوب و  سوط  نیقاـهد  زا  دـنکیم و  صلخت  هاشفرـش  نبا  نخـس  ضعب  رد  تسهاشفرـش و  نب  قاحـسا  نب  نسح  یـسودرف 
راهچ يزیراک و  سوط  قاتـسور  رد  دناهتفگیم و  یناسارخ  دـیمع  ار  وا  هک  رتغم  نب  يروس  دـنیوگ  یـضعب  سوط و  لامعا  نم  تسنازر 
لاـح يادـتبا  يوارلا  یلع  ةدـهعلا  تسنآ و  یـسودرف  صلخت  هجو  هدوـب و  هعرزم  نا  ناـبغاب  یـسودرف  ردـپ  ماـن و  سودرف  هتـشاد  یغاـب 

دومحم ناطلـس  هاگردب  یتدم  هتفر و  نینزغب  سوط  زا  لماع  تیاکـشب  هدرکیم و  يدادیب  روج و  ودـب  سوط  لماع  هک  تسنآ  یـسودرف 
هجو صاخ  ماع و  زا  تفگیم  دئاصق  هعطق و  هتخاس  هشیپ  يرعاش  شرخآ  دنامرد  مویلا  جرخب  دشیمن و  یشمتم  وا  مهم  درکیم و  ددرت 

يزور ات  دشیمن  رسیم  وزرآ  نیا  ار  وا  يرصنع  هاج  تیاغ  زا  دوبیم و  يرصنع  داتسا  تبحص  يوزرآ  ارـس و  رد  دیـسریم و  ودب  شاعم 
داتـسا دـندوب  رـضاح  دنايرـصنع  درگاـش  ود  ره  هـک  یخرف  يدجـسع و  سلجم  نآ  رد  دـیناجنگ و  يرـصنع  سلجم  رد  ار  دوـخ  هـلیحب 

یسودرف دجنگیمن  يرعاش  زج  ارعـش  سلجم  رد  ردارب  يأ  تفگ  تفارظ  يور  زا  دید  لکـش  یئاتـسور  درم  نوچ  ار  یـسودرف  يرـصنع 
تفگ  يرصنع  داتسا  تسه  یعورش  هیام  كدنا  نف  نیرد  ار  هدنب  تفگ 

تفگ  يدجسع  نشور  دشابن  هام  وت  ضراع  نوچ 
تفگ  یخرف  نشلگ  رد  دوبن  لگ  تخر  دننام 
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تفگ  یسودرف  نشوج  زا  راذگ  دنک  یمه  تناگژم 
رد ارت  رگم  یتفگ  ابیز  تفگ  ار  یـسودرف  يرـصنع  داتـسا  دـندرک و  بجعت  وا  مالک  نسح  زا  نانگمه  نشپ  گـنج  رد  ویگ  نانـس  دـننام 

ار یسودرف  درک  ناحتما  هلکشم  راعشا  تایبا و  رد  ار  وا  يرصنع  مراد  هارمه  مجع  كولم  خیرات  یلب  تفگ  تسه  یفوقو  نیطالس  خیرات 
ناطلـس تخاس و  دوخ  بحاصم  ار  وا  متخانـشن و  ارت  لـضف  هک  راد  روذـعم  ردارب  يأ  تفگ  تفاـی  رداـق  يرونخـس  يرعاـش و  هویـش  رد 

هک دوب  دـناوتیم  درکیم و  اـههناهب  لاغتـشا  ترثک  زا  يرـصنع  دروآرد و  مظن  دـیقب  ار  مجع  كولم  خـیرات  هک  دوب  هدومرف  ار  يرـصنع 
هک دیـسرپ  ار  یـسودرف  هصقلا  دـشاب  هدوب  راک  نیا  لها  هک  هتفاین  راگزور  نا  رد  ار  سکچیه  دـشاب و  هدوبن  رداق  همانهاش  مظن  رب  شعبط 

داتسا هَّللا  ءاشنا  یلب  تفگ  یسودرف  نتفگ  همانهاش  مظن  یناوت 
125 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدنب نامگ  تسرداق  يرونخس  رب  عبطشوخ و  رایسب  هدمآ  یناسارخ  یناوج  هک  دیناسر  ضرعب  لاحلا  یف  دش و  مرخ  ینعم  نیزا  يرصنع 
ار یـسودرف  يرـصنع  دیوگب  تیب  دنچ  نم  حدم  رد  هک  وگب  ار  وا  تفگ  ناطلـس  دمآ  دـناوت  نوریب  مجع  خـیرات  مظن  هدـهع  زا  هک  تسنا 

تسا  هلمجنآ  زا  تیب  نیا  ههیدب و  تفگب  ناطلس  حدم  رد  تیب  دنچ  یسودرف  درک  تراشا  ناطلس  حدمب 
تسخن  دیوگ  دومحم  هراوهگ  تسشب ز  ردام  ریش  زا  بل  كدوک  وچ 

دومرف صاخ  ناتـسوب  ارـس  رد  ار  وا  هک  دنیوگ  دیامن  مایق  همانهاش  مظن  رب  ات  دومرف  ار  یـسودرف  دمآ و  شوخ  تیب  نیزا  تیاغب  ار  ناطلس 
نا زا  دـعب  دوب  لوغـشم  همانهاش  مظنب  نینزغ  هطخ  رد  لاس  راهچ  تدـم  دـندرک و  ررقم  شاعم  هجو  هرهاشم و  دـنداد و  نکـسم  هرجح  ات 

راهچ درک  عوجر  نینزغب  زاب  نکاس و  سوطب  رگید  لاس  راهچ  تدم  دشاب و  لوغشم  همانهاش  مظنب  دور و  نطوب  هک  درک  لصاح  تزاجا 
دش لوغشم  راکب  لوا  قیرط  رب  زاب  دش و  یناطلس  تیصاخ  ایمیک  رظن  لوبقم  دیناسر و  ناطلـس  ضرعب  دوب  هدروآ  مظنب  ار  همانهاش  گناد 

یتفگ و وا  حدم  دوب و  يدـنمیملا  نسح  نب  دـمحا  هجاوخ  ةافکلا  سمـش  وا  یبرم  يدومرف و  يدـقفت  شزاون و  ار  وا  هاگ  هاگ  ناطلـس  و 
هک دـیناسر  ضرعب  صاخ  سلجم  رد  تیاعـس  يور  زا  دـش و  هتفات  ینعم  نیزا  زایا  درکیمن  دوب  ناطلـس  ناصاخ  هلمج  هک  زاـیأب  تاـفتلا 

رطاخ دناهدوبن  هضفر  زا  رتنمـشد  هفئاط  چیه  وا  رظن  رد  هدوب و  بلـص  تیاغب  بهذـم  نید و  رد  دومحم  ناطلـس  تسیـضفار و  یـسودرف 
ياپ ریز  ارت  ات  میامرفب  هدوب  یطمرق  وت  هک  تفگ  واب  باتع  يور  زا  دومرف و  بلط  ار  وا  يزور  دش  ریغتم  یـسودرف  رب  ببـس  نیزا  ناطلس 

تنـس و لها  زا  هکلب  متـسین  یطمرق  نم  هک  داتفا  ناطلـس  ياپ  رد  لاحلا  یف  یـسودرف  دشاب  تربع  ار  هطمارق  عیمج  ات  دننک  كاله  نالیف 
بهذم نیزا  هکنآ  طرشب  مدیشخب  ارت  نم  اما  دناهدوب  سوط  زا  هعیـش  گرزب  نادهتجم  هک  دومرف  ناطلـس  دناهدرک  ارتفا  نم  رب  متعامج و 

دیناسر و مامتاب  همانهاش  مظن  باتک  دوب  هک  تیفیک  رهب  تشگ  نامگدب  زین  وا  قح  رد  دـش و  ناساره  ناطلـس  زا  نا  زا  دـعب  یئامن  عوجر 
نارگ ودـب  ناطلـس  رطاخ  نوچ  عاطقا  صاخ و  سلجم  یمیدـن  لثم  دروآ  ياجب  گرزب  ناسحا  وا  قح  رد  ناطلـس  هک  دوب  نآ  عمط  ار  وا 

دوخ قح  رد  ار  ماعنا  نیا  تیاغب  یـسودرف  دشاب و  هرقن  مرد  ار  یتیب  هک  دومرف  ماعنا  هرقن  مرد  رازه  تصـش  همانهاش  باتک  هلـص  دوب  هدش 
تـسیب دـیرخ و  یعاقف  مرد  رازه  تسیب  دادـب و  یمامح  ترجا  مرد  رازه  تسیب  دـمآرد و  مامحب  دـش و  رازابب  دتـسب و  اما  تسناد  ریقح 
تسدب ناطلس  رادباتک  زا  ار  همانهاش  باتک  هلیحب  نا  زا  دعب  تخاس و  یفخم  نینزغ  رهش  رد  ار  دوخ  دومن  تمـسق  ناقحتـسمب  مرد  رازه 

تیب  درک  قاحلا  اجنادب  ناطلس  تمذم  رد  تیب  دنچ  دروآ و 
جنگ  جات و  ارم  دشخب  هاش  ات  هک  جنر  همانهشب  مدرب  لاس  یس  هچ 

رز جات  ارم  يداهن  رب  رسب  ردپ  يدوب  هاش  ار  هاش  رگا 
دونش ناگرزب  مان  تسراین  دوبن  یگرزب  شرابت  ردنا  وچ 

یسودرف دوبن و  جایتحا  مامت  نتشون  دراد  میظع  یترهش  تایبا  نیا  یقاب  و 
126 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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زین اج  نآ  درب  رـسب  هاـگ  دـنچ  فاحـص  یلاـعملا  وبا  هناـخ  رد  دـمآ و  ةارهب  یفخم  نا  زا  دـعب  دوب و  يراوتم  نینزغ  رد  هاـم  راـهچ  تدـم 
زین اجنآ  رد  دـیناسر و  سوطب  مامت  تقـشمب  ار  دوخ  یـسودرف  دـندرکیم  يداـنم  اهرهـش  رد  دندیـسریم و  یـسودرف  صحفتب  نـالوسر 

مکاح سوباق  نب  رهچونم  لبق  زا  یناجرج  دبهپـسا  نیح  نآ  رد  هدـش  رادمتـسر  مزاع  درک و  عادو  ار  ابرقا  لاـیع و  لـها و  ندوب  تسناوتن 
زا هک  دیرخب  الط  لاقثم  تصش  دص و  کیب  ار  ناطلس  وجه  تایبا  یسودرف  زا  درک و  یتاعارم  ار  وا  دبهپس  دروآ و  هانپ  ودب  دب  رادمتـسر 

دوبیم يراوتم  فولام  نطو  رد  دوب و  هدـش  یلوتـسم  ورب  يریپ  دومن و  عوجر  سوطب  راـب  رگید  هدرک  تباـجا  وا  دزاـس و  وحم  هماـنهاش 
دیا ام  دارم  قفو  رب  هن  باوج  رگا  هک  درک  يدنمیم  نسح  نب  دـمحا  هجاوخب  ور  تشونیم  یلهد  کلمب  همان  دـنه  رفـس  رد  ناطلـس  یتقو 

دناوخ همانهاش  زا  تیب  نیا  هجاوخ  تسیچ  ریبدت 
بایسارفا  نادیم و  زرگ و  نم و  باوج  دیآ  نم  ماکب  زج  رگا 

ضرعب تفاـی  بیرقت  لـحم و  هجاوخ  تسیچ  وا  لاوحا  اـیا  مدرک  یتیاـنع  مک  اـفج و  یـسودرف  قح  رد  تفگ  دـش  ادـیپ  یتقر  ار  ناـطلس 
راب لین  رتش  هدزاود  ات  دومرف  تقفش  تیانع و  تیاغ  زا  ناطلس  هدوب  يراوتم  سوط  رد  هدش و  دنمتسم  زجاع و  ریپ و  یـسودرف  هک  دیناسر 

هزاوردب یـسودرف  هزانج  نتفر  نوریب  دوب و  نامه  سوط  رابدور  هزاوردب  لین  نارتش  داتـسرف ؟؟؟ سوطب  یـسودرف  ماعنا  ۀهج  هدرک  هدرک 
تفگ  دهز  تیاغ  زا  درکن و  لوبق  دندرک  شرهاوخ  میلست  تاهج  نا  زا  دعب  نامه  نازر 

تسسوط رهـش  رد  وا  ربق  هدوب و  ۀئامعبرا  رـشع و  يدحا  هنس 411  روهـش  رد  یـسودرف  تافو  و  تسین *  یجایتحا  وچ  نیطالـس  لامب  ارم 
ام هیلع  یناکرک  مساقلا  وبا  خیـش  هک  دنیوگ  نینچ  تساجتلا  دقرم  نادب  ار  راوز  تسنیعتم و  وا  فیرـش  دـقرم  مویلا  هیـسابع و  رازم  بنجب 

وزا تسیلاع  تاجرد  ندع  تشهب  رد  ار  یسودرف  هک  دید  باوخ  رد  بش  نآ  هتفگ  سوجم  حدم  وا  هک  درکن  زامن  یـسودرف  رب  قحتـسی 
ره هچ  منادن  یئوت  یتسپ  يدنلب و  ار  ناهج  تیب  تس  نیا  متفگ  دیحوت  رد  هک  تیب  کی  نادب  تفگ  یتفای  هچب  هجرد  نیا  هک  درک  لاؤس 

راکنالاب و ثیدحلا  اذـهل  هضرعت  یف  دویملا * دویحلا  بطاخملا  نا  دودولا * هّلل  دـمحلا  تبثف و  يدنقرمـسلا  مالک  یهتنا  یئوت  یتسه  هچ 
غلب و  دورحلا * یغبلا و  يوذ  دیدنـص  یلع  ّذب  دورملا و  غیزلا و  باحـصا  ناطلـس  یلع  یبرا  دق  دودـصلا * ضارعالاب و  هیقلت  و  دوحجلا *

دونکلا رسخلا و  بیخا  یلع  ۀّیمحلا  ءاولغ  یف  لصح  دونعلا و  یغلا و  یصقا  یلا  ۀیبصعلا  ءاهیت  یف 

مراهچ یس و  هجو 

هلا و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  نیثدحملا  زارط  هکنآ 
هدروآ دوخ  دنسب  هنع  لقن  ام  یلع  هچنانچ  هدومن  تیاور  سابع  نبا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هطساوب  ملس 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 
هدروآ دوخ  دنسب  هنع  لقن  ام  یلع  زین  و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع 
127 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
ءاشنا دعب  امیف  فرعتـس  امک  تسرهاظ  زین  یناکوش  همالع  هدافا  زا  سابع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  ندرک  تیاور  و 
باتک رظان  رب  وا  ناکم  ولع  ناش و  تلـالج  دـشابیم  هینـس  نیفورعم  ظاـقیا  لـثاما  نیروهـشم و  ظاـفح  هلجا  زا  هیودرم  نبا  یلاـعت و  هَّللا 
میقلا نبا  داعملا  داز  یبهذ و  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  مزراوخ و  بطخا  بقانملا  باتک  يومح و  توقای  نادـلبلا  مجعم  یناعمـس و  باسنالا 

بهاوم حرش  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  يرزج و  نیدلا  سمش  نیصح  نصح  یکبـس و  هیعفاش  تاقبط  یماش و  ریثک  نبا  خیرات  یلبنح و 
رثکا تسحئال و  حضاو و  نا  ریغ  بطاخم و  دوخ  ثیدح  لوصا  هلاسر  ینیطنطسق و  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  نونظلا  فشک  یناقرز و  هیندل 
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دق ماخفلا * مهظافح  ملع  و  مالعالا * مهیثدحم  زارط  هیودرم  نبا  اذهف  دوشیم  روکذم  یتادلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  بتک  نیا  تارابع 
الفمالـسلا ۀّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانالا * دیـس  نع  نیقیرطب  ماصعلا * فحـصملا  ربخلا  اذه  رثا  و  ماظنلا * رهبملا  ثیدـحلا  اذـه  يور 

ماه ۀیاوغلا و  دیب  یف  هات  نم  ّالا  اهیعو  بغ  هیف  حدقی  ماصخلا و ال  دلا  نم  وه  يّذلا  دراملا  الا  هیودرم  نبا  ۀیاور  دعب  هیف  نعطی 

مجنپ یس و  هجو 

نمحرلا دبع  هدومن  جارخا  ۀباحـصلا  ۀفرعم  باتک  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناهبـصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  نیثدـحملا  جات  هکنآ 
هتفگ عماوجلا  عمج  رد  یطویس  رکب  یبأ  نب 

ّیلع نع  ۀفرعملا  یف  میعن  وبا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
يأ هنع  رشع  سداسلا  ثیدحلا  هتفگ  یلع  لئاضف  یف  یلج  لوق  هلاسر  رد  یطویس  زین  و 

ۀفرعملا یف  میعن  وبا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نع 
رد یـشخدب  دمحم  ازرم  ءافتکالا و  باتک  رد  یباصو  میهاربا  هدافا  زا  ۀفرعملا  باتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  میعن  وبا  ندرک  تیاور  و 

فرعتس امک  هدرک  لقن  میتی  ّرد  رد  ار  نآ  زین  ینامیلس  نیدلا  رون  دوشیم و  رهاظ  حضاو و  زین  نیبحملا  ۀفحت  اجنلا و  حاتفم  راربالا و  لزن 
یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دعب  امیف 

مشش یس و  هجو 

ثیدـح نیا  تیمتح  توبث و  لاـمک  هدومن  حدـم  مولعلا  مکحلا و  ۀـنیدم  باـب  بقلب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  میعن  وبا  هکنآ 
موقلا و دیـس  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  ءایلوألا  ۀـیلح  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  حـضاو و  بابلا  باحـصا  رب  فیرش 
نیقتملا و یلو  نیعیطملا و  رون  نیدـتهملا و  ۀـیار  تاراشالا  طبنتـسم  تابطاخملا و  سار  مولعلا و  مکحلا و  ۀـنیدم  باـب  دوبعملا  بوبحم 

نیقتملا ةدق و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  املع  مهرفوا  املح و  مهمظعا  اناقیا و  ۀیضق و  مهموقا  انامیا و  ۀباجا و  مهمدقا  نیلواعلا  ماما 
دهعلا یعاولا و  نذالا  لوئسلا و  ناسللا  لوقعلا و  بلقلا  بحاص  دیرفتلا  ملع  عماول  یلا  ریشملا  دیحوتلا  قئاقح  نع  یبنملا  نیفراعلا  ۀنیز  و 

هَّللا نید  یف  نشیخألا  نیقراملا  غمد  نیطساقلا و  عضو  نیثکانلا و  عفدف  نحملا  نونف  نم  یقو  نتفلا و  نویع  أقف  یفاولا 
128 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاـقث و نیرهمتم  ناـکرا و  نیدـمتعم  ناـیعا و  نیدنتـسم  نأـشلا و  لـیلج  داـقن  ناـش و  نیا  ظاـفح  زا  میعن  وبا  هَّللا و  تاذ  یف  سوسمملا 
یعفاشلا بقانم  باتک  رظان  رب  وا  هیهب  دماحم  لئاقع  هیهش و  مراکم  سئافن  هدوب  هینـس  نیمخفم  رابک  نیمظعم و  نیطاسا  تابثا و  نیرحبتم 

نب دمحم  دیوملا  وبا  فینـصت  هفینح  یبا  دیناسم  عماج  لاجرلا  ءامـسا  يرزجلا و  ریثألا  نبا  نیدلا  زع  لماک  خـیرات  يزارلا و  نیدـلا  رخفل 
یبویالا یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  رشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  هیمیت و  نبا  هنـسلا  جاهنم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یمزراوخلا و  دومحم 

بیطخ و نیدلا  یلو  ةاکشم  لاجرلا  ءامسا  يدرولا و  نبا  رصتخملا  ۀمتت  یبهذ و  دمحا  نب  دمحم  مالسالا  لود  ربع و  ظافحلا و  ةرکذت  و 
هیعفاش تاقبط  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  يدفـصلا و  کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  تایفولاب  یفاو  میقلا و  نبا  داعملا  داز 

ۀبهـش یـضاقلا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  يونـسالا و  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یکبـسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع 
خیرات ینارعـش و  باهولا  دبع  راونالا  حقاول  یطویـس و  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  دمحا و  نیدلا  باهـش  لئالدـلا  حیـضوت  يدـسالا و 

نسح يولوم  نسحتسم  لوق  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتسب  یبلاعث و  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  يرکبراید و  دمحم  نب  نیسح  سیمخ 
هقباس تادلجم  رد  بتک  نیا  تارابع  زا  یضعب  تسا  رهاب  رهاظ و  رصاعم  ناخ  قیدص  يولوم  للکم  جات  ءالبنلا و  فاحتا  رصاعم و  نامز 
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نبا دوریم  افتکا  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  دش  دهاوخ  روکذم  هیتآ  تادلجم  ضعب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نا  زا  يرطش  هدش و  روکذم 
روهشملا ظفاحلا  یناهبصالا  نارهم  نب  یسوم  نب  قاحسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاحلا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ 

ۀیلحلا هباتک  هب و  اوعفتنا  هنع و  اوذخا  لضافالا و  نع  ذخا  تاقثلا  ظافحلا  رباکا  نیثدـحملا و  مالعا  نم  ناک  ءایلوالا  ۀـیلح  باتک  بحاص 
ملـسا نارهم  هدج  نارکذ  ةروصلا و  هذـه  یلع  هبـسن  هَّللا  دـبع  هدـلاو  ۀـمجرت  یف  هنم  تلقن  ناهبـصا  خـیرات  باتک  هل  بتکلا و  نسحا  نم 

رکذ یتایس  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀیواعم  نب  هَّللا  دبع  یلوم  هنا  هدادجا و و  نم  ملسا  نم  لوا  هنا  یلا  ةراشا 
یف دلو  هما  لبق  نم  هدج  دنع  نفد  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنس  بجر  یف  یفوت  هدلاو  نارکذ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ۀیواعم  نب  هَّللا  دبع 

نیثلث و ۀنـس  مرحملا  نم  نیرـشعلا  يداحلا و  نینثالا  موی  لیق  رفـص و  یف  یفوت  نیثلث و  عبرا و  لیق  ۀـئامثالث و  نیثلث و  تس و  ۀنـس  بجر 
وبا یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبرا  نیثلث و  هنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  یلاعت و  هَّللا  همحر  ناهبـصاب  ۀئامعبرا 

مرحملا و یف  ناهبصاب  ءانبلا  نب  فسوی  نب  دمحم  دهازلا  طبـس  لوحالا  یفوصلا  ظفاحلا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  یناهبـصالا  میعن 
هل
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امهتقبط و مصالا و  یسلبارطلا و  ۀمیثخ  هل  زاجتسا  اهدعب  ۀئامثالث و  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  یف  هعمـسا  هوبا و  هب  ینتعا  ۀنـس  نوعـست  عبرا و 

یبأ راسمـسلا و  دیعـس  نب  دمحا  لاسعلا و  سراف و  نبا  نع  يور  هنونف  ثیدـحلا و  نم  راحبتـسالا  ظفحلا و  عم  دانـسالا  ولعب  ایندـلاب  درفت 
یهتنا راطقالا  یف  ةروهـشملا  رابکلا  فیناصتلا  فنـص  ناسارخ و  زاـجحلا و  قارعلاـب و  مهتقبط  دـالخلا و  نب  رکب  یبأ  وا  فوصلا  نب  یلع 

راوغالا و یلا  ةرئاسلا  هفیناصت  تغلب  داهولا و  لالتلا و  یف  هتیـص  راط  يّذلا  داقنلا * مهظاقیا  درف  و  دارفالا * مهظافح  دحا  میعن و  وبا  اذـهف 
متحلاب و هتبثا  وداجمالا  مهرباکا  نیب  فورعملا  ۀباحصلا  ۀفرعم  هباتک  یف  دادتحالا * يوذ  فان  مغرملا ال  ثیدحلا  اذه  يور  دق  داجنالا *

بطاخملا نم  بجعلا  لک  بجعلاف  دالبلا  راصمالا و  نیب  روهـشملا  ءایلوالا  ۀیلح  هباتک  یف  دایکلا  عادخلا و  بابرا  رودـص  یف  ءرد  مزجلا 
بسابس نیبئاجلا  داحجلا * نیرکنملا  کلـس  یف  هسفن  مظن  و  دادللا * ماصخلا و  ننـس  یلع  یـضم  فیک  داقتنالا * عیدبلا  داوفلا * دیدحلا 

داو لک  یف  هتعلا  همعلا و  نم  نیمئاهلا  دانعلا * فیحلا و 

متفه یس و  هجو 

یّلص بآمتلاسر  بانج  زا  دوخ  لصتم  دنـسب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دمحا  نب  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  هکنآ 
یتسناد و بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  همالع  حیرصت  زا  اقـسلا  نبا  تیاور  هجو  رد  افنآ  هچنانچ  هدومن  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

باتک رد  یلزاغملا  نبا  همالع  تسا  هینـس  رابحا  مالعا  رابک و  همئا  زا  راطعلا  نسحلا  وبا  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  اـضیا  دـعب  اـمیف  هیلع  فقتس 
رظان رب  وا  ناکم  تعفر  ناش و  تلـالج  هدوتـس و  یعفاـش  هیقف  فصوب  ار  وا  ررکم  هدروآ و  راـثکا  ریفوتب و  وا  راـبخا  تاـیاور و  بقاـنملا 

دق راوغالل * رباسلا  مههیقف  راطعلا  نسحلا  وبا  اذـهف  ریّطلا  ثیدـح  دـلجم  یف  هترابع  ترم  دـق  تسحئال و  حـضاو و  زین  یبهذ  ربعلا  باتک 
نم ّالا  رامـضالا * طاطلالاب و  ول  هفاعی و  الف  راحـسالا * تامـسن  یلع  هحئاوفب  يرازلا  راهزالا * جیرا  هحفاونب  يرزملا  ثیدحلا  اذـه  يور 

ظقیتلاب قیفوتلا  یلو  هَّللا  و  رادکالا * شابغالا و  یف  ههمعل  صاغ  نم  ّالا  راکنالا * دوحجلاب و  هاقلتی  و ال  راذقالا * رـساخب و  الا  هثبخل  فلا 
رابتعالا رصبتلل و  عزوملا  وه  و  راصبتسالا * و 

متشه یس و  هجو 

هدومن تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يدرواملاب  فورعملا  یعفاشلا  يرـصبلا  بیبح  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ةاـضقلا  یـضقا  هکنآ 
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دیامرفیم و بلاط  یبأ  لآ  بقانم  رد  ۀمحرلا  هیلع  بوشآرهش  نبا  همالع  هچنانچ 
قرط و ۀینامث  نم  دمحا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  عامجالاب  مالّسلا  هیلع  ّیبنلا  لاق 

130 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بیطخلا قرط و  ۀـعبرا  نم  نیهاـش  نبا  قرط و  ۀتـس  نم  یباـعجلا  یـضاقلا  قرط و  ۀتـس  نـم  ۀـطب  نـبا  قرط و  ۀعبـس  نـم  یفقثلا  مـیهاربا 
نـسحلا وبا  يرکّـسلا و  روصنم  وبا  يدرواملا و  یـضاقلا  یناعمـسلا و  هاور  دـق  نیقیرط و  نم  نیعم  نب  ییحی  قرط و  ۀـثالث  نم  یخیراتلا 

يدروام
میملا حتفب  يدرواملا  هتفگ  باسنالا  باتک  رد  یناعمس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  هدوب  هینـس  ریراحن  ياهبن  مخافا  ریهاشم و  ياهقف  مظاعا  زا 
ضعب نال  ۀبسنلا  هذهب  ءاملعلا  نم  ۀعامج  رهتشا  هلمع و  درواملا و  عیب  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ۀلمهملا  لادلا  اهرخآ  یف  ءارلا و  نوکـس  واولا و  و 

نکس ةرصبلا  لها  نم  يدرواملاب  فورعملا  يرصبلا  بیبح  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ةاضقلا  یـضقا  مهنم  هعیبی  هلمعی و  ناک  هدادجا 
ةریثک نادلبب  ءاضقلا  ۀیالو  هیلإ  لعج  کلذ و  ریغ  هعورف و  هقفلا و  لوصا  یف  ةدع  فیناصت  هل  نییعفاشلا و  ءاهقفلا  هوجو  نم  ناک  دادغب و 

رحز نب  يدع  نب  دـمحم  نع  ۀـفیلخ و  یبأ  بحاص  یلبجلا  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  ثدـح  نارفعزلا و  برد  یف  دادـغب  نکـس  و 
ظفاحلا بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  هنم  عمس  يدادغبلا و  لضفلا  نب  دّمحم  نب  رفعج  يدزالا و  یّلعملا  نب  دمحم  يرقنملا و 

نم لوالا  عیبر  رهـش  یف  تام  ۀقث و  ناک  هنع و  تبتک  بیطخلا  لاق  يربکعلا و  شداک  نب  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحا  زعلا  وبا  مهرخآ  ۀـعامج  و 
رد لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا  نیدلا  زع  ۀنـس و  نینامث  اتـس و  غلب  دق  ناک  برح و  باب  ةربقم  یف  دغلا  نم  نفد  ۀئامعبرا و  نیـسمخ و  ۀنس 

يدرواملا بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نیـسحلا  وبا  ةاضقلا  یـضاق  یفوت  لوالا  عیبر  ینعی  هخلـس  یف  هتفگ و  ۀئامعبرا  نیـسمخ و  ۀنـس  عئاقو 
رد ناکلخ  نبا  ۀنـس و  نینامث  تس و  هرمع  ناک  ةریثک و  مولع  یف  هریغ  يواحلا و  اهنم  ةریثک  فیناـصت  هل  اـماما و  ناـک  یعفاـشلا و  هیقفلا 

ۀیعفاشلا و ءاهقفلا  هوجو  نم  ناک  یعفاشلا  هیقفلا  يدرواملاب  فورعملا  يرصبلا  بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو 
باتک هیف  هل  بهذملل و  اظفاح  ناک  دادغبب و  ینئارفسالا  دماح  یبأ  خیشلا  نع  مث  ةرـصبلاب  يرمیـصلا  مساقلا  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  مهرابک 

یف دادغب  نطوتـسا  ةریثک و  نادـلبب  ءاضقلا  هیلإ  ضوف  بهذـملاب و  ۀـماتلا  ۀـفرعملا  رحبتلاب و  هل  دهـش  الا و  دـحا  هعلاطی  مل  يذـّلا  يواحلا 
میرکلا و نآرقلا  ریسفت  يواحلا  ریغ  فیناصتلا  نم  هل  ۀقث و  ناک  لاق  دادغب و  خیرات  بحاص  رکب  وبا  بیطخلا  هنع  يور  نارفعزلا و  برد 

ریغ رـصتخم و  وه  بهذملا و  یف  عانقالا  کلملا و  ۀسایـس  ةرازولا و  نوناق  ۀیناطلـسلا و  ماکحالا  ایندلا و  نیدلا و  بدا  نویعلا و  تکنلا و 
عـضوم یف  اهلک  اهعمج  امنا  ائیـش و  هتایح  یف  هفیناصت  نم  رهظی  مل  هنا  لیق  هب و  ساّنلا  عفتنا  بدـالا و  هقفلا و  لوصا  یف  فنـص  کـلذ و 

مل یلاعت  هّلل  ۀصلاخ  ۀین  دجا  مل  ینال  اهرهظا  مل  اّمنا  یفینصت و  اهّلک  ینالفلا  ناکملا  یف  یّتلا  بتکلا  هب  قثی  صخشل  لاق  هتافو  تند  املف 
توملا تیناع  اذاف  ردک  اهبشی 

131 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف اهقلا  بتکلا و  یلا  دـمعاف  اهنم  ءیـش  یّنم  لبقی  مل  هنا  ملعاف  اهترـصع  اهیلع و  تضبق  ناف  يدـی  یف  كدـی  لعجاف  عزنلا  یف  تعقو  و 

کلذ لاق  ۀـصلاخلا  ۀـّینلا  نم  هوجرا  تنک  امب  ترفظ  دـق  ینا  تلبق و  اهنا  ملعاـف  كدـی  یلع  ضبقا  مل  يدـی و  تطـسب  نا  ـالیل و  ۀـلجد 
رکذ هدعب و  هبتک  ترهظاف  لوبقلا  ۀمالع  اهنا  تملعف  يدی  یلع  ضبقی  مل  اهطـسبف و  هدـی  یف  يدـی  تعـضو  توملا  براق  املف  صخـشلا 

دادغبب انا  ةرصبلا و  نم  یلا  یخا  بتک  لاق  روکذملا  يدرواملا  نع  دادغب  خیرات  لوا  یف  بیطخلا 
ریداقم تقاع  نا  اهیلإ و  امدق  ینقوشی  دادغبب  ءاوهلا  بیط 

روصقم دودمم و  نیئاوهلا  بیط  تعمج  ذإ  نالا  اهنع  يربص  فیکف 
هسفنل  ةرصبلاب  یطساولا  بتاکلا  ریخلا  وبا  اندشنا  لاق  يدرواملا  نسحلا  وبا  یندشنا  شداک  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحا  زعلا  وبا  لاق 

نوکسلا  كرحتلا و  نایسف  نوکی  امب  ءاضقلا  ملق  يرج 
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نینجلا  هتواشغ  یف  قزری  قزرل و  یعست  نا  کنم  نونج 
یه  هرکذ و  مدقملا  فنحالا  نب  سابعلا  تایبا  دشنی  ناک  ةرصبلا  یلا  اعجار  دادغب  نم  جرخ  امل  يدرواملا  نسحلا  ابا  ّنا  لاقی  و 

انیهرکم انجرخ  اهانفلا  اّملف  اهل  نیهراک  انمقا 
انیوه نم  ۀقرف  شیعلا  ّرما  نکل  انب و  دالبلا  بح  ام  و 
انیهر اهب  داوفلا  تفلخ  ینیعل و  تناک  ام  ّرقا  تجرخ 

قشف اهلها  ةرصبلا و  یسن  کلذ و  دعب  هل  تباط  مث  اهل  اهراک  دادعب  لخدف  اهتقرافم  رثؤی  ناک  ام  ةرـصبلا و  لها  نم  ّهنأل  کلذ  لاق  امنا  و 
رهـش خلـس  ءاثلثلا  موی  یفوت  ملعا و  هَّللا  یناعمـسلا و  هلاق  رهنلا  ءارو  امب  نکاسلا  ینزملا  دمحم  یبال  تایبالا  هذه  نا  لیق  دـق  اهقارف و  هیلع 

يدرواملا یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنس  نونامث  تس و  هرمع  دادغبب و  برح  باب  ةربقم  یف  دغلا  نم  نفد  ۀئامعبرا و  نیسمخ و  ۀنـس  لوالا  عیبر 
هتفگ و ۀئامعبرا  نیـسمخ و  هنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  دمحا  نب  دـمحم  یناعمـسلا و  هلاق  اذـکه  درواملا  عیب  یلا  ۀبـسن 

ریغ نیدلا و  ایندـلا و  بدا  عانقالا و  يواحلا و  فنـصم  یعفاشلا  يرـصبلا  بیبح  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ةاضقلا  یـضقا  يدرواملا 
یلع هقفت  ۀنس  نینامث  اتس و  شاع  دادغب و  نکس  مث  ةریثک  دالب  ءاضق  یلو  ۀیبرعلاب  اریصب  ریسفتلا  لوصالا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  کلذ و 

نم رخآ  ۀعامج و  یحمجلا و  ۀـفیلخ  یبأ  بحاص  یلبجلا  نسحلا  نع  ثدـح  دادـغبب و  دـماح  یبأ  یلع  ةرـصبلاب و  يرمیـصلا  مسقلا  یبأ 
نب دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ةاضقلا  یـضقا  هتفگ و  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  شداـک و  نب  زعلا  وبا  هنع  يور 

ریرحنلا مامالا  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعس  نب  هَّللا  دبع  فیناصتلا و  بحاص  یعفاشلا  يدرواملا  بیبح 
سیفنلا ریبکلا  يواحلا  فنصم  یعفاشلا  يدرواملا  يرصبلا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ةاضقلا  یضقا  ریبکلا  رحبلا 

132 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نویعلا و بلقلا و  میرکلا و  نآرقلا  ریسفت  کلملا و  ۀسایس  ةرازولا و  نوناق  ۀیناطلسلا و  ماکحالا  نیدلا و  ایندلا و  بدا  عانقالا و  ریهـشلا و 

نکـس مث  ةریثک  دالب  ءاضق  یلو  ۀـّیبرعلاب  اریـصب  ریـسفتلا  لوصالا و  هقفلا و  یف  اماما  ناک  کلذ و  ریغ  بدـالا و  هقفلا و  لوصا  یف  فنص 
ۀعامج و نع  ثدح  دادغبب و  ینئارفـسالا  دماح  یبأ  خیـشلا  یلع  ةرـصبلاب و  يرمیّـصلا  مسقلا  یبأ  یلع  هقفت  نینامث  اتـس و  شاع  دادغب و 

یف هفیناصت  نم  ائیـش  رهظی  مل  هنا  لیق  هب و  سانلا  عفتنا  دادـغب و  خـیرات  بحاص  بیطخلا  هنع  يور  مولعلا و  سرد  بهذـملل  اظفاح  ناـک 
اهرهظا مل  امنا  یفینصت و  اهلک  ینالفلا  ناکملا  یف  یتلا  بتکلا  ءالوه  صخـشل  لاق  هتافو  تند  املف  عضوم  یف  اهعیمج  عمج  اّمنا  هتایح و 

مل هنا  ملعاف  اهترـصع  اهیلع و  تضبق  ناف  يدی  یف  كدی  لعجاف  عزنلا  یف  تعقو  توملا و  تنیاع  اذاف  یلاعت  هّلل  ۀـصلاخ  اهدـجا  مل  ینال 
لعفف هوجرا  تنک  امب  ترفظ  دق  تلبق و  دق  اهنا  ملعاف  كدـی  یلع  ضبقا  مل  يدـی و  تطـسب  نا  ۀـلجد و  یف  اهقلاف  اهنم  ءیـش  ینم  لبقی 

نع دادـغب  خـیرات  لوا  یف  بیطخلا  رکذ  هدـعب و  هبتک  رهظاف  لوبقلا  ۀـمالع  اهنا  ملعف  هدـی  یلع  اهـضبقی  مل  هدـی و  طـسبف  کـلذ  ّیـصولا 
دادغبب انا  ةرصبلا و  نم  یخا  یلا  بتک  لاق  يدرواملا 

ریداقم تقاع  نا  اهیلإ و  امدق  ینقّوشی  دادغبب  ءاوهلا  بیط 
روصقم دودمم و  نیئاوهلا  بیط  تعمج  ذإ  نالا  اهنع  يربص  فیکف 

بح ام  و  انیهرکم * انجرخ  اهانفلا  اّملف * اهل  نیهراک  انمقا  فنحالا  نبا  تایبا  دشنی  ناک  ةرـصبلا  یلا  اعجار  دادغب  نم  جرخ  امل  هنا  لیق  و 
درواملا و عیب  یلا  ۀبـسن  يدرواملا  انیهر و  اهب  داوفلا  تفلخ  و  ینیعل * تناک  ام  رقا  تجرخ  انیوه * نم  ۀقرف  شیعلا  رمأ  نکل * انب و  دالبلا 

بیبح نب  دمحم  نب  یلع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باهولا  دبع  نیدلا  جات  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنـس  نونامث  تس و  هرمع 
ةوبنلا لئالد  ریـسفتلا و  ایندلا و  نیدلا و  بدا  هقفلا و  یف  عانقالا  يواحلا و  بحاص  يدرواملا  نسحلا  وبا  نأشلا  عیفرلا  ردقلا  لیلجلا  مامالا 
يدـع نب  دـمحم  ۀـفیلخ و  یبأ  بحاـص  یلبجلا  نسحلا  نع  يور  کـلذ  ریغ  کـلملا و  ۀسایـس  ةرازولا و  نوناـق  ۀیناطلـسلا و  ماـکحالا  و 

رکب وبا  هنع  يور  يدادغبلا و  لقعملا  نب  دّمحم  نب  رفعج  يدزالا و  یلعملا  نب  دمحم  يرقملا و 
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ناک دادغبب و  ینئارفـسالا  دماح  یبأ  خیـشلا  یلا  لحر  مث  يرمیـصلا  یلع  ةرـصبلاب  هقفت  شداک و  نب  زعلا  وبا  مهرخآ  ۀـعامج  بیطخلا و 

نینـس دادغب  ةرـصبلاب و  سرد  قاحـسا  وبا  خیـشلا  لاق  مولعلا  رئاس  یف  ماتلا  ننفتلا  بهذـملا و  یف  ۀطـسابلا  دـیلا  هل  نأشلا  عیفر  الیلج  اماما 
فیناصت هل  نییعفاشلا و  ءاهقفلا  هوجو  نم  بیطخلا  لاـق  یهتنا و  بهذـملل  اـظفاح  ناـک  بدـالا و  هقفلا و  یف  ةریثک  تافنـصم  هل  ةریثک و 

ملعلا نم  ّنف  لک  یف  ناسحلا  فیناصتلا  هل  ۀّمئالا  دحا  ناطلسلا  نادلبب  ءاضقلا  هیلإ  لعج  لاق و  کلذ  ریغ  هعورف و  هقفلا و  لوصا  یف  ةدع 
تند املف  عضوم  یف  اهعمج  هتایح و  یف  هفیناصت  نم  ائیـش  رهظی  مل  هنا  لیق  اموی و  رـشع  دـحا  ةافولا  یف  بیطلا  یبأ  یـضاقلا  نیب  هنیب و  و 

توملا و تنیاع  اذاف  ۀـصلاخ  ۀـین  دـجا  مل  ینال  اهرهظا  مل  اّمنا  یفینـصت و  اهّلک  ینـالفلا  ناـکملا  یف  یّتلا  بتکلا  هب  قثی  نمل  لاـق  هتاـفو 
ۀلجد یف  اهقلا  بتکلا و  یلا  دمعاف  اهنم  ءیش  ینم  لبقی  مل  هنا  ملعاف  اهترصع  اهیلع و  تضبق  ناف  يدی  یف  كدی  لعجاف  عزنلا  یف  تعقو 
براق املف  صخـشلا  کلذ  لاق  ۀینلا  نم  هوجرا  تنک  امب  ترفظ  دق  ّینا  تلبق و  دق  اهنا  ملعاف  كدی  یلع  ضبقا  مل  يدـی و  تطـسب  نا  و 

یلا ۀبـسنلاب  اذه  لعل  تلق  هدعب  هبتک  ترهظاف  لوبقلا  ۀـمالع  اهنا  تملعف  يدـی  یلع  ضبقی  مل  اهطـسبف و  هدـی  یف  يدـی  تعـضو  توملا 
یلع لادـلا  يدرواملا  مالک  نم  هتایح و  یف  هیلع  هتأرق  تلمکا  ام  اهنم  هطخ و  هیلع  ةریثک و  ةدـع  هتافنـصم  نم  تیار  دـقف  ـالا  يواـحلا و 

ام هتعمج  اباتک  عویبلا  یف  تفنـص  ینا  یلاح  نم  هب  كرادتأ  اّمم  لاقف و  ایندـلا  نیدـلا و  بدا  باتک  یف  هرکذ  ام  هسفنل  هتدـهاجم  هنید و 
ینا تروصت  هب و  بجعا  تدـک  لمکتـسا و  تدـهن و  اذإ  یتح  يرطاخ  هیف  تررک  یـسفن و  هیف  تدـهتجا  ساـنلا و  بتک  نم  تعطتـسا 

مل لئاسم  عبرا  تنمـضت  طورـش  یلع  ۀـیدابلا  یف  هادـقع  عیب  نع  ینالاسف  نایبارعا  سلجم  یف  انا  ینرـضح و  هملعب  اـعالطا  ساـنلا  دهـشا 
تلقف ۀعامجلا  هذـه  میعز  تنا  باوج و  کتلاس  امیق  كدـنع  اما  الاقف  اربتعم  امهلاح  یلاحب و  ارکفم و  تقرطاف  اباوج  اهنم  ءیـشل  فرعا 

نییـضار هنع  افرـصناف  امهعنقا  امب  اعرـسم  امهباجاف  هالاسف  یباحـصا  نم  ریثک  ملعلا  یف  همدقتی  دـق  نم  ایتأ  مث  افرـصنا  کل و  اهیا  الاقف  ال 
لاق بجعلا  حانج  امهل  ضفخنا  سفنلا و  دایق  امهل  للذـت  ۀـمیظع  ربدـت  ۀحیـصن و  رجاز  کلذ  ناـکف  لاـق  نا  یلا  هملعل  نیدـماح  هباوجب 

دق ناک  لاق و  برح  باب  ةربقم  یف  دغلا  نم  نفد  ۀئامعبرا و  نیسمخ و  ۀنـس  لوالا  عیبر  رهـش  خلـس  ءاثلثلا  موی  یف  تام  ۀقث  ناک  بیطخلا 
* رافـسالا رینملا  ثیدحلا  اذه  يور  دـق  رابحالا * مهمالعا  ةودـق  و  رابکلا * مهئاهقف  ةدـمع  يدرواملا  اذـهف  یهتنا  ۀنـس  نینامث  اتـس و  غلب 

رافسالل هرونب  نیزملا 
134 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ضاف نم  ّالا  هنعط  یلع  مدقی  رابف و ال  فیحلا  بسابس  یف  لض  نم  ّالا  هنع  جلتخی  و ال  راح * فسعلا و  هماهم  یف  هات  نم  ّالا  هیف  باتری  الف 
هب راهناف  راه * فرج  افـش  یلع  تاکلهلا  نم  وه  نم  الا  هحدـقی  و ال  راغ * هنید و  ضاغ  نم  ّالا  هنم  ضغلا  یلع  يرتجی  و ال  راف * هنغض و 

رارقلا سئب  ریعسلا و  ةوه  یف  يدرت  نم  الا  يرزی  و ال  رانلا * یلا 

مهن یس و  هجو 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یقهیبلا  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  هکنآ 
لاق ظعاولا  دـمحا  نب  لیعامـسا  ةاضقلا  خیـش  انربخا  لاق  یمزراوخلا  یمـصاعلا  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  دـهازلا  خیـشلا  اـنربخا 
نب دمحم  انربخا  لاق  یلاعت  هَّللا  همحر  يولعلا  دواد  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  انربخا  لاق  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا 
نع ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق  يورهلا  تلصلا  وبا  انثدح  لاق  ّيروباسینلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لاق  ینارعشلا  يورهلا  دعـس  نب  دمحم 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا 
باسنا هظحالمب  تارـضح  نیا  دزن  یقهیب  رثاکتم  رهمت  رفاو و  رحبت  ناقتا و  ظفح و  ناعما و  دـقن و  عالطا و  ترثک  عاب و  لوط  تیاـهن  و 

نبا نایعألا  تایفو  يومح و  توقای  نادـلبلا  مجعم  يرزجلا و  ریثالا  نبا  لماک  خـیرات  يزارلا و  رخفلل  یعفاشلا  بقانم  باـتک  یناـعمس و 
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ریـس يدرولا و  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  رـصتخملا  ۀـمتت  یبویالا و  یلع  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  وبا  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  ناـکلخ و 
یعفای دعسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  بیطخلا و  نیدلا  یلو  ةاکشم  لاجرلا  ءامسا  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربع و  ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و 

یطویـس و ظافحلا  تاقبط  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  باهولا  دبع  هیعفاش  تاقبط  و 
بهاوم حرش  یبلاعث و  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  يولهد و  قحلا  دبع  خیش  زا  ةاکشم  لاجر  يوانم و  ریدقلا  ضیف  يراق و  یلع  الم  ةاقرم 
رصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم  للکم  جات  مولعلا و  دجبا  ءالبنلا و  فاحتا  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتسب  یناقرز و  یقابلا  دبع  هیندل 

افتکا تارابع  زا  یـضعب  رکذ  رب  اج  نیا  رد  هیبشتلا  ثیدـح  دـلجم  یف  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  هیلع  فقتـس  اـمک  تسناـیع  حـضاو و  نا  ریغ  و 
هیقفلا يدرجورـسخلا  یقهیبلا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  هتفگ  ناـیعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  دوریم 

مث ثیدـحلا  یف  عیبلا  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاحلا  باحـصا  رابک  نم  نونفلا  یف  هنارقا  درف  هنامز و  دـحاو  روهـشملا  ریبکلا  ظفاحلا  یعفاـشلا 
هبلط یف  لحر  هب و  رهتـشا  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  يزورملا  يرمعلا  دمحم  نب  رـصان  حتفلا  یبأ  نع  هقفلا  ذـخا  مولعلا  عاونا  یف  هیلع  دـئازلا 

هیف فنصف  فینصتلا  یف  عرش  اهیلإ و  یهتنا  یتلا  دالبلا  ۀیقبب  کلذک  هرصع و  ءاملع  نم  ناسارخب  عمـس  زاجحلا و  لابجلا و  قارعلا و  یلا 
عمج نم  لوا  وه  ءزج و  فلا  هفیناصت  غلبت  لیق  یتح  اریثک 
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ةوبنلا و لئالد  ریغصلا و  ننـسلا  ریبکلا و  ننـسلا  هتافنـصم  روهـشم  نم  تادلجم و  رـشع  یف  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  مامالا  صوصن 

ماما لاق  لیلقلاب و  ایندلا  نم  اعناق  ناک  کلذ و  ریغ  لبنح و  نب  دمحا  بقانم  یبلطملا و  یعفاشلا  بقانم  نامیالا و  بعش  راثالا و  ننـسلا و 
رـصن سانلا  رثکا  نم  ناک  هنم و  یعفاشلا  یلع  هل  ناف  یقهیبلا  دـمحا  ّالا  ۀـنم  هیلع  یعفاشلل  الا و  بهذـملا  یعفاش  نم  ام  هقح  یف  نیمرحلا 

نایعألا نم  ۀعامج  ثیدحلا  هنع  ذخا  فلسلا و  ةریـس  یلع  ناک  اهیلإ و  لقتنا  باجاف و  ملعلا  رـشنل  روباسین  یلا  بلط  یعفاشلا و  بهذملا 
یف یفوت  ۀئامثالث و  نینامث و  عبرا و  ۀنس  نابعش  یف  هدلوم  ناک  مهریغ و  يریشقلا و  معنملا  دبع  يوارفلا و  دمحم  یماحشلا و  رهاز  مهنم 
ءابلا حـتفب  قهیب  یلا  هتبـسن  یلاـعت و  هَّللا  همحر  قهیب  یلا  لـقن  روباـسینب و  ۀـئامعبرا  نیـسمخ و  ناـمث و  ۀنـس  یلوـالا  يداـمج  نم  رـشاعلا 

اهنم و اخـسرف  نیرـشع  یلع  روباسین  یحاونب  ۀـعمتجم  يرق  یه  فاق و  ۀـحوتفملا  ءاهلا  دـعب  اهتحت و  نم  ةانثملا  ءایلا  نوکـس  ةدـحوملا و 
هلـضفل مهدنع  حبـص * يذلا  زوشنملا  مهملع  و  روهـشملا * مهملاع  یقهیبلا  اذهف  یهتنا  ۀـمجعملا  ءاخلا  مضب  یه  اهارق و  نم  درجورـسخ 

هلا هیلع و  روبحملا * ّیبنلا  نع  روبزملا * هدنسب  روثاملا * ثیدحلا  اذه  يور  دق  رودصلا * ةدقنلا  دنع  امخفم  هلبنل  راص  و  روهمجلا * ذالم 
ئـساخلا ّالا  هیف  يرتمی  و ال  روبثملا * دـئاحلا  ّالا  دـحجلاب  هاقلتی  و ال  روکنلا * دـحاجلا  ّالا  ّدرلاب  هلباقی  الف  روشنلا * موی  یلا  مالـسلا  فـالآ 

و ال روبثلا * دـصح  رورغلا و  هاقـس  و  روجفلا * عرز  نم  ّالا  هنعطی  و ال  روجهملا * لوذـخملا  رداـغلا  اـّلا  هل  يرتعی  ـال  و  روحدـملا * مولملا 
ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  ورومالا  تاهبتشم  هیلع  تیمع  و  رورغلا * تالتاف  هتلتف  نم  ّالا  هرکنی 

ملهچ هجو 

باتک ترابع  زا  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  نارـشب  نباب  فورعملا  يوحنلا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دـمحم  بلاغ  وبا  هکنآ 
یلاعت و هَّللا  ءاشنا  اضیا  دـعب  امیف  کلذ  یلع  فقتـس  تسرهاظ و  حـضاو و  هتـشذگ  مود  هجو  رد  اقباس  هک  یلزاغملا  نبا  همالع  بقاـنملا 
یبهذ و ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  زا  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  نایعا  نیققحم  تادافا  بسح  نارشب  نبا  همالع  هرهاب  نساحم  هرهاز و  دماحم 

ۀیفنحلا ءامسا  یف  هینج  رامثا  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  یـشرقلا و  دمحم  نب  رداقلا  دبع  هیفنحلا  تاقبط  یف  هئیـضم  رهاوج 
یلع حودمملا  فوصوملا  نارشب * نبا  لیلجلا  مهتمالع  اذهف  رکذ  یلع  کنم  نکیلف  هدش  روطسم  لوقنم و  يراقلا  دمحم  ناطلس  نب  یلع 

ناهربلا رینلا  نأشلا * یلعلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  نایعألا * مهرباکا  ۀنسلا 
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هَّللا و  ناودـعلا * یف  حـلملا  دـناعلا  الا  هنع  دـیحی  و ال  نارکـسلا * ۀـّماعلا  ّالا  هنع  ّلضی  الف  نآمّظلل * درابلا  و  ناریحلا * مجنلاـک  وه  يذـلا 
نامرحلا قافخالا و  هماهم  عطق  نع  یقاولا  وه  و  نارسخلا * ۀبیخلا و  لهاجم  بوج  نع  مصاعلا 

مکی لهچ و  هجو 

هدرک تیاور  هددـعتم  قرطب  ساـبع  نبا  ثیدـح  زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يدادـغبلا  بیطخلاـب  فورعملا  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هکنآ 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  هچنانچ 

دبع نب  دمحم  انثدح  لاق  نیصح  یبأ  نب  دمحا  نب  میهاربا  انث  لاق  يرمیصلا  یلع  نب  دمحا  انثدح  لاق  يرمیصلا  یلع  نب  نیـسحلا  انربخا 
لاق سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق  هیقفلا  يدادـغبلا  دـمحم  نب  رفعج  انثدـح  لاق  یمرـضحلا  رفعج  وبا  هَّللا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  زین  و 

نب دمحا  هَّللا  دبع  وبا  انث  لاق  ناحطلا  هیوداق  نب  دمحا  رکب  وبا  انث  لاق  دهاشلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انث  لاق  یقیتعلا  دـمحم  نب  دـمحا  انربخا 
لوسر لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرضلا  ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق  ۀملس  نب  ءاجر  ینثدح  لاق  میلس  نب  دیزی  نب  دمحم 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  زین  و 

انث لاق  دلاخم  نب  لیعامـسا  نب  رمع  انثدح  لاق  روباس  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انث  لاق  رفظملا  نب  دمحم  انثدـح  لاق  یلع  یبأ  نب  یلع  انربخا 
دارأ نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرضلا  ۀیواعم  وبا 

بابلا تایلف  اهباب 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  زین  و 

دبع تلـصلا  وبا  انث  لاق  يرابنالا  نمحرلا  دبع  نب  مساقلا  انثدح  لاق  یـضاقلا  مرکم  رکب  وبا  انربخا  لاق  قزر  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انثدـح 
یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق  يورهلا  ةرـسیم  نب  نامیلـس  نب  حلاص  نب  مالّـسلا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا 

مود لهچ و  هجو 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  زین  رباج  ثیدح  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  بیطخ  هکنآ 
دمحا انث  لاق  قاقدلا  دمـصلا  دبع  نب  دـمحم  بیطلا  وبا  انث  لاق  يرقملا  نب  رکب  وبا  انربخا  لاق  يرکـسدلا  یلع  نب  ییحی  بلاط  وبا  انربخا 

لاق نامهب  نب  نمحرلا  دـبع  نع  مثیخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دـبع  نع  نایفـس  انث  لاق  قازرلا  دـبع  اـنربخا  لاـق  بتکملا  رفعج  وبا  هَّللا  دـبع  نب 
ةرجفلا لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  یلع  دیب  ذخا  وه  ۀـیبیدحلا و  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تعمس 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هتوص  اهب  دمی  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن و  نم  روصنم 

موس لهچ و  هجو 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  زین  نینمؤملا  ریما  بانج  ثیدح  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  بیطخ  هکنآ 
دّمحم نب  هَّللا  دبع  انربخا 
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يدنکلا ریـشب  نب  ییحی  انثدح  بوقعی  نب  دابع  انثدح  یمعثخلا  صفح  نب  نیـسحلا  رفعج  وبا  انثدح  رفظملا  نب  دمحم  انثدح  هَّللا  دبع  نب 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  ةرمض  نب  مصاع  نع  یلع و  نع  ثراحلا  نع  قاحـسا  یبأ  نع  ینادمهلا  میهاربا  نب  لیعامـسا  نع 
ملعلا و ۀنیدم  انا  بیطلا و  الا  بیطلا  نم  جرخی  لهف  اهقرو  ۀعیشلا  اهترمث و  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  ّیلع  اهلصا و  انا  ةرجش  ملس  هیلع و 

بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع 
ءاش نا  دش  دهاوخ  رهاظ  حضاو و  زین  یجنک  بلاطلا  ۀیافک  زا  دنـس  نیاب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دادغب  خـیرات  رد  بیطخ  ندرک  تیاور  و 

یلاعت هَّللا 

مراهچ لهچ و  هجو 

فقتـس هدرک و  لقن  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  حیحـصت و  رب  لمتـشم  نیعم  نب  ییحی  زا  هددعتم  تایاور  دادـغب  خـیرات  رد  بیطخ  هکنآ 
دعب امیف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  اهیلع 

مجنپ لهچ و  هجو 

باتک رد  یباصو  میهاربا  هچنانچ  هدرک  تیاور  زین  قرتفملا  قفتملا و  باـتک  رد  ساـبع  نبا  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  بیطخ  هکنآ 
يأ هنع  هتفگ و  ءافتکالا 

هجرخا بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 
قرتفملا یف  بیطخلا  كردتسملا و  یف  مکاحلا 

هطاحا و هک  تسنا  زا  رتالاب  تارـضح  نیا  تادافا  ربانب  بیطخ  هرهاظ  نساحم  هرهاز و  دـماحم  هرخاف و  بتارم  هرهاب و  بقانم  قفتملا و  و 
ریثا نبا  لماک  خیرات  یناعمـسلا و  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دادغب  خـیرات  لیذ  باسنالا و  باتک  رظان  رب  نا  زا  يذـبن  درک  ناوت  نآ  ياصحا 
یف رـصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یمزراوخ و  دومحم  نب  دـمحم  دـیوملا  وبا  زا  هفینح  یبا  دـیناسم  عماج  لاـجر  ءامـسا  يرزج و 
ربع ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و  ریس  يدرولا و  نباب  ریهشلا  رفظم  نب  رمع  رصتخملا  ۀمتت  یبویالا و  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  رشبلا  رابخا 
دبع هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  باهولا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  دمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  مالـسالا  لود  و 

نیسح سیمخ  خیرات  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  يدسا و  هبهش  یضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  يونسا و و  میحرلا 
یـسیع يدـهم  وبا  دـیناسالا  دـیلاقم  یکلاملا و  یناقرزلا  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  هیندـل  بهاوم  حرـش  يوانم و  ریدـقلا  ضیف  يرکبراـید و 

جات مولعلا و  دـجبا  ءالبنلا و  فاحتا  بحاصهاش و  دوخ  نیثدـحملا  ناتـسب  یناشخدـب و  دـمحم  ازرم  ظافحلا  مجارت  یکلاملا و  یبلاـعثلا 
ناخ نسح  قیدـص  يولوم  دوریم - افتکا  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  تسراکـشآ  حـضاو و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  لـلکم 

بحاص بیطخلاب  فورعملا  يدادغبلا  تباث  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  هتفگ  للکم  جات  رد  رـصاعم 
یلع لدـی  هناف  هافکل  خـیراتلا  يوس  هل  نکی  مل  ول  نیرحبتملا و  ءاملعلا  نینقتملا و  ظافحلا  نم  ناک  تافنـصملا  نم  هریغ  دادـغب و  خـیرات 

یلماحملا و نسحلا  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  فصوی و  نا  نم  رهشا  هلضف  فنصم و  ۀئام  نم  ابیرق  فنص  میظع و  عالطا 
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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  ۀئامعبرا  نیتس و  ثلث و  ۀنـس  ۀـجحلا  يذ  عباس  نینثالا  موی  یف  یفوت  رهـشلا و  نم  نیقب  تسل  سیمخلا  موی 
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ناک اریثک و  هب  عفتنا  هنال  هشعن  لمح  نم  ۀلمج  نم  ناک  هَّللا  همحر  يزاریـشلا  قاحـسا  ابا  خیـشلا  نا  تعمـس  لاوش و  یف  یفوت  یناعمـسلا 
برغملا و ظفاح  باعیتسالا  باتک  بحاص  ربلا  دبع  نب  فسوی  ورمع  وبا  قرشملا و  ظفاح  هتقو  یف  ناک  هنا  بجعلا  هفیناصت و  یف  هعجاری 

یفوصلا دعس  نب  لیعامسا  تاکربلا  ابا  ّنا  دادغب  خیرات  یف  راجنلا  نب  نیدلا  بحم  رکذ  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  یتایس  امک  ةدحاو  ۀنس  یف  اتام 
ّلک یف  هیلإ  یـضمی  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  یفاحلا  رـشب  ربق  بناج  یلا  اربق  هسفنل  دعا  دق  ناک  یفوصلا  ءارهز  نب  رکب  ابأ  خیـشلا  نا  لاق 

ءاجف یفاحلا  رـشب  ربق  بناـج  یلا  نفدـی  نا  یـصوا  دـق  ناـک  بیطخلا و  رکب  وبا  تاـم  اـملف  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  هولأس  ءارهز و  نب  رکب  یبأ  یلا  ثیدـحلا  باحـصا 
کلذ هل  اورکذ  دعـس و  یبأ  خیـشلا  يدلاو  یلا  اؤاج  کلذ  وار  املف  ینم  ذخؤی  نینـس  ذنم  یـسفنل  هتددعا  دق  عضوم  لاق  ادیدش و  اعانتما 

هبناج یلا  تنا  ءایحالا و  یف  یفاحلا  رـشب  نا  ول  کل  لوقا  نکل  ربقلا و  مهطعا  کل  لوقا  انا ال  هل  لاق  ءارهز و  نب  رکب  اـبأ  خیـشلا  رـضحاف 
نا یغبنی  اذـکهف  لاق  یناکم  هسلجا  موقا و  تنک  لب  لاق ال  هنم  یلعا  دـعقت  نا  کـب  نسحی  ناـک  کـنود أ  دـعقی  بیطخلا  رکب  وبا  ءاـجف 
اتئام وه  هلام و  عیمجب  قدصت  ناک  دـق  برح و  بابب  هبناج  یلا  هونفدـف  هنفد  یف  هل  نذا  رکب و  یبأ  خیـشلا  بلق  باطف  لاق  ۀـعاّسلا  نوکی 
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  نیتس  نم  رثکا  فنص  بقع و  هل  نکی  مل  نیملـسملا و  یلع 
اذه هتقو  یف  هظفح  ثیدحلا و  ملع  هیلإ  یهتنا  دق  ناک  هتوم و  دعب  ۀحلاص  تامانم  هل  تیئر  ملعا و  هَّللا  ۀئامثالث و  نیعـست و  يدحا و  ۀنس 

قرطب فیرـشلا * ثیدـحلا  اذـه  يوری  فینملا * بیطخلا  اذـهف  یهتنا  ۀعـساو  ۀـمحر  یلاعت  هَّللا  همحر  راجنلا  نبا  باتک  نم  هتلقن  ام  رخآ 
فینع دحاج  لکل  اماغرا  فیصرلا * ةدیشم  ةدیدس  دیناسا  و  فیفر * تاذ  ةدیدع 
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هیف نعاطلاف  فیرحتلا * ریوزتلا و  لها  تالبعزخلا  ریبتت  و  فیفلتلا * قیفّلتلا و  لها  تاهرتلا  ریمدت  و  فیخـس * رکنم  ّلک  ردـصل  اعاجیا  و 

فیفزلا ففذلاب و  نایغطلا  يواهم  یلا  عرسم  هیلع  يرازلا  و  فیجولا * ببخلاب و  ناودعلا  یماوم  یف  لغوم 

مشش لهچ و  هجو 

باـتک رد  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یبـطرقلا  يرمنلا  ربـلا  دـبع  نباـب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وـبا  هکنآ 
هتفگ و مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بانج  همجرت  رد  باعیتسا 

یهتنا هباب  نم  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  هیلع  هَّللا  یلص  هنع  يور 
لاطباب جـهل  نم  يزخا  ورـس  نینمؤملا و  رودـص  حرـش  ورقا  نینقوملا و  نویع  رّون  ورب  قحلا و  لـها  یلا  نسحا  ثیحّربلا  دـبع  نبا  رد  هّللف 
ریعـسلا یلا  دـئاقلا  لالـضلا  یف  مهمحقا  وّرغ  تاـفارخلا و  قیوزتـب  هعایـشا  هعاـبتا و  عدـخ  وّرج  ةریرج و  مظعا  بکترافّرـصا  ثیدـحلا و 
نیثدحم نیقذاح و  يامظع  نیلماک و  ياهبن  زا  ربلا  دـبع  نبا  وّرـضلا  هغیز و  نع  یقاولا  وه  وّزـشلا  ۀـّیغ و  نع  مصاعلا  هَّللا  وّرحلا  دعـصملا 

باسنا عبتتم  رظان و  رب  وا  دـماحم  بقانم و  تسا  هینـس  قاذـح  نیروهـشم  هلجا  قاـفا و  نیفورعم  نیطاـسا  راـخف و  یلاـع  نیدـقنم  راـبک و 
لود ربع و  ءالبنلا و  ریـس  ظافحلا و  ةرکذـت  يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  ءادـفلا و  وبا  رـصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یناـعمس و 

یطویس و ظافحلا  تاقبط  یقشمد و  نیدلا  رـصان  نبا  ظافحلا  تاقبط  هنحـش و  نبا  رظانملا  ضور  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  مالـسالا 
دمحم ازرم  ظافحلا  مجارت  یناقرز و  هیندل  بهاوم  حرـش  یبلاعث و  يدهم  وبا  دـیناسالا  دـیلاقم  دـمحا و  نیدـلا  باهـش  لئالدـلا  حیـضوت 

حـضاو و رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  للکم و  جات  مولعلا و  دـجبا  بطاخم و  دوخ  نیثدـحملا  ناتـسب  یناشخدـب و 
دمحم ازریم  دوریم  تارابع  ضعب  رب  افتکا  اج  نیا  رد  هدش  روکذم  ریط  ثیدح  تیالو و  ثیدـح  دـلجم  رد  تارابع  نیا  رثکا  تسرهاظ 

دحا ربلا  دـبع  نباب  فورعملا  رمع  وبا  یـسلدنالا  يرمنلا  ربلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  هتفگ  ظافحلا  مجارت  رد  یناشخدـب 
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ۀبطرق و یلا  ۀبسنلا  هذه  ةدحوملا  ءابلا  اهرخآ  یف  ۀلمهملا و  ءاطلا  مض  ءارلا و  نوکس  فاقلا و  مضب  لاق  یبطرقلا و  ۀبـسن  یف  هرکذ  ۀّمئالا 
اثیدـح و امیدـق و  نف  ّلک  یف  ءاملعلا  نم  ةریثک  ۀـعامج  اهنم  جرخ  ناطلـسلا  کلم  راد  یه  سلدـنالا و  برغملا  دالب  نم  ةریبک  ةدـلب  یه 

ردقلا لیلج  اریبک  الـضاف  اماما  ناک  ظفاحلا  یبطرقلا  یـسلدنالا  يرمنلا  ربلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  اهیلإ  ۀبـسنلاب  روهـشملا 
نیتس ثلث و  ۀنس  تام  تلق  هتافو  خروی  مل  یهتنا و  یفاصرلا  نوفیص  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  نع  يوری  فیناصتلا  فنص 

مسقلا نب  فلخ  هخویش  نم  ۀنس و  نوعست  سمخ و  تام  موی  هل  ناک  دحاو و  ریغ  اهخرا  ۀئامعبرا  و 
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دبع یناسغلا و  یلع  وبا  مزح و  نب  دمحم  وبا  هنع  يور  ۀعامج  یـضرفلا و  نب  دیلولا  وبا  یجابلا و  نب  رمع  وبا  نایفـس و  نب  ثراولا  دبع  و 
ظافحلا تاقبط  یف  نیدلا  رصان  نبا  یبهذلا و  هرکذ  قلخ و  یبطاشلا و  زوفم  نب  رهاط  يدیمحلا و  هَّللا 

متفه لهچ و  هجو 

نبا همالع  بقانملا  باتک  ترابع  زا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یناجدنغلا  یـسوم  نب  دمحا  نب  نسح  دمحم  وبا  هکنآ 
زا یناجدنغ  دمحم  وبا  همجرت  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  اضیا  بیرقنع  اهیلع  فقتـس  تسرهاظ و  حضاو و  هتـشذگ  مراهچ  هجو  رد  هک  یلزاغملا 

روکذم و نیلقث  ثیدح  دلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تسوا  تلابن  تمظع و  تلالج و  تقاثو و  تیاهن  تبثم  هک  یناعمس  باسنالا  باتک 
و ینابملا * دیشملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  ینالاذفلا  درفلا  مهدنسم  و  یناتسملا * تبثلا  ۀقثلا  مهخیش  یناجدنغلا  اذهف  دش  دهاوخ  روطـسم 
و ال ئناشلا * دناعملا  دحاجلا  ّالا  هعفدل  ضرعتی  و ال  یناجلا * بئاخلا  رـساخلا  ّالا  هدرل  يدصتی  الف  یناغملا * دیطالا  ربخلا  کلذـب  ثدـح 

یناوعلا تالضم  هب  تهات  نم  ّالا  هیف  باتری  و ال  ینامالا * بذاوک  هتعدخ  نم  الا  هیف  يرتمی 

متشه لهچ و  هجو 

هچنانچ هدومن  تیاور  هددعتم  قرطب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد 

حلاص نب  مالـسلا  دبع  يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدح  لاق  ۀلمرلاب  يورهلا و  میحرلا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لاق  نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  انثدـح 
نمف اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ 
هتفگ بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  زین  و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
هل تلق  ۀئامعبرا  نیثلث و  عبرا و  ۀنس  هب  رقاف  هیلع  یتءارقب  هَّللا  همحر  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دمحا  نب  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا 

یفریـصلا نسحلا  نب  رمع  ان  هَّللا  همحر  یطـساولا  ظفاحلا  ءاقـسلا  نباب  بقلملا  ینزملا  ناـمثع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  مکربخا 
رباج نع  ناهرب  نب  نمحرلا  دبع  نع  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  يروثلا  نیفـس  انا  لاق  قازرلا  دبع  ان  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  ان  هَّللا  همحر 

مث هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  لاقف  ّیلع  دضعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ذخا  لاق  هَّللا  دبع  نب 
همحر جرفلا  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دـمحم  بلاط  وبا  انربخا  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاقف  هتوص  اهب  ّدـم 

دّمحم رفعج  وبا  انا  یمحلملا  دیمح  نب  دمحم  ان  انذا  رازبلا  ناذاش  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دمحا  رکب  وبا  انا  یلاعت  هَّللا 
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یّلص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  ان  يورهلا  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  ان  ۀّیطع  نب  راّمع  نب  دمحم 
نب دـمحم  نیـسحلا  وبا  انا  نامثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انربخا  بابلا  تاـیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اـهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ان یندعلا  رمع  نب  صفح  ان  افـصم  نب  دمحم  ان  نامیلـس  نب  دمحم  نب  دّمحم  يدنغابلا  ان  يدادغبلا  ظفاحلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  رفظملا 
نم الا  تویبلا  یتوت  اهباب و ال  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  ّیلع  نع  ریرج  نع  هیبا  نع  رمع  نب  یلع 
هَّللا دیبع  نب  دمحا  ان  ۀساد  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  ان  اطساو  انیلع  مدق  يرصبلا  رایـس  نب  رهاط  نب  دیز  روصنم  وبا  انربخا  اهباوبا 

سابع نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  ان  حلاص  نب  مالـسلا  دبع  ان  سابعلا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  ان  لبقم  نب  دـمحا  نب  رکب  ان 
نب دّمحم  نب  لضفلا  مسقلا  وبا  انربخا  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

یسوم نب  دمحم  دیعس  وبا  انا  ۀئامعبرا  نیثالث و  عبرا و  ۀنـس  نم  ناضمر  رهـش  یف  انعماج  یف  ءالمإ  اطـساو  انیلع  مدق  یناهفـصالا  هَّللا  دبع 
حلاص نب  مالسلا  دبع  ان  يورهلا  میحرلا  دبع  نب  دمحم  ان  مصالا  بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  انا  روباسینب  یفریـصلا  ناذاش  نب  رـصقلا  نب 
ملعلا دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  ان 

نب دمحم  ان  يرقملا  دّمحم  نب  یلع  ان  یشرقلا  تلصلا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انا  یـسوم  نب  دمحا  نب  نسحلا  انربخا  بابلا  تایلف 
تعمس لاق  نمحرلا  دبع  نع  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  رمعم  انا  قازرلا  دبع  ان  بدؤملا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ان  راّزبلا  ۀبعـش  نب  یـسیع 

اذه بلاط  یبأ  نب  یلع  عیضب  ذخا  وه  ۀیبیدحلا و  موی  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج 
تایلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاقف  هتوص  اهب  دـم  مث  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما 

نب رمع  نب  میهاربا  رهاط  ابا  ّنا  هنع  هتیاور  یف  یل  نذا  امیف  یلاعت  هَّللا  همحر  يوحنلا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  بلاـغ  وبا  اـنربخا  باـبلا 
نب دمحم  ان  ۀئامثالث  رشع و  ۀنـس  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  ان  بلطملا  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  ان  مهثدحی  ییحی 
نع یبأ  ینثدح  لاق  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ان  نیتئام  نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  ةرصبلاب  رافـصلا  یقحاللا  ملـسم  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  نیسحلا  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  هیبا 
ّالا ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  ای  ملس 
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بابلا لبق  نم 

حراقلا مهذـبهج  ولـضافلا  عراـبلا  مهظفاـحل  یلزاـغملا  نبا  ءاـنتعا  نم  رهظ  ثیحلـماشلا  لـضفلل  ولـماکلا  نملا  يذ  هّلل  دـمحلاف  یهتنا 
هسامش و هدانعب و  تاکردلا  لفـسا  یف  ولزاغ  توبکنعلا  جسنل  ولزاع  هلقعل  دراط  لزاه و  هنیدب  بعال  ثیدحلا  اذهل  بذکملا  ّنالزابلا 

يراـغم یف  فجوم  ولـکان  باوصلا  لـیبس  نع  ضرعم  ولداـع  قحلا  قیرط  نع  بکاـن  ربـخلا  کلذـل  نهوملا  ولزاـن  هساوـسو  ههاـتع و 
رابتعا تقث و  لامک  هیلاغ و  لضاوف  هیلاع و  لئاضف  همیخف  بقانم  همیظع و  حئادم  لذاع و  لذع  مئال و  مول  هعجنی  ثیحبلغاو ال  ناودعلا 

نا زا  يذبن  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  تسین  رتتسم  یفخم و  هینس  رابحا  مالعا و  بتک  عبتتم  رب  رابکلا  ةدمع  یلزاغملا  نبا  راهتشا  دامتعا و  دیزم  و 
دش دهاوخ  روکذم  لیصفتب  هیتآ  تادلجم  ضعب  رد 

مهن لهچ و  هجو 

هیلع بوشآرهـش  نبا  همالع  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یناعمـسلا  راـبجلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  روصنم  رفظملا  وبا  هکنآ 
هدومرف بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  رد  ۀمحرلا 

نم یفقثلا  میهاربا  قرط و  ۀینامث  نم  دمحا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  عامجالاب  مالّـسلا  هیلع  ّیبنلا  لاق 
قرط و ۀثالث  نم  یخیراتلا  بیطخلا  قرط و  ۀعبرا  نم  نیهاش  نبا  قرط و  ۀتس  نم  یباعجلا  یضاقلا  قرط و  ۀتـس  نم  ۀطب  نبا  قرط و  ۀعبس 
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يرکسلا روصنم  وبا  يدرواملا و  یضاقلا  یناعمسلا و  هاور  دق  نیقیرط و  نم  نیعم  نب  ییحی 
وا يارب  تارضح  نیا  هک  هلیمج  رخافم  هلیلج و  رثآم  هدوب  هینس  نیدنتسم  ياهبن  مظاعا  نیدمتعم و  ياهقف  مخافا  زا  یناعمـس  رفظملا  وبا  و 
یف نیودت  یناعمسلا و  دمحم  نب  میرکلا  دبع  باسنالا  باتک  یـسراف و  رفاغلا  دبع  فینـصت  روباسین  خیرات  قایـس  رظان  رب  دنیامنیم  تبث 

یبهذ مالسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یعفارلا و  دمحم  نب  میرکلا  دبع  فینـصت  نیوزقب  ملعلا  لها  رکذ 
يونسالا نسحلا  نب  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یکبسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  و 

ظافحلا مجارت  یقینزا و  لضاف  مولعلا  ۀنیدم  یکلاملا و  يدوادلا  نیدلا  سمش  نیرـسفملا  تاقبط  يدسالا و  نیدلا  یقن  هیعفاش  تاقبط  و 
رد یعفار  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  دوریم - راصتقا  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  راصتخا  ربانب  تسحئال  حـضاو و  یناشخدـب  دـمحم  ازریم 
نب رابجلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  رابجلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  روصنم  هتفگ  نیوزقب  ملعلا  لها  رکذ  یف  نیودـت 
هنع هَّللا  یضر  هفینح  یبا  بهذم  یلع  هیبا  یلع  هقفت  روصنم  یبأ  نبا  رفظملا  وبا  یمیمتلا  یناعمسلا  هَّللا  دبع  نب  ملسم  نب  عیبرلا  نب  لضفلا 

نسحا ۀلئسم  لماشلا  بحاص  غابـصلا  نب  رـصن  یبأ  نیب  هنیب و  يرج  يزاریـشلا و  قاحـسا  یباب  عمتجا  دادغب و  درو  مث  هقفلا  یف  عرب  یتح 
کلت تبکرف  برعلا  ءالیتسا  ببسب  ۀکم  یلا  دادغب  نم  عطقنا  دق  قیرطلا  ناک  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  بهذم  یلا  لقتنا  مث  اهیف  مالکلا 

یلا ۀکم  یلا  يدج  ذخا  اوذخاف و  ۀیربلا  یف  ۀعامج  ۀنّسلا 
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وبا هلک  کلذ  رکذ  مرحلا  خیش  یناجنزلا  یلع  نب  دعـس  مساقلا  وبا  خیـشلا  ۀبحـص  یف  مسوملا  تقو  یلا  ۀکمب  یقب  یلاعت و  هَّللا  هصلخ  نا 
لوقی یبأ  هلأس  یجاهنملا و  دمحا  نب  روصنم  مسقلا  ابا  تعمـس  نادمهب  هیوریـش  نب  رادرهـش  ایکلا  تعمـس  لاق  هطبـس و  یناعمـسلا  دعس 
تیار ءاریمس  تغلب  اّملف  تججحف  یعفاشلا  بهذم  یلا  عجرا  نا  تدراف  ۀفینح  یبأ  بهذم  یلع  تنک  لوقی  یناعمـسلا  رفظملا  ابا  تعمس 

یخیاشم ضعب  تعمـس  هیلإ و  تعجرف  یعفاشلا  بهذـم  دـیری  هنا  تملع  تهبتناف و  رفظملا  ابا  ای  اـنیلإ  دـع  یل  لاـقف  ماـنملا  یف  ةزعلا  بر 
اهناک ۀلیل  هتدلاو  يأرف  یناجنزلا  یلع  نب  دعس  مامالا  ۀبحص  یف  اهب  رواجی  ۀکمب و  میقی  نا  مزع  یلع  رفظملا  وبا  مامالا  كدج  ناک  لوقی 

نا یلع  تمزع  اددرتم و  تهبتناف  کقارف  قیطا  یناف ال  ورم  یلا  تعجر  ّالا  کیلع  یقحب  رفظملا  ابا  ای  تلاق  ضیبالا و  اهرعش  نع  تفـشک 
سانلا قرفت  ماق و  املف  مالکلا  یلع  هعم  ردقا  مل  ام  ماحزلا  نم  هدنع  مرحلا و  یف  سلاج  وه  اذاف  هیلإ  تیضمف  یلع  نب  دعس  یخیـش  رواشا 

جاحلا و عم  تعجر  يریمـض و  یلع  ملکتی  ّهنا  تفرعف  تیبلا  لخد  كرظتنی و  زوجعلا  رفظملا  ابا  ای  لاق  یلا و  تفتلاف  هراد  باـب  یلا  هتعبت 
ملعلا تیب  نم  ۀقیرط  الضف و  هرصع  دیحو  یناعمسلا  رفظملا  وبا  روباسین  خیرات  قایس  یف  یسرافلا  لیعامسا  نب  رفاغلا  دبع  نسحلا  وبا  لاق 

یعفاشلا بهذم  یلا  لوحت  ۀنـس و  نیثلث  نم  رثکا  اهیلع  رظان  یّتلا  هتقیرط  كرت  هنطو  یلا  داع  امل  مث  جحلا  یلا  هبابـش  یف  جرخ  دهزلا و  و 
الابقتسا باحصالا  هلبقتـسا  روباسین و  دصق  مث  سوط  یلا  راص  اهنم و  جرخف  ماوعلا  شوشت  ورم و  لها  کلذل  برطـضا  هنع و  هَّللا  یـضر 

ریکذـتلا و سلجم  هل  دـقع  هدروم و  اومرکا  روصنم و  نب  دّـمحم  دعـس  یبأ  ةرـضحلا  دـیمع  کلملا و  ماظن  ۀـبون  ۀـبونلا  تناـک  ۀـمیظع و 
ریسفتلا رفظملا  وبا  مامالا  فنـص  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  باحـصا  ۀسردم  یف  سیردتلا  سلجم  هل  دقعف  ورم  یلا  داع  هرما و  مکحتـسا 
زاجحلا نیفیرص و  دادغب و  نادمه و  ناجرج و  روباسین و  ورمب و  ثیدحلا  عمس  ةروهشم و  ابتک  فالخلا  یف  فنـص  تادلجم و  ثلث  یف 

رکـشی نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  ابا  ةراتیز و  نب  دمحا  نب  دمحم  روصنم  ابا  ناذاز و  نب  هَّللا  ۀبه  صفح  ابا  مامالا  اهب  عمـسف  نیوزق  لخد  و 
يزاریشلا و

یناعمـسلا دعـس  وبا  مامالا  انابنا  ۀّـمئالا  يزاغلا و  دّـمحم  نب  رمع  نب  دـمحا  رـصن  وبا  ظـفاحلا و  دّـمحم  نب  لیعامـسا  مسقلا  وبا  هنع  يور 
هَّللا دیبع  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ابنا  اهب  ینیوزقلا  ةراتیز  نب  دمحا  نب  دمحم  روصنم  وبا  ابنا  رفظملا  یبأ  هدـج  نع  هیبا  نع  ۀـماعلا  ةزاجالاب 

نع یناسارخلا  نیسح  نع  شمعالا  نع  ریمن  نبا  انث  ةدانج  نب  ملس  انث  لیعامسا  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  وبا  ابنا  ملعملا  ییحی  نب 
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موق نم  لاقف  کحضت  کل  ام  هَّللا  لوسر  ای  هل  لیقف  موی  تاذ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  کحـضتسا  لاق  ۀماما  یبأ  نع  بلاغ  یبأ 
لسالسلا یف  ۀنجلا  یلا  نوقاسی 

دبع انث  یلجبلا  دّـمحم  نب  یلع  انث  یناهبـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انث  هراد  یف  يرلاب  یبالودـلا  حـتفلا  وبا  انبا  رفظملا  یبأ  ماـمالا  نع  هب  و 
حلاص نع  ۀیواعم  وبا  انث  ۀلاضف  نب  رـصن  انث  یفقثلا  ماشه  نب  دمحم  انث  ناهبـصاب  جرعالا  حـلاص  وبا  انث  یناهبـصالا  ییحی  یبأ  نب  نمحرلا 

ةرفشلا نم  ءاخـسلا  هیف  يّذلا  تیبلا  یلا  عرـسا  قزرلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  ریبزلا  یبأ  نع  رـضخالا  یبأ  نب 
ریعبلا مانس  یلا 

رفظملا وبا  مامالا  اندشنا  يدابآرتسألا  یضاقلا  اندشنا  ةرکاذم  يدیسلا  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  اندشنا  دعس  وبا  مامالا  لاق  و 
یناعمسلا  دّمحم  نب  روصنم 

تابضهلاف  عزجلاف  اضغلا  تاذب  ۀیمراد  امتیفاو  نا  یلیلخ 
تاصرفلا  ةزهن  یف  اینت  اهب و ال  امکیصولق  دهع  یلع  اخینا 
تارفز  یف  نیردت  يّذلا  اتکرت  اهنایقلت  امتنا  نا  اهل  الوق  و 

ةرسحلا مئاد  رارق  دیقف  يوج  یف  دجولا  نم  ران  یف  نیبلا  نم 
دمحم نب  روصنم  مهنم  هتفگ  هیعفاش  همئا  یناث  فنـص  رکذ  رد  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  ۀـئامعبرا و  نینامث و  عست و  ۀنـس  هَّللا  همحر  یفوت 

تس ۀنس  هرشن  دلو  نوکلا  قبع  هرکذ و  ضرالا  قبط  رکذلا  ریهشلا  ردقلا  عیفرلا  یناعمسلا  روصنم  یبأ  مامالا  نب  رفظملا  وبا  رابجلا  دبع  نب 
عست و ۀنـس  یفوت  یعفاشلا  دم  یلع  هفیناصت  عیمج  اهرکذ و  لوطی  رومال  یعفاشلا  بهذـم  یلا  لقتنا  مث  ایفنح  ناک  ۀـئامعبرا  نیرـشع و  و 

تاضافالاب لماهلا  ریطخلا * ثیدحلا  اذه  يور  دـق  ریهـشلا * مهذـبهج  و  ریبکلا * مهملاع  یناعمـسلا  اذـهف  یهتنا  ورمب  ۀـئامعبرا  نینامث و 
و ال ریوزتلا * عیدختلا و  لبحا  هتفطتخا  نم  ّالا  هنع  لکنی  و ال  ریرغتلا * لالـضالا و  يدیا  هتلاتغا  نم  الا  هنع  دیحی  الف  ریطملا * باحـسلاک 

ریبتتلا ریمدتلا و  هلجال  مرتجا  نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  ریسختلا * بیبتتلا و  هسفنل  يرتشا  نم  الا  هیف  حدقی 

مهاجنپ هجو 

هیضام ترابع  زا  اقباس  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  ةاضقلا  خیـش  هکنآ 
نیا نیدقنم  دزن  ماما  نبا  ماماب  فوصوم  ماظع و  ءاهبن  هلجا  ماخف و  ءاملع  رباکا  زا  ةاضقلا  خیـش  یتسناد و  مزراوخ  بطخا  بقانملا  باتک 

وبا رشبلا  خیرات  یف  رصتخم  ریثالا و  نبا  نیدلا  زع  لماک  خیرات  رظان  رب  وا  هخذاب  رخافم  هخماش و  رثآم  زا  يرطش  دشابیم  مالعا  تارضح 
نیدلا لامج  هیعفاش  تاقبط  یکبس و  نیدلا  جات  هیعفاش  تاقبط  يدرولا و  نباب  فورعملا  رفظملا  نب  رمع  رصتخملا  ۀّمتت  یبویالا و  ءادفلا 

لماک خیرات  رد  ریثا  نبا  نیدلا  زع  دوریم  افتکا  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  تسحئال  حضاو و  یبلح  هنحش  نبا  رظانملا  ضور  يونسا و 
دمحا نب  لیعامسا  هتفگ و  ۀئامسمخ  عبس و  هنس  عئاقو  رد 

145 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدلاول قهیب و  ۀنیدمب  یفوت  ۀئامعبرا و  نیرشع و  نامث و  ۀنس  هدلوم  مامالا و  نبا  مامالا  یقهیبلا  رکب  یبأ  نب  ّیلع  وبا  یلع  نب  نیـسحلا  نب 

یفوت ۀنـسلا  هذـه  یف  هتفگ  هروکذـم  هنـس  عئاقو  رد  رـشبلا  خـیرات  یف  رـصتخم  رد  یبویالا  یلع  نب  لیعامـسا  ةروهـشم و  ةریثک  فیناـصت 
رد يدرولا  نبا  همالع  ۀئامعبرا و  نیرـشع و  نامث و  ۀنـس  هدـلوم  قهیبب و  یفوت  مامالا  نبا  مامالا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  نب  لیعامـسا 

نامث و ۀنس  هدلوم  قهیبب و  مامالا  نبا  مامالا  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  نب  لیعامسا  یفوت  اهیف  هتفگ  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  رصتخملا  ۀمتت 
مامالا دلو  یلع  وبا  ةاضقلا  خیـش  يدرجورـسخلا  نیـسحلا  نبا  دمحا  نب  لیعامـسا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  ۀـئامعبرا و  نیرـشع و 

ینوباصلا نامثع  ابا  رورسم و  نب  صفح  هابا و  عمس  ۀئامعبرا و  نیرشع و  نامث و  ۀنس  درجورـسخب  هدلوم  یقهیبلا  رکب  یبأ  ظفاحلا  لیلجلا 
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دعـس یبأ  نب  لیعامـسا  يدنقرمـسلا و  نب  مساقلا  وبا  هنع  يور  مهریغ  يرمعلا و  نیـسحلا  نب  رـصان  یـسرافلا و  دـمحم  نب  رفاغلا  دـبع  و 
سیردـت ۀـباطخلا و  اهب  یلو  ةدـم و  اهب  نکـسف  مزراوخ  لخد  ریثکلا و  رفاس  ثیدـحلا و  یف  هب  جرخت  هیبا و  یلع  هقفت  امهریغ  یفوصلا و 

اهنع باغ  ام  دعب  قهیب  یلا  داع  مث  ةدم  اهب  ماقا  خلب و  یلا  رفاس  مث  یعفاشلا  باحصا  مسرب  ناک  يّذلا  نوحیج  ءارو  نم  ءاضقلا  ۀیعفاشلا و 
دق ةاعدلا * مهرابحا  ةدمع  ةاضقلا * خیـش  یقهیبلا  یلع  وبا  اذهف  یهتنا  ۀئامـسمخ  عبـس و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  اهب  یفوت  ۀنـس و  ثلث  وحن 

کلـسم کلـس  نم  ّالا  هئارزإل  يدصتی  الف  ةاعولا * ظافحلا  دنع  تباثلا  ربخلا  اذهب  ثدح  و  ةاورلا * ةدقن  دنع  لوبقملا  ثیدحلا  اذه  يور 
نیثکانلاک ناودـعلا  ةوهـص  یطتما  نم  الا  هلامخا  دمـصی  و ال  ةافجلا * نیطـساقلا  ةدـق  بکر  نم  ّالا  هبیعتل  بدـتنی  و ال  ةارـشلا * نیقراـملا 

ةاغطلا نیدراملاک  نائنشلا  ةورذ  عرتفا  نم  ّالا  هلاطبا  دیری  و ال  ةاوغلا *

مکی هاجنپ و  هجو 

سودرف رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یملیدلا  ینادمهلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریـش  عاجـش  وبا  هکنآ 
تباتک خیرات  هدیسر و  رافغلا  کلملا  نم  مالـس  فالآ  اهفرـشم  یلع  هرونم  هنیدم  هناخبتک  رد  راسکاخ  رظنب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  رابخالا 

هتفگ هدوب  ۀئامنامث  نیتس و  سمخ و  هنس  هدعقلا  يذ  رشع  عباس  نآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

باتک عبتتم  رب  وا  هریثک  دـماحم  هریثا و  نساحم  تسرادـقالا و  لیلج  نیثدـحم  هلجا  راخف و  یلاع  ظافح  مظاعا  زا  رادرهـش  نب  هیوریـش  و 
ةرکذـت حالـصلا و  نباب  فورعملا  یقـشمدلا  نمحرلا  دـبع  نب  نامثع  ورمع  وبا  هیعفاش  تاقبط  یعفار و  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  نیودـتلا 

لامج هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  نیدـلا  جات  هیعفاش  تاـقبط  یعفاـی و  ناـنجلا  ةآرم  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ءـالبنلا و  ریـس  ظاـفحلا و 
يوانم ریدقلا  ضیف  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  ینادمه و  یلع  دیس  سودرفلا  ۀضور  يدسا و  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  نیدلا 

یلع فقتـس  تسراکـشآ و  حضاو و  نآ  ریغ  ینیطنطـسقلا و  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  نونظلا  فشک  یبلاعث و  يدهم  وبا  دیناسالا  دـیلاقم  و 
دلجملا یف  کلذ 

146 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا رابکلا  ةدـمع  یملید  دوخ  لثم  رابخالا  سودرف  باتک  راهتـشا  تلـالج و  تیاـهن  راـبتعا و  داـمتعا و  لاـمک  یلاـعت و  هَّللا  ءاـشنا  یتـالا 

ار دوخ  دلب  لها  هصاخ  نامز  لها  وا  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  یملید  دوخ  هدافا  زا  تسراکشآ  حضاو و  رابتالاو  نیققحم  مظاعا  تاحیرـصت 
نید همئا  هک  ار  يرافسا  بتک و  دندیدرگ و  میقس  حیحـص و  تفرعم  لهاج  دندرک و  ضارعا  نآ  دیناسا  ثیدح و  زا  هک  دومرف  هظحالم 

ظعاوم و لاثما و  ایاصو و  بادآ و  مارح و  لالح و  ننـس و  ضئارف و  رد  ناشیا  هک  ار  يدیناسم  دـندوب و  هدرک  فینـصت  اثیدـح  امیدـق و 
يدحا رب  دندوب و  هتخانـشن  ار  نآ  ثیدح  هلقن  هک  دیناسالا  ۀفوذحم  ثیداحا  صـصقب و  دنتفگ و  كرت  دندوب  هدومن  عمج  لامعا  لئاضف 
تاقرط سلاجم و  رد  تایعطق  نتفای  يارب  دندوب  هدومن  عضو  صاصق  هک  یتاعوضوم  دندش و  لغتشم  دوب  هدشنورقم  ثیدح  باحـصا  زا 

دارفا و بئارغ و  حاحـص و  زا  راغـص  ثیداـحا  زا  رازه  هدزاود  زا  هداـیز  دوخ  باـتک  نیرد  یناـمیا  تیمح  لاـمکب  یملید  دـندومن  بلط 
هک تسربـتعم  دـمتعم و  هیاـپب  راـبخالا  سودرف  رد  هعومجم  ثیداـحا  نیا  هک  دـش  تباـث  حوضو  تیاـهنب  سپ  دومن  تبث  هیورم  فـحص 
زا نآ  ریغ  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  هک  دیآ  هتفگ  رگا  سپ  هدومن  عمج  بیذاکا  تاعوضوم و  زا  دوخ  نامز  لها  فرـص  يارب  ار  نآ  یملید 

نیع یملید  هک  دـیآ  مزال  تستاعوضوم  بیذاکا و  زا  هَّللا  ذاعم  هتفای  جاردـنا  باتک  نا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم 
یملید رسپ  سودرفلا  دنسم  ردص  زا  دشاب و  هدش  لاکن  لابو و  قحتسم  تاعوضوم  رشن  همیظع  هریرج  رارتجاب  هدرک  توف  ار  دوخ  ضرغ 

زا نآ  هّماع  هکلب  نآ  رثکا  هک  دوب  نقیتم  ققحتم  وا  هدرک و  جیرخت  دوخ  تاعومسم  زا  ار  سودرفلا  باتک  ثیداحا  یملید  هک  تسحضاو 
زیزع سیفن  باتک  نآ  هک  تسحـضاو  نا  زا  زین  تستبث و  تابثا  همئا  تاـعومجم  تاـقث و  ظاـفح  تافنـصم  رد  تسا و  هدنـسم  ثیداـحا 
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هب قافر  تعامج  هدیـسر و  قافآب  نآ  تیـص  ار  هریثک  نساحم  هّمج و  دئاوف  هیوبن و  ررد  ررغ و  دـشابیم  عماج  تسهب و  نونـضم  دوجولا 
افیـصرت و مایالا  میدق  زا  هدشن و  فینـصت  ابیوبت  الیـصفت و  باتک  نآ  لثم  مالـسا  رد  هک  تسادیپ  نا  زا  زین  هدـیدرگ و  بغار  نآ  ظفحت 

هلبط ای  تسولمم و  هنونکم  ررد  هموظنم و  یلآل  زا  هک  تسدیراورم  هقح  لوصف  نا  زا  یلصف  ره  ایوگ  دش  هدرکن  تقبـس  نآ  يوسب  ابیترت 
عمج ثیداحا  بئارغ  رابخا و  بئاجع  زا  يرایـسب  یملید  هک  تسراکـشآ  نا  زا  زین  تسنوحـشم و  کشم  ياهفانب  هک  تسراـطع  هدـشاو 

نآ فـصو  رد  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  هک  تسـسودرف  لـثم  هـقیقحلا  یف  باـتک  نآ  سپ  دوـشیمن  هتفاـی  بـتک  زا  يرثـکا  رد  هـک  هدرک 
ُُنیْعَْألا  ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  دیامرفیم 

دالب زا  هدلب  هک  تیثیح  نیاب  دوب  هدیسر  ترهشب  دابع  نایم  رد  دیدرگ و  رثکتم  نآ  خسن  یملید  رـسپ  نامز  رد  هک  تسحـضاو  نا  زا  زین  و 
لاـبقا و نآ  يارتـشا  رب  نآ  همئا  دـندرکیم و  تبظاوم  نآ  لیـصحت  رب  نآ  ياـملع  هکنآ  رگم  دـنامن  یقاـب  قاـفآ  راـطقا  زا  هروک  قارع و 

رامث زا  دندرکیم و  نارود  فاوط و  نآ  نساحم  ضایر  رد  دنتـشاد و  تموادم  نآ  ظفح  تأرق و  رب  نآ  يالـضف  دـندومنیم و  تمزالم 
درک بوبه  هدلب و  ره  رد  سمش  ریسم  باتک  نآ  درک  ریس  سپ  دندومنیم  انتجا  نآ  دئاوف 

147 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ دندرکیم  تباطتسا  ظاعو و  املع و  نا  زا  دندومنیم  هدافتـسا  ظافح و  همئا و  ار  نآ  دندرکیم  ناسحتـسا  رحب و  رب و  رد  حیر  بوبه 

يارب نآ  باتکتـسا  رد  ار  بئاـغ  كولم  دـندرکیم  لذـب  نآ و  تساـفن  ببـسب  اـغلب  ساـیکا  ارنآ  دـندومنیم  اـضترا  الـضف و  ریراـحن  ار 
زونک زا  يزنک  دـئاوف و  روحب  زا  يرحب  رابخالا  سودرف  باتک  هک  تسنایامن  ینادـمه  یلع  دیـس  سودرفلا  ۀـضور  زا  دوخ و  ياـههنازخ 
دئاوع لومش  دئاوف و  ترثک  فصو  اب  هیوفطـصم و  راثآ  نآ  لوصف  قئادح  رد  تسنوزخم  هیوبن و  ظافلا  قئاقحب  تسنوحـشم  هک  فئاطل 

نآ رهاوج  فرشا  نآ  رحب  رعق  زا  ینادمه  یلع  دومن  جارختـسا  ببـس  نیاب  ددرگ  سمطنم  نآ  راثآ  یقطنم و  نآ  راونا  هک  دوب  بیرق  نآ 
لئاضف نم  ینادمهلا  یلع  هنبا و  وه و  هدرـس  ام  ظاحل  دـعب  یملیدـلا  ۀـیاور  نم  تبثف  ار  نآ  رهاوز  سفنا  نآ  ضایر  ناصغا  زا  دـیچ  ار و 

ررغلا و نم  هنا  تابثالا و  ۀمئالا  تاعومجم  تاقثلا و  ظافحلا  تافنـصم  یف  ةروکذم  یه  یتلا  ثیداحالا  نم  فیرـشلا  ثیدـحلا  ّنا  هباتک 
دماحملا نم  کلذ  ریغ  یلا  قاقرلا  هظفحت  یف  تسفاـنت  قاـفآلا و  هب  ّتنط  اّـمم  ّهنا  ةریثکلا و  نساـحملا  ۀـمجلا و  دـئاوفلا  ۀـیوبنلا و  رردـلا 

ةرهازلا ۀیلعلا  رخافملا  ةرهابلا و  ۀیلجلا 

مود هاجنپ و  هجو 

يارب هتسناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  امتح  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یمـصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  هکنآ 
نآ يارب  زین  قرط  ددعت  تابثا  هدرک و  دوخ  دنسب  زین  نآ  تیاور  هدروآ و  داهـشتسا  جاجتحا و  ماقم  رد  ار  نآ  ققحت  توبث و  دیزم  راهظا 
هیلع مدآ  انیبا  هباشم  رکذ  هتفگ  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تاـهباشم  رکذ  رد  یتفلا  نیز  رد  هچناـنچ  هدومن 

ثکملاب یناثلا  ۀنیطلا و  قلخلاب و  اهلوا  ءایشا  ةرشعب  مالسلا  هیلع  هنیب  یضترملا و  نیب  ۀهباشملا  تعقو  دق  هناف  مالـسلا  هیلع  مدآ  اّما  مالـسلا 
رمالاب عباسلا  ۀنطفلا و  نهذلاب و  سداسلا  ۀمکحلا و  ملعلاب و  سماخلا  ۀعلخلا و  جیوزتلاب و  عبارلا  ۀجوزلا و  ۀـبحاصلاب و  ثلاثلا  ةدـملا و  و 

اّما هتفگ و  تاهباشم  نیا  لیـصفت  ماقم  رد  ةرتعلا و  دالوالاب و  رـشاعلا  ۀیـصولا و  ةافولاب و  عساتلا  ۀفلاخملا و  ءادعالاب و  نماثلا  ۀفالحلا و  و 
اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  مالسلا  هیلع  مدآل  لاق  یلاعت  هَّللا  ّناف  ۀمکحلا  ملعلا و 

ملعلا ریـصی  امکف ال  هل  دوجـسلا  مهنم  كاذـب  قحتـسا  نورمؤی و  ام  نولعفی  مهرما و  ام  هَّللا  نوصعی  اوناک ال  نیذـّلا  داـبعلا  ملعلاـب  لـضفف 
ریـصی امبرف  ةدابعلاب  لضف  نم  اماف  ملعلاب  لضف  نم  لاح  کلذـک  الوضفم و  ملعلاب  لضفملا  مدآ  رـصی  مل  کلذـکف  الهاج  ملعلا  الهج و 

ولعی و ملعلاب  لیق  کلذل  هلضف و  طقسیف  اهنم  الفاغت  اهیف  یناوت  وا  اهنع  اضرعم  اهکرت  نا  ةدابعلا  ۀجرد  نع  طقسی  اّمبر  دباعلا  نال  الوضفم 
ّنم کلذل  دباعلا و  ةدابعلاب و  هل  فصولا  داسف  ملاعلا و  ملعلاب و  هناحبـس  هّلل  فصولا  بوجو  کلذ  نم  روزی و  رازی و ال  ملاعلا  یلعی و  ال 
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مالسلا هیلع  هّیبن  یلع 
هب همرکا  ام  رئاس  نود  ملعلاب  هیلع  لضفلا  مظعف  امیظع  کیلع  هَّللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کملع  هلوقب و 

عیمج امهب  قافف  ۀمکحلا  ملعلاب و  لضف  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  کلذک  قافآلا و  دالبلا و  نم  هیلع  حـتف  ام  قالخالا و  لاصخلا و  نم 
مهنع هَّللا  یضر  نیضاملا  ءافلخلا  الخ  ام  ۀّمالا 

148 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلذل نیعمجا و 

یّلص ّیبنلا  نا  هیلع  هَّللا  ناوضر  یضترملا  نع  ثیدحلا  یف  رکذ  ۀمکح و  املع و  تئلم  یلع  ای  لاق  ثیح  امهب  مالسلا  هیلع  لوسرلا  هفصو 
یلا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  جرخف  بابلاب  سابع  نب  هَّللا  دبع  اذاف  ةادغلاب  هیلإ  ترکبف  ۀملس  مأ  تیب  یف  ۀلیل  تاذ  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا 
لاق یقلخ  نسحاف  ینقلخ  نا  لاق  کیلع  هَّللا  معن  لوا  ام  یلع  ای  مالـسلا  هیلع  یبنلا  لاقف  هراسی  نع  ساـبع  نبا  هنیمی و  نع  اـنا  دجـسملا و 
یلع هدـی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  برـضف  لاق  اهوصحت  هَّللا ال  ۀـمعن  اودـعت  نا  تلق و  لاق  اذ  ام  مل  لاق  هسفن  ینفرع  نا  لاق  اذ  ام  مث 

ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  لاق  یفتک و 
کلذل و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 
یلع ءرق  لاق  يزارلا  دیعـس  وبا  انثدح  لاق  هَّللا  همحر  دـمحا  نب  دّـمحم  یخیـش  ینربخا  اهباب  ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  تایاورلا  ضعب  یف  و 

ینثدح لاق  ءاّرفلا  بهو  نب  نامیلـس  نب  دواد  دمحا  وبا  انثدح  لاق  عمـسا  انا  عماجلا و  یف  اهب  ینیوزقلا  هیورهم  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  یبأ 
هیبا نع  نیسحلا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  هیبا  نع  رفعج  نب  یسوم  یبأ  ینثدح  لاق  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 
نمف اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ههجو  هَّللا  مّرک  بلاط  یبأ  نبا  یلع  هیبا  نع  ّیلع  نب  نیـسحلا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ 
لج زع و  هَّللا  ءاشنا  هَّللا  ناوضر  یضترملا  صئاصخ  لصف  یف  اهرکذن  رخأ  قرط  ثیدحلا  اذهل  و 

موس هاجنپ و  هجو 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  متحب  ار  نآ  هدروآ و  جاـجتحا  ضرعمب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یمـصاع  زین  هکنآ 
دیالا يذ  دواد  هباشم  رکذ  هتفگ  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاهباشم  رکذ  رد  یتفلا  نیز  رد  هچنانچ  هتـسناد 

ۀمکحلا ملعلاب و  اهلوا  ءایشا  ۀینامثب  مالسلا  هیلع  دواد  نیب  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  نیب  ۀهباشملا  تعقو  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولص 
هکلم و هَّللا  هثروا  نا  یلا  تولاط  نم  هعم  ردـغلاب  عبارلا  تولاج و  لتقل  ةزراـبملاب  ثلاـّثلا  هّنـس و  رغـص  یف  هناوخا  یلع  قوفتلاـب  یناـثلا  و 
ۀنـس و ۀئام  مالـسلا  هیلع  شاع  باطخلا و  لصفب  نماثلا  حلاصلا و  دلولاب  عباسلا  هعم و  دماوجلا  حیبستب  سداسلا  دیدحلا و  ۀـنالاب  سماخلا 

لـصف ۀـمکحلا و  هنیتاء  یلاعت و  هلوقف  باطخلا  لصف  اما  هتفگ و  تاهباشم  نیا  لیـضفت  ماقم  رد  اسنا و  نب  دواد  وه  ۀنـس و  نیعبرا  کـلم 
لـصفت دعب  اما  هانعم  لیق  ۀـجحلا و  ۀـباصا  هانعم  لیق  نیمـصخلا و  نیب  مکحلا  باطخلا  لصف  لاق  ضماحلا  یـسوم  یبأ  نع  رکذ  باطخلا 

وه لیق  نیمالک و  نیب  امالک 
149 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع هَّللا  ناوضر  یـضترملا  کلذـکف  نیمـصاختملا  نیب  ءاضقلا  لصفی  نا  وه  لیق  هیلع و  یعدـملا  یلع  نیمیلا  یعّدـملا و  یلع  ۀـنیبلا  نا 
ینعم یف  هانرکذ  امک  باطخلا  لصف  نم  یتوا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالسلا  هیلع  هلوق 
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هئاضق لصف  یف  و 

مراهچ هاجنپ و  هجو 

بابب ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هیمـست  دهاش  ار  ثیدح  نیا  یمـصاع  زین  هکنآ 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  یئامـسا  رکذ  رد  یتفلا  نیز  رد  هچناـنچ  هدومن  تیاور  رگید  دنـسب  ماـقم  نیا  رد  ار  نآ  هتـسناد و  ملعلا  ۀـنیدم 

ةرجفلا و لتاق  ةرربلا و  دیـس  برعلا و  دیـس  اهناف  اهانرکذ  ام  يوس  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهب  هامـس  یتلا  ءامـسالا  اـما  هتفگ و  مالـسلا 
نمؤم و لک  یلوم  نیطساقلا و  نیقراملا و  نیثکانلا و  لتاق  هَّللا و  فیس  برعلا و  سراف  دضعلا و  قورافلا و  ربکالا و  قیدصلا  بوسعیلا و 
ّیصولا و هَّللا و  دسا  برکلا و  جرفم  رشبلا و  رعـشلا و  مّدلا و  محللا و  نتخلا و  معلا و  نبا  راصنالا و  نیرجاهملا و  خیـش  قیفرلا و  ۀنمؤم و 
دوعوملا و زجنم  ۀـفیلخلا و  ریزولا و  لیلخلا و  نیلجحملا و  رغلا  دـئاق  نیقتملا و  ماـما  نیملـسملا و  دیـس  ءایـصوالا و  ریخ  نییـصولا و  ریخ 

باب اما  هتفگ و  ءامسا  نیا  لیصفت  ماقم  رد  دئاذلا و  حلاّصلا و  دیعسلا و  هَّللا و  یلو  ۀمکحلا و  راد  باب  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نیدلا و  یضاق 
انل زاجا  امیف  لاق  هَّللا  همحر  ایرکز  یبأ  نب  دمحم  انربخا  هناف  ملعلا  ۀنیدم 

نع ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق  يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدـح  لاق  لضفلا  نب  سابعلا  انربخا  لاق  قاحـسا  نب  رکب  وبا  انربخا  لاق  رمع  نب  صفح  وبا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا 

رئاحلا یمـصاعلا  جاجتحا  نم  تبث  ثیح  ۀـلالدلا * حـضواب  باوصلا  جـهن  یلا  يداهلا  ۀلالـضلا * يدّرلا و  نم  مصاعلا  هّلل  دـمحلاف  یهتنا 
دنع ۀتباثلا  رابخالا  و  ۀلاسرلا * ندعم  ثیداحا  نم  فیرشلا  ثیدحلا  نا  ۀلالجلاب * فوفحملا  روثاملا  ربخلا  هذهل  هتیاور  ۀلابنلا و  فرشلل و 

روزلاب همـسو  و  ۀلاذنلا * یغلا و  یف  نیکمهنملا  نیدحاجلا  عینـص  قالتخالا  بذکلاب و  هیمرف  ۀلاثملا * لضفلاب و  نیفوصوملا  ملعلا  بابرا 
ۀلاقلا ۀبسنلا و  ءوسب  نیرتهتسملا  نیدناعملا  ندید  لاعتفالا  و 

مجنپ هاجنپ و  هجو 

باتک رد  هچنانچ  هدرک  تباث  ررکم  انیقی  امزج و  امتح و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یئانسلا  میکحلاب  ریهشلا  مدآ  نب  دودجم  دجملا  وبا  هکنآ 
یبأ لوسرلا  مع  نبا  لوتبلا و  جوز  بقانم  یف  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  ناونع  رد  ۀقیرطلا  ۀعیرشلا و  ۀقیقحلا و  ۀقیدح 
هَّللا مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  راـصنالا  نیرجاـهملا و  دیـس  شیجلا  بلاـغ  رارفلا  ریغ  رارکلا  زراـبملا  نیـسحلا ع  نسحلا ع و 

ههجو
یقثولا ةورعلاب  کسمتسا  دقف  اّیلع  بحا  نم 

150 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هناش  یف  یلاعت  هَّللا  لزنا  يّذلا 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالسلا  هیلع  ّیبنلا  لاق  َنوُعِکار و  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی 

يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  ّیلع  ای  لاق  و 
هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  و 
ام ۀـشئاع  ای  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  اهیبا  نع  اهنع و  هَّللا  یـضر  ۀـشئاع  تلخد  امهنع  هَّللا  یـضر  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  لاـق  و 

نیتیب  تلاقف  اهسار  تعفر  مث  ایلم  تقرطاف  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  یف  نیلوقت 
کش  ریغ  نم  هشغ  نیبت  کحملا  یلع  کحربتلا  ام  اذإ 
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کحملا  هبش  اننیب  یلع  افصملا  بهذلا  شغلا و  انیف  و 
ناجداماد مه  یصو و  ار  ّیبن  رمهدیزگب  ملعب  ار  وا  دزیاهدید  ودب  فرش  سی  لآ  هتفگ  بانج  نآ  حدم  راعـشا  نمـض  رد  هقیدح  رد  زین  و 

رد ثیدح  ناز  عمتـسمیتفگ  نخـس  وا  وچ  تحاصفبلصاح  ارو  ناهج  ود  ره  ملعلدب  دوب  هدـناوخ  هدـیدان  بتک  داش  شلامج  زا  ربمغیپ 
تابثا دعب  شرادملع و  مه  ملع و  رد  مهشراتخم  کلم  نید و  رد  هدـناوخرن  هزرـش  ریـش  فنع  وا  فنعربمغیپ  فطل  دوب  وا  فطل  یتفس 

نع فورصم  سوخبم  لک  ّالا  هرکنی  هلطبی و ال  الدوهش  ةدعب  دّیؤملا  روهشملا  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  دودجملاب  یّمسملا  یئانسلا  میکحلا 
ودومحملا قحلا  روهظ  یلعدودولا  هّلل  دـمحلا  ودونعلا  نعاّضلا  ضغبملا  ودوقحلا  نحاشلا  بصانلا  ـالا  هیف  بیرتسی  ـال  ودودرم  فاـصنالا 

نمحرلا دبع  فینصت  سدقلا  تارـضح  نم  سنالا  تاحفن  رظان  رب  یئانـس  میکح  هینـس  نساحم  هّیـضو و  مراکم  دوکنملا و  لطابلا  قوهز 
یناشخدبلا و دمحم  نب  نیّدلا  ریهظ  نب  یلع  نیدلا  دجم  لسالـسلا  عماج  يدنقرمـسلا و  هاشیتخب  نب  هاشتلود  هرکذت  یماجلا و  دـمحا  نب 

ّتیحودمم تیاغ  دامتعا و  ّتیلوبقم و  تیاهن  رخف و  خومش  ردق و  تعفر  هحئال  نیهارب  هحـضاو و  لئالد  زا  تسحئال و  حضاو و  نآ  ریغ 
زا ار  وا  هدومناو و  تنـس  لـها  لوبقم  ناینـس و  ياربک  زا  ار  یئانـس  میکح  هفحت  باـتک  نیرد  بطاـخم  دوخ  هک  تسنآ  یئانـس  دانتـسا  و 
رد هچنانچ  هدومرف  دودعم  تستنس  لها  بهذم  رب  مدق  ات  رـس  زا  ناشتقیرط  تعیرـش و  هکنیا  رادمان  ناشراک و  ءانب  هک  یناراوگرزب  هلمج 

حیرص هک  ینومضمب  دنیامن  قاحلا  ناینس  ءاربک  راعـشا  رد  تیب  ود  کی  هکنآ  مشـش  یـس و  دیک  دیامرفیم  هفحت  باتک  نیمه  مود  باب 
تفخ و رب  انب  تنـس  لها  دنیوگ  دنزاس و  توحنم  عونـصم و  تعن  هیفاق و  نزو و  نامهب  تنـس و  لها  بهذـم  فلاخم  دـشاب و  عّیـشت  رد 

يدحوا خیش  راطع و  دیرف  خیش  لثم  تنس  لها  نالوبقمب  تبـسن  رثکا  ارجام  نیا  دناهدومن و  طاقـسا  فذح و  ار  تایبا  نیا  دوخ  تلاجخ 
راعـشاب هداد و  ور  ناشیا  لاثما  يولهد و  نیدلا  بطق  هجاوخ  ترـضح  يزاریـش و  ظفاح  مور و  انالوم  یئانـس و  میکح  زیربت و  سمـش  و 

راعشا دناهدرک  قاحلا  تیب  هس  ناشیا  يامدق  زین  یعفاش  ماما 
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تس  نیا  یعفاش  ماما 
- ضهانلا اهفیخ و  نکاسب  فتها  ینم و  نم  بّصحملاب  فق  ابکار  ای 

ضئافلا  تارفلا  مطتلمک  اضیف  ینم  یلا  جیجحلا  ضاف  اذإ  ارحس 
یضفار  ینا  نالقثلا  دهشیلف  دّمحم  لآ  ّبح  اضفر  ناک  نا 

بتک ضعب  رد  الاح  دـندرکیم و  ضفرب  تبـسن  ار  مدرم  تیب  لها  بح  ببـسب  هک  تسبـصاون  هلباقم  تایبا  نیا  زا  یعفاش  ماـما  ضرغ  و 
مث فق  هتـسج  کسمت  یعفاش  ماما  عیـشت  رب  نادب  دناهدرک و  لقن  هتخاس  قحلم  اهناب  زین  دناعیـشت  رد  حیرـص  هک  رگید  تیب  هس  نیا  هعیش 

میدـقتب سیردا  نبا  لـق  وضقاـنب  سیل  تیبـلا  لـها  ءـالوب  يذـّلا  رفنلا  نم  ینا  مهربخاضغاـبب  تـسل  هـینب  هّیـصو و  ودـمحمل  ینناـب  داـن 
دیک نیا  تسـسمشلا و  نم  رهظا  تیبرع  نارهام  دزن  یعفاش  ماـما  تاـیبا  تاـیبا و  نیا  تعن  رد  قرف  یـضر و  اـم  ّیلع  یلع  هومتمدـقيّذلا 

کیب تستنـس  لها  بهذم  رب  مدق  ات  رـس  زا  نارادمان  نیا  تقیرط  تعیرـش و  ناراوگرزب و  نیا  راک  يانب  هک  اریز  تسچوپ  تیاغب  ناشیا 
نیققحم هلمج  زا  ار  یئانس  میکح  لیلج  بطاخم  زین  یهتنا و  دیآیمن  مه  بتکم  لافطا  زا  ندرک  نامگ  یعیـش  ار  ناشیا  یئاذک  رعـش  ود 

هک دناهتشون  ناققحم  زا  یضعب  زین  هتفگ و  زیزعلا  حتف  ریـسفت  رخآ  رد  هچنانچ  هدرپس  وا  میخفت  میظعت و  هار  وا  مالک  زا  داهـشتساب  هدرمش 
هدومرف یئانث  میکح  هچنانچ  تسـسب  نینوک  رد  دـیجم  نارق  هک  تسنآب  هراشا  همه  نیا  نیـس  ظفلب  وا  ياهتنا  تساب و  ظـفلب  نارق  يادـتبا 

تسا 
تسسب  نارق  وت  ربهر  نید  هر  ردنا  ینعی  نیس  دما و  اب  هچ  نآرق ز  رخآ  لوا و 

دوخ باتک  نییزت  وزا  هفیطل  هتکن  رکذـب  دـنادیم و  اـملع  نیققحم  هلمج  زا  ار  یئانـس  میکح  میهف  بطاـخم  هک  تستریح  لاـمک  یهتنا *
نیهوت و مذ  رد  بیعم  لثم  داریا  بیذـکت و  لاطباب و  دـهنیمن و  شوگ  مزج  متحب و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  وا  تابثا  رب  زاب  دـیامنیم و 
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ۀقیدـح باتک  هک  دـنامن  بجتحم  دـهدیم و  ناقیا  نامیا و  بابرا  دزن  دوخ  داقتعا  نسح  مالـسا و  لاـمک  راـهظا  داد  نآ  نیجهت  ءارزا و 
فورعملا ۀـقیرطلا  ۀعیرـش  ۀـقیقحلا و  ۀـقیدح  هدرک  رکذ  ناونع  نیاـب  نونظلا  فـشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  ار  ۀـقیقحلا 

رحب نم  همظن  ۀئامـسمخ  نیرـشع و  سمخ و  ۀنـس 525  یفوتملا  یئانـسلا  میکحلا  ریهـشلا  مدآ  نب  دجم  یبال  موظنم  یـسراف  همان  يرخفب 
ءافلخلا و ۀباحصلا و  لضف  لوسرلا و  تعن  هَّللا و  مالک  دیحوتلا و  یف  اباب  نیرـشع  یلع  بتر  ینیکتکبـسلا و  يونوقلا  هاش  مارهبل  فیفخلا 

نیدیهشلا نیدیسلا  لضف 
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ۀـمکحلا و ۀـلفغلا و  روغ  ۀخوخیـشلا و  رـشبلا و  ۀفـص  فوصتلا و  بلقلا و  قشعلا و  ملعلا و  لـقعلا و  یعفاـشلا و  ۀـفینح و  وبا  نیماـمالا  و 
نیرشع و عبرا و  ۀنس 523  همظن  نم  غرف  لاثمالا  مکحلا و  هاشتلود و  هدلو  حدم  هاش و  مارهب  حدم  عیبرلا و  كالفالا و  ۀعنـص  ةوهـشلا و 

هذه قینمت  نم  غارفلا  عقو  دق  دشابیم  موقرم  ترابع  نیا  تسرـضاح  فیحن  شیپ  هک  ۀقیقحلا  ۀقیدح  هقیتع  هخـسن  رخآ  رد  ۀئامـسمخ و 
لاوقالا ۀیوبنلا و  ثیداحالا  ۀینآرقلا و  تایآلا  یلع  ۀلمتـشملا  ۀیلجلا  ۀیلعلا  ةدیـشرلا  ةدیمعلا  ۀمرتحملا  ۀمظعملا  ۀنومیملا  ۀـکربتملا  ۀخـسنلا 

تاراعتـسالا فانـصا  تاهیبشتلا و  عاونا  نایبتل  ۀـلفاکلا  تاـصیوعلا  ناـیبل  ۀـیفاولا  تالکـشملا  لـحل  ۀـیفاکلا  ۀـّیکزلا  تاـملکلا  ۀّیفـصلا و 
مظتنی رـشنب  ةروثنملا  اهعئادب  ماظتنا  نم  ؤلؤللا  دقع  رثتنی  مظنب  ۀموظنملا  ۀـعینملا  یناعملا  ۀـسافن  ۀـعیدبلا و  ظافلالا  ۀسالـس  یلع  ۀـیوتحملا 
مامهلا مامالا  یلا  ۀبوسنملا  قئاقدلا  عانق  ۀفـشاکلا  قئاقحلا  ۀقیدحب  ةامـسملا  ۀفورعملا  ۀـفوصوملا  اهعئاور  ماستبا  دـنع  درولل  لجخلا  کلس 

بتارملا ۀیلجلا و  بهاوملاب  صتخملا  ۀیسدقلا  لئامـشلا  ۀّیـسنإلا و  لئاضفلاب  لضفملا  ۀمحرلا  رطم  ۀفرعملا  مامغ  ماوعلا  صاوخلا و  لوبقم 
ناقرفلا و فئاطلب  رهاملا  هتغالب  نآرقلا و  ۀـحاصفب  ملاعلا  راربالا  رارحالا و  راوطاب  بذـهملا  راصبالا  يوذ  رایخالا  بادآب  بدأتملا  ۀـّیلعلا 

هیزنتلا دیمحتلا و  ۀنملا و  هفنـصم  یف  رکاذلا  همکالا  صربالا و  بولق  ضارما  يوادملا  میکحلا  هقفلا  یناعملا و  ۀـغللا و  نف  فقاولا  هتعارب 
حداملا ءاملعلا  ملعلا و  ءالقعلا و  لـقعلل و  فصاولا  ۀـیکزلا  هباـبحا  ۀـیقنلا و  هباحـصا  ۀـّیقتلا و  هلآ  ۀـیربلا و  ریخ  تعن  نیبملا  دـیحوتلا و  و 

رایغالا و لاوحا  فشاکلا  بابحالا  ءادعالا و  تالاح  ربخملا  ناسنالا  یلع  نایلوتـسی  نیذللا  نایـسنلا  ۀلفغلل و  ماذـلا  نافرعلا  لها  قشعلل و 
وه الا و  فیلاتلا  ردان  فینـصتلا  رخافلا  ۀـیناسنالا  تالامکلل  نیعماجلا  نیطالـسلل  حادـملا  ۀیوامـسلا  تاکرحلا  تایفیک  هّبنملا  باحـصالا 

قودـصلا قداصلا  قوثولا  فراعلا  ءافرعلا  جارـس  ءابدالا  جات  ءاغلبلا  دومحم  ءاحـصفلا  حودـمم  ۀـمارکلا  كالفا  رمق  ۀـفارلا  ءامـس  سمش 
هفـصو يذـّلا  وه  هعجـضم و  هَّللا  درب  هدـقرم و  هَّللا  هرون  يونزغلا  یئانـس  میکح  ترـضح  نیفراعلا  رخف  یهلالا  میکحلا  قوذـحلا  قذاـحلا 

نب دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  قحلا و  لالج  انالوم  اندیـس و  نیرخآلا  نیلوالا و  قوشعم  نیلـسرملا  لـمک  قئاـقح  ثراو  نیفراـعلا  ناـطلس 
نیسحلا
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يولعالا يولوـالا  يونثملا  یف  ۀیهـشلا  هفراـعمب  نیفراـعلا  بولق  رون  ۀـیهبلا و  هفئاـطلب  نیکلاـسلا  رودـص  هَّللا  نیز  یمورلا  یخلبلا  يرکبلا 

یف لوالا  عیبر  رهـش  نم  عباسلا  خـیراتلا  یف  ۀیهـشلا  امهتاراشا  رارـسا  سابتقال  انفقو  ۀینـسلا و  امهتارابع  راونا  نم  انیلع  هَّللا  ضافا  يونعملا 
ءاشیفب و ةامسملا  ۀکربتملا  ةدلبلا  یف  تایحتلا  لمکا  تاولصلا و  لضفا  اهبحاص  یلع  ۀیوفطصملا  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  فلالا  نیعستلا و  ۀنس 

هَّللا نم  رومالا  لـک  یف  نیعتـسملا  نیتملا  يوقلا  هَّللا  داـبع  فعـضا  دـیب  اـموی  نیعبرا  ۀعبـس و  یف  روتفلا  روسکلا و  نع  یلاـعت  هَّللا  هناـصر 
ذئاذل نع  هانغا  ینافرعلا و  ماقملا  یلا  هلـصوا  یناطیـشلا و  سواسولا  نع  یلاعت  هَّللا  هظفح  ینامثعلا  یـضاقلا  نیدـلا  مایق  روفغلا  ناعتـسملا 

مجن یضاقلا  نب  ملاع  یضاقلا  نب  نیدلا  سمش  یضاقلا  نب  دمحم  یضاقلا  نب  نیدلا  باهش  یضاقلا  نب  حالص  یضاقلا  نب  ینافلا  رهدلا 
سمش یضاقلا  نب  فورعم  یضاقلا  نب  نیدلا  مجنب  فورعملا  لیعامسا  یضاقلا  نب  نیدلا  جات  یضاقلا  نب  لضفلا  وبا  یـضاقلا  نب  نیدلا 

ۀمظعملا ةدلبلاب  ۀـقلعتملا  رکنود  یهّیماب  ةامـسملا  ۀـکربتملا  ۀبـصقلا  ءاضق  ۀـمدخ  هناوأ  ناطلـس  هنامز و  ریما  هضوف  هل و  ررق  يذـلا  نیدـلا 
ةامسملا ۀفورعملا  ۀبصقلا  یف  نطوت  ۀیالولا و  نم  ءاج  يّذلا  نیدلا  حالص  خیشلا  نب  هدراب  ةروهشملا  ۀنیدملا  یلا  ۀفاضملا  ونهکلب  ةامسملا 
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قوشعم نیلسرملا  لمک  قئاقح  ثراو  نیکلاسلا  ةدبز  نیفراعلا  ناطلس  نب  لیعامسا  خیشلا  نب  لج  زع و  هَّللا  ءایلوا  نم  ایلو  ناک  هکرتسب و 
سلغمل هنع و  هَّللا  یـضر  نافع  نب  نامثع  نینمؤملا  ریما  نب  نابا  نب  سلغملا  نب  یطقـسلا  يرـس  نسحلا  وبا  ترـضح  نیرخـآلا  نیلوـالا و 

نم تخسنتسا  امهحیرض  هَّللا  رون  امهعجضم و  هَّللا  درب  قافآلا  یف  تالامکلاب  روهشملا  یطقسلا  يرس  روهشم و  ثدحم  وه  ةرابج و  نابنا 
ناسحالا قلخلا و  ندعم  رـصعلا  ةوفـص  رهدلا  ۀبخن  ناوالا  لحالح  نارودـلا  فیرطغل  ۀـکولمم  تناک  یتلا  ۀححـصملا  ۀـکربتملا  ۀخـسنلا 

ام یلاعت  هَّللا  هملـس  ناج  دـمحم  ۀـیلعلا  بتارملا  ۀـیلجلا و  بهاوملاب  صتخملا  نانملا  زیزعلا  کلملا  بانج  لوبقم  نانتمالا  ةوتفلا و  نزخم 
مارکلا هلآ  ّیبنلا و  ۀمرحب  ماوعالا  روهشلا و  ررک  مایالا و  یلایللا و  راد 

مشش هاجنپ و  هجو 

هدرک تیاور  سودرفلا  دنسم  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یملیدلا  رسخ  انف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  وبا  هکنآ 
تسیباتک سودرفلا  دنسم  هدروآ و  سودرفلا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  یملید  هیوریش  هک  یتسناد  افنا 
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رف هتفگ  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  هچنانچ  هدرک  رکذ  دـیناسا  هعم  ار  دوخ  دـلاو  سودرفلا  باتک  ثیداحا  نا  رد  یملید  رادرهـش  هک 

عاجـش یبأ  مالـسالا  داـمع  ماـمالل  سودرفلا  باهـشلا و  باـتک  یلع  جرخملا  باـطخلا  روث  اـمب  یمـسملا  سودرفلا  دنـسم  یف  یملیدـلا 
دیـس هدـلول  هدنـسم  ّرم و  امک  نیجرخملل  فورحلاب  اـهئازاب  ملعا  هظفح و  لهـسیل  فورحلا  یلع  اـبترم  دـیناسالا  فوذـحم  هفلا  یملیدـلا 
باتک یف  ام  یلع  فوقولا  ۀیفیک  ۀفرعم  یف  ۀهبـشلا  ۀـنابا  هامـس  هتحت و  ثیدـح  ّلک  دنـس  جرخ  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  یبأ  ظافحلا 
ربعلا باتک  مزراوخ و  بطخا  بقانملا  باتک  رظاـن  رب  یملید  رادرهـش  هلیزج  دـماحم  هلیلج و  لـئاضف  فورحلا و  تاـمالع  نم  سودرفلا 

وبا دیناسالا  دیلاقم  يدسا و  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  يونسا و  نیدلا  لامج  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  نیدلا  جات  هیعفاش  تاقبط  یبهذ و 
يارب تسیفاک  تسحئال و  حضاو و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتـسب  یبلاعث و  يدـهم 

داـی ظاـفحلا  دیـس  لـیلج  بقلب  ار  وا  تارـضح  نیا  نیدـقنم  مظاـعا  نیققحم و  رباـکا  هک  وا  تلاـبن  ومـس و  تلـالج و  تـمظع و  تاـبثا 
مربملا دقانلا ، نعمملا  نع  بزاعب  سیل  دنیاتـسیم و  ار  وا  تسارفلا  فوج  یف  دیـصلا  لک  قادصمب  هک  همیظع  تفـص  نیاب  دـنیامنیم و 

اهیف باترملا  و  دقاح ، هغیزل  نغطـضم  اهیف  حداقلا  و  دقاف ، يارلل  مداع  دقاولا ، ملعلا  اذه  لثم  تایورم  یف  نعاطلا  نا  دـقاعملل ، ناقتالا  نم 
، دقار ۀلفغلا  ۀنس  یف  ّراغ 

متفه هاجنپ و  هجو 

هک هدرک  تباث  متخ  عطق و  مزج و  نیقیب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناعمـسلا  یمیمتلا  دمحم  نب  روصنم  نب  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  هکنآ 
ۀنیدم باب  كرابم  بقلب  ار  باهولا  کلملا  نم  مالسلا  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باشوالا  نیرکنملا  مغر  یلع  بایترا  ددرت و  الب 
حتفب دیهشلا  دیامرفیم  هدیسر  بالط  مداخ  نیا  رظنب  بابرالا  بر  تیانعب  نا  هدیدع  خسن  هک  باسنالا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  دای  ملعلا 

ءاملعلا نم  ۀعامج  مسالا  اذهب  رهتشا  ۀلمهملا  لادلا  اهرخآ  یف  اهتحت و  نم  نیتطقنب  ۀمجعملا  ءایلا  نوکس  ءاهلا و  رسک  ۀمجعملا و  نیـشلا 
ۀّنجلا لها  نابش  دیس  یلع  نب  نیسحلا  دیهشلا  نب  دیهشلا  هَّللا  لوسر  ۀناحیر  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نبا  مهلوا  دیهـشلاب  اوفرعف  اولتق  نیفورعملا 

ۀنازر و  نامیالا ، بابرا  جاجتحا  ۀنانم  رهظ  و  ناب ، قحلا و  حضو  ثیح  نانملا ، هّلل  دمحلاف  بولطملا  ردقب  یهتنا  هَّللا  دـبع  ابا  ینکی  ناک  و 
عامـس دعب  بیرتسی  ناعمالا ، مهفلاب و  یظح  نمم  ادحا  نا  ّنظا  و ال  ناهربلا ، رینلا  نأشلا  یلعلا  ثیدحلا  اذـهب  ناقیالا  باحـصا  لالدتـسا 
سنالا یلا  ثوعبملا  داشرا  بیذکت  یلع  اوکلاهت  نیّذلا  نائنشلا ، دقحلا و  يوذ  تهب  و  نافـضالا ، ءافلح  بذک  یف  ناعمـس ، همالع  مالک 
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، ناولملا فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  همالس  هَّللا و  ةالص  ناجلا ، و 
155 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

درک ناوت  نا  يافیتسا  هک  تسنا  زا  هدایز  موق  نیدقنم  رباکا  دزن  یناعمـس  رثآم  رخاوف  رخافم و  رخاوز  لضاوف و  لئاقع  لئاضف و  لئالج  و 
وبا رصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  راجنلا و  نبا  نیدلا  بحم  خیرات  ریثا و  نبا  باسنالا  رصتخم  لماک و  خیرات  رظان  رب  نا  زا  يرطش 

دمحم مالسالا  لود  ربع و  ظافحلا و  ةرکذت  يدرولا و  نباب  فورعملا  رفظملا  نب  رمع  رـصتخملا  ۀمتت  یبویالا و  یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا 
يونـسا و نیدـلا  لامج  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  نیدـلا  جات  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  ناـنجلا  ةآرم  یبهذ و  دـمحا  نب 
یطویـس و ظافحلا  تاقبط  يدسا و  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  نیدلا و  رـصان  نباب  ریهـشلا  یقـشمدلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  ظافحلا  تاقبط 

ازریم ظافحلا  مجارت  ینیطنطسقلا و  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  نونظلا  فشک  یقینزا و  لضاف  مولعلا  ۀنیدم  يرکبراید و  نیسح  سیمخ  خیرات 
راصتخاب رظن  تسین  بجتحم  یفخم و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  للکم و  جات  مولعلا و  دجبا  یناشخدـب و  دـمحم 

عرابلا ظفاحلا  یناعمـسلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  دوریم - راصتقا  تارابع  ضعب  رب  اـج  نیا  رد 
روصنم رفظملا  یبأ  دهتجملا  ۀمالعلا  نب  دمحم  رکب  یبأ  نیدلا  نیعم  مالـسالا  جات  ظفاحلا  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  مالـسالا  جات  ۀـمالعلا 

تس و ۀنـس  نابعـش  یف  دـلو  فیناصتلا  بحاـص  يزورملا  یناعمـسلا  یمیمتلا  رفعج  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  راـبجلا  دـبع  نب  دـمحم  نب 
يرسقلا دّمحم  نب  ةدیبع  يرزیشلا و  دمحم  نب  رافغلا  دبع  رمعملا  هروضحب  قحلف  عست  ۀنس  رخآ  یف  روباسین  یلا  هدلاو  هلمح  ۀئامـسمخ و 

نآرقلا و ظفح  هلها و  همامعا و  عم  یب  رتو  رـشع  ۀنـس  هوبا  تاـمف  یعارکلا  ۀـلقاب  یلع  نب  دـمحم  روصنم  یبأ  یلع  ورمب  رـضح  ةدـع و  و 
روباسینب امهتقبط  یماحشلا و  رهاز  يوارفلا و  هَّللا  دبع  یبأ  نم  عمـس  ۀیئانلا و  میلاقالا  یلا  لحر  هب و  ینع  نأشلا و  اذه  هیلإ  ببح  مث  هقفلا 

دادغبب هتقبط  يراصنالا و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  رکب  یبأ  ناهبصاب و  امهتقبط  ءاجرلا و  یبأ  نب  دیعس  لالخلا و  کلملا  دبع  نب  نیـسحلا  و 
ناک تادلجم و  ةدع  یف  مجعملا  لمع  غلب و  دنقرمـس و  يراخبب و  قشمدب و  یـصیصملا  حـتفلا  یبأ  ۀـفوکلاب و  يولعلا  میهاربا  نب  رمع  و 
انید الدع  ۀـلحرلا  عساو  ۀـجح  اظفاح  ۀـقث  ناک  جرد و  ّبد و  نمع  بتک  یلما و  ظعو و  یتفا و  سرد و  اهحیلم  ۀـباتکلا  عیرـس  امهف  ایکذ 

هغلبی مل  ءیش  اذه  خیش و  فالآ  ۀعبـس  هخویـش  ددع  نارکذی  نم  تعمـس  راجنلا و  نبا  لاق  ظوفحملا  ریثک  ۀبحـصلا  نسح  ةریـسلا  لیمج 
هنارقا و هخیاشم و  هنم  عمس  انید  اقودص  ۀقث  ۀلحرلا  عساو  اظفاح  افیرظ  حازملا  فیطل  دیناسالا  ءیـشلا و  ریثک  فیناصتلا  حیلم  ناک  دحا و 

میحرلا دبع  هدلو  هنع  يور  تلق  ۀعامج  هنع  ثدح 
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يورهلا و دمحم  نب  زعملا  دبع  حور  وبا  انینم و  نب  رافغلا  دـبع  ۀنیکـس و  نب  باهولا  دـبع  مساقلا و  هنبا  رکاسع و  نب  مسقلا  وبا  ورم  یتفم 
نبا اهءامـسا  لقن  هفیناصت  رکذ  قلخ  غئاصلا و  دمحم  نب  دمحم  حتفلا  وبا  یبلحلا و  بلطملا  دبع  راختفالا  یناودّـسلا و  باهـش  ءوضلا  وبا 

رافـسالا نع  رافـسالا  ۀقاط  نوسمخ  ۀئام و  بلطلا  بدا  ۀقاط  ۀئامـسمخ  ورم  خیرات  ۀقاط  ۀئامعبرا  بیطخلا  خـیرات  یلع  لیذـلا  اهنم  راجنلا 
ۀئام رفاسملا  ۀفحت  ۀقاط  نونامث  خویشلا  مجعم  ۀقاط  نوسمخ  نادلبلا  مجعم  ۀقاط  هرشع  سمخ  ءالمتسالا  ءالمالا و  ۀقاط  نورشع  سمخ و 
ۀقاط نوتـس  کسانملا  تاقاط  سمخ  بسحلا  لامعتـسا  بدالا و  ۀقاط  نوعبـس  ۀلرغلا  زع  ۀقاط  نورـشع  سمخ و  ۀـیادهلا  هقاط  نوسمخ  و 

مامحلا لوخد  ۀقاط  ةرـشع  سمخ  نیباسّنلا  نینافا  تاقاط  سمخ  نیدیلا  لسغ  ۀقاط  ةرـشع  سمخ  ۀیوبنلا  تاوعدلا  ۀقاط  نوعبرا  تاوعدلا 
لئاسولا لئاسرلا و  تاقاط  سمخ  لیذلا  لضف  ۀقاط  نوثالث  دیعلا  ۀفحت  تاقاط  تس  ایاحتلا  تاقاط  رشع  حیبستلا  ةالص  ۀقاط  ةرشع  سمخ 

طرف ۀـقاط  ۀـئامثالث  ریبکلا  مجعملا  یف  ریبحتلا  تاقاط  سمخ  بابحالا  ةولـس  ۀـقاط  ةرـشع  سمخ  ضیبلا  مایالا  موص  ۀـقاط  ةرـشع  سمخ 
ۀقاط ةرـشع  ثالث  ۀـحفاصملا  ةاواسملا و  ۀـقاط  ةرـشع  يدـحا  ءارمالا  يدـی  نیب  ءاملعلا  ماقم  ۀـقاط  ةرـشع  سمخ  ماشلا  ینکاس  یلا  ماوعلا 

تاقاط ثالث  ّرهلا  لضف  ۀقاط  ۀئام  دـئاوملا  دـئاوف  ۀـقاط  اتئام  ۀئامـسمخلا  یلایللا  ۀـقاط  نورـشع  لزن  بیـشم  يرـشب  لحر و  بیبح  يرکذ 
ۀقاط نوعبـس  نافیـضلا  یلا  نافجلا  میدقت  ۀـقاط  نورـشع  يراجنلا  روحب  راحب  ۀـقاط  نوتـس  یلامالا  ۀـقاط  ةرـشع  سمخ  نیرخأتملا  تایفو 
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ناطوالا یلا  عوزنلا  تاقاط  عبرا  باتکلا  ۀـباتک  نع  بایترالا  عفر  ةراـجتلا  یف  حـبرلا  ۀـقادّصلا  یف  قدـصلا  تاـقاط  رـشع  یحـضلا  ةـالص 
لئاضف ۀقاط  نوثالث  دعـس  وبا  ۀـینک  نم  تاقاط  عبرا  قارعلا  نکاس  یلا  قاتـشملا  ۀـیقل  نیتقاط  یف  ةالـصلا  فیفخت  ۀـقاط  نوثالث  سمخ و 
ریبحتلا باتک  یف  رکذ  هتالو و  ذئموی  يراصنلا  هرارز و  سدـقملا و  تیب  یلا  دعـس  وبا  بهذ  دـق  نیتقاط و  یف  نیـسای  لضف  نیتقاط  ماشلا 

ربع رد  یبهذ  زین  ۀنس و  نوسمخ  تس و  هل  ورمب و  ۀئامسمخ  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  یف  تام  هتعلاط  داج  اودافاف  هخویـش  مجارت 
نب دّـمحم  نب  میرکلا  دـبع  مالـسالا  جات  یناعمـسلا  دعـس  وبا  ظـفاحلا  هتفگ و  ۀئامـسمخ  نیتس و  نیتنثا و  هنـس  عئاـقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف 

يرویسلا و نم  اروضح  عمس  ۀنس  نیسمخ  وا  تس  شاع  ۀعساولا  ۀلحرلا  ةریبکلا و  فیناصتلا  بحاص  قرشملا و  ثدحم  يزورملا  روصنم 
ثالث هل  هسفنب و  لحر  یعارکلا  روصنم  یبأ 
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اظفاح ناک  تادلجم و  رشع  یف  هخویش  مجعم  هل  قشمد و  ناهبصا و  دادغب و  ةاره و  روباسینب و  هتقبط  يوارفلا و  نم  عمسف  ۀنس  نورشع  و 

ورمب لّوالا  عیبر  ةرغ  یف  یفوت  افیرش  الیبن  افیظن  المجتم  افیطل  افیرظ  لئاضفلا  ریثک  ملعلا  عساو  ارثکم  ۀقث 

متشه هاجنپ و  هجو 

تباث مزجلا  متحلاب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  یکملا  یمزراوخلا  قاحـسا  نب  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  هکنآ 
نآ هدیدع  خسن  هک  بقانملا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  رکذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باقلا  هلمج  زا  ار  ۀنیدملا  باب  بقل  هتـسناد 

كرـشلا و ریبـم  نیملـسملا و  نیدـلا و  بوسعی  نینمؤملا و  ریما  وـه  هل  باـقلالا  هتفگ  باـنج  نآ  ياـنک  رکذ  دـعب  هتـشذگ  رـصاق  رظن  زا 
لوتبلا و جوز  هوخا و  لوسرلا و  سفن  یضترملا و  نوراه و  هیبش  نینمؤملا و  یلوم  نیقراملا و  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  نیکرـشملا و 
لعنلا و فصاخ  برعلا و  دیـس  ءاوللا و  بحاص  رانلا و  ۀـنجلا و  میـسق  ةرجفلا و  لـتاق  ةرربلا و  ریما  نیطبـسلا و  وبا  لولـسملا و  هَّللا  فیس 
دلبلا و ۀـضیب  ۀـنیدملا و  باب  دـهاشلا و  یعاولا و  قورافلا و  يداهلا و  نینرقلا و  وذ  نیتناحیّرلا و  وبا  ربکالا و  قیدـصلا  برکلا و  فشاک 

هدعو زجنم  لوسرلا و  نید  یضاق  ّیصولا و  یلولا و 

مهن هاجنپ و  هجو 

جاجتحا نآب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملع  ترارغ  رب  هدومن و  تیاور  دوخ  دنـسب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  مزراوخ  بطخا  هکنآ 
یـضقا باـنج  نآ  هک  ینعم  نـیا  نییبـت  باـنج و  مـلع  ترارغ  ناـیب  يارب  دوـقعم  هـک  بقاـنملا  باـتک  عباـس  لـصف  رد  هچناـنچ  هدوـمرف 

هتفگ تسباحصالا 
لاق ظعاولا  دـمحا  نب  لیعامـسا  ةاضقلا  خیـش  انربخا  لاق  یمزراوخلا  یمـصاعلا  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  دـهازلا  خیـشلا  اـنربخا 
نب دّـمحم  انربخا  لاـق  هَّللا  همحر  يولعلا  دواد  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  اـنربخا  لاـق  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  اـنربخا 
نع ۀیواعم  وبا  انثدح  لاق  يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدح  لاق  یماشلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  ینارعـشلا  يورهلا  دعـس  نب  دـمحم 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا 

متصش هجو 

هتفگ بقانملا  باتک  رشع  سداس  لصف  ثلاث  لصف  رد  بطخا  ریم  هکنآ 
نیفص و یلا  هریسم  لبق  امهریغ  یلجبلا و  هَّللا  دبع  نب  ریرج  حامرطلا و  هلسر  ۀیواعم  یلا  لسرا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ّنا  يور 
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ۀـبراحم و ماشلا  لـها  قارعلا و  لـها  نیب  نوکی  ـالئل  مالـسالا  یف  هقباوس  هل و  نیمرحلا  لـها  ۀـعیبب  هیلع  جـتحی  يرخا  دـعب  ةرم  هیلإ  بتک 
يوغتسی نامثع و  مدب  لتعی  ۀیواعم 

158 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتدوم و لها  هتاقث و  کلذ  ءانثا  یف  رواشی  ناک  تایالولا و  لاومالاب و  ایندلا  ۀـبلط  لیمتـسی  برعلا و  فالجا  ماشلا و  لها  لاهج  کلذـب 

عدخی رکملا  ءاهدلا و  یف  هنامز  عیرق  هناف  صاعلا  نب  ورمعب  ّالا  متی  میظع ال  رما  اذه  ۀبتع  هوخا  هل  لاقف  مالسلا  هیلع  یلع  لاتق  یف  هتریـشع 
رـصم لاومالاب و  هعدـخا  لاقف  ینبیجی  نا ال  فاخاف  اّیلع  بحی  هّنکل  تقدـص و  ۀـیواعم  لاقف  هیلإ  ۀـلئام  ماـشلا  لـها  بولق  عدـخی و  ـال  و 

نتخ نیرونلا  يذ  نیملاـعلا  ّبر  لوسر  ۀـفیلخ  نیملـسملا و  ماـما  ناـفع  نب  ناـمثع  ۀـفیلخ  نایفـس  یبأ  نب  ۀـیواعم  نم  ۀـیواعم  هیلإ  بتکف 
یف املظ  اشطع و  لوتقملا  هلزنم  یف  روصحملا  لذاخلا  ریثکلا  رـصانلا  مودعملا  ۀـمور  رئب  ةرـشعلا و  شیج  بحاص  هیتنبا و  یلع  یفطـصملا 

لسالسلا تاذب  هرکـسع  ریما  هتقث و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  صاعلا  نب  ورمع  یلا  ۀقـسفلا  فایـساب  بذعملا  هبارحم 
هب بکترا  ام  نامثع و  لـتقب  ۀـعیجفلا  نم  هب  اوبیعا  اـم  نینمؤملا و  بولق  قارتحا  کـیلع  یفخی  نلف  دـعب  اـما  هریبدـت  مّخفملا  هیار  مظعملا 

نیملسملا عیمج  تّمع  ۀبیصم  نم  اهل  ایف  هبارحم  یف  هولتق  یتح  هیلع  ۀغاغلا  هءالشا  هایا و  هنالذخ  هترـصن و  نم  هعانتماب  ایغب  ادسح و  هراج 
ۀلتق يوآ  نم  لاتقب  بآملا  نسح  نم  رفوالا  بیـصنلا  باوثلا و  نم  لزجـالا  ظـحلا  یلا  كوعدا  اـنا  هتلتق و  نم  همد  بلط  مهیلع  تضرف  و 

اما نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  صاعلا  نب  ورمع  نم  ورمع  هیلإ  بتکف  يواملا  ۀّنج  هلحا  نامثع و 
كایا یتناعا  کعم و  ۀلالـضلا  یف  روهتلا  یقنع و  نم  مالـسالا  ۀقبر  علخ  نم  هیلإ  ینتوعد  ام  اّماف  هتمهف  هتارقف و  کباتک  لصو  دقف  دـعب 

هثراو و هّیصو و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  وخا  وه  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  هجو  یلع  فیـسلا  طارتخا  لطابلا و  یلع 
کنا نم  تلق  اماما  ۀّنجلا و  لها  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلا و  نیطبسلا  وبا  ۀّنجلا  لها  ءاسن  ةدّیس  هتنبا  جوز  هدعو و  زجنم  هنید و  یضاق 

نم هیلإ  ینتبـسن  ینتمّظع و  اماما  کتفالخ و  تلاز  هریغل و  عیوب  دـق  هتفالخ و  نع  کلزع  مویلا  نیبت  نکل  تقّدـص و  دـقف  ناـمثع  ۀـفیلخ 
لوسر اخا  نسحلا  ابا  تبسن  اماما  ۀلملا و  نع  اهب  لیما  ۀیکزتلاب و ال  رتغا  الف  هشیج  بحاص  ینا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀبحص 

دسحلا یلا  هیصو  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
ۀیواعم ای  کحیو  ۀیاوغ  اذهف  هلتق  یلع  مهالشا  هنا  تمعز  ۀقسف و  ۀباحصلا  تیمس  نامثع و  یلع  یغبلا  و 
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ةرجهلا مالسالا و  یلا  قبسلا  بحاص  وه  هشارف و  یلع  تاب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  هسفن  لذب  نسح  ابا  ّنا  تملع  اما 

و
يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  هنم و  انا  ینم و  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق 

رـصنا هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  الا  مخ  ریدغ  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هیف  لاق  دق  و 
هلوسر و هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  ربیخ  موی  مالسلا  هیلع  هیف  لاق  يّذلا  وه  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم 

ّیلع ریظنلا  موی  هیف  لاق  دـق  ّیلا و  ّیلا و  لاق و  هیلإ  لخد  اّملف  کیلإ  کقلخ  ّبحاـب  ینتیا  مهّللا  ریطلا  موی  مالـسلا  هیلع  هیف  لاـق  يذـّلا  وه 
يدعب نم  مکّیلو  یلع  هیف  لاق  دق  هلذخ و  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرحفلا  لتاق  ةرربلا و  ماما 

نیملسملا و عیمج  یلع  ّیلع و  کیلع و  لوقلا  دکا  و 
یترتع لج و  زع و  هَّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  لاق 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  دق  و 
ِرْذَّنلِاب َنُوفُوی  یلاعت  هلوقک  دحا  اهیف  كرتشی  یّتلا ال  هلئاضف  یف  تاولتملا  تایالا  نم  یلاعت  هَّللا  لزنا  ام  ۀیواعم  ای  تملع  دق  و 

َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 
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ُْهنِم  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ 
ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر 

اما ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دـق  یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  مالّـسلا  هیلع  هلوسرل  یلاـعت  هَّللا  لاـق  و 
نم ینبحا و  دـقف  کبحا  نم  نسحلا  ابا  ای  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  یّیلو  یخا و  نوکت  یبرح و  کـبرح  یملـس و  کملـس  نوکی  نا  یـضرت 
امم سیل  هباوج  اذه  تبتک  يّذلا  ۀیواعم  ای  کباتک  رانلا و  هَّللا  هلخدا  کضغبا  نم  ۀنجلا و  هَّللا  هلخدا  کبحا  نم  ینـضغبا و  دقف  کضغبا 

یهتنا مالّسلا  نید و  وا  لقع  هل  نم  هب  عدخنی 
ینثملا ۀنیتملا و  ۀلیلجلا  حئادملاب  حودمملا  ءابطخلا  بطخا  تادافا  نم  تبث  ثیح  هتیافک  هدـیدست و  هتیادـه و  هقیفوت و  یلع  هّلل  دـمحلاف 
بابرا ّالا  اهیف  نعطی  یتلا ال  رابخالا  ۀنیرق و  میلستلا  لوبقلاب و  یه  یتلا  تایاورلا  نم  ۀنیدملا  باب  ثیدح  نا  ۀیذرلا  ۀلیمجلا  بقانملاب  هیلع 
ۀنیفدلا ءاضغبلا  جاجللا و  ءارملا و  دادللا و  دانعلا و  نم  هیلع  امه  امعم  ۀیواعم  ۀجاحم  یف  صاعلا  نب  ورمع  هتبثا  اّمم  هنا  ۀنیغضلا و  دقحلا و 

هلجا نیدمتعم و  ياهقف  رباکا  زا  مزراوخ  بطخا  ۀنیفس و  فصحا  نیکسمتملا  ةاجنل  مهنیذلا  نیرهطملا  ءایفصالل  ۀنیبملا  ءانحشلا  و 
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هرهزم حئادمب  هدوب  نیربتعم  ریراحن  تابثا  نیربتخم و  ریهاشم  تاقث  نیعراب و  يالمک  مخافا  نیرهام و  يالضف  مظاعا  نیدنتسم و  ياهبن 
نیطاسا تادافا  عبتتم  رب  وا  رخف  ولع  ردق و  ومس  تسنوحشم و  ولمم و  موق  رافـسا  نوطب  هقراب و  رخافم  هقراش و  نساحم  هرهبم و  بقانم  و 
بتاکلا دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  دامع  یناحلاصلا و  ییحی  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  لـثم  ناـش  یلاـع  هرهم  ناـیعا و 

لامج راجنلا و  نباب  فورعملا  يدادغبلا  نسحلا  نب  دومحم  نب  دمحم  يزرطملا و  یلع  نب  دیـسلا  دبع  نب  رـصان  حـتفلا  وبا  یناهفـصالا و 
یجنکلا فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  یمزراوخلا و  دمحم  نب  دومحم  نب  دمحم  دیؤملا  وبا  یطفقلا و  میهاربا  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا 

رداقلا دبع  يدفصلا و  کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  يدنرزلا و  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  یبهذ و  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  و 
دمحا نیدلا  باهش  ریزولا و  نباب  فورعملا  یناعنصلا  یلع  نب  میهاربا  نب  دمحا  یسافلا و  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  یـشرقلا و  دمحم  نب 

رکب یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  یکلاملا و  غابصلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  لئالدلا و  حیضوت  بحاص 
دمحا نیدلا  باهش  یحلاصلا و  یقشمدلا  فسوی  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  يدوهمسلا و  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  یطویـسلا و 
دمحم نب  لضفلا  نب  دمحا  يوفکلا و  نامیلـس  نب  دومحم  یمرهج و  نیدـلا  رخف  نب  نیدـلا  لامک  یکملا و  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب 

تسراکشآ حضاو و  ناشیا  ریغ  بطاخم و  دوخ  يونهکل و  هَّللا  یلو  يریطملا و  دمحم  نب  هَّللا  دبع  یکملا و  ریثکاب 

مکی تصش و  هجو 

هچنانچ هدومن  تیاور  هدیدع  قرطب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  یقـشمدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسح  نب  یلع  مساقلا  وبا  هکنآ 
هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم 

مسقلا وبا  ظفاحلا  انربخا  يزاریشلا  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  ةاضقلا  یضاق  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  رصن  وبا  ةاضقلا  یضاق  ۀمالعلا  انربخا 
نب نامعنلا  انثدح  يدـع  نب  دـمحا  وبا  انربخا  فسوی  نب  ةزمح  انربخا  ةدعـسم  نب  مسقلا  وبا  انربخا  يدنقرمّـسلا  دـمحم  نب  مساقلا  انربخا 

انثدح بدؤملا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدح  اولاق  دّمحم  نب  کلملا  دبع  یفریـصلا و  لّمؤملا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  يدـلبلا و  نوراه 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  ارباج  تعمس  لاق  نامهب  نب  نامحرلا  دبع  نع  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  نیفـس  نع  قازرلا  دبع 

هرـصن و نم  روصنم  ةرجفلا  لـتاق  ةرربـلا و  ریما  اذـه  لوقی  وه  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع  عبـضب  ذـخآ  وه  ۀـیبیدحلا و  موی  لوـقی  ملـس  هیلع و 
هخیرات یف  رکاسع  نبا  هاور  اذکه  تلق  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  هتوص و  اهب  دم  مث  هلذخ  نم  لوذخم 

یهتنا هخیاشم  نع  هقرط  رکذ  و 
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هلطبی هبذکی و ال  الف  رباکالا ، هخیاشم  نع  هقرط  رکذ  و  رخافلا ، فیرشلا  ثیدحلا  اذه  يور  رکاسع ، نبا  نا  تبث  اذاف 
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و ال رهاقلا ، دیدشلا  شطبلا  يذ  لاکن  فاخی  و ال  رثاخلا ، نم  بئاذلا  يردی  يّذلا ال  رئابلا  دقاحلا  و  رـساخلا ، دناعملا  رئاجلا و  دحاجلا  الا 
ثرتکی و ال  رثآملا ، لئالجل  نیزئاحلا  نیفـصنملا  يدل  هتحاقو  هبـصعت و  روهظ  نم  لفتحی  و ال  رباکالا ، نیدقنملا  نیب  حاضتفالا  نم  یلابی 

راخف یلاع  ياهقف  رابک و  نیثدحم  زا  رکاسع  نبا  و  رخافملا ، یلاعمل  نیواحلا  ةذباهجلا  دنع  هئاقش  هئافج و  هئادتعا و  هبـصن و  حوضو  نم 
لاجّرلا ءامـسا  يومح و  توقای  ءابدالا  مجعم  رظان  رب  وا  رخافم  نساحم و  رثام و  حـئادم و  هدوب  هینـس  مخافا  فیراعم و  مظاعا  ریهاـشم  و 
یبویالا ءادفلا  وبا  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یمزراوخلا و  دومحم  نب  دمحم  فینصت  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج 

دعـسا نب  هَّللا  دـبع  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  همـالع  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظاـفحلا و  ةرکذـت  يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  و 
ۀبهـش یـضاق  نب  دـمحا  نب  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دـبع  هیفاش  تاقبط  یکبـس و  باهولا  دـبع  هیعفاش  تاـقبط  یعفاـی و 
دجبا یقینزا و  مولعلا  ۀنیدم  يرکبرایدلا و  نسح  نب  دمحم  نب  نیـسح  سیمخ  خیرات  یطویـس و  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدسالا و 
افتکا تاراـبع  ضعب  رب  اـج  نیا  رد  تسین  بجتحم  یفخم و  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءـالبنلا  فاـحتا  لـلکم و  جاـت  موـلعلا و 

نب هَّللا  دـبع  نب  نیـسحلا  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  دـمحم  یبأ  نب  یلع  مساـقلا  وـبا  ظـفاحلا  هتفگ  ناـیعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  دوریم 
ثیدحلا هیلع  بلغ  ۀیعفاشلا  ءاهقفلا  نایعا  نم  هتقو و  یف  ماشلا  ثدحم  ناک  نیدلا  ۀقث  بقلملا  یقشمدلا  رکاسع  نباب  فورعملا  نیـسحلا 

دعس یبأ  ظفاحلا  قیفر  ناک  خیاشملا و  یقل  دالبلا و  باج  فوط و  لحر و  هریغل و  قفتی  مل  ام  هنم  عمج  نا  یلا  هبلط  یف  غلاب  هب و  رهتـشاف 
نم ۀئامـسمخ  نیرـشع و  ۀنـس  دادغبب  عمـس  دـیناسالا  نوتملا و  ۀـفرعم  نیب  عمج  انید  اظفاح  ناک  ۀـلحرلا و  یف  یناعمـسلا  نب  میرکلا  دـبع 

فنص لابجلا و  ناهبـصا و  ةاره و  روباسین و  لخد  ناسارخ و  یلا  لحر  مث  قشمد  یلا  عجر  مث  يرهوجلا  یخونتلا و  یکمربلا و  باحـصا 
یف قشمدل  ریبکلا  خیراتلا  فنص  فیلاتلا  عمجلا و  یف  اظوظحم  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نسح  ناک  جیراختلا و  جرخ  ةدیفملا و  فیناصتلا 

يرذنملا میظعلا  دبع  دمحم  وبا  نیدلا  یکز  ۀمالعلا  ظفاحلا  انخیـش  یل  لاق  دادغب  خیرات  قسن  یلع  وه  بئاجعلاب و  هیف  یتا  ةدـلجم  نینامث 
لجرلا اذه  نظا  ام  هماظعتسا  هرما و  یف  ثیدحلا  لاط  ادلجم و  هنم  یل  جرخا  خیراتلا و  اذه  رکذ  يرج  دق  عفنلا و  هب  هَّللا  مادا  رـصم  ظفاح 
ناسنالا هیف  عمجی  نا  نع  رـصقی  رمعلاف  الا  تقولا و  کلذ  نم  عمجلا  یف  عرـش  هسفن و  یلع  لقع  موی  نم  خیراتلا  اذـه  عضو  یلع  مزع  الا 

باتکلا اذه  لثم 
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يذلا اذه  هلثم و  عضی  یتح  تقولا  ناسنالل  عستی  یتم  لوقلا و  اذـه  ۀـقیقح  فرع  هیلع  فقو  نم  ّقحلا  لاق  دـقل  هبنتلا و  لاغتـشالا و  دـعب 
ساب رعش ال  هل  ۀعتمم و  ءازجا  ۀنسح و  فیلاوت  هریغ  هل  اهرصح و  طبـضنی  داکی  ام  تادوسم  دعبالا  اذه  هل  حص  ام  هراتخا و  يذلا  وه  رهظ 
کنا و  یلامالا ، دئاوفلا و  هنسحا  و  يدنع ، هنم  عون  ّلک  عفنا  و  یلاوعلا ، ثیداحالا  هفرـشا  و  ملع ، ّلجا  ثیدحلا  نا  الا  هلوق  کلذ  نمف  هب 

، یمرتف فحـص  نم  هذـخات  و ال  لالم ، الب  لاجرلا  نع  هذـخ  و  هیلع ، صرح  اذ  حاص  ای  نکف  لاجرلا ، هاوفاـک  هققحی  ائیـش ، ملعلل  يرت  نل 
مل ناک  یبابـش  یلوت  لزغلا ، اذ  ام  یباصتلا و  اذ  امف  بیـشملا ، ءاج  کحیو  سفن  ایا  هیلإ  بوسنملا  نم  و  لاـضعلا ، ءادـلاب  فیحـصتلا  نم 
یف یل  هَّللا  ردق  ام  و  نوکا ، نمم  يرعش  تیل  ایف  لزن ، دق  اهب  نونملا  بطخ  و  ةّرغ ، یلع  یـسفنب  ناک  لزی ، مل  ناک  بیـشملا  ءاج  و  نکی ،
ناک بابـش  هلوق  وه  كوکعلاب و  فورعملا  ۀـلبج  نب  یلع  تیب  وه  یناثلا  تیبلا  و  ماللا ، لبق  ءازلا  وه  مزتلی و  ام ال  اهیف  مزتلا  دـق  و  لزالا ،
هَّللا ءاشنا  اذه  دعب  هلئاق  رکذ  یتایـس  تایبا و  ۀلمج  نم  تیبلا  اذـه  هارت و  امکریـس  رییغت  الا  امهنیب  سیل  و  لزی ، مل  ناک  بیـش  و  نکی ، مل 
ۀنـس بجر  نم  رـشع  يداحلا  نینثالا  ۀلیل  یفوت  ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و  ۀنـس  مرحملا  لوا  یف  روکذـملا  ظفاحلا  ةدالو  تناک  یلاعت و 

حالص هیلع  ةولصلا  رضح  ّيروباسینلا و  نیدلا  بطق  خیشلا  هیلع  یلص  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀسورحملا  قشمدب  ۀئامسمخ  نیعبـس و  يدحا و 
هتفگ و ۀئامـسمخ  نیعبـس و  يدحا و  هنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  ریغـصلا و  باب  رباقمب  هلها  هدلاو و  دنع  نفد  یلاعت و  هَّللا  همحر  نیدلا 
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نیدلا ۀقث  ماشلا  ثدحم  یقـشمدلا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ادـلجم  نینامثلا  خـیراتلا  بحاص  رکاسع  نبا  ظفاحلا  یفوت  اهیف 
مث امهتاقبط  یئابجلا و  رهاط  یبأ  بیـسنلا و  نم  اهدعب  ۀئامـسمخ و و  سمخ و  ۀنـس  عمـسا  ۀئامعبرا و  نیعـست و  عست و  ۀنـس  لوا  یف  دلو 
نم ءایلعلا و  ةورذلا  کلذ  یف  غلب  هلاجر و  ثیدـحلا و  یف  هنامز  لها  راس  ناهبـصا و  ناسارخ و  قارعلا و  یلا  هیف  لحر  ثیدـحلاب و  ینع 

بجر رشع  يداح  یف  یفوت  ظفحلا  یف  لجرلا  ۀلزنم  ملع  هخیرات  حفصت 

مود تصش و  هجو 

هک نیقارعلا  ۀفحت  رد  هچنانچ  هدومن  تابثا  امزج  امتح و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یناقاخلاب  فورعملا  یلع  نب  میهاربا  نیدـلا  لضفا  هکنآ 
یناقاخلا یلع  نب  میهاربا  نیدلا  لضف  ۀموظنم ال  یسراف  نیقارعلا  ۀفحت  هدومن  جهن  نیب  ام  نونظلا  فشک  رد  یبلح  بتاک  نآ  رکذ 
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افص ردق و  نیا  هتفگ  يولع  رهطم  نب  دمحم  حدم  رد  سدسملا  تافحازم  نم  هنزو  ۀئامسمخ  نینامث و  نیتنثا و  ۀنس 582  یفوتملا  رعاشلا 
نآ رهطم ، دـمحم  لضفلا  وذ  تسماما ، دیـس  تمه  مه  تسماوق ، ار  عبط  هک  هیام  نا  تساـخ ، لـجا  دیـس  تمدـخ  زا  تسار ، مرطاـخ  هک 

هتشگن یفطصم  يوم ز  کی  هتشذگرب ، نوک  ود  شردق ز  ار ، یضترم  قدص  ثراو  نآ  و  ار ، یفطصم  هدید  مدرم  نآ  ربمیپ  دمحم  قرع 
ياـج شناد ، رهـش  تشاد  هک  هناـخ  ره  شناـبز ، رب  تسیدـبا  فقو  رد ، نآ  دـیلک  نید  دیـس  نید  ردـیح ، ملع  رهـش  رد  هدوب  لاـق  نا  یلا 
دروآ شجارخ  هک  يرهش  میلعت ، يوبب  شملق  شیپ  مینست ، يور  شمرک ز  شیپ  تسملع ، رهـش  یئارـس  داتـسا  تسملع ، رحب  تسفرش و 

امتح و فیرـشلا  ثیدـحلا  تبثا  دـق  ینادمـصلا ، مهرباک  و  ینادرفلا ، مهخیـش  یناقاخلا ، میهاربا  اذـهف  رهـش ، نانچ  نآ  غاب  هویم  وا  رهد ،
، امطح نیدناعملا  رودص  مطح  و  امغر ، نیلغدملا  نیدحاجلا  فونا  مغرا  و  امذج ، امـسح و  نیلطبملا  نیرکنملا و  تاهبـش  مسح  امزج و 

رباکا دزن  وا  تمظع  تلالج و  یناقاخ و  هرهاب  بقانم  هرخاف و  لئاضف  و  امده ، نیلداجملا  ناکرا  مده  و  امـصق ، نیبصعتملا  روهظ  مصق  و 
هیلع هَّللا  ۀمحر  یقئاقح  یناقاخ  ءارعشلا  کلم  رکذ  هتفگ  هرکذت  رد  يدنقرمس  هاشتلود  تسین  یفخم  صحفتم  عبتتم و  رب  تارـضح  نیا 

داتـسا رعـش  رد  ریظنیب و  ملع  رد  هدش  رّـسیم  ار  وا  ماکح  نیطالـس و  لوبق  هاج و  لضف و  تسیناوریـش  یلع  نب  میهاربا  نب  هَّللا  لضف  وا  مان 
لواک روشنم  لزا  ناوید  دنیوگیم ز  هدرک  مان  ریمضلا  ریفص  ار  نآ  هک  دناهتفگ  وا  حدم  رهام  ناداتسوا  هچنانچ  هیلإ  راشم  هاج  رد  هدوب و 

، یناورش راجن  یلع  تعنص  رذآ  تشپ  ز  دمآ ، دیدپ  یمیهارب  ینعم  تجح  يارب  یناقاخب ، یناطلـس  دنداد و  ار  هلمج  يریما  دمآ ، نایم  رد 
افعتـسا تمدخ  تمزالم و  زا  هناهرب  هَّللا  رانا  رهچونم  ریبک  ناقاخ  زا  دش و  رهاظ  نطاب  يافـص  سفن و  تسکـش  رقف و  قوذ  ار  وا  رخآ  رد 

زا ناقاخ  تزاجایب  هکنآ  ات  دادیمن  تزاجا  دوب  وا  تبحص  هتـسب  لد  نوچ  ناقاخ  ددرگ  لوغـشم  كولـس  لها  تمدخب  هک  تساوخیم 
تدـم نارباش  هعلق  رد  دومرف  دـنب  ار  وا  ناـقاخ  دنداتـسرف و  هاگردـب  هتفرگ  ار  وا  ناوریـش  ناگتـشامگ  تفر  ناـقلی  هب  تخیرگ و  ناوریش 

نایب ناشیا  تاحالطـصا  تاغل و  نایاسرت و  تالاح  دـیوگیم و  هدیـصق  نیا  هعلق  رد  یگنتلد  تلالم و  تیاغ  زا  سوبحم  دـیقم و  هامتفه 
نیا هدیصق  نا  زا  تیب  دنچ  دنکیم و  رارسالا  رهاوج  رد  هلکشم  تایبا  نیا  حرش  يرذآ  فراع  خیـش  تسلکـشم و  هدیـصق  نیا  دنکیم و 

، ارق تفه  زا  یحو  لیزنت  زا  سب  نادرم ، تفه  زا  نید  میلعت  زا  سپ  اسآبهار ، لسلـسم  دراد  ارم  اسرت ، طخ  زا  تسرتورجک  کـلف  تس 
رانز مور  اپ ، رب  دنب  مبیلص  نوچ  دبیزن  مالسا ، هلاس  هجنپ  دعب  زا  دارم  الصم ، میظعت  نارق و  زا  سپ  هرمع ، یعـس و  جح و  تاقیم و  زا  سپ 

هب یـسیع  رخ  نیگرـسب  اتـسا  دنز و  موسر  هدنز  منک  تشدرز ، زار  دلاگـس  رـصیق  رگ  و  ادـعت ، نیز  مسوب  سوقان  مور  مکحت ، نیز  مدـنب 
هدایز تسحرش  فوقوم  هدیصق  نیا  نوچ  و  ابیکشان ، قیلثاج  فاعر  مدنب ،
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زا جح  تمیزعب  تفایرد و  رقف  برـشم  دش  وا  ریگنماد  بلط  درد  دشن و  لوغـشم  تمزالمب  رگید  سبح  زا  دعب  یناقاخ  دیاین و  ملقب  نیزا 
رد ار  هدیـصق  نیا  تفرگ و  شیپ  زاجح  رفـس  یلـصوم  نیدلا  لامج  دوب و  ناهج  میرک  هک  قیفوتلا  قفوم  یهارمهب  دـمآ و  نوریب  ناوریش 
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تسا  هدیصق  نآ  زا  علطم  نیا  هتشاد  راکب  هدیصق  نیرد  علطم  راهچ  دنکیم و  هیداب  فصو  دیوگیم و  هکم  هار 
شرطعم  میسن  نک ز  حور  قایرت  شرس  رب  شاب  ناور  تسهیداب  دحرس 

، تیب تس  نیا  قیرط و  نیدب  دزاسیم  نیبم  ار  وا  هاج  دنکیم و  یلصوم  لامج  مساب  صلخت  ار  هدیصق  نیا  رخآ  رد 
شردارب  هفیلخ  تشون و  ردپ  ناطلس  هک ، نآ  زا  شمناوخ  ممه  هفیلخ  لد و  ناطلس 

ار وا  ریبک  ناقاخ  تشاد و  صلخت  یقئاقح  لاح  لوا  رد  دوب و  برقم  رایـسب  ناقاخ  دزن  یناـقاخ  هک  دـیوگیم  یثکاـنب  هصـالخ  بحاـص 
رد ۀئامسمخ و  نینامث و  نیتنثا و  ۀنس  روهش  رد  هدوب  زیربت  رهـش  رد  یناقاخ  نیدلا  لضفا  تافو  لاق  نا  یلا  تشاد  ینازرا  یناقاخ  بصنم 

یکلف درگاش  يو  دـنچ  ره  یلاعت  هَّللا  همحر  یناقاخلا  نیدـلا  لضفا  هتفگ  تاـحفن  رد  یماـج  نمحرلا  دـبع  تسهدوسآ و  زیربت  باـخرس 
تسا هدوب  مک  نآ  بنج  رد  رعش  هک  تسا  هدوب  رگید  يروط  رعش  روط  يارو  اریو  هک  دنیوگ  نینچ  هتفای  مامت  یترهش  رعـشب  تسرعاش و 

تسا  هتفگ  هرس  سدق  يولوم  ترضح  هکنانچ 
ارعش نونف  ریغ  رگد  نف  ارم  تسه  وزا  فال  منز  هک  ات  نم  رب  دشاب  هچ  رعش 

دیوگیم هکنانچ  تسدهاش  ینعمنیرب  يو  نانخس  و 
منخس  ردنا  دونشن  نم  نم و  سک  مرجال  وا ،  همه  نم  تفص  دش  وا  همه  نم  تروص 

منم  هک  نتفگ  دیاب  ارم  دنسرپب  نوچ  تسیک ،  نآ  دنیوگن  هک  ات  يرد  چیه  منزن 
دیوگیم رگید  لحم  رد  و  ، 

ام ار ز  ام  یتسه  تسخن  تسدید  رب  ایربک ، طمن  رب  ییاپ  درشفیب  قشع 
امش ام و  تمحز  ورد  دجنگن  هکناز  تسروخ  رد  يدوخیب  دقنب  ار  امش  ام و 

تسا هدوب  مامت  یبرش  مهرارسا  هَّللا  سدق  نایفوص  یفاص  برشم  زا  اریو  هک  دیآیم  نآ  يوب  اهنیزا  تسرایسب و  يو  نانخس  لیبق  نیزا  و 
ۀنـس ءیـضتسملا  یفوت  هدرک و  يو  رکذ  هتفگ  دادـغب  حدـم  رد  هک  یبرع  هدیـصق  رد  هدوب و  هَّللا  رونب  ءیـضتسملا  تفالخ  ناـمز  رد  يو 

ار نآ  هتشذگ و  داتشه  دص و  زا  نآ  تایبا  ددع  تسهتفگ و  باوج  ار  یئانـس  میکح  هیئار  هدیـصق  زین  يو  ۀئامـسمخ  نیعـست و  سمخ و 
تس  نیا  شلوا  علطم  هداهن  علطم  هس 

رای دماک  راثنلا  راثنلا  راک  دماک  حوبصلا  حوبصلا 
راهب داب  وچ  یمدشوخ  زا  يرای  نازخ  بآ  وچ  ینشور  زا  يراک 

راثن هدید  ناتبعل  دنکیم  حوبص  تقوب  ام  راک  رب  خرچ 
دیوگیم هدیصق  نیا  رخآ  رد  و 

راعشا بئارغ  زا  تسنماث  تایعبس  عمج  هدیصق ز  نیا 
راتسا يدناشف  نم  رب  هبعک  دنزیوارد  رگ  هبعک  رد  زا 

راک زا  دنگف  ار  سیقلا  ؤرما  کین و  يافق  ار  کبن  افق  دز 

موس تصش و  هجو 

تابثا نیقی  عطق و  مزج و  متحب و  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  خیـشلا  نباـب  فورعملا  یـسلدنالا  يولبلا  دـمحم  نب  فسوی  جاـجحلا  وبا  هکنآ 
هَّللا دـبع  نب  یفطـصم  هک  اب  فلا  باتک  رد  هچناـنچ  هدومرف  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  لـئاضف و  رد  ار  نآ  هدومن و 

رد ینیطنطسقلا 
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نباب فورعملا  یـسلدنالا  يولبلا  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  یبأ  خیـشلل  تارـضاحملا  یف  اب  فلا  هدومن  جهن  نیاب  نا  رکذ  نونظلا  فشک 
دئاوف عمج  هنا  هیف  رکذ  خلا  هسفنب  یلاعت  هَّللا  دـمح  زجوا  ماظن و  حـضوا  زجعا و  عمـس و  مالک  حـصفا  ّنا  هلوا  مخـض  دـلجم  وه  خیـشلا و 
فلا باتکب  یبرملا  لفطلا  اذهل  هعمج  ام  یمس  ءالبنلا و  ۀجرد  یلا  هرغصل  دعب  قحلی  مل  ذإ  هتوم  دعب  هأرقیل  میحرلا  دبع  هنبال  مولعلا  عئادب 

هلوا  یف  همظن  نم  اب و 
اّبلا ای  هتفنص  اب  فلا  باتک  اذه 

یبلی  نا  يدش  اذإ  یّجرملا  یلخب  لجا  نم 
یّبلی  نا  اعد  نم  نم ح ق  ملعل و  وعدا 

ّیبرملا  ریغصلا  لفطلا  ینبا  میحّرلا  دبع  تنا  و 
ّابر هّللاب  تیضر  دق  لقف  تلقع  اذإ 

ابنملا ّیبّنلاب  انید و  مالسالا  نید  و 
اّبحم ایبن  لق  الوسر و  لق  دّمحم 

ابرق هَّللا  نم  ددزت  هعبتا  مقتسا و  مث 
اّبط کلهج  ءادل  هذختا  باتکلا  اذ  و 

اّبط بح  نمل  بط  ءرم  عنص  ّهناف 
اّبص کصخشل  لزی  مل  با  ةاصو  يذه 

باوبا و ۀینامث  رعشلا  لّوا  یف  دروا  هسوکعم و  هبولقم و  عم  ۀملک  ۀملک  هحرش  ۀمجعملا و  فورحلا  ددع  یلع  اتیب  نیرشع  ۀعست و  رکذ  مث 
نبا لاوقا  ضعب  رکذ  دـعب  ةریثک  دـئاوف  هیف  نکل  بیرغ  فیلاـت  وه  فورحلا و  تاـهباشتملا  تاـجودزملا  تاـملکلا  نم  اـعبرا  اـهرخآ  یف 

امهلئاضف و ضعب  رکذنلف  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  یلع و  رکذ  عقو  دق  ذإ  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رد  سابع 
اضیا ّیبنلا ص  مع  نبا  ّیضرلا  لدعلا  سابع  نبا  یلع  ءانثلاب  نثنل  ّیبّنلا ص و  ّمع  نبا  ّیلعلا  یکّزلا  ّیلع  رخافمب  أدبنل 

نم ام  هَّللا  وف  هَّللا  باتک  نع  ینولس  هب و  مکتربخا  ّالا  ءیش  نع  ینولئست  هَّللا ال  وف  ینولس  لوقی  وه  بطخی و  اّیلع  تدهـش  لیفطلا  وبا  لاق 
اریعب نیعبس  ترقوا  تئش  ول  لبج و  یف  مأ  لهس  یف  مأ  راهنب  مأ  تلزن  لیلب  ملعا أ  انا  الا و  ۀیآ 

یتأیس باتکلا و  ۀحتاف  ریسفت  نم 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لوق 

خلا رشاعلا  رشعلا  یف  مهکراش  دقل  هَّللا  میا  ملعلا و  راشعا  ۀعست  یلع  یطعا  دقل  هیف  سابع  نبا  لوق  و 

مراهچ تصش و  هجو 

هدروآ اجاجتحا  ملع  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناکم  تعفر  تابثا  ماقم  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يولب  جاجحلا  وبا  زین  هکنآ 
هک یتیاکح  رکذ  دعب  اب  فلا  باتک  رد  هچنانچ  هتـسناد  تباث  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  مزجلا  متحلاب و  ار  نآ  و 

هذـه تیار  اّـمل  تلق و  هتفگ  تسدراو  هلوـق  نع  بغری  ءرملا  ّهناـف  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  قـح  رد  یفقث  جاـجح  لوـق  نا  رد 
ةریغلا ینتلمح  یسفن و  کلما  مل  ءافجلا  اذه  هنع  هَّللا  یضر  یلع  یف  جاجحلا  لوق  لماکلا و  یف  ۀیاکحلا 

166 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبأ نب  ّیلع  كاذبغری  يروـلا  هیف  نم  لوـق  یفبذـکت  هتلق  اـمیف  جاـجح  باـتکلا  ةرط  یف  تـبتک  نا  هـنع  هَّللا  یـضر  یلع  یبـیبح  یلع 

برغت و ام  سمشلا و  علطت  امدّیس  نم  هَّللا  هیلع  یلصبنذم  ای  عمطت  ههاج  یف  يّذلا  ّمع  نبا  ناک  نا  هیفکیبرقی  نم  هنم  وا  هلثم  نمبلاط 
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لوقلا اذه  یلع  هلمح  ام  هّللات  هلاق  امع  بغری  ۀلاقملا و  هذه  یلع  انالوم  یف  لوقی  هدخ  ۀحاطس  عم  هدج  ۀلق  جاجحلا و  یلا  رظنا  اضیا  تلق 
فیک ال و ّیلعلا  ناکملا  ملعلا  یف  یلع  ناکم  ّنا  يوغلا  ملع  دقف  الا  يدرملا و  دحلا  ّالا  يدرلا 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هیف  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا 
رشعلا یف  مهکراش  دقل  هَّللا  میا  ملعلا و  راشعا  ۀعست  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  یطعا  دقل  هَّللا  لوقی و  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  و 

بلاط و یبأ  نبا  ضئارفلاب  ۀنیدملا  لها  ملعا  هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  لاق  ّیلع و  اناضقا  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  لاق  رـشاعلا و 
مک قیقر و  رتس  نم  بیغلا  یلا  رظنی  هناک  یتح  قیقدت  باسحلا و  یف  رصب  قیقرت و  مولعلا و  یف  قیقشت  نم  هل  مک  مهنع  هَّللا  یـضر  اوقدص 

اباوص اهارذا  اهذفنا  مث  اباوصتسا  اهعمس  اذإ  مالسلا  هیلع  مسبت  امبر  اهاضما و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  تغلب  اّمل  اهاضق  ۀیـضق  نم 
بابرا دوحج  ةروس  ءاثف  و  جاجللا * ءارملا و  لها  روهظ  مصق  جاجحلا * وبا  يولبلا  اذهف  خلا  ربعلاب  یتاف  رظنلا  اهیف  ققد  ۀعیدب  ۀلئسم  مک  و 

یف امزج  امتح و  جالبنالا * رهبملا  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  ثیح  جادـخ * قحلا  لاطبالا  یف  مهیعـس  نا  نابا  و  جاـجوعالا * غیزلا و 
ءوسب نومرغم  لاطبالا * بیذکتلا و  یف  هقحل  وا  هفلس * نم  بطاخملا و  نا  تبثف  جاجتحالا * بیرثتلا و  بیناتلا و  و  موللا * لذعلا و  ماقم 

بایترا الب  دقاحلا  دناعملا  بصانلا  جاجحلل * مالّـسلا  هیلع  یلع  لضف  نع  ضارعالا  یف  نودلقم  جاهنملا * يوس  نع  نوضرعم  جاجحلا *
جالتخا و 

مجنپ تصش و  هجو 

عماج رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یعفاـشلا  يرزجلا  ریثـالا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  كراـبم  تاداعـسلا  وبا  هکنآ 
یلع هدومرف  لوصالا 

دمحا نیدلا  باهش  يذمرتلا و  هجرخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 
هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد 

لوصالا عماج  یف  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
یهتنا يذمرتلا  هجرخا  لاق  و 

اذه يور  دق  رابتعالا * ةدجنا  عالط  و  رارـسالا * ةدجب  نبا  و  رابخالا * ۀـنیهج  و  راثالا * ۀـبیع  وه  مهدـنع و  حبـصا  يذـّلا  ریثالا  نبا  اذـهف 
ثیدحلا
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و ال راکنالا * دوحجلاب و  هلباقی  الف  رابحالا  مهتابثا  دحاو  و  رابکلا * مهظافح  دحا  يذـمرتلا  حیحـص  نم  راثتـسملا * عینملا  راثملا * زیزعلا 
و رامغلا * یلع  لطابلا  نم  ضاخف  رابکتـسالا * رابدالاب و  ینم  و  رارتغالا * عادـخنالاب و  یلب  نم  ّالا  رارتجالا * مارتجالا و  اذـه  یلع  مدـقی 

رثآم هریثک و  مراکم  هیهب و  رخافم  هیلع و  نساحم  وراثا  ّیغلا و  ماتق  هفـسعل  لاهاف  راثعلا * لـلزلا و  ةدـق  أـطو  راـیتلا و  نتم  غیرلا  نم  بکر 
تاکربلا وبا  لبرا  خـیرات  ریثالا و  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  لماک  خـیرات  رظان  رب  نا  زا  يذـبن  تسزیزع  ریفو و  تیاـهن  ریثا  نبا  هریثا 

يدرولا و نبا  رصتخملا  ۀمتت  و  یبویالا ؟؟؟ ءادفلا  وبا  رصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یفوتـسملا و  نباب  فورعملا  دمحا  نب  كرابم 
دبع هیعفاشلا  تاـقبط  یعفاـی و  ناـنجلا  ةآرم  بیطخلا و  نیدـلا  یلو  ةاکـشم  لاـجرلا  ءامـسا  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع 

ةاعولا ۀیغب  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاشلا  تاقبط  یبلح و  هنحـش  نبا  رظانملا  ضور  يونـسا و  میحرلا  دـبع  هیعفاشلا  تاقبط  یکبـس و  باهولا 
تـسین بجتحم  یفخم و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  مولعلا و  دجبا  للکم و  جات  یقینزا و  مولعلا  ۀـنیدم  یطویس و 
تاقبط رد  یکبـس  باهولا  دـبع  نیدـلا  جات  دوریم  تارابع  ضعب  رب  افتکا  اج  نیا  رد  يدینـش  ریط  ثیدـح  دـلجم  رد  تاراـبع  نیا  رثکا 
بحاص ریثالا  نبا  يرزجلا  تاداعـسلا  وبا  نیدلا  دجم  ۀمالعلا  ینابیـشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دّـمحم  نب  كرابملا  هتفگ  هیعفاش 
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مث اهب  اشن  ۀئامـسمخ و  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  رمع  نبا  ةریزجب  دلو  کلذ  ریغ  یعفاشلا و  دنـسم  حرـش  ثیدـحلا و  بیرغ  لوصالا و  عماج 
هدـلو و هنع  يور  بیلک  نبا  نم  دادـغبب  عمـس  یـسوطلا و  لصوملا  بیطخ  یبطرقلا و  نودعـس  نب  ییحی  نم  عمـسف  لـصوملا  یلا  لـقتنا 

یلا زامیاق  نیدلا  دهاجم  ریبکلا  ریمالا  ۀمدخب  لصتا  يراخبلا و  نب  نیدلا  رخف  ةزاجالاب  هنع  يور  نم  رخآ  ۀعامج و  یـصوقلا و  باهـشلا 
باتک هانرکذ  ام  ریغ  هفیناصت  نم  لئاسر و  ناوید  هل  ءاشنالا و  ناوید  یلو  دوعـسم و  نیدلا  رغ  لصوملا  بحاص  ۀـمدخب  لصتاف  کله  نا 

حرش یف  عیدبلا  راکذالا و  ۀیعدالا و  یف  راتخملا  یفطصملا  يرشخمزلا و  یبلعثلا و  يریسفت  فاشکلا  فشکلا و  نیب  عمجلا  یف  فاصنالا 
هل ضرع  لیـسرتلا و  یف  اعراب  ناک  لاوطلا و  بیرغ  حرـش  تاوذـلا و  ءاوذالا و  باتک  ۀـینبألا و  قورفلا و  وحنلا و  یف  ناهدـلا  نبا  لوصف 

الـضاف ناک  هیلع و  هکالما  فقو  لصوملا و  يرق  نم  ۀیرقب  اطابر  أشنا  هرادب و  ماقا  ۀباتکلا و  نع  زجع  هیلجر و  هیدـی و  لطبا  نمزم  ضرم 
هَّللا دـبع  نب  یفطـصم  تسلوحف  رباکا  لوبقم  روهـشم و  فورعم و  باتک  لوصـالا  عماـج  ۀئامتـس و  تس و  ۀنـس  یفوت  هیلإ  اراـشم  اـسیئر 

كرابم تاداعسلا  یبال  لوسرلا  ثیداحال  لوصالا  عماج  هتفگ  نآ  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا 
168 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خلا الیبس  مالسالا  ملاعمل  حضوا  يّذلا  هّلل  دمحلا  هلوا  ۀئامتس  تس و  هنس 606  یفوتملا  یعفاشلا  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب 
ۀعبرا ۀـمدقم و  لوالا  یف  دروا  میتاوخلا و  یف  ثلاثلا  دـصاقملا  یف  یناثلا  يدابملا  یف  لوالا  ناکرا  ۀـثلث  یلع  باـتکلا  اذـه  ینبم  ّنا  رکذ 

ضورف لوصا  نم  نا  ۀـیافک و  ضرف  نیع و  ضرف  یلا  ضرفلا  لـفن و  ضرف و  یلا  مسقنت  ۀعیرـشلا  موـلع  ّنا  ۀـمدقملا  یف  رکذ  لوـصف و 
دـعاوق و ماکحا و  لوصا و  هل  ماـکحالا و  ۀـلدا  یناـث  یه  یّتلا  هباحـصا  راـثآ  مالّـسلا و  ةولّـصلا و  هیلع  لوسّرلا  ثیداـحا  ملع  تاـیافکلا 

تافـصب ملعلا  مهتافو و  تقو  مهرامعا و  مهباسنا و  مهیماسا و  لاجرلاب و  ملعلاک  اهتفرعم  یلا  اهبلاط  جاتحی  ءاـملعلا  اـهرکذ  تاحالطـصا 
ثیدـحلا لقن  زاوجب  ملعلا  هبتارم و  رکذ  هوعمـس و  ام  مهداریا  ةاورلا و  دنتـسمب  ملعلا  مهتیاور و  لوبق  اـهعم  زوجی  یّتلا  مهطئارـش  ةاورلا و 

لـسرملاب و ملعلا  لزاـنلا و  هنم و  یلاـعلا  هطئارـش و  دنـسملاب و  ملعلا  هنم و  سیل  اـم  هیلإ  ۀـفاضالا  هیف و  ةداـیزلا  هضعب و  ۀـیاور  ینعملاـب و 
بیرغلا و بذـکلا و  حیحـصلا و  ماسقاب  ملعلا  نیحورجملا و  تاقبط  نایب  حرجلاب و  ملعلا  لـضعملا و  فوقوملا و  عطقنملا و  یلا  هماـسقنا 

لوالا لصفلا  یف  رکذ  اهباب و  نم  ملعلا  اذـه  راد  یتا  اهنقتا  نمف  کلذ  ریغ  خوسنملا و  خـسانلا و  داحآلا و  رتاوتلا و  رابخاب  ملعلا  نسحلا و 
لـصفلا یف  ثیدحلا و  فینـصت  یف  مهدصاقم  سانلا و  ضارغا  فالتخا  یناثلا  لصفلا  یف  هفیلات و  هعمج و  أدـبم  ثیدـحلا و  ملع  راشتنا 

امل لاق و  باتکلا  اذه  عمج  نم  ضرغلا  ۀصالخ  عبارلا  لصفلا  یف  اهفیلات و  مهبتک و  راصتخا  ببـس  نیفلاسلاب و  نیرخاتملل  ءادـتقا  ثلاثلا 
نا تببحاف  اهرهشا  ثیدحلا و  بتک  مأ  یه  یتلا  ۀنّـسلا  بتکلا  يوح  ثیح  اهمعا  اهربکا و  وه  نیزر و  باتک  تیار  بتکلا و  یلع  تفقو 

كرت ةریثک و  ثیداحا  هیف  ررک  اهب و  یلوا  باوبالا  کلت  ریغ  باوبا  یف  ثیداحا  عدوا  دق  هتدجو  هتعّبتت  املف  عماجلا  باتکلا  اذهب  لغتـشا 
فالتخال لوصالا  یف  اهدـجا  مل  ةریثک  ثیداحا  هباتک  یف  تیار  ۀتـسلا و  لوصـالا  نم  رکذـی  مل  اـم  نیب  هباـتک و  نیب  تعمجف  اـهنم  رثکا 

ام هیلإ  فیـضا  هباوبا و  بترا  هباتک و  بّذـها  نا  یـسفن  ینتجانف  يراـخبلا  باوبا  یلع  هباـتک  بیترت  یف  دـمتعا  دـق  هنا  قرطلا و  خـسنلا و 
مـسا اـّلا  تبثا  مل  دـیناسالا و  تفذـحف  تعرـشف  ینعملا  بارعـالا و  بیرغلا و  نم  ثیداـحالا  یف  اـم  حرـش  هـعبتا  لوصـالا و  نـم  هطقـسا 

باتکلا رخآ  یف  اباب  تدرفا  ارثا و  ناک  نا  یباحصلا  نع  هیوری  نم  مسا  وا  اربخ  ناک  نا  ثیدحلا  يور  يّذلا  یباحصلا 
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نم ناک  ام  ارثا و  وا  اثیدـح  ناک  ام  ّالا  اهنم  تبثا  ملف  ثیدـحلا  نوتم  اما  فورحلا و  یلع  باـتکلا  عیمج  یف  نیروکذـملا  ءامـسا  نمـضتی 
باوبالا تینب  دـیناسملا و  یلع  باوبالا  رایتخا  تحجر  کلام و  هقف  هباتک  یف  نیزر  هرکذ  ارداـن و  اـّلا  هرکذا  ملف  ۀّـمئالا  نیعباـتلا و  لاوقا 

مث قحاوللا  باتک  هتیمـس  باتک  یف  باتکلا  رخآ  یف  هتدروا  رثکا  یلع  لمتـشا  ناف  هباب  یف  هتبثا  ینعمب  درفنا  ثیدـح  لکف  یناـعملا  یلع 
رثک امل  ثیداحالا و  ینعم  فالتخال  لوصف  باوبا و  یلا  هتلضف  باتکلا و  اذه  عیمج  یف  ةامـسملا  بتکلا  نم  باتک  لک  یلا  تدمع  ینا 
هیف ترکذف  فرح  لک  رخآ  یلا  تدمع  مث  فلالا  یف  ءالیالا  باتک  نامیالا و  باتک  تعدواف  فورحلا  یلع  ۀـبترم  اهتلعج  بتکلا  ددـع 
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ثیدحلا لوا  ءاذح  باتکلا  شماه  یلع  رثا  وا  ثیدح  ّلک  ةاور  ءامسا  تبثا  نا  تیار  باتکلا و  نم  باوبالا  عضاوم  یلع  هب  لدتسی  الصف 
یلع فرح  لک  رخآ  یف  هترکذـف  بیرغلا  اّما  ۀتّـسلا و  بتکلا  باحـصا  نم  ثیدـحلا  کلذ  جرخا  نم  ۀـمالع  وار  لک  مسا  یلع  تمقر  و 

يولوم یهتنا و  اهءاذح  اهحرـش  باتکلا و  شماه  یلع  اهتروصب  حرـشلا  یلا  ۀجاتحملا  نوتملا  یف  یّتلا  تاملکلا  ترکذ  بتکلا و  بیترت 
نب دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  كرابملا  تاداعـسلا  یبال  لوسرلا  ثیداحال  لوصالا  عماج  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص 
عمج نیرز  باتک  عضو  رب  ار  هتـس  حاحـص  باتک  نیرد  يرزجلا و  ریثالا  نباب  فورعملا  ینابیـشلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دمحم 

رد مود  يدابم  رد  لوا  تسنکر  هس  رب  باتک  نیا  يانب  الیبس و  مالـسالا  ملاعمل  حضوا  يذلا  هّلل  دـمحلا  هلوا  هریثک  تادایز  اب  نکیل  هدرک 
بتکلا يوح  ثیح  اهمعا  اهربکا و  وه  نیزر و  باتک  تیار  ۀتـسلا و  بتکلا  یلع  تفقو  اـمل  هتـشون و  يو  رد  میتاوخ و  رد  موس  دـصاقم 

ریغ باوبا  یف  ثیداحا  عدوا  دق  هتدجو  هتعبتت و  املف  عماجلا  باتکلا  اذهب  لغتشا  نا  تببحاف  اهرهـشا  ثیدحلا و  بتک  مأ  یه  یّتلا  ۀتـسلا 
یف تیأر  ۀتـسلا و  لوصالا  نم  رکذـی  مل  ام  نیب  هباتک و  نیب  تعمجف  اهنم  رثکا  كرت  ةریثک و  ثیداحا  هیف  ررک  اهب و  یلوا  باوبالا  کلت 

ینتجانف يراخبلا  باوبا  یلع  هباتک  بیترت  یف  دـمتعا  دـق  هنا  قرطلا و  خـسنلا و  فـالتخال  لوصـالا  یف  اهدـجا  مل  ةریثک  ثیداـحا  هباـتک 
ینعملا بارعالا و  بیرغلا و  نم  ثیداحالا  یف  ام  حرش  هعبتا  لوصالا و  نم  هطقسا  ام  هیلإ  فیضا  هباوبا و  بترا  هباتک و  بذهأ  نا  یسفن 
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یف اباب  تدرفا  ارثا و  ناک  نا  یباحـصلا  نع  هیوری  نم  مسا  وا  اریخ  ناک  نا  ثیدـحلا  يور  يذـّلا  یباحـصلا  مسا  اـّلا  تبثا  مل  تعرـشف و 

ام ارثا و  وا  اثیدح  ناک  ام  ّالا  اهنم  تبثا  ملف  ثیدحلا  نوتم  اما  فورحلا و  یلع  باتکلا  عمج  یف  نیروکذملا  ءامسا  نمـضتی  باتکلا  رخآ 
تینب دـیناسملا و  یلع  باوبالا  رایتخا  تحجر  کلام و  هقف  هباتک  یف  نیزر  هرکذ  اردان و  ّالا  هرکذا  ملف  ۀّـمئالا  نیعباـتلا و  لاوقا  نم  ناـک 
باتک هتیمـس  باتک  یف  باتکلا  رخآ  یف  هتدروا  رثکا  یلع  لمتـشا  ناـف  هباـب  یف  هتبثا  ینعمب  درفنا  ثیدـح  لـکف  یناـعملا  یلع  باوبـالا 

یهتنا قحاوللا 

مشش تصش و  هجو 

هدومرف و مظن  دوخ  راعش  تغالب  راعـشا  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  راطعلاب  فورعملا  ینادمهلا  میهاربا  نب  دمحم  نیدلا  دیرف  خیـش  هکنآ 
هتفگ  بئاجعلا  رهظم  رد  هچنانچ  هدومناو  مزج  متحب و  نآ  ققحت  توبث و 

دادب وا  مملع  هک  هتفگ  یضترم  دازکاپ  ردیح  هک  هتفگ  یفطصم 
تسنت  رد  ناج  نوچ  هک  هتفگ  یضترم  تسنم  قح  وا  هک  هتفگ  یفطصم 

بیع  تسین  ار  وا  هک  هتفگ  یضترم  بیغ  رس  دب  هش  هک  هتفگ  یفطصم 
يرولا  ریخ  ای  هک  هتفگ  یضترم  اهباب  یلع  هتفگ  یفطصم 

هتفگ  نا  رد  زین  و 
نک  شوگ  ار  یفطصم  تفگ  وت  اب  نکب  تنید  بهذم و  كرت  وت  ور 

تسوکن  دوخ  ردیح  ناش  رد  امنا  تسوا  ملع  باب  تفگ  دمحم  هن 
هتفگ  نا  رد  زین  و 

دوب هک  ناج  نایم  رد  يرون  وچمه  دوب  هک  ناوخ  نارق  هک  ینادیم  چیه 
تسیک  ملح  دوجب و  ملاع  نیردنا  تسیک  ملع  باب  هک  ینادیم  چیه 

هتفگ  نا  رد  زین  و 
تفاتشیم  ترضح  يداو  رد  هکناز  تخانش  ار  قح  یبن  دیوگیم  قشع 
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اهرارسا وتب  متفگ  اهراب  اهباب  یلع  دیوگیم  قشع 
هتفگ  نا  رد  زین  و 

تسیک  ناش  رد  انث  حدم و  همه  نیو  تسیک  نآ  زجعم  هک  ینادیم  چیه 
لوبق  شجارعم  وچ  هدرک  یفطصم  لوسر  فتک  رب  ياپ  هداهن  هک 

یتا  له  ینعم  کلم  رد  هدب  هک  امنا  رادجات  دوخ  هدب  هک 
نا  رارسا و  فشک  ول  رد  هدش  هک  نایع  رد  قطان  نآرق  هدب  هک 

لوبق  ملع  رد  تسدوب  ارک  دوخ  لوسر  تفگ  زا  ملع  باب  تسیک 
هتفگ  نا  رد  زین  و 

تسرهوگ  نامحر  يایرد  رد  هکناز  تسردیح  دوخ  نم  ینعم  رهوج 
تسوکن  ار  توبن  باب  وا  هکناز  تسوا  باب  دوخ  نم  ینعم  رهوج 

هتفگ  نآ  رد  زین  و 
مدمآ  رارسا  يایوگ  مرجال  مدمآ  راطع  ملع  باب  نم ز 
نم  ناراطع  راطع  مدش  نم  نم  نارارسا  رارسا  مدش  نم 

هتفگ  همانرارسا  رد  راطع  زین  و 
ار یضترم  نادیم  هاگآ  دوخ  ار ز  یضترم  نادیم  هَّللا  باب  وت 

شملح  راثآ  دوخ  وت  ینیب  ات  هک  شملع  رهش  رد  وا  باب  زا  ورب 
يوقتب  دشاب  نینمؤملا  ریما  يوتف  ملح و  ملع و  رهش  باب  هک 

میرم  یسیع  تسنینمؤملا  ریما  مدآ  ناج  تسنینمؤملا  ریما 
تیالو  رون  نینمؤملا  ریما  توبن  باب  نینمؤملا  ریما 

تسدمه  حون  اب  نینمؤملا  ریما  تمکح  باب  نا  نینمؤملا و  ریما 
تسنایب  حرش  نینمؤملا  ریما  تسنابز  قطن  نینمؤملا  ریما 

لداع  هاش  نآ  نینمؤملا  ریما 
171 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیالو  متخ  نینمؤملا  ریما  لماک  هاش  نا  نینمؤملا  ریما 
هتفگ  نا  رد  زین  تیاده و  باب  نینمؤملا  ریما 

رد هچب  دوخ  يداتفوا  هنرگو  رب  هش  نامرف  يربنامرف  رگا 
رد یفطصم ع  ملعب  نآ  تسباب  وچ  ردیح ع  نامرف  يربنامرف  رگا 

هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  همانیهلا  رد  راطع  زین  و 
هدیرفآ  ود  ره  میرون  کی  هدید ز  رون  نآ  اب  تفگ  ربمیپ 

رون کی  دشاب ز  یبن  اب  نوچ  یلع ع 
دمآ باب  شناد  رهش  رد  نانچ  رود  يود  زا  ود  ره  دنشاب  یکی 

رادقملا ۀمیظع  رخافم  تسا  هینس  رارـسا  قئاقح و  نیفقاو  رباکا  رابک و  يافرع  ریهاشم  زا  راطع  نیدلا  دیرف  دمآ و  باوب  قحب  ار  تنج  هک 
نیا رد  رم  دش  دهاوخ  روطسم  موقرم و  یتآ  دلجم  رد  لیلجلا  هَّللا  ءاشنا  لیمج  لیصفتب  ترضح  نیا  تادافا  بسح  وا  راثالا  همیخف  رثام  و 
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راطع نیدلا  دیرف  خیـش  هتفگ  لسالـسلا  عماج  رد  یناشخدب  دمحم  نیدلا  ریهظ  نب  یلع  نیدلا  دـجم  دوریم  تارابع  ضعب  رب  افتکا  ماقم 
هک ءایلوألا  ةرکذت  هچابید  رد  زین  دزاسیم و  رهاظ  نیمه  رهظم  رد  هچنانچ  تسنیدلا  دجم  خیش  ترـضح  دیزم  يو  هرـس  سدق  يروپاشین 

یهز تفگ  تسریخ  متفگ  تسیرگیم  هک  مدـید  اریو  مدـمآرد  يدادـغب  نیدـلا  دـجم  ماـما  رب  زور  کـی  هک  دـیوگیم  تسبوسنم  يوب 
هک تفگ  لیئارـسإ  ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  هک  دناهدوب  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  انیبن و  یلع  ایبنا  هباثمب  دناهدوب  تما  نیرد  هک  نارالاسهپس 
هک نادرگ  موق  نیا  نایگراظن  زا  ای  نادرگ  موق  نیزا  ارم  تسین  تلعب  وت  راک  ادنوادخ  ایادخ  هک  مدوب  هتفگ  شود  هک  تسنا  زا  نم  هیرگ 
زین جالح  روصنم  زا  ار  وا  تیناحور  نطاب و  بسحب  دناهتفگ  یـضعب  هن  ای  دشاب  هدـش  باجتـسم  هک  میرگیم  مرادـن  تقاط  ار  رگید  مسق 

تسا و هدومرف  یلجت  راطع  نیدلا  دیرف  هسدقم  حورب  لاس  هاجنپ  دص و  زا  دعب  جالح  روصنم  رون  هک  دناهتفگ  یضعب  تسا و  هدوب  تیبرت 
يو تفگ  هّلل  ائیـش  راـب  دـنچ  دیـسر  اـجنآب  یـشیورد  دوب  هتـسشن  ناـکد  رد  يزور  هک  دوب  نآ  يو  هبوت  ببـس  هک  دـنیوگ  هدـش  وا  یبرم 
نم وچمه  تفگ  شیورد  درم  یهاوخ  وت  هکناـنچ  تفگ  راـطع  درم  یهاوخ  هنوگچ  وت  هجاوـخ  يأ  تفگ  شیورد  تخادرپـن  شیوردـب 
دـش ریغتم  لاح  ار  راـطع  درک  میلـست  قحب  ناـج  هَّللا  هتفگ  داـهن و  رـس  ریز  تشاد  نیبوچ  هساـک  شیورد  یلب  تفگ  راـطع  درم  یناوتیم 
يو تبحـص  رد  روپاشین  ندیـسر  خلب و  هب  نتفر  تقو  رد  يور  نیدلا  لالج  انالوم  هک  دـناهتفگ  دـمآرد - هقیرط  نیاب  دز  مه  رب  ار  ناکد 

ءادـتقا فراعم  قئاقح و  نایب  رد  تشادیم و  هاگن  دوخب  ارنآ  امئاد  يو  هدومرف  ینازرا  يوب  همانرارـسا  باتک  هدیـسر و  نس  ربک  لاـح  رد 
دیامرفیم هکنانچ  دراد  يوب 

شون  شدوب  سمش  تسد  زا  تبرش  انالوم  تشگ  راطع  درگ 
دومرفیم رگید 

میدمآ  راطع  یئانث و  یپ  زا  ام  وا  مشچ  ود  يانث  دوب و  حور  راطع 
تفای هفئاط  نیزا  کیچیه  نانخـس  رد  هتفای  جاردـنا  يو  تایلزغ  تایونثم و  رد  هک  دـیجاوم  قاوذا و  قئاقح  دـیحوت و  رارـسا  ردـق  نآ  و 

هفیرشلا  هسافنا  نم  ءازجلا و  ریخ  نیقاتشملا  نیبلاطلا  نع  هناحبس  هَّللا  هازج  دوشیمن 
هدمآ  راتفرگ  مسلط  نیاب  یقلخ  هدمآ  رازابب  هدیشکرد  يور  يأ 

يور هکنآ  يأ  ینعی  دش  روکذم  نینچ  تیب  نیا  حرش  رد  دناهتفگ و  وکین  حرش  ارنآ  یلاها  یـضعب  تسا  هدایز  تیب  تسیب  هدیـصق  نیا  و 
تسدوجو رهاظ  رون  هک  ار  دوخ 

172 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدیـشک یفخم  جـنگ  نیا  يور  رب  هک  روص  مسلط  نیاـب  یقلخ  هدـمآ  روهظ  رازاـبب  هدیـشوپ  هدیـشک و  رد  روص  تاـنیعت و  شـشوپ  يورب 

لامج رون  وترپ  تیارس  هطـساوب  دوخ  اب  هتـشگ  تریغ  رادنپ  تلفغ و  نارجه و  دعب و  راتفرگ  نیابتم  رثا  هفلتخم و  تانیعت  ترثک  هطـساوب 
یـضعب هتـشگ و  ینعم  قشاـع  یـضعب  هتـشگ  تبحم  تنحم  قشع و  تروص  ءـالب  راـتفرگ  هلمج  روـص  رهاـظم و  شوـپ  يور  رد  يور  نا 

تروص 
تسمسلط  ملاع  همه  جنگ و  یئوت  تسمسا  وت  نوریب  ینعم و  یئوت 

ملاع هلمج  قلخ  لیم  تسیک  تسیچ و  ناشیا  يابرلد  تسیک و  قشاع  هک  دننادیمن  دناهداتفا و  رود  قوشعم  زا  دوخ  مهوب  تروص  قشاع 
- داتفا راصتقا  رادقم  نیاب  راصتخا  تهج  زا  تسا و  هدرک  حرش  ار  هدیصق  مامت  روتـسد  نیرد  تست * يوس  هن  رگ  تدنـسانش و  رگ  دبا  ات 

فرط نآ  رب  مزراوخ  رد  يو  تداهش  يراخب  لالج  دیس  نایناهج  مودخم  لوقب  تسهدوب  ۀئامتس  نیرـشع و  عبـس و  هنـس  رد  يو  تداهش 
مزراوخ رهـشب  هتـشذگ  نوحیج  بآ  زا  هتفرگ  تسد  رب  ار  دوخ  رـس  دناهتخاس  ادـج  وا  كرابم  نت  زا  رـس  رافک  نوچ  تسا  هدوب  نوحیج 

نس تسعقاو  مزراوخ  رد  زین  يو  هاقناخ  دندروآ و  مالسا  همه  دندرک  هنیاعم  يو  زا  تامارک  نیا  رافک  نوچ  هتشگ  نوفدم  اجنآ  رد  هدمآ 
رد راطع  نیدـلا  دـیرف  خیـش  دـقرم  هک  دـناهدروآ  تاحفن  رد  هرـس  سدـق  یماج  نامحرلا  دـبع  انالوم  اما  تسا  هدوب  هدراـهچ  دـص و  يو 
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تمظع و هحئال  نیهارب  هحـضاو و  لئالد  زا  یهتنا و  باوصلاب  ملعا  هَّللا  دـناهدرک و  لقن  مزراوخ  زا  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  تسروپاشین 
ماقم رد  وا  لوقب  هدومن و  دای  لیلج  خیـشب  ار  وا  دانع  تیبصع و  همه  نآ  اب  یلباـک  هک  تسنآ  هینـس  دزن  راـطع  تلاـبن  تعفر و  تلـالج و 

لاق هتفگ  عقاوص  رد  هچنانچ  هدرک  دانتـسا  جاجتحا و  داعملا  موی  یلا  مالـسلا  فالآ  مهیلع  داجمأ  تیبلها  اب  دوخ  هلحن  لـها  يـالو  تاـبثا 
یلع ءافرعلا  ءاملعلا و  عمجا  نمومب  سیلف  هتیب  لهأب  نمؤی  مل  دمحمب و  نما  نم  ّيروباسینلا  دمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  دـیرف  لیلجلا  خیـشلا 

جاهتبا لامکب  دیامیپیم و  راطع  میخفت  میظعت و  هار  هدمآرب  لاحم  لایخ  نیا  تابثا  ددـص  رد  زین  بطاخم  دوخ  دـحا و  هرکنی  مل  کلذ و 
راطعب فورعم  يروپاشین  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  دیرف  خیش  ترضح  دیامرفیم  هفحت  باتک  نیمه  رد  هچنانچ  دیامنیم  وا  تادافاب  ثبشت 

دنیامرفیم یبرع  راعشا  رد 
ةداعسلا لها  مه  تیبلا  لهاف  اقلخ  تیبلا  لهاب  لدعت  الف 

ةدابع مهبح  یقیقح و  رسخ  ناسنالا  نم  مهضغبف 
مل دّمحمب و  نما  نم  دومرفیم  هک  دننکیم  لقن  فوصوم  خیش  زا  زاب  هدومن  لقن  دوخ  لوکشک  رد  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیش  ار  راعشا  نیا 

راطع حیرص  حیرصتب  هفحت  باتک  نیمه  دیاکملا  باب  رد  بحاصهاش  هک  یتسناد  افنا  نیرب  هوالع  یهتنا و  نمؤمب  سیلف  هتیب  لهاب  نمؤی 
تعیرـش و هک  ینارادـمان  ناـشراک و  ءاـنب  هک  یناراوگرزب  هلمج  زا  وا  هک  ینعم  نیا  راـهظاب  هدومناو و  تنـس  لـها  نیلوبقم  وا  ربـک  زا  ار 

هدوزفا ۀیاغلا  یعطق  اب  وا  مارکا  لیجبت و  ماظعا و  لالجا و  رد  دشابیم  تستنس  لها  بهذم  رب  مدق  ات  رس  زا  ناشتقیرط 
173 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

متحلاب راعـشا * عیطاقم و  ةدع  یف  راطعلا * دیرفلا  همظن  يّذلا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لوبق  نع  رابحالا * ةدمع  بطاخملا  لوکن  نا  يرمعل  و 
الب هتیلوبقم  رهظا  و  راهجالا * نالعالاب و  هیلع  ینثا  هحدـم و  و  راعـسالا * ۀـیلاعلا  هتدافاب  کسمت  ام  دـعب  راکنالا * ربادـل  عطاـقلا  مزجلا  و 

رابتعالا راصبتسالل و  قیفوتلا  یلو  هَّللا  و  راودالا * بئاجع  نم  بیجع  بجعا  و  راصعالا * بئارغ  بیرغ  نم  برغا  راکنتسا * بیر و 

متفه تصش و  هجو 

تیاور ۀباغلا  دسا  رد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریثالا  نباب  فورعملا  يرزجلا  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ 
اولاق ۀباتک  هریغ  يدنکلا و  نمیلا  وبا  دیز  نب  نسحلا  نب  دیز  انابنا  هتفگ  هچنانچ  هدرک 

یـضاقلا مرکم  نب  دـمحا  نب  مرکم  نب  رکب  وبا  انابنا  قزر  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انابنا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  انابنا  قیرز  روصنم  وبا  انابنا 
لاق لاق  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  وبا  انثدـح  يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدـح  يرابنالا  نمحرلا  دـبع  نب  مساقلا  انثدـح 

یهتنا هباب  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
يردا الف  ریونتلل * دـیرملا  سباقلل  اسبق  يورا  و  ریطخلا * ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  ریثالا  یلاـعلا  رخفلل  زرحملا  ریثـالا * نبا  ۀـمالعلا  اذـهف 

* ریسیتلا قیفوتلا و  یلو  هَّللا  و  ریبخ * ظقیتم  كاذ  بغ  لالـضلا  كابـش  یف  کبتری  وا  ریرغ * دحاج  نعطلا  یلع  کلذ  دعب  يرتجی  فیک 
لزانم لزان  لامک و  لضف و  ياصقا  جراعم  جراع  هینس  دزن  ریثالا  نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  دنامن  بجتحم  ریسع و  جرح  ّلکل  رـسیملا  وه  و 
تایفو رظان  رب  وا  ماقملا  ۀـیماس  رخافم  هدوب  قیقدـت  ربس و  هیلاغ  بقانم  زرحم  قیقحت و  دـقن و  هیلاع  بتارم  زئاف  لالجا و  فرـش و  ياهتنم 
نانجلا ةآرم  یبهذ و  فینـصت  مالـسالا  لود  ربع و  ظافحلا و  ةرکذت  یبویالا و  ءادـفلا  وبا  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا 

یبلح و هنحـش  نبا  رظانملا  ضور  يونـسا و  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  نیدـلا  جات  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع 
اج نیا  رد  تسراکشآ  رهاظ و  نآ  ریغ  یقینزا و  مولعلا  ۀنیدم  یطویس و  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدسا و  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط 
وبا نیدلا  زع  ءاملعلا  رخف  ظفاحلا  ۀمالعلا  مامالا  ریثالا  نبا  ظافحلا  ةرکذـت  یف  یبهذـلا  لاق  دوریم  راصتقا  تارابع  ضعب  رب  راصتخا  ربانب 

خیراتلا بحاص  يوغللا  ثدحملا  يرزجلا  ّيروباسینلا  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  دـمحم  مرکلا  یبأ  ریثالا  نب  یلع  نسحلا 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 163 

http://www.ghadirestan.com


باتک بحاص  هَّللا  رصن  نیدلا  ءایض  ریزولا  لوصالا و  عماج  بحاص  نیدلا  دجم  ۀمالعلا  وخا  کلذ و  ریغ  باسنالا و  ۀباحـصلا و  ۀفرعم  و 
یفقثلا ییحی  یسوطلا و  لضفلا  یبأ  لصوملا  بیطخ  نم  عمس  ۀئامسمخ و  نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  رمع  نبا  ةریزجب  هدلوم  لئاسلا  لثملا 

مساقلا یبأ  دادغبب و  ۀنیکس  نبا  ۀقدص و  نب  شیعی  بیلک و  نب  معنملا  دبع  نم  لصوملاب و  امهریغ  و 
174 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یـصرقلا یثیبدلا و  نبا  هنع  يور  بلح  قشمد و  لصوملاب و  ثدح  هفیناصت و  یف  مهنع  يور  بلح  قشمدب و  ءانمالا  نیز  يرـصص و  نب 
لئاضفلا یف  المکم  ناک  ءالـضفلا و  عمجم  هراد  تناک  نورخآ و  یئاضفلا و  رقنـس  رکاسع و  نب  نیدلا  فرـش  یلیقعلا و  نیدـلا  دـجم  و 

ریبک خیرات  یف  عرش  دق  الوسر و  ماشلا  مدق  مرکلا  عضاوتلا و  ۀنامالا و  عم  ۀباحصلا  امیس  مهباسنا ال  لاجرلاب و  افراع  اب  رابخا  ۀباسن  ۀمالع 
ناکلخ و نبا  هلاق  اهانب  یّتلا  يدـیعقربلا  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  سیئرلا  لجالا  یلا  ۀـبوسنم  یه  رمع  نبا  ةریزج  ۀـنیدم  همتی و  مل  لـصومل و 

رمع نب  فسوی  قارعلا  ریما  یلا  ۀـبوسنم  لیق  لـبرا و  خـیرات  یف  یفوتـسملا  نبا  هلقن  یبلغتلا  سوا  نب  رمع  اـنبا  لـماک  سوا و  اـهأشنا  لـیق 
دبع نب  دّمحم  نب  یلع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  نیدلا  جات  ۀئامتـس و  نیثالث و  ۀنـس  نابعـش  رهـش  رخاوا  یف  ریثالا  نبا  تام  یفقثلا 

نیدلا دـجم  يوغّللا  ثدـحملا  نیوخالا  وخا  وه  نیدـلا و  زع  هبقل  خـیراتلا  یف  لماکلا  بحاص  خروملا  ظفاحلا  ریثالا  نبا  يرزجلا  میرکلا 
ۀئامـسمخ و نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  ۀیرمعلا  ةریزجلاب  دلو  رئاسلا  لثملا  بحاص  نیدلا  ءایـض  ریزولا  لوصالا و  عماج  ۀـیاهنلا و  بحاص 

یلع نب  ملـسم  یفقثلا و  ییحی  جرفلا  یبأ  نم  لضفلا و  یبأ  لصوملا  بیطخ  نم  اهب  عمـس  لـصوملا  یلا  مهدـلاو  مهب  لوحت  مث  اـهب  اـشن 
یلع هرمع  رخآ  یف  لـبقا  ۀنیکـس و  نب  باـهولا  دـبع  هیقفلا و  ۀـقدص  نب  شیعی  بیلک و  نب  معنملا  دـبع  نم  دادـغبب  مهریغ و  یخیـشلا و 

باهـشلا یبهذـلا و  هنع  يور  ءانمالا  نیز  يرـصص و  نب  مساقلا  یبأ  نم  قشمد  مدـق  اـمل  عمـس  یتح  لزاـنلا  یناـعلا و  عمـس  ثیدـحلا و 
رـصتخم هفیناـصت  نم  مهریغ و  انخویـش و  خایـشا  نم  اـمه  یئاـضقلا و  رقنـس  رکاـسع و  نب  فرـشلا  ةدارج و  یبأ  نبا  دـجملا  یـصوقلا و 

هتیب ناک  ناکلخ  نبا  لاق  لـصوملا  خـیرات  یف  عرـش  ۀـباغلا و  دـسا  همـسا  ۀباحـصلا  ۀـفرعم  یف  لـفاح  باـتک  یناعمـسلا و  نبـال  باـسنالا 
نیثالث و ۀنـس  ناضمر  یف  یفوت  قالخالا  مرک  عضاوتلا و  لئاضفلا و  یف  ـالمکم  تدـجوف  بلحب  هب  تعمتجا  ءالـضفلا  عمجم  لـصوملاب 

ۀئامتس

متشه تصش و  هجو 

هدومن تباث  مزج  متحب و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یـسلدنالا  یئاطلا  یبرعلا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  ییحم  هکنآ 
ثرو هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  مامالا  هتفگ و  ةدوملا  عیبانی  یف  یخلبلا  هنع  لقن  اـم  یلع  نوصملا  رهوجلا  نونکملا و  ردـلا  باـتک  رد  هچناـنچ 

ةراشالا هیلإ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  اندیس  نم  فورحلا  ملع 
بابلاب هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

نیققحم رابک و  نیدقنم  دزن  وا  تلزنم  تمظع  تبترم و  تلالج  لامک  تسا  هینس  مالعا  ياهبن  هلجا  ماظع و  ياملع  رباکا  زا  یبرعلا  نبا  و 
رابحا

175 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يدادـغبلا و راجنلا  نبا  خـیرات  رظان  رب  ناشیا  تادافا  بسحب  وا  هقراب  رثآم  هقماس و  رخافم  زا  يرطـش  تسحئال و  حـضاو و  تارـضح  نیا 

؟؟؟ لامکلا ۀلمکت 
هبتـشم یثیهدلا و  نبا  خیرات  ریبزلا و  نبا  خیرات  رابالا و  نبا  خیرات  يرذنملا و  نیدلا  یکز  تایفو  میدـعلا و  نبا  بلح  خـیرات  هطقن و  نبا 

باتک ینینوی و  نیدـلا  بطق  ةأرما  لیذ  يزوجلا و  نبا  طبـس  نامزلا  ةآرم  یبلح و  نیدـلا  بطق  رـصم  خـیرات  یـضرف و  ءـالعلا  وبا  ۀبـسنلا 
يدفص و نیدلا  حالص  تایفولاب  یفاو  یعفای و  همالع  داشرا  يردنکـسالا و  هَّللا  ءاطع  نب  دمحا  ننملا  فئاطل  هَّللا و  لضف  نبا  کلاسملا 
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تاحفن ینارعـش و  ءایبنالا  هیبنت  راونالا و  حـقاول  یطویـس و  نیدـلا  لالج  یبغلا  هیبنت  یبتکلا و  دـمحا  نب  رکاش  نب  دـمحم  تاـیفولا  تاوف 
ۀعاسلا طارـشال  هعاشا  یقینزا و  لضاف  مولعلا  ۀـنیدم  يوفکلا و  نامیلـس  نب  دومحم  رایخالا  مالعا  بئاتک  یماـج و  نمحرلا  دـبع  سنـالا 
رصاعم لضاف  هّنج  ینویادب و  هَّللا  ۀمالس  هکرعم  نأش و  الاو  بطاخم  زا  ایور  قیقحت  هلاسر  یلاهـس و  نیدلا  ماظن  قداص  حبـص  یجنزرب و 
راونالا حقاول  رد  ینارعـش  دوشیم  روکذـم  تارابع  ضعب  اج  نیا  رد  راصتخاب  رظن  تسرهاب  رهاظ و  نآ  ریغ  ناخ و  نسح  قیدـص  يولوم 

فیرعتلاب هنع  هَّللا  یـضر  یبرعلا  نب  نیدلا  ییحم  يدیـس  هّللاب  نیفراعلا  رباکا  دـحا  ققدـملا  ققحملا  لماکلا  فراعلا  خیـشلا  مهنم  هتفگ و 
دهـشی امک  مولعلا  رئاس  یف  هتلالج  یلع  لج  زع و  هَّللا  لها  نم  نوققحملا  عمجا  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـقرخلا  بسن  باتک  یف  هطخب  هتیار  اـمک 
لوصح نم  افوخ  ۀضایرلا  قیرط  كولس  ریغ  نم  همالک  علاطی  نم  یلع  اورکناف  ریغ  همالک ال  ۀقدل  ّالا  هیلع  رکنا  نم  رکنا  ام  هبتک و  کلذل 
ۀیالولاب هریغ  روصنملا و  یبأ  نب  نیدـلا  یفـص  خیـشلا  همجرت  دـق  خیـشلا و  دارم  یلع  اهلیواتل  يدـتهی  اـهیلع ال  تومی  هدـقتعم  یف  ۀـهبش 

ۀـیتوکلملا و تاراشالا  بحاص  نیبرقملا  نیفراـعلا و  ءـالجا  سار  ققحملا  ماـمالا  خیـشلا  وه  لاـقف  ملعلا  ناـفرعلا و  حالـصلا و  يربکلا و 
ةرهابلا و فراعملا  ۀـقداصلا و  رئارـسلا  ۀـقراخلا و  رئاصبلا  قرـشملا و  فشکلا  قنوملا و  حـتفلا  ۀـیناحورلا و  سافنالا  ۀیـسدقلا و  تاحفنلا 

جراعم نم  یلعالا  لوطلا  لصولا و  لـهانم  یف  بذـعلا  دروملا  سنـالا و  لزاـنم  یف  برقلا  بتارم  نم  عفرـالا  لـحملا  هل  ةرهازلا  قئاـقحلا 
یـضر قیرطلا  هذه  ناکرا  دحا  وه  ۀیالولا و  ماکحا  یف  فرـصتلا  یف  لیوطلا  عابلا  ۀیاهنلا و  لاوحا  نم  نیکمتلا  یف  خسارلا  مدقلا  وندلا و 

هبقل ۀـیالولا و  نافرعلاب و  هرکذ  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفایلا  دعـسا  نب  دـمحم  يدیـس  یلاعت  هّللاب  فراعلا  خیـشلا  همجرت  کلذـک  هنع و  هَّللا 
ضراب امیس  سانلا ال  نیب  ةروهـشم  هبتک  نطابلا و  هماقم  یلع  لیلد  لدا  لجرلا  مالک  نیفراعلا و  ناطلـسب  هنع  هَّللا  یـضر  نیدم  وبا  خیـشلا 

امک رمالا  ءاجف  ینالفلا  تقولا  یف  ۀینیطنطسقلا  هحتف  لوالا و  نامثع  نب  نامیلس  ناطلسلا  دج  ناطلسلا  ۀفص  هبتک  ضعب  یف  رکذ  هناف  مورلا 
ینب دق  ۀنس و  یتئام  وحن  ناطلسلا  نیب  هنیب و  لاق و 

176 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوناک نا  دـعب  نیرـصاقلا  نم  هیلع  رکنی  ناک  نم  هدـنع  روضحلا  یلا  جاتحا  تاریخ و  ماعط و  اهیف  ماشلاب  ۀفیرـش  ۀـیکت  ۀـمیظع و  ۀـبق  هیلع 
ییحم خیـشلا  حیرـض  یلع  فرـشی  تیب  هل  ناک  هنا  یبلحلا  دمحا  جاحلا  حـلاصلا  خیـشلا  یخا  ینربخا  هنع و  هَّللا  یـضر  هربق  یلع  نولوبی 

ضرالا یف  باغف  عرذا  ۀعستب  ربقلا  نود  هب  فسخف  خیشلا  توبات  قرحی  نا  دیری  رانب  ءاشعلا  ةالص  دعب  نیرکنملا  نم  صخش  ءاجف  نیدلا 
اوزجع نا  یلا  ضرالا  یف  راغ  لزن و  اورفح  املکف  هسار  دجوف و  اورضح  اوءاجف و  ۀصقلاب  مهتربخاف  ۀلیللا  کلت  نم  هلها  هدقفف  رظنا  انا  و 

ماشلا و رـصم و  لخد  حاـس و  دـبعت و  دـهزت و  مث  برعلا  كولم  ضعبل  ءاـشنالا  بتکی  ـالوا  هنع  هَّللا  یـضر  ناـک  بارتلا و  هیلع  اومدر  و 
اریثک هیلع  طحی  ۀسورحملا  رصمب  مالسالا  خیش  مالـسلا  دبع  نب  نیدلا  زع  خیـشلا  ناک  تافلؤم و  اهلخد  دلب  لک  یف  هل  مورلا و  زاجحلا و 

هنع هَّللا  یضر  تام  ۀّیبطقلا  نافرعلا و  ۀیالولاب و  همجرتب  راص  موقلا  لاوحا  فرع  هنع و  هَّللا  یضر  یلذاشلا  نسحلا  ابا  خیـشلا  بحـص  املف 
هعجارف و ءایلوالا  مولع  رحب  نم  ةرطق  یلع  ءایبغالا  هیبنت  انباتک  یف  هلاوحا  همولع و  یلع  مالکلا  انرطـس  دق  ۀئامتـس و  نیثالث و  نامث و  ۀـنس 

دق رصحت * یصحت و ال  ام ال  نومعزی  امیف  دماحملا  نم  زرحملا  ربکالا * خیشلاب  مهدنع  فورعملا  یبرعلا  نبا  اذهف  یهتنا  ملعا  یلاعت  هَّللا 
نع ضرعا  نم  ۀفاش  لصاتـسملا  مزجلا  و  ربدا * قحلا و  نع  یلوت  نم  ربادل  عطاقلا  متحلاب  رهبالا * رهابلا  رونالا  رفاسلا  ثیدحلا  اذـه  تبثا 

بطاخملا نم  بجعلا  ّلک  بجعلاف  رکنا * رکنم  دناعم  ساسال  اعلق  هب  لدتسا  و  رکنالا * رکنملا  سأرل  اغمد  هب  جتحا  و  ربکتسا * قدصلا و 
رتجا بونذلا و  ربکا  مرتجاف  ثیدحلا  حدق  یلع  لبقا  و  رتغاف * هفالسا  تادافاب  اربخ  طحی  مل  فیک  رخسالا  رخاسلا  رخفالا * رخافلا 

مهن تصش و  هجو 

دادغب خیرات  لیذ  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  راجنلا  نباب  فورعملا  يدادغبلا  دومحم  نب  دمحم  نیدـلا  بحم  هکنآ 
هدروآ هنع  لقن  ام  یلع 
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نب نسحلا  نب  یلع  انا  ّيروباسینلا  دمحا  نب  دیعـس  انا  يدادغبلا  دعـس  یبأ  نب  دمحم  تنب  ۀمطاف  انتا  دـحاولا  دـبع  نب  رمعم  تنب  ۀـیقر  انتا 
ۀنیدم انا  اعوفرم  ّیلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  انث  يزاغلا  نامیلـس  نب  دواد  انث  هیورهم  نب  دّـمحم  نب  یلع  انا  ینثملا  نب  رادـنب 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و 
عافترا و ءالتعا و  عالطا و  تعسو  عاب و  لوط و  لامک  تسا  هینس  راعش  تلالج  تابثا  رابحا و  تاقث  رابک و  ظافح  زا  راجنلا  نبا  ظفاح  و 

تادافا ربانب  ثیدح  ملع  رد  وا  عالطضا  راحبتسا و 
177 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیلخ نیدلا  حالص  تایفولاب  یفاو  یبهذ و  دمحا  نب  دمحم  مالـسالا  لود  ریغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  رظان  رب  تارـضح  نیا 
حالـص تایفولا  تاوف  يونـسالا و  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  يدفـصلا و  کبیا  نب 
مولعلا ۀنیدم  يدسالا و  ۀبهش  یـضاقلا  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  یبتکلا و  نزاخلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  نیدلا 
ریبکلا مهظفاح  راجنلا  نبا  اذهف  تسحئال  حضاو و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  للکم و  جات  مولعلا و  دجبا  یقینزا و 

* راهدزالا رهبملا  رانملا * قرـشملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  رابتخالا * داقتنالا و  یف  عجرملا  مهذبهج  و  راثالا * میظعلا  مهدقان  و  رادـقملا *
هیف حدقی  و ال  رابتلا * بابتلا و  ضایح  حتاملا  کفعالا  الا  هیف  نعطی  و ال  رابملا * ۀجحم  أطخاف  راجنلا * هیلع  فلتخا  نم  ّالا  هنع  دیحی  الف 

راجنلا نبا  دنـس  رد  هک  ینیوزق  هیورهم  نب  دـمحم  نب  یلع  هک  دـنامن  بجتحم  راوبلا و  کلهلا و  حـئاوج  هسفن  یلع  بلاجلا  فلخالا  ـالا 
میرکلا دـبع  دـشابیم  ماخف  نیدنـسم  رباکا  ماظع و  نیثدـحم  هلجا  زا  اقباس  تیرد  اـمک  هدـش  عقاو  زین  یمـصاع  لوا  دنـس  رد  تسعقاو و 
لابجلا دادغبب و  ۀیرقلا  یف  ثدـح  ینیوزقلا  هیورهم  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ و  ینیوزق  تبـسن  رد  باسنالا  باتک  رد  یناعمس 

نب دمحم  نب  رمع  هنع  يور  نافع  نب  یلع  نب  نسحلا  ةریغملا و  نب  دـمحم  يزاغلا و  نامیلـس  نب  دواد  ینیوزقلا و  كدـبع  نب  ییحی  نع 
لضفلا وبا  هرکذ  مهریغ  ظعاولا و  نیهاش  نب  صفح  وبا  ریخـشلا و  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحم  يرهبالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  رکب  وبا  کبنس و 

نب نوراه  نع  يور  ةرـشع  نامث  ۀنـس  انیلع  مدق  ینیوزقلا  نسحلا  وبا  لاق  نادـمه و  لها  تاقبط  یف  ظفاحلا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  حـلاص 
یبأ نب  ییحی  يرودلا و  دمحم  نب  سابعلا  يرمسلا و  مهجلا  نب  دمحم  اضرلا و  یسوم  نب  ّیلع  ۀخسن  يزاغلا  نامیلـس  نب  دواد  يرازه و 
دبع قدصلا و  هلحم  انسم و  اخیـش  ناک  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  ۀخـسن  یلع  ذخای  ناک  یبأ و  عم  هنم  تعمـس  يزارلا  متاح  یبأ  بلاط و 

یناقناّصلا و هل  لاـقی  دـق  نـالعب و  فرعی  ینیوزقلا  نسحلا  وبا  زازبلا  هیورهم  نب  دـمحم  نب  یلع  هتفگ  نیودـتلا  باـتک  رد  یعفار  میرکلا 
نب ورمع  يرونیدلا و  زیزعلا  دبع  نب  دّـمحم  يربدـلا و  یناعنـصلا و  دـمحم  نب  میهاربا  زیزعلا و  دـبع  نب  یلع  نافع و  نب  یلع  نب  نسحلا 
هنع ثدح  نامیلـس و  نب  دواد  كدبع و  نب  ییحی  نع  ۀـئامثالث  نیرـشع و  ثلث و  ۀنـس  دادـغبب  ثدـح  هنا  بیطخلا  رکب  وبا  رکذ  ۀـملس و 

بختنا رکشلا و  باتک  یف  رایس  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  هنع  يور  یضاقلا و  بابحلا  دّمحم  نب  دحاولا  دبع  نسحلا  وبا  دادغبب 
178 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیبع نب  دمحم  رفعج  یبأ  نم  سنا  نع  ۀبده  یبأ  ثیداحا  هنم و  ۀمثیخ  یبأ  نب  ریهز  نب  دمحا  خیرات  عمـس  ءازجا و  ۀـثلث  ةدـقع  نبا  هیلع 
نب دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  رانید  سیکم  یبأ  ثیداحا  ۀبده و  یبأ  نع  هتیاورب  نیتئام  نیتس و  عبس و  ۀنـس  هعامـسب  يدانملا  هَّللا 
نب دواد  نع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنـسم  شارخ و  نع  اذـه  لیلخلا  مالغ  نع  شارخ  ثیداحا  سنا و  نع  رانید  نع  لیلخلا  مالغ  بلاـغ 
نب دواد  هک  تسناد  دـیاب  زین  و  رکذ - دـلو  هل  نکی  مل  ۀـئاملا و  یلع  فین  دـق  ۀـئامثالث و  نیثلث و  سمخ و  ۀنـس  یفوت  يزاـغلا و  ناـمیلس 

بانج زا  ثیدح  نیا  تیاور  فرش  وا  هدرک و  فیرش  ثیدح  نیا  تیاور  يو  زا  هیورهم  نب  دمحم  نب  یلع  هک  ینیوزقلا  يزاغلا  نامیلس 
نب نامیلـس  نب  دواد  هتفگ  نیودـتلا  باتک  رد  یعفار  تسا  هینـس  ریراحن  نیدنـس  ریهاشم و  تاور  زا  هدومن  زارحا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 

نیوزقب هثکم  ةدم  هراد  یف  ایفختسم  ناک  ایلع  نا  لاقی  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  نع  ۀیاورلاب  رهتشا  خیش  ینیوزقلا  دمحا  وبا  يزاغلا  فسوی 
امهریغ هیورهم و  نب  دمحم  نب  یلع  دمحم و  نب  قاحسإک  دواد  نع  نیوزق  لها  اهیوری  هنع  ۀخسن  هل  و 
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هَّللا دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  انث  مامالا  ناروف  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  مسقلا  وبا  ابنا  یماحـسلا  مسقلا  یبأ  نع  دـحاو  ریغ  انابنا 
نامیلـس نب  دواد  دمحا  وبا  انث  دنواهنب  ینیوزقلا  هیورهم  نب  دمحم  نب  یلع  انث  میحرلا  دـبع  نب  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  انث  ینوفـسیطلا 

نب یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  یبأ  ینثدـح  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ینثدـح  ینیوزقلا 
ام مدآ  نب  ای  یلاعت  هَّللا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  نیـسحلا  هیبا  نع  نیـسحلا 
ّلک کنع  ینیتای  میرک  کلم  لازی  دـعاص و ال  ّیلا  كرـش  لزنم و  کیلإ  يریخ  یـصاعملاب  ّیلا  تقمتت  معنلاب و  کیلإ  ببحتا  ینفـصنت 

هتقم یلا  تعراسل  فوصوملا  نم  ملعت  تنا ال  كریغ و  نم  کفصو  تعمس  ول  مدآ  نبای  حیبق  لمعب  ۀلیل  موی و 
انئبنأ و 

انث نامیلـس  نب  دواد  انث  الاق  هیورهم و  نب  یلع  یبأ و  انث  دمحم  نب  قاحـسا  نب  دمحم  انث  ظفاحلا  لیلخلا  باتک  نع  دادـحلا  یلع  یبأ  نع 
لاق لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  نیسحلا  هیبا  نع  یلع  هیبا  نع  دّمحم  هیبا  نع  رفعج  هیبا  نع  یسوم  یبأ  ینثدح  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع 

عمتـسملا و ملاعملا و  لئاسلا و  ۀعبرا  هیف  رجؤی  هناف  هَّللا  مکمحری  اولئـسف  لاؤسلا  هحاتفم  نئازخ و  ملعلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
مهل بحملا 

ثدح هتفگ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  بانج  همجرتب  نیودت  رد  یعفار  زین  و 
قاحسا نب  دمحم  نع  ظفاحلا  لیلخلا 

179 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب رفعج  هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  یبأ  ینثدـح  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  انث  نامیلـس  نب  دواد  انث  هیورهم  نب  یلع  یبأ و  انث  لاـق  یناـسیکلا 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  یلا  نیـسحلا  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دـمحم  هیبا  نع  دّـمحم 

هل ّبحملا  عمتسملا و  ملعملا و  لئاسلا و  ۀعبرا  هیف  رجؤی  هناف  هَّللا  مکمحری  اولئسف  لاؤسلا  هحاتفم  نئازخ و  ملعلا  مّلس  هیلع و 
ۀخـسنلا هنع  يور  يذـّلا  يزاغلا  نامیلـس  نب  دواد  راد  یف  ایفختـسم  ناـک  هنا  لاـقی  نیوزقب و  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  زاـیتجا  رهتـشا  دـق  و 

امهریغ هیورهم و  نب  دمحم  نب  یلع  دمحم و  نب  قاحسا  هنع  يور  ۀفورعملا 

مداتفه هجو 

تباث مزجلا  متحلاب و  مظنم  رد  باتک  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یبیصنلا  یـشرقلا  دمحم  نب  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  هکنآ 
هتفگ و ةدوملا  عیبانی  یف  یخلبلا  هنع  لقن  ام  یلع  مظنم  رد  رد  هچنانچ  هتسناد 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 
بابلاب هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباوبا  نم  تویبلا  اوتا  یلاعت و  هَّللا  لاق 

مکی داتفه و  هجو 

هچنانچ هدومرف  دراو  ار  نآ  لالدتسا  جاجتحا و  ضرعم  رد  هدومن و  تباث  لؤسلا  بلاطم  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هحلط  نبا  همالع  هکنآ 
مل دیامرفیم و  عزنا  نیطب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوبب  قلعتم  طیـسب  یمالک  نمـض  رد  روکذم  باتک  لّوا  باب  عبار  لصف  رد 

یتح املع  یلاعت  هَّللا  هدیزی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀمزالمب  لزی 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هنع  هدنسب  هحیحص  یف  يذمرتلا  هلقن  امیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

لک رثا و  هیف  هل  ناک  ملع  لکف  ماکحالا  بعـصتسم  لهـسی  عئاقولا و  تالکـشم  حـضوی  اـیاضقلا و  حـماوج  للذـی  هملع  ةرازغ  نم  ناـکف 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 167 

http://www.ghadirestan.com


یلاعت هَّللا  ءاشنا  هلضف  هملع و  نایبل  دوقعملا  سداسلا  لصفلا  یف  لیصاتلا  اذه  لیصفت  یتایس  راهظتسا و  اهیلع  هل  ناک  ۀمکح 

مود داتفه  هجو 

بانج نآ  لضف  ملع و  نایب  يارب  هک  لوئـسلا  بلاـطم  لوا  باـب  سداـس  لـصف  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ۀـحلط  نبا  همـالع  زین  هکنآ و 
نآ لضف  ملع و  رفوت  هلدا  نمض  رد  هچنانچ  هتخارفا  تعارب  تغالب و  مالعا  ناب  بانج  نآ  ملع  ترازغ  تابثا  رد  هتخاس  دراو  تسدوقعم 

نیطبلا عزنالاب  نینمؤملا  ریما  ۀفص  یف  داهشتسالا  یف  هرکذ  مدقت  دق  هدنسب و  هحیحص  یف  يذمرتلا  مامالا  هاور  ام  کلذ  نم  هتفگ و  بانج 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 

حیباصملاب موسوملا  هباتک  یف  يوغبلا  یضاقلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دمحم  وبا  مامالا  لقن  و 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 

عسوا ملعلا  ناک  امل  ۀمکحلاب  رادلا  ۀنیدملاب و  ملعلا  صخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنکل 
180 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاشنا یتایس  ام  رخآ  یلا  رغصالاب  صخالا  ربکالاب و  معالا  صـصخ  ۀمکحلا  نم  اعفن  معا  ةدئاف و  رزغا  ابعـش و  رثکا  انونف و  طسبا  اعاونا و 
ۀیلاع تافلؤم  تافنـصم و  هلمج  زا  راطخالا و  ۀـلیلج  رافـسا  بتک و  زا  لوئـسلا  بلاطم  باتک  هک  دـنامن  بجتحم  دـعب و  امیف  یلاـعت  هَّللا 
ذیملت بحاص و  هاش  هک  یهاش  ریسفت  رد  تسنیلـضاف  يالمک  مظاعا  نیلماک و  يافرع  رباکا  زا  هک  ملاع  بوبحم  دمحم  دشابیم  رادقملا 

هار هدروآ  اهلقن  لوئـسلا  بلاـطم  ینعا  باـتک  نیزا  اـجباج  دـنراد  قاـفتا  نا  تلزنم  تعفر  تبترم و  تمظع  راـهظا  رد  ود  ره  ناشدیـشر 
ناسل تحاصف  نایب و  تقاشر  تیاهنب  روکذـم  باتک  ردـص  رد  هحلط  نبا  همـالع  دوخ  هدرپس و  نآ  رب  دانتـسا  قوثو و  داـمتعا و  نوکر و 

نوچ یتفایرد و  یلاعت  هَّللا  دمحب  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  هچنانچ  هدومن  رهاظ  نا  راثآ  ثیداحا و  رابخا و  تایاور و  راهتـشا  تقاثو و 
تنازر و تناتم و  لامکب  هدروآ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  نا  رد  هک  دوخ  باتک  لوا  باب  سداس  لصف  تایورم  صوصخلاب  هحلط  نبا  همالع 

سپ دیامنیم  بسانم  بابلالا  یلوا  رئاصب  ریونت  يارب  لصف  نیاب  قلعتم  وا  مالک  داریا  کلذـل  هدوتـس  ررکم  تناصر  ناصحتـسا و  ياصقا 
هئاجرا یف  لصف  اذه  هلـضف  هملع و  یف  سداسلا  لصفلا  هتفگ - لوئـسلا  بلاطم  روکذم  لصف  ناونع  رد  هحلط  نبا  همالع  هک  تسناد  دیاب 

وهف عساش  لئاضفلا  ءاضف  عماج و  حادـتمالا  حارم  علاط و  رثالا  رجف  عمال و  بقانملا  بقاث  عداص و  نا  ءاـبلأ  ناـسل  عساو و  لاـقملا  لاـجم 
مارکلل ۀـحرفم  هنومـضم  سورد  نیبراّشلل و  ةذـل  هعوبنی  سوک  لضف  لصف  نم  هل  ایف  عفار  هارعب  کسمت  نمل  عفاـن و  هاذـهب  کـسنت  نمل 

رجا متی  هعفن و  لومـش  قیفوتلا  لها  معی  هعقو و  ردق  قیقحتلا  دنع  مظعی  نیبرقملا  تانـسح  تانـسحتسم  نم  هعدوتـسم  سورع  نیبتاکلا و 
بایترالا دئار  هیلع  لخدی  ام  هتعدوا  بارطضالا و ال  دراو  هیلإ  لصی  ام  هیف  دروا  مل  هعمس  هرصب و  دیق  هیلع  فقو  نمل  وه  هعمجب و  هفلؤم 

تفنتکا یتح  فلـسلا  نع  فلخلا  ۀیاور  فالخا  هل  تیرم  لب  بابلالا  فانـصا  هفذـقت  ءاثغ  عامـسالا و ال  فادـصا  هجمت  اثغ  هتنمـض  و ال 
باوصلاب بابـسالا  ۀمکحم  رظن  ۀلداب  هتررق  باتکلا و  تایآ  اهب  تقطن  ننـسلا و  نسلا  تحرـص  ررد  رهاوج  هیف  تمظن  باطوالا و  دـبزب 

رـسارس ترابع  نیزا  باوثلا  لیزج  ءانثلا و  لیمج  اهعماجل  یلاعت  هَّللا  ءاـش  نا  ةرمثم  بـالطلل  باوبـالا  ۀـحتفم  باـحملاب  باحـسلا  ۀـیماه 
نیرد هحلط  نبا  همالع  هک  دوشیم  حـضاو  رهاظ و  ۀحارـص  لصف  نیا  راـثآ  راـبخا و  تلـالج  تمظع و  هرثکتم  هوجو  رب  هوـالع  تقاـشر 

ار يزیچ  هدرکن  دراو  لصف 
181 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک يدساف  ثیدـح  ار  نآ  درکن و  نیمـضت  دوش و  لخاد  بایترا  دـئاز  نآ  رب  هک  يزیچ  ارنآ  هدرکن  رپس  دـسرب و  بارطـضا  دراو  نآب  هک 
يارب هدرک  مرن  هک  ار  يزیچ  هدرک  دراو  هکلب  وزا  دنیب  ارنآ  بابلا  فانصا  هک  ار  اثغب  هیبش  بارخ  يزیچ  هن  دنک و  در  ارنآ  عامسا  فادصا 

حیرصت هک  يررد  رهاوج  لصف  نیرد  هدرک  مظن  اهکشم و  ریـش  هصالخ  هب  دش  طاحم  هکنیا  ات  فلـس  زا  ار  فلخ  تیاور  یئاهناتـسپ  نآ 
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زا يذبن  رکذ  دعب  لوؤسلا  بلاطم  لوا  باب  سداس  لصف  رد  هحلط  نبا  همالع  زین  باتک و  تایآ  ناب  هدش  ایوگ  ننس و  ياهنابز  ناب  هدرک 
هملع روفوملا و  هلـضف  نایبل  دوقعملا  لصفلا  اذه  تردص  دـقف  هتفگ  رابخا  تایآ و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  ملع و  هلدا 

نم ّۀلاضلا  بولقلا  جرخی  ءادتها  رودقملا و  عاطتـسملاب و  ءافو  رودصلا و  ءافـش  هیف  امب  ۀیوبنلا  ثیداحالا  ۀّینآرقلا و  تایالا  نم  روهـشملا 
نم اهیدی و  نیب  نم  ۀیهلالا  تابقعملل  تلعج  دق  ادـقتعم و  ۀحـص و  ۀـجح  اراد  دـج  ۀحـضاو  اهنوکل  اهیلع  ترـصتقا  رونلا و  یلا  تاملظلا 

ۀبرغتـسم ناعمب  لوقعملا  نم  اهتفدرأ  دق  ینا  ریغ  ادنتـسم  وا  دنـس  ۀیهاو  اددـع  ةریثک  رابخا  داریا  یلا  اهزواجتا  مل  ادـصر و  اهظفحل  اهفلخ 
اهبیترت و نسحل  ابرط  اهعماس  حنمت  تابذعلا  ۀلوصوم  تابلحلا  ۀـلوسعم  تامدـقملا  ۀـیکزم  تاملکلا  ۀـبذهم  تارابعلا  ۀبذعتـسم  تاراشالا 
ار لصف  نیا  هحلط  نبا  همالع  هک  تسروهظ  حوضو و  تیاهن  رد  تغالب  اپارـس  ترابع  نیزا  اهبیرقت  بیذهت  نم  ابجع  اهیعی  نمل  حـضوت 

نوریب هک  تسیئادتها  رودقم و  عاطتـسمب و  تسافو  تسرودص و  ءافـش  نا  رد  هک  هدومن  ردصم  يزیچب  هیوبن  ثیداحا  ۀینآرق و  تایآ  زا 
هار يور  زا  حضاو  نآ  ندوب  ببسب  ثیداحا  نا  رب  هحلط  نبا  همالع  تسا  هدومن  راصتقا  رون و  يوسب  تاملظ  زا  ار  هارمگ  ياهلد  دروآیم 

هدرکن زواجت  نآ و  ظفح  يارب  نآ  تشپ  سپ  يور و  شیپ  زا  ار  هیهلا  تابقعم  تسا  هدینادرگ  دصر  داقتعا و  تحص و  يور  زا  حجار  و 
هرهبم تاضافا  هرهزم و  تادافا  نیا  دـعب  سپ  دنتـسم  دنـس و  يور  زا  دوب  یهاو  ددـع و  يور  زا  دوب  رایـسب  هک  يرابخا  داریا  يوسب  نا  زا 

فارطالا و ۀفـصحم  رخافم  فاصوالا و  ۀـعراب  هروکذـم  نساحمب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  فاصتا  رد  هک  تسیلقاع  مادـک  هحلط  نبا  همالع 
هیلاع و بتارم  همه  نیا  فصو  اب  دـیزرو و  دـهاوخ  یبایترا  تقارع  لصات و  ياهتنمب  نا  لوصو  تقاثو و  تحـص و  ياصقاب  نآ  يـالتعا 

لها روحن  یف  ءرد  دـق  لوئـسلا * بلاطم  بحاص  اذـهف  ۀـلمجلاب  دـیدرگ و  دـهاوخ  نآ  زمه  زمغ و  حرج و  حدـق و  درگ  هیلـالتم  رخاـفم 
لوفغلا دوحجلا و 
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ۀفارزلا بولق  عجوا  و  لوذخ * دـئاحم  لک  فنا  مغرا  و  لوهج * دـناعم  لک  هجو  دوس  و  لوهذـلا * ۀهیـضعلا و  بابرا  رودـص  یف  عفد  و 

لقع یلع  نوکاـبلا  کـبیلف  لوـبقلا * روبدـلا و  بهاـم  مهیلع  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  لوـسرلا * لآ  نـع  فارحنـالا  یف  ۀـکمهنملا 
یناـعمب هل  نیدـیوملا  لوقنملا * ۀـمئا  تاداـفا  یلع  رثعی  مل  و  لوفغلا * یلباـکلا  دـیلقت  یلع  رـصتقا  ثیح  لوحفلل * مودـخملا  بطاـخملا 

دانعلاب علوم  لوذرملا * راکنالاب  رتهتـسم  لوذـخم * دـقاح  لک  ـالا  هدـحجی  ـال  يذـّلا  لوبقملا * روهـشملا  ربخلا  اذـهل  نیتبثملا  لوقعملا *
لوسغملا

موس داتفه و  هجو 

لقن لبنح  نب  دـمحا  بقاـنم  زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يزوجلا  نبا  طبـسب  فورعملا  یلغزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیدـلا  سمـش  هکنآ 
ۀفرعم یف  ۀمالا  صاوخ  هرکذت  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  شیوخ  تنم  نیهر  ار  ّقح  لها  نآ  قیدصت  قیثوت و  قیقحت و  تابثاب و  هدومن و 

دعب هتفگ و  نآ  لوا  رد  يزوجلا  نبا  طبس  دوخ  هدرک و  وا  فیناصت  زا  شندوبب  حیرـصت  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  همالع  هک  ۀمئالا 
عبار ءافنحلا و  دیـس  لولـسملا  هَّللا  فیـس  لوتبلا و  لعب  لوسّرلا و  یخا  میرکلا  دّیـسلا  میلحلا و  ربحلا  میلعلا و  مامالا  لضف  یف  باتک  اذهف 

ةولـصلا یف  قدـصتملا  هملاظ و  نم  مولظم  لک  فصنم  همکاـح و  عرـشلا و  یـضاق  هملاـع و  نیدـلا و  ماـما  یفطـصملا  مع  نبا  ءاـفلخلا و 
اهیبا یلع  یلص  هتجوز و  نع  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینـسحلا  یبأ  بلاغ  ینب  ثیل  بئاجعلا  رهظم  بئاتکلا و  قرفم  همتاخب 

دیامرفیم نیعمجا  تیبلا  لها  ۀباحصلا و  ۀیقب  نع  هَّللا  یضر  هترمز و  یف  انرشح  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

یلع نع  یحبانصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  انث  یمورلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انث  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  انثدح  لئاضفلا  یف  دمحا  لاق 
تایلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  هقفلا و  ۀـنیدم  انا  ۀـیاور  یف  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق 
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بابلا تایلف  مکحلا  دارأ  نمف  لاقف  قازرلا  دبع  هاور  بابلا و 
نا ینطقرادلا  لوق  ۀلفغ و  نب  دیوس  رکذی  مل  یحبانـصلا و  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  هاور  دق  لاق  ینطقرادلا  نا  باوجلاف  هوفعـض  دـقف  لیق  ناف 
اهل ضرعتن  مل  نحن  انلق  لاقم  تایاورلا  هذه  یف  لیق  ناف  لئاضفلا  بابب  فیکف  ماکحالا  باب  یف  ۀجح  لسرملا  لاسرالا و  ۀفـص  وهف  تبث 

ثیدحلا ۀیاور  نال  اهّلک  تایاورلا  تتبث  یلوالا  ۀیاورلا  تتبث  اذإ  یلع و  نع  یلوالا  ۀیاورلا  وه  دمحا و  هجرخ  امب  جتحن  لب 
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یلع یتای  لاقف  نابح  نبا  هفعض  لبنح  نب  دمحا  خیش  خیش  یمورلا  یلع  نب  دمحم  لیق  ناف  یلوا  انههف  ۀعیرـشلا  ماکحا  یف  ةزئاج  ینعملاب 
دنسا هناف  دمحا  اذک  کلذ و  نّیبل  افیعـض  ناک  ول  دمحا و  خیـش  دمحم  نب  میهاربا  هنع  يور  دق  انلق  تابثالا  ثیداحا  نم  سیل  امب  تاقثلا 
هذـه نم  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  تبثف  یهتنا  هتیاور  یف  لدـع  هنا  ملع  هنع  دنـسا  املف  لیدـعتلا  حرجلا و  هتداع  نم  هفعـضی و  مل  هیلإ و 

هنیهوتل و درلا  هرامذ و  نع  ّبذـلا  یف  دـکو  یعـس و  دـهج و  دـج و  فیرـشلا و  ثیدـحلا  تابثاب  ینع  دـق  يزوجلا  نبا  طبـس  ّنا  ةراـبعلا 
ةروس رسک  نیدئاحلا و  سؤر  سکن  نیدحاجلا و  داضعا  یف  ّتف  نیرساخلا و  فانا  مشه  نیرصاقلا و  رودص  یف  ءردف  هراکنا  هفیعـضت و 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیجهتلا  لاطبالا و  نیهوتلا و  بیذکتلا و  یلع  نیرباثملا  ةروخ  دبل  نیرباکملا و 
رد دمحا  زا  نآ  لقن  ضحم  رب  دومنیمن و  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  رد  غیلب  مامتها  همه  نیا  يزوجلا  نبا  طبـس  رگا  هک  تسناد  دـیاب  و 

ناونع رد  يزوجلا  نبا  طبس  هکنآ  لّوا  هدیدع  هوجوب  دشیم  وا  دزن  نآ  ققحت  تیاغ  توبث و  تیاهن  لیلد  مه  زاب  درکیم  افتکا  ماقم  نیا 
نم رهـشا  هلئاـضف  ههجو  هَّللا  مّرک  هلئاـضف  یف  یناـثلا  باـبلا  هتفگ  هدومن  رکذ  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نآ  رد  هک  دوخ  باـتک  یناـث  باـب 

ۀنسلا نم  یناثلا  باتکلا و  نم  طبنتسم  مسق  نامسق  یه  رهتشا و  تبث و  ام  اهنم  ترتخا  دق  ردملا و  یصحلا و  نم  رثکا  رمقلا و  سمـشلا و 
ریما بانج  هروصحمان  لئاضف  زا  باـب  نیرد  يزوجلا  نبا  طبـس  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  باـیترا - ـال  اـهیف و  کـش  ـال  یتلا  ةرهاـظلا 

تسهدش و رهتشم  تباث و  هک  ار  هچنآ  تسا  هدومن  رایتخا  تسردم  یـصح و  زا  رثکا  رمق و  سمـش و  زا  رهـشا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دمحب سپ  تسین  بایترا  کش و  نا  رد  هک  تسا  هرهاظ  تنـس  زا  رگید  یمـسق  تسباـتک و  زا  طبنتـسم  نا  زا  یمـسق  هدومن  مسق  ود  ارنآ 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  هرهتـشم  هتباـث  لـئاضف  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  دـیدرگ  حـئال  حـضاو و  روهظ  حوضو و  لاـمکب  یلاـعت  هَّللا 
يارب باب  نیرد  ار  نآ  يزوجلا  نبا  طبس  داریا  درجم  تسین و  بایترا  کش و  چیه  ار  بابلا  بابرا  نا  رد  هک  تسیمـسق  زا  تسمالـسلا و 
أطخأ نم  لکب  فتاهلا  و  قیفا * مزاح  لکل  ددـسملا  قینالا * نایبتلا  و  قیـشرلا * ناـیبلا  نم  هب  هدـیا  اـمع  الـضف  تسیفاـک  ینعم  نیا  روهظ 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هدـلاو  رکذ  يارب  ارنآ  هک  یلـصف  رد  هرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  هکنآ  مود  قیرطلا  ّلـضا  لـیبسلا و 
اولاق مّهنا  الا  اهلضف  یف  الیوط  اثیدح  ظفاحلا  میعن  وبا  اهل  جرخا  دق  تلق و  هتفگ  هدومن  دوقعم 
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ثیداحا رکذ  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  طایتحا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هرکذن  مل  کلذلف  يدـع  نبا  هفعـض  حالـص  نب  حور  هدانـسا  یف 

نیاب ضحم  دوب  هدرک  جارخا  اهیلع  هَّللا  ناوضر  دـسا  تنب  همطاف  ترـضح  لضف  رد  میعن  وبا  ظفاح  لـثم  هک  یثیدـح  هک  هدیـسر  يدـحب 
طبس رکذ  درجم  هک  دش  مولعم  سپ  درکن  رکذ  دوب  هدشعقاو  هدرک  فیعـضت  ار  نآ  يدع  نبا  هک  حالـص  نب  حور  نا  دانـسا  رد  هک  ببس 

مامتها يزوجلا  نبا  طبـس  هک  فیکف  وا  دزن  تسنا  زا  نعط  ءافتنا  ققحت و  توبث و  لـیلد  هرکذـت  رد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يزوجلا  نبا 
نبا طبس  هک  یتسناد  متفه  هجو  رد  اقباس  هکنآ  موس  تسرینتـسم  حضاو و  ریـصب  رظان  رب  هدومرف  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  رد  هک  یغیلب 

هاگ ره  تسعوبتم  دـلقم و  ثیداـحا  باـب  رد  دـمحا  هک  هدومن  هداـفا  تاـخاوم  ثیدـح  حدـق  باوجب  همـالا  صاوخ  هرکذـت  رد  يزوجلا 
زاتهکی سراف  نارقا و  رب  لقن  ملع  رد  زربم  دوخ و  ناوا  ملاع  نامز و  ماما  وا  هک  اریز  تسبجاو  وا  تیاورب  عوجر  دـنک  تیاور  ار  یثیدـح 

یفاک و نیحراج  حرج  عفد  نیحداق و  حدـق  در  باـب  رد  ار  دـمحا  تیاور  ضحم  يزوجلا  نبا  طبـس  هک  یتفاـیرد  هدوب و  شیوخ  نادـیم 
لیلد درکیم  دـمحا  لئاضفلا  باتک  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لقن  درجم  رب  افتکا  ماـقم  نیا  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  رگا  سپ  دـنادیم  یفاو 
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مـضنا اذإ  فیکف  دشیم  وا  دزن  فینع  رکنم  فیخـس و  دحاج  مالک  نالطب  فیرـش و  ثیدح  نیا  ققحت  توبث و  رب  حئال  ناهرب  حضاو و 
الجا و مالعا  ظافح  رباکا  زا  يزوجلا  نبا  طبـس  همالع  هک  دـنامن  بجتحم  ماصخلا و  ربادـل  عطاقلا  ماربالا  مامتهالا و  اذـه  لثم  کلذ  یلا 

دومحم نب  دمحم  دیوملا  وبا  فینصت  هفینح  یبا  دیناسم  عماج  عبتتم  رب  وا  بصانم  خومش  بتارم و  ولع  زا  يرطش  هدوب  هینـس  ماظع  ظاقیا 
دمحا نب  فسوی  ناسنالا  رظنم  ناکلخ و  نبا  ةاضقلا  یـضاق  ناـیعألا  تاـیفو  یجنکلا و  فسوی  نب  دـمحم  بلاـطلا  ۀـیافک  یمزراوخلا و 
ءادـفلا یبال  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  باتک  یکبلعبلا و  ینینویلا  دـمحم  نب  یـسوم  نیدـلا  بطق  فیلات  ناـمزلا  ةآرم  لـیذ  يزجـسلا و 

ربع يدرولا و  نباب  ریهشلا  رفظم  نب  رمع  صفح  یبأ  نیدلا  نیز  زا  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  یبویالا و  دومحم  نب  یلع  نب  لیعامسا 
نیدلا حالـص  تایفولاب  یفاو  يدنرزلا و  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  نیطمـسلا  ررد  مظن  یبهّذـلا و  نیدـلا  سمـشل  ربغ  نم  ربخ  یف 

وبا نیدلا  دجم  هئیضم  رهاوج  رصتخم  یـشرقلا و  دمحم  نب  رداقلا  دبع  ۀئیـضم  رهاوج  یعفایلا و  دعـس  نب  هَّللا  دبع  نانجلا  ةآرم  يدفص و 
رهاوج يواخـس و  نیدـلا  سمـش  ینبم  لوق  يدـسا و  نیدـلا  یقت  هیعفاشلا  تاـقبط  يزاریـشلا و  يداـبآزوریفلا  بوقعی  نب  دـمحم  رهاـط 

دهف نب  رمع  نیدـلا  مجنل  يرولا  فاحتا  یطویـسلا و  نیدـلا  لـالج  دـصقملا  نسح  يدوهمـسلا و  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  نیدـقعلا 
یلع نب  دمحم  نیدلا  سمـش  نیرـسفملا  تاقبط  یکملا و  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  مارحلا  دلبلا  ۀنطلـس  رابخاب  مارملا  ۀـیاغ  یکملا و 

نامیلـس نب  دومحم  رایخالا  مالعا  باـتک  یکملا و  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نبا  دـمحا  قعاوص  یکلاـملا و  يدوادـلا  دـمحا  نب 
يوفکلا
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میهاربا نب  یلع  نیدلا  رون  نویعلا  ناسنا  يراق و  دمحم  ناطلس  نب  یلع  الم  هیفنحلا  ءامـسا  یف  هینج  رامثا  یقینزا و  لضاف  مولعلا  ۀنیدم  و 
نونظلا فشک  یـشخدب و  ناخدمتعم  نب  دـمحم  ازرم  اجنلا  حاتفم  یفکـصحلا و  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  راتخم  رد  یبلحلا و 
حاضیا بحاصهاش و  دوخ  هفحت  باتک  نیمه  یتپیناپ و  هَّللا  ءانث  یضاق  لولـسم  فیـس  یلباک و  هَّللا  رـصن  هجاوخ  عقاوص  یپلچ و  لضاف 
رـصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم  مولعلا  دجبا  رـصاعم و  یلع  ردیح  يولوم  نبغلا  ۀلازا  دیحو و  بطاخم  دیـشر  ذیملت  ناخ  نیدلا  دیـشر 

تسحئال حضاو و 

مراهچ داتفه و  هجو 

نایعا و نیدـقان  تاقث  ظاقیا و  نیرهمتم  مخافا  ظاـفح و  نیرحبتم  مظاـعا  زا  هک  یعفاـشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ 
دلجم رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  وا  رثآم  رهاوز  نساحم و  نساحا  یلاعم و  یلاوع  لئاضف و  لئالج  تسا و  هینـس  همئا  نأشلا  لیلج  نیعراب  تاـبثا 

یباب بلاط  یبأ  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  باتک  رد  دینـش  یهاوخ  اغـصا  عمـسب  رون  ثیدح  دلجم  هیبشت و  ثیدح 
دیقنت قیقحت و  رامـضم  رد  قبـسلا  بصق  نآ  هدیدس  هوجو  هدیدع و  قرط  تابثا  قایـسب و  هدومن  دوقعم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  يارب  صاخ 
هداتفا فیحن  تسدب  یلعلا  کلملا  نم  مالـسلا  فالآ  اهفرـشم  یلع  يزع  ضرا  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدوبر 

ّیلع صیصخت  یف  نوسمخلا  نماثلا و  بابلا  دیامرفیم  دوب 
ةاضقلا یـضاق  نب  دمحم  لضفملا  وبا  ماشلا  ردص  ةاضقلا  یـضاق  ۀـمالعلا  انربخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوقب 

نیز انربخا  زازقلا  روصنم  وبا  انربخا  يدنکلا  نسحلا  نب  دـیز  برعلا  ۀـجح  انربخا  ینیوزقلا  یلع  نب  دـمحم  یلاعملا  یبأ  بهاذـملا  خـیش 
رفظملا نب  دمحم  انثدح  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  انربخا  يدادغبلا  تباث  یلع  نب  دمحا  قالطالا  یلع  ثیدحلا  لها  خیش  ظافحلا و 

ینادمهلا میهاربا  نب  لیعامـسا  نع  يدنکلا  ریـشب  نب  ییحی  انثدح  بوقعی  نب  دابع  انثدـح  یمعثخلا  صفح  نب  نیـسحلا  رفعج  وبا  انثدـح 
یلع اهلصا و  انا  ةرجش  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  ةرمـض  نب  مصاع  نع  یلع و  نع  ثرحلا  نع  قاحـسا  یبأ  نع 

اهتأیلف ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  بیطلا و  ّالا  بیطلا  نم  جرخی  لهف  اهقرو  ۀعیشلا  اهترمث و  نیـسحلا  نسحلا و  اهعرف و 
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دمحم ةاضقلا  یـضاق  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحم  رـصن  وبا  ةاضقلا  یـضاق  ۀمالعلا  انربخا  هقرط  هخیرات و  یف  بیطخلا  هاور  اذـکه  تلق  اهباب  نم 
انربخا ةدعسم  نب  مساقلا  وبا  انربخا  يدنقرمسلا  نب  مسقلا  انربخا  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  يزاریشلا  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب 
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نب کلملا  دبع  یفریـصلا و  لمؤملا  نب  دمحا  نب  دمحم  يدلبلا و  نوراه  نب  نامعنلا  انثدح  يدـع  نب  دـمحا  وبا  انربخا  فسوی  نب  ةزمح 

نمحرلا دبع  نع  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  نایفـس  نع  قازرلا  دبع  انثدح  بدؤملا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدـح  اولاق  دـمحم 
وه بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  عبضب  ذخا  وه  ۀیبیدحلا و  موی  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  ارباج  تعمـس  لاق  نامهب  نب 

دارأ نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق  هتوص و  اهب  ّدـم  مث  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذـه  لوقی 
یجزالا نسحلا  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  انربخا  هخیاشم  نع  هقرط  رکذ  هخیرات و  یف  رکاسع  نبا  هاور  اذـکه  تلق  بابلا  تاـیلف  ۀـنیدملا 

یلع نسحلا  وبا  انثدح  نیـسحلا  نب  دمحم  انربخا  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انربخا  يرـسبلا  نب  مسقلا  وبا  انربخا  نسحلا  نب  كرابملا  نع  قشمدب 
لوسر لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  سنوی  نب  یـسیع  انثدح  ینامثعلا  هَّللا  دبع  نب  نامثع  انثدـح  ایطاز  نب  قاحـسا  نب 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
یّلـص ّیبنلا  دارأ  اّمنا  ۀفئاط  تلاق  یتح  اورثکاف  ملعلا  باب  اّیلع  نا  ثیدحلا  اذه  ینعم  یف  ءاملعلا  ملکت  دق  لاع و  نسح  ثیدح  اذـه  تلق 

ملس هیلع و  هَّللا 
ملعلا ۀنیدم  انا 

ملعلا و نم  دودعم  ریغف  يریغ  دنع  ناک  ام  هعضوم و  ملعلا و  ندعم  انا  يأ 
اهباب یلع  هلوق و 

خسنلا و ال اهیلع  لخدی  اهادها ال  اهموقا و  عئارشلا و  تبثا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ۀعیرش  نا  ثیح  نم  عیفر  ۀنیدملا  اذه  باب  نا  دیری 
رخآ هباتک  ولعلا و  یلا  اهبـسن  اذهلف  ءیـش  اهخـسنی  صقنلا ال  نم  ۀنوصم  لج و  زع و  هَّللا  ظفحب  ۀـظوفحم  یه  لب  لیدـبتلا  فیرحتلا و ال 

ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  خسنلا  هیلع  لخدی  الف  ّلج  زع و  هَّللا  اهلزنا  یّتلا  بتکلا 
لجا نآرقلا  ناکف  لطبی  خـسنی و ال  ریغتی و ال  مارحلا ال  لالحلا و  نم  هیف  درو  اـم  هلبق و  ۀـلزنملا  بتکلا  عیمج  یلع  مکحی  نآرقلا  نا  يأ 

لخدی ثیح ال  اهامسا  اهانسا و  اهاهبا و  اهالعا و  عئارشلا و  لجا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسّرلا  ۀعیرش  لج و  زع و  هَّللا  اهلزنا  یّتلا  بتکلا 
يدنع اذه  هجو  نا  ملعا  هَّللا  تلق و  اهباب  لاع  ۀیماس  ۀیلاع  یه  لیدبتلا و  خسنلا و ال  اهیلع 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا 
رارقالا یلا  قلخلا  ءاعدب  ینرما  ملعلا و  ینمّلع  یلاعت  هَّللا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دارأ 
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دعب ۀینادحولاب  لج  زع و  هّلل  رارقالا  یبأ  نم  ۀبراحمب  هَّللا و  ینرما  مث  کلذ  یلع  ۀلاسرلا  نامز  رطش  یـضم  یتح  ةوبنلا  لوا  یف  هتینادحوب 

کلذ نم  هعنم 
لتاقی نم  لوا  وه  يأ  اهباب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیکرـشملا و  تدـهاج  یتح  برحلا  ملـسلا و  یف  یهاونلا و  رماوالا و  یف  ملعلا  ۀـنیدم  اناف 

مهنم و يراسالا  قالطا  مهلتق و  یف  مکحلا  عرـش  یغبلا و  لها  لاتق  سانلل  نّیب  یلع  الول  یتّما و  رئاـس  یتیب و  لـها  نم  يدـعب  یغبلا  لـها 
کلذ فرع  امل  مهیرارذ  یبس  مهلاوما و  بلس  میرحت 

یلع زهجی  نا ال  یغبلا  لها  لاتق  یف  ّیلع  نس  مهیرارذ و  یبس  مهلاوما و  بهن  نیکرـشملا و  لاـتق  یف  نس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلاـف 
ۀباحصلا و نم  ءاملعلا  لاق  دقف  اذه  عم  حیحص و  نسح  هجو  اذه  مهلاوما و  ذخوت  ۀیرذلا و ال  ءاسنلا و  یبست  ریسالا و ال  لتقی  حیرج و ال 
رکب و وبا  ناک  دق  هاوتف و  ۀحـص  هایاضق و  نسح  هتمکح و  روفو  همهف و  ةدـح  هترازغ و  هملع و  ةدایز  ّیلع و  لیـضفتب  هتیب  لها  نیعباتلا و 
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هلـضف روفو  هملعب و  مهنم  افارتعا  ماربالا  ضقنلا و  یف  هلوقب  نوذخای  ماکحالا و  یف  هنورواشی  ۀباحـصلا  ءاملع  نم  مهریغ  نامثع و  رمع و 
هدابع نم  نینمؤملا  دنع  هلوسر و  دنع  لج و  زع و  هَّللا  دنع  هتبتر  نال  ریثکب  هقح  یف  ثیدحلا  اذه  سیل  همکح و  ۀحـص  هلقع و  ۀـحاجر  و 

ام بلاطلا * ۀیافک  ةرابع  نع  حضو  ثیح  براملا * لیلجل  فعسملا  بهاوملا * لیزجب  يدسملا  هّلل  دمحلاف  یهتنا  کلذ  نم  یلعا  لجا و 
قراـشملا و ماـما  لـئاضف  لاـطبا  یلع  نیکلاـهتملا * نیحناـجلا  نیدـحاجلا * سوءرل  سیکنت  و  بغارلل * ۀـیاده  و  بلاـطملا * ۀـیافک  هیف 

ظفاحلا ةدافا  نم  تبث  دـق  هناف  بهاولا * کلملا  مالّـسلا  فالآ  هلآ  هیلع و  بلاـط * یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  اندّیـس  اـنالوم و  برغملا *
و بتارلا * تباثلا  ثیدحلا  اذهب  مالسلا  هیلع  اّیلع  صصخ  براغ * برغ  علاط و  علط  ام  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  یجنکلا 

ثیدح سابع  نبا  ۀیاور  نم  ثیدحلا  اذه  ّنا  و  بحاللا * عیهملا  قیرطلل  ةرانإ  ةددـعتم  قرط  نم  رکاسع  نبا  دادـغب و  بیطخ  هاور  دـق  هنا 
نم اضیا  رهظ  و  بئاحلا * هئاتلا  و  بئاخلا * رکنملا  مغر  یلع  لاع  نسح 
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* بذاوکلا هتعدخ  دق  مهـضعب  نا  ناب  بلاطملا و  نم  هیف  املاح  اضیا  هانعم  نایب  یف  مالکلا  اورثکأ  دق  ءاملعلا  ّنا  بقانلا * دقانلا  اذـه  ةدافا 
ام ال هَّللا  مالـس  نم  هلا  هیلع و  بلاغلا * هَّللا  دسا  بقانم  نم  هل  اجارخا  دانعلا  لها  جـهن  یلع  هلوا  ثیح  بهاذـملا * بصّنلا  نم  هب  تهات  و 
هلقع و نم  یلع  حضاو  وه  امک  بصاونلا * کلـسم  کلـس  نم  دنع  یتح  ثیدحلا  ققحت  لامکب  نذؤی  امم  اضیا  اذـه  و  بساح * هبـسحی 

اذـه نا  و  بضاوقلا * نم  نیدـحاجلا  یلع  دـحأ  امالک  هانعم  یف  هسفنب  دافا  یجنکلا  ظفاحلا  نا  اضیا  حـضو  و  بزاـع * ریغ  رـضاح  همهف 
ۀیلاع نم  نینمؤملا  هلوسر و  هَّللا و  دنع  هل  ام  یلا  رظن  بسانملا * مارکلا  هلا  هیلع و  هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  قح  یف  ریثکب  سیل  ثیدحلا 

بلاطلا ۀیافک  باتک  ردص  رد  یجنک  ظفاح  حیرصت  زا  نیرب  هوالع  بقارملا و  ۀخماش  و  بصانملا * ۀخذاب  و  بقانملا * ۀیلاغ  و  بتارملا *
هدومن و تیاور  نادلب  رد  دوخ  خـیاشم  زا  ار  نآ  یجنک  ظفاح  هک  تسا  هحیحـص  ثیداحا  باتک  نیا  ثیداحا  هک  تسراکـشآ  حـضاو و 
ماحفا و يارب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تبحم  تیمح  ببـسب  روکذم  ظفاح  ار  ثیداحا  نیا  تستبثم و  روطـسم و  ظافح  همئا و  بتک  رد 
هدومرف و الما  دندوب  هدوشگ  نعط  نابز  دوخ  لهج  دیزمب  ثیداحا  ضعب  رد  هک  نیدحاج  نیرکنم و  ضعب  تیکـست  لیجخت و  تیکبت و 

نب دـمحم  ریقفلا  دـبعلا  لوقی  ۀیلـصتلا  دـیمحتلا و  دـعب  بلاطلا  ۀـیافک  یف  لاق  ثیح  هدودز  تفرعم  لها  بولق  زا  باـیترا  ههبـش و  گـنز 
ۀئامتس نیعبرا و  عبس و  ۀنـس 647  ةرخآلا  يدامج  نم  نیقب  لایل  تسل  سیمخلا  موی  تسلج  امل  یناف  دـعب  اما  یجنکلا  دّـمحم  نب  فسوی 
ءاهقفلا نیسردملا و  ءابقنلا و  نم  دلبلا  رودص  سلجملا  رضح  ۀیرجاهملا  ثیدحلا  راد  لصوملا و  ۀنیدم  نم  ءابصحلاب  فیرـشلا  دهـشملاب 

ضعب نعطف  مالـسلا  ةولـصلا و  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  یف  لصفب  سلجملا  تمتخ  ثیداحا و  سردـلا  دـعب  ترکذـف  ثیدـحلا  بابرا  و 
مخ و ریدغ  یف  مقرا  نب  دیز  ثیدح  یف  لقنلا  ملعب  هتفرعم  مدعل  نیرضاحلا 

مهتبحمل ۀّیمحلا  ینتعدف  کیف  قدص  کّبحا و  نمل  یبوط  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  یف  رامع  ثیدح  یف 
ریما بقانم  یف  ظافحلا  ۀّـمئالا و  بتک  نم  ۀحیحـص  ثیداحا  نم  نادـلبلا  یف  انخیاشم  نع  انیور  ام  ضعب  یلع  لمتـشی  باـتک  ءـالما  یلع 

نع هانیور  امب  ایّسأت  اهیف  همیسق  وه  ّالا و  هدلوم  یف  ةراهط  هئابآ و  یف  ۀلیضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لنی  مل  يّذلا  یلع  نینمؤملا 
رصمب و بیطخلا  يزیمجلا  نب  ۀمالس  نب  هَّللا  ۀبه  نب  یلع  قشمد و  عماجی  ءارقلا  ماما  يواخسلا  دمصلا  دبع  نب  دّمحم  نب  یلع 
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اولاق مهریغ  بلحب و  ۀحاور  نب  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع 

نب دمحا  مناغ  وبا  انربخا  ینایورلا  لیعامـسا  نب  دحاولا  دبع  نساحملا  وبا  یـضاقلا  أبنا  یفلـسلا  دـمحم  نب  دـمحا  رهاط  وبا  ظفاحلا  انربخا 
لاق هَّللا  دبع  نع  قیقش  نع  شمعالا  انث  ۀسانک  نب  دمحم  انثدح  ۀماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  ابنا  يرضنلا  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  ابنا  یعارکلا  یلع 

سلاجی لجر  ۀیاور  یف  ّبحا و  نم  عم  ءرملا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  مهب  قحلی  امل  موقلا و  بحی  ءرملا  هَّللا  لوسر  ای  تلق 
یّلـص هَّللا  لوسر  لاقف  الیلق  ّالا  دهاجی  نیدـهاجملا و ال  سلاجی  الیلق و  ّالا  موصی  نیمئاّصلا و ال  سلاجی  الیلق و  ّالا  یّلـصی  نیلـصملا و ال 
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مهسیلج مهب  یقشی  موق ال  کئلوا  ملس  هیلع و  هَّللا 
هتمارـصب و ساّنلا  الع  يذـّلا  انرـصع  یف  هیبن  فرـشا  ۀـنازخ  مسرب  هانـضیب  هقیفوت  هَّللا و  نوعب  ءالمالا  مت  املف  هیف  عازنلا  عقو  اـمب  انأدـتبا  و 

نب دمحم  یلاعملا  یبأ  نیدلا  جات  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لآ  فرـش  مظعالا  بحاصلا  انالوم  هتماهـشب  مهنیاب  هتحاجرب و  مهرهب 
نینمؤملا ریما  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافکب  هتمسو  دق  نیرهاّطلا و  هلا  دّمحمب و  ۀفیرشلا  فقاوملا  لظ  هیلع  هَّللا  غبسا  نینمؤملا  ریما  ریصن  رصن 

بلاط یبأ  نب  ّیلع 

مجنپ داتفه و  هجو 

هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ملع  بابب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  همالع  زین  هکنآ 
رد هچنانچ  هدومرف  راکشا  حضاو و  راصبا  مالحا و  بابرا  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  تیمتح  توبث و  لامک  هدومن  فصو  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تابثا تیاور و  دعب  بلاطلا  ۀیافک  نوثلث  عبار و  باب 
ةدابع یلع  هجو  یلا  رظنلا  ثیدح 

نا ههقف  هتفگ و 
هدابع یلع  هجو  یلا  رظنلا 

هدنس رکذ  لوطی  اضیا  ثیدحلا  درو  دق 
ةدابع ۀبعکلا  یلا  رظنلا  نا 

ةدابع و فحصملا  یلا  رظنلا  نا  يدنع  دنسب  اضیا  تیور  دق  و 
ةدابع ملاعلا  هجو  یلا  رظنلا  نا  اضیا  درو  دق 

ةدابع نیدلاولا  هجو  یلا  رظنلا  نا  اضیا  درو  دق  و 
فشقت و مربت و ال  توص و ال  عفر  سوبع و ال  هارکا و ال  ریغ  نم  امهل  بحملا  امهب  فؤرلا  هیدلاول  رابلا  صخـشلا  رظن  نا  هب  دیری  لوقنف 

ةدابع و امهل  فطللا  فنات و  ال 
ةدابع ملاعلا  هجو  یلا  رظنلا 

ریخلا و لیبس  یلا  مهدشری  بطاعملا و  هراکملا و  هب  سانلا  ّبنجی  ۀّمالا  يدـهلا  ةاعد  نم  وه  ةوبنلا و  ملع  ثراو  هنوکل  هل  لضفلا  ۀـفرعمب 
يدـی نیب  ریـسالاک  ملاعلا  يدـی  نیب  نونوکیف  هلوسر  هنع و  هَّللا  مهیهن  امع  مهاهنی  هلوسر و  هیلإ و  هَّللا  مهاـعد  اـم  یلا  مهوعدـی  حالـصلا 

هیدی و نیب  سلاجلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هجو  یلا  رظانلاک  هتدهاشم  هتیؤر و  دنع  نوکی  یهن و  رما و ال  یف  همهتی  هکلام ال 
هیلإ رظنی  ال 
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هتفرعم و ثیح  نم  ةدابع  فحصملا  یلا  رظنلا  میخفتلا و  لیجبتلاب و  هوعدی  هیّنکی و  لب  همـساب  هوعدی  هیدی و ال  نیب  هتوص  عفری  ارزش و ال 
ۀنجلا و ۀمحرلا و  رکذ  دنع  ۀمحّرلا  لاؤس  بابحتـسالا و  بدنلا و  یهنلا و  رمالا و  یلا  هلمات  هماظعا و  همارکا و  هتلالج و  هتمرح و  بوجو 
هتایآ و ربدی  لج و  ّزع و  هَّللا  باتک  یف  رظنلا  دنع  هحراوج  هرس و  غرفیف  اهرکذ  دنع  رورـشلا  نتفلا و  راّنلا و  نم  لج  ّزع و  هّللاب  ةذاعتـسالا 

ناک اذإ  ةدابع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  هجو  یلا  رظنلا  هیلإ و  رظنلاب  نیدباعلا  نم  هتءارقب و  نیدباعلا  نم  نوکیف  هنایبت  ةربع و  یف  رکفتی 
هایا یلاعت  هَّللا  راـیتخال  ۀـمیظعلا  ۀـناکملا  هل  هداـبع و  نیب  لـج و  ّزع و  هَّللا  نیب  ریفـس  هنا  مارکـالا و  لـیجبتلا و  مارتحـالا و  نیعب  هیلإ  رظنلا 
یلا رظنلا  کلذک  هحرـش و  لوطی  امم  کلذ  ریغ  یلا  قالخالا  مراکم  همیمتت  یهنلا و  رمالاب و  همایق  قحلا و  رارـسا  یلع  هعالطا  هتلاسرل و 

مانـصالا و تویب  رانلا و  تویب  نم  ۀـینبالا  لثامت  اضیا  یه  كرـشلا و  لها  نم  اما  نامیالا و  لها  نم  اما  ءاّنبلا  اهانب  ةراـجح  یه  ۀـبعکلا و 
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طبهم هضرا و  نم  هرظن  عضوم  هَّللا و  تیب  اهنا  صیـصختلاب و  لج و  ّزع و  هَّللا  یلا  تبـسن  اهنا  ثیح  نم  ةدابع  ۀـبعکلا  یلا  رظنلا  ناک  اـمنا 
اهیلإ رظانلا  ناف  اهجح  مهیلع  بجوا  اـهیلإ و  ساـنلا  اـعد  یتلا  هضرا  هتمیلو و  ةدـئام  هلـسر و  هئاـیبنا و  لـحم  هتکئـالم و  ۀـطایح  هتمحر و 
لعفی امک  اهناکراب  حـسمتی  اهلوح و  فوطی  اهب و  ذولی  ماشتحالا و  لالجالا و  ریقوتلا و  میظعتلاب و  اهیلإ  رظنیف  لج  زع و  هَّللا  یلا  رظاـنلاک 

اما عوشخ و  ۀیشخ و  عوضخ و  ۀلذب و  هلدعل  ةازاجملا  نم  فاخی  هلضف و  وجری  لیلجلا  یلوملا  يدی  نیب  لیلذلا  دبعلا 
ةدابع ّیلع  هجو  یلا  رظنلا 

نیب دـهاجملا  هنع و  غلبملا  هملع و  باب  لوسرلا و  وخا  نیـسحلا و  نسحلا و  نیطبـسلا  دـلاو  لوتبلا و  جوز  لوسرلا و  مع  نبا  هنا  ثیح  نم 
مالـسلا و راد  یلا  سانلا  یعاد  هَّللا و  نید  ةرـصنل  هیـصو  هلوسرل و  هّلل و  هسفن  لذابلا  هنع و  مومهلا  برکلا و  یلجملا  هنع و  باذلا  هیدی و 

ام ۀبعکلا  یلا  رظنلا  لضف  یلع  هیلإ  رظنلا  لضف  یلع  لدی  مالعلا و  زیزعلا  ۀفرعم 
لج و زع و  هَّللا  دـنع  کمظعا  ام  کفرـشا و  ام  کّلجا و  ام  لاق  ۀـبعکلا و  لایح  فقو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نا  ثیدـحلا  یف  ءاج 

هیلع کنم  فرشا  مظعا و  یلع 
ۀبعکلا یلا  رظنلا  نم  لضفا  ّیلع  هجو  یلع  رظنلا  نا  یلع  ّلدی  اذه  و 

مشش داتفه و  هجو 

تابثا متح  تیاهن و  مزج و  عطق و  تیاغب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یملسلا  مساقلا  یبأ  نب  مالـسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  خیـش  هکنآ 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نابز  رب  ار  نآ  هک  یمالک  رد  هدومن و 
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یف ءاملعلا  ناطلس  لاق  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  هچنانچ  هدومرف  دراد  نسح  لامکب  هدرک  اشنا 
لاح ناسل  نع  مالـسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  مانالا  یتفم  مالعالا  ۀلجالا  یف  مامالا  ةودقلا  خیـشلا  هرهد  یف  ءافرعلا  ناهرب  هرـصع و 
لک یف  هب  انعفن  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  ءامّـسلا  ضرالا و  یف  هَّللا  ّیلو  یلع  لاصخلا  ّدع  يدـل  بارتالا  لضفا  لاقم و  الب  باحـصالا  لوا 

لاح
تیقـس ةوبنلا و  ةریمخب  ترمخ  مث  ۀـیادهلا  ضیف  انیلع  شر  نا  دـعب  ۀـیامحلا  نجعم  یف  ۀـیانعلا  دـیب  انتنیط  تنجع  تیبلا  لها  نحن  موق  ای 
راجـشا نم  ساّنلا  لدـی  موقلاب  نمف  انللـض  نحن  اذإ  لقت و  انراونا  لضت و ال  انراصبا  لزت و ال  انمادـقا  الف  رمالا  حور  اهیف  خـفن  یحولاـب و 

نسحلا و اهرمث و  ءارهزلا  ۀمطاف  اهعرف و  انا  اهلصا و  مّلس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ةدحاو و  ةوبنلا  ةرجـش  یتش و 
ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی  رون  اهنصغ  رون و  اهرمث  رون و  اهعرف  رون و  اهلصاف  اهناصغا  نیسحلا 

تعبات یمغ  هب  فشک  یمع و  نبا  نع  یملع  تثروف  یلـصا  بیط  یلع  یلـضف  لصف  تینب  لوصالا  یلع  ینبت  عورفلا  تناک  امل  یموق  اـی 
انا ۀـقطنمب  ینقطنم  هالوم و  تنک  نم  جاتب  ینجّوت  دـقل  انیقی و  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ولف  اـنید  مالـسالا  ریغ  تیـضر  اـم  اـنیما و  ـالوسر 

یّنم یلع  ّیلع و  نم  انا  ۀّلج  یناسک  ّیلع و  مکاضقا  دیلقتب  یندلق  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم 
رعش

ّینا  کنا  تننظ  یتح  کنم و  ینتیندا  یّنع  کب  ینتلغتشا  کنم  تبجع 
ثیدحلا اذه  تبثا  دق  ماظعلا  مهئالبن  ردص  ماخفلا و  مهئافرع  رخف  و  مالعالا * مهءاملع  ناطلـس  مالّـسلا * دبع  نبا  اذهف  رکذ  ام  رخآ  یلا 

مجاونل ادـصح  ومالملل  نیبلاجلا  نیدـحاجلا  ۀـفاشل  الاصیتسا  وماثغالا  نیرکنملا  فاـنآل  اـمغر  تبلا  عطقلا و  مزجلا و  متحلاـب و  فیرـشلا 
ۀّجح نیباب  يرخا  دعب  ةرممارکلا  قحلا  لها  مارم  حضو  ثیحماعنملا  هّلل  دمحلاف  مامز  ماطخ و ال  مهمالکل  سیل  نیذـّلا  رباکملا  تابـصعت 
نیقل ذـختملامالیالا  ءاضغبلا و  ءانحـشلا و  باحـصا  نم  ههباش  نم  عاضیا  وماقمقلا  بطاخملا  لاغیا  نارهظ  وماـظنلا  نیتم  دـهاش  لـمکا  و 
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یفمالعالا بانجلا  هعفد  هدر و  هنیجهت و  هلاطبا و  ومالعالا  حضاولا  ثیدحلا  اذـه  بیذـکت  یفمالـسالا  نیدـلا و  ۀـفلاخم  یلع  نیمدـقملا 
راینملا و ۀقرـشم  رثام  رادقملا و  ۀیلاع  رخافم  ماهفالا و  یلوا  دـنع  ۀعانـشلا  ۀجامـسلا و  ۀـیاهن  مالحالا و  لها  دـنع  ۀـعاظفلا  حـبقلا و  ۀـیاغ 

تارضح نیا  دزن  مالسلا  دبع  نب  نیدلا  زع  خیش  راهزالا  ۀحفان  نساحم  راونالا و  ۀعطاس  دماحم 
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یبهذ همالع  دوشیم  لوقنم  نآ  زا  يرطش  راصتخا  زاجیا و  ربانب  درک  ناوت  نا  ياصحا  ناشمالعا  همئا  رافسا  بتک و  زا  هک  تسنا  زا  شیب 
یملـسلا مساقلا  یبأ  نب  مالـسلا  دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  دـمحم  وبا  مالـسالا  خیـش  نیدـلا  زع  هتفگ و  ۀئامتـس  نیتس و  هنـس  عئاـقو  رد  ربع  رد 

رکاسع نب  مساقلا  دعس و  یبأ  نب  فیطللا  دبع  نم  عمس  ینیزاوملا و  ةزمح  نب  دمحا  رضح  نیعبس و  نامث و  ۀنس  دلو  یعفاشلا  یقـشمدلا 
رمالا عرولا و  دهزلا و  عم  بهذملا  ۀفرعم  هیلإ  تهتنا  داهتجالا و  ۀبتر  غلب  فنـص و  یتفا و  سرد و  ۀـّیبرعلا و  لوصالا و  هقفلا و  یف  عرب  و 

رـضحی راعـشالا  رداونلاب و  ةرـضاحملا  نسح  هیف  هتدـش  عم  ناـک  نیدـلا  بطق  لاـق  نیدـلا  یف  ۀبالـصلا  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و 
هروکذم هنس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعسا  نب  هَّللا  دبع  رهاظلا و  کلملا  هعیش  یلوالا و  يدامج  رشاع  یف  تام  صقری  عامـسلا و 

رئاس یلع  هرـصع  یف  مدقملا  ءابجنلا  لحف  ءاملعلا و  ناطلـس  بیطخلا  یـضاقلا  سردـملا  یتفملا  مامالا  ۀـمالعلا  هیقفلا  خیـشلا  اهیف  هتفگ و 
حالّـصلا و ملعلا و  ۀـبحاصمب  هل  دوهـشملا  ناقیالا  نافرعلا و  ناقتالا و  قیقحتلا و  وذ  نادـلبلا  یف  مظعملا  فراعملا و  مولعلا و  رحب  نارقالا 
زع مالـسالا  خیـش  مانالا و  یتفم  مالّـسلا  هیلإ  یلذاشلا  یلولا  عم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لسرا  يذـّلا  مارتحالا  ۀـهاجولا و  ۀـلالجلا و 
نب مسقلا  دعس  یبأ  نب  فیطللا  دبع  نم  عمس  تاقبطلا  لها  لاق  یعفاّشلا  یقشمدلا  یملـسلا  مساقلا  یبأ  مالـسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا 

فنــص یتـفا و  سرد و  ۀـیبرعلا و  لوصـالا و  هـقفلا و  یف  عرب  رکاـسع و  نـب  نیدـلا  رخف  ۀـمالعلا  ماـمالا  یلع  هـقفت  ۀـعامج و  رکاـسع و 
لوصالا و ۀیبرعلا و  هقفلا و  ثیدحلا و  ریسفتلا و  نم  باجعلا  بجعلا  مولعلا  نونف  نم  عمج  ةدیدسلا و  يواتفلا  یتفا  ةدیفملا و  تافنصملا 

خیـشلا ذخا  هنع  دالبلا و  رئاس  نم  ۀبلطلا  هیلإ  لحر  داهتجالا و  ۀـبتر  غلب  لیق  یتح  مهذـخآم  سانلا و  لاوقا  ءاملعلا و  بهذـملا و  فالتخا 
ۀفرعم هیلإ  تهتنا  داهتجالا و  ۀبتر  غلب  ةریثک و  قلخ  دیعلا و  قیقد  نبا  نیدلا  یقت  دـیفملا  مامالا  یـضاقلا  یطایمدـلا و  نیدـلا  فرـش  مامالا 

اولاق و رهتـشا  هنع  امم  کلذ  ریغ  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  همایق  عدبلا و  تالالـضلل و  هعمق  عرولا و  دـهزلا و  عم  بهذـملا 
رثک هنع و  عاش  اّمم  اذـه  تلق و  صقری  عامـسلا و  رـضحی  راعـشالا  رداونلاب و  ةرـضاحملا  نسح  هیف  هتدـش  نیدـلا و  یف  هتبالـص  عم  ناـک 

عامسلا لها  یلع  ءاهقفلا  نم  کلذ  رکنی  نم  یلع  ججحلا  يوقا  نم  کلذ  هدوحج و  نکمی  اغلبم ال  ةرهشلا  ۀضافتسالا و  یف  غلب  هدوهش و 
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نیقباّسلا نم  اریثک  قبـس  لب  هنامز  ۀّمئا  قبـس  يذلا  ریبکلا  مامالا  لثم  نع  کلذ  رودـص  ینعا  عافرلا  تاماقملا  لها  خـیاشملا  ءارقفلا و  نم 
مساقلا یبأ  ظفاحلا  ثّدحملا  ریبکلا  مامالا  باهذ  ۀبسنک  دالبلا  رئاس  یف  ابلاغ  ءاهقفلا  راکنا  عم  اذه  هلعف  ۀبسن  يرا  هناوا و  یلع  نیمدقتملا 
جهابلا قحلا  جـهنم  نع  اوداح  رهاوظلا و  یلع  اودـقتعا  نیثدـحملا  نم  ۀـفئاط  ۀـفلاخم  عم  داـقتعالا  یف  ۀیرعـشالا  بهذـم  یلا  رکاـسع  نب 

نفلا کلذ  لـها  نم  مهیلإ  راـشملا  یلع  ۀـجح  هتماـما  هنف و  یف  هنارقا  یلع  همدـقت  هتلـالج و  هملع و  ریزغ  عم  اـمهنم  دـحاو  لـکف  رهاـظلا 
یبأ ثدـحملا  لیلجلا  مامالا  هیقفلاک  نیقحاللا  نیقباّسلا و  رابکلا  ۀّـمئالا  نم  نیقفاوم  کلذ  یلع  نوصحی  مهنم ال  قئـالخ  عم  نیفلاـخملا 

سابعلا یبأ  ثدـحملا  لیلجلا  مامالا  هیقفلا  يرونلا و  نیدـلا  ییحم  ثدـحملا  لیلجلا  مامالا  هیقفلا  یبصحیلا و  یـسوم  نب  ضاـیع  لـضفلا 
ذاتـسالا نقتملا  ریبکلا  مامالا  هیقفلاک  ةدیقعلا و  یف  نیقفاوملل  ةدیمحلا  بقانملا  یلوا  نیثدـحملا  نم  مهریغ  ینمیلا و  ریخلا  یبأ  نب  دـمحا 
روهشملا هّللاب  فراعلا  روکشملا  مامالا  هیقفلا  دینجلا و  مسقلا  یبأ  ریبخلا  هّللاب  فراعلا  ریهشلا  دیسلا  مامالا  هیقفلا  یکولعـصلا و  لهـس  یبأ 

دنع طورـشب  کلذ  نکل  عامـسلا و  یف  نیلخادـلا  نیدـحاولا  عافتنالا  عفنلا و  یلوا  ءاهقفلا  نم  مهریغ  ینمیلا و  یلحنلا  نیـسح  نب  دـمحم 
زع ناک  تلق و  ةروکـشملا  ۀحیحـصلا  ةروکذملا  ةدـیقعلا  یف  اضیا  مهتقفاوم  عم  نساحملا  رـشنب  موسوملا  باتک  یف  اهترکذ  نطابلا  ءاملع 

کلم و ال ةوطـس  فاخی  مئال و ال  ۀمول  هَّللا  یف  هذـخات  نیدـلا ال  یف  اددـشتم  هب  لمعی  قحلاب و  عدـصی  هنع  هَّللا  یـضر  روکذـملا  نیدـلا 
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نامیا لبج  هنع  هَّللا  یـضر  هناک  رکنملا  نع  یهنی  فورعملاب و  رمای  رهطملا و  عرـشلا  هیـضتقی  ام  هلوسر و  هَّللا و  رما  امب  لمعی  لب  ناـطلس 
ناکف هَّللا  ۀـمظع  ترـضحتسا  لاقف  تقو  یف  کلذ  یف  هل  لیقف  راـطخالا  ماـظع  تحت  راـکنالا  ۀـهفاشمب  ناـک  اـم  اـنئاک  ناطلـسلا  مداـصی 

نیب هنیب و  عقو  تلق و  نابعـش  نم  فصنلا  بئاغرلا و  ةالـص  هنع  هَّللا  یـضر  رکنا  اذک و  اذک و  نم  رقحأ  لاق  وا  رغـصا  ینیع  یف  ناطلـسلا 
رخآلا و یلع  ّدرلا  یف  امهنم  دحاو  لک  فعص  تادیدش و  تابراحم  تاعزانم و  کلذ  یف  حالصلا  نب  رمع  یبأ  مامالا  ثیدحلا  راه  خیش 
بورحلا و کلت  یف  باوصلا  قحلاب و  زوربلاب  هل  اودهـش  کلذ و  یف  مالـسلا  دـبع  نبا  ماـمالا  بهذـم  نوققحملا  نوعرـشتملا  بوصتـسا 

امب اریدج  کلذ  یف  هباوص  روهظ  ناک  بورضلا و 
194 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قحلا  روهظ  یلع  داهشتسالا  یف  هتدیقع  یف  ةدشنلا 
ارمقلا فرعی  همکا ال  یلع  ّالا  دحا  یلع  یفخت  الف  ترهظ  دقل 

ءایلوالا رابحالا و  ءاملعلا  امهالص  راصمالا و  یف  راعش  امهل  رهظ  دق  ناک  نإ  کلذ و  لعف  یضتقی  ام  ۀنـسلا  ۀهج  نم  کلذ  یف  اوری  مل  ذإ 
نع بذـلل  قفوملا  دـّیؤملا  مامالا  لاقم  سانلا  نیب  رهتـشا  کلذ و  یف  راکنالا  ررکت  یتح  نیفرـشلا  نیمرحلا  یف  کـلذ  تکردا  راـیخالا و 

نمزلا هذه  یلا  امهنا  عم  اهعضاو  هَّللا  لتاق  بئاغرلا  ةالص  یف  يوونلا  نیدلا  ییحم  باّوالا  عشاخلا  ثدحملا  ریخلا  باوصلا  ریرحت  ۀنسلا و 
یف کلذ  نم  رغصا  وه  ام  رهتشا  کلذ و  ضافتسال  هباحصا  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسرلا  دهع  یف  العف  ول  امهنا  يرمعل  نمیلا و  لها  امهیلصی 

ثادـحا یف  لخدـم  نظلا  نسحل  سیل  راکنالا و  اهیف  یغبنی  ۀـعدب  کلذ  ناک  راعـشلا و  نم  هنمـضی  اـم  کـلذ و  لـعف  دری  مل  اذإ  ربخلا و 
عم مالسالا  یف  نکی  مل  راعشا 

در وهف  هنم  سیل  ام  اذه  انرما  یف  ثدحا  نم  مالسلا  ةولصلا و  لضفا  هیلع  هلوق 
اساب کلذب  را  مل  ۀنس  اتسیل  امهنا  هداقتعا  عم  هدحو  ناسنا  امهالص  ول  ۀلالض و  ۀعدب  لک  ۀعدب و  ثدحم  لک  هلوق  و 

یَّلَص  اذِإ  ًاْدبَع  یْهنَی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ  یلاعت  هلوق  نم  سانلا  ضعب  هب  جتحا  ام  اما  ملعا و  هَّللا  و 
نع هَّللا  هعنمف  اهنم  همعزب  هل  هعنم  ةولصلا و  نع  مالـسلا  هیلع  ّیبّنلل  هیهن  لهج و  یبأ  ۀیـضق  یف  تلزن  ۀمیرکلا  ۀیآلا  ناف  لطاب  جاجتحا  وهف 
ءاس ماشلا  دالب  یف  ۀعلق  دفـص و  لداعلا  کلملا  نب  لیعامـسا  حلاّصلا  کلملا  ملـس  امل  ماظعلا و  تایالا  نم  لوهی  ام  هارا  امب  مارملا  کلذ 

روکذملا و کلملا  بضغف  قشمدب  ابیطخ  ناک  ۀبطخلا و  یف  هل  عدـی  مل  ربنملا و  یلع  نیدـلا  زع  مامالا  خیـشلا  هنم  لان  نیملـسملا و  کلذ 
سبحلا یف  هعم  ناک  نا  دـعب  بجاحلا  نباب  فورعملا  بقاـثلا  مهفلا  وذ  ماـمالا  وه و  ۀیرـصملا  رایدـلا  یلا  هجوتف  هقلطا  مث  هنجـس  هل و  زع 

مایق و متا  کلذب  ماقف  عماجلا  ۀباطخ  رـصم و  ءاضق  هیلإ  ضوف  همرتحا و  هلجا و  رـصم و  بحاص  بویا  نیدلا  مجن  حـلاصلا  کلملا  هاقلتف 
ملع مث  همده  لیق  کلذ و  رکناف  دجسم  حطس  یلع  اناکم  ینب  ءارمالا  ضعب  نا  قفتا  یتح  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نم  نکمت 

هلزعی نا  کلملا  یلع  اوراشا  مهیلع و  قش  کلملا  ۀیـشاح  کلذ  غلب  اّملف  ءاضقلا  نع  هسفن  لزع  هسفن و  مکحف  ریزولا  یلع  قش  کـلذ  نا 
؟؟؟ امل هنا  رکذ  سردی و  سانلا و ؟؟؟ لغشی  هتیب  مزلف  هلزعف  ربنملا  یلع  کلملا  ّبسب  ضرتعی  الئل  ۀباطخلا  نع 
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اهنم ءیـشل  حلـصی  نم  مهیف  سیل  هیلإ  لسراف  کفئاظول  حلـصی  كدالوا  یف  نم  هل  لوقی  رهاّـظلا  کـلملا  هیلإ  ثعب  توملا  ضرم  ضرم 

ریبکلا و ریـسفتلا  باتک  ۀـلیلجلا  هتافنـصم  نم  ماعلا و  صاخلا و  نم  ملاعلا  هسفنب و  هتزانج  رـضح  تام  امل  هنم و  ناطلـسلا  کلذ  بجعاـف 
ۀلدا یف  مامالا  باتک  ۀیاعرلا و  رصتخم  ۀیضرملا و  لاعفالا  ۀّیـضرلا و  قالخالا  ةرجـش  باتک  ةدیقعلا و  ۀیاهنلا و  رـصتخم  دعاوقلا و  باتک 
ۀنـس یف  دادغب  لخد  کلذ  ریغ  ایؤّرلا و  ریبعت  یف  یلوطلا  دـیلا  هل  تناک  مایق و  نسحا  اهب  موقی  ۀـکراشم  هل  تناک  کلذ و  ریغ  ماکحالا و 

کلملا هـالو  قشمد و  یلا  داـع  مث  ارهـشا  اـهب  ماـقاف  يزوجلا  نبا  جرفلا  یبأ  ماـمالا  توم  هلوخد  موی  قفتا  ۀئامـسمخ و  نیعـست و  عـست و 
مهفیناصت ال نم  رثکا  مهملع  لیق  نیّذلا  نم  وه  یلازغلا و  ۀیاورب  سیردـتلا  هتیالو  دـعب  يومالا  عماجلا  ۀـباطخ  لداعلا  کلملا  نب  حـلاصلا 
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روضح هّللاب و  ملعلا  فراعملا و  یف  اما  لوالا و  لـیعرلا  یف  نیقباّـسلا  عم  ةرهاـظلا  مولعلا  یف  هتبترم  مهتیادـه و  نود  مهتداـبع  نیذـّلا  نم 
اماسقا ۀفرعملا  یف  ساّنلا  مسق  دقف  هلها  دـنع  فورعم  وه  ام  کلذ  ریغ  هتفرعم و  هتیالو و  لها  بولق  یلع  هتمظع  هتلالج و  ءالیتسا  هتبیه و 

رکفت و راضحتـسا و  ریغ  نم  فراعملا  مهرـضحی  نیذـلا  مه  لوـالا  مسقلا  ّنا  رکذ  نا  دـعب  ثلاـثلا  مسقلا  نم  هنع  هَّللا  یـضر  هسفن  ّدـع  و 
نایحالا و ضعب  یف  مهنع  بیغت  نکل  اضیا  راضحتـسا  ریغب  مهرـضحی  نیذـلا  مه  یناثلا  مسقلا  لاوحالا و  رئاس  یف  مهنع  بیغت  رابتعا و ال 

نا ةروکذـملا و  ماسقالا  یف  همالک  ینعم  اذـه  اـنلاثمأک  لاـق  مث  رارمتـسا  ماود و  ریغ  نم  راضحتـساب  مهرـضحی  نیذـلا  مه  ثلاـثلا  مسقلا 
هب انربخا  ام  وه  هلحم و  ولع  هلضف و  میظع  دیؤی  اّمم  هل  تعقو  ۀیـضق  باتکلا  اذه  ریغ  یف  ترکذ  دق  ظافلالا و  ضعب  یف  تارابعلا  فلتخا 
هل لاقی  عمـسف  هیلع  یـشغ  لستغا و  هرـسکف و  ادماج  هدجوف  ءاملا  یتاف  راب  ۀلیل  یف  ملتحا  روکذـملا  نیدـلا  زع  مامالا  نا  ملعلا  لها  ضعب 

نیدلا جات  خیشلا  لاق  ۀلهسلا  راعـشالا  مظنی  اهاوح  یتلا  مولعلا  اهزاح و  یّتلا  ۀلالجلا  هذه  عم  ناک  ةرخآلا و  یف  نیدلا  زع  اهب  کنـضوعال 
وبا نیدلا  زع  ةاضقلا  یـضاق  یندـشنا  لاق  یعفاشلا  هیقفلا  یبیطلا  دـیلو  نب  نسحلا  دّـمحم  وبا  نیدـلا  دـیدس  انقیدـص  یندـشنا  بحملا  نب 

هلوق  ةدیصق  یف  هسفنل  مالّسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  دّمحم 
ینایعا  بطخلا  ذإ  مهنم  مهب  مهیلإ  اعفشتم  مهوحن  یهجو  هجوا 

ینازحأ  یمغ و  یمه و  وجراف  مه  یتدش و  یبرک و  يرض و  وفشاک  مهف 
مه  و 
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ینالعا  يرهج و  يرس و  وملاع  مه  ینبلا و  عمسلا و  راصبالا و  وبهاو 

نارفغب  هیلع  اونما  رذتعم  الصنتم و  ینا  اموی  بنذم  نا  و 
ناسحاب  هیلع  اوداج  ۀنکسم  ۀقافب و  مهاتا  اموی  لئاس  نا  و 

یناکرأ  ده  دق  کنم  يداعم  فوخ  یتشاشح و  یقبی  کیف  یئاجر  حورف 
یناعذا  ینم و  لذلا  یتقاف و  يوش  ۀلیسو  کیلإ  یل  ام 

نانثا هرمع  هنع و  هَّللا  یضر  هسفن  لزع  ةاضقلا و  ءاضق  یلو  دق  ناک  رهاظلا و  کلملا  هعیش  ۀئامتس و  نیتس و  ۀنـس  رـصمب  هَّللا  همحر  یفوت 
الصا یبرغملا  یملسلا  مالّسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  خیشلا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونسا  نسح  نب  میحرلا  دبع  ۀنـس و  نونامث  و 

خیـش هَّللا  همحر  ناک  دـیعلا  قیقد  نب  نیدـلا  یقت  خیـشلا  وه  هل  بقلملا  ءاملعلا و  ناطلـس  بقلملا  ةاـفو  اراد و  يرـصملا  ادـلوم  یقـشمدلا 
لوقلا مهیلع  ظلغی  مهنود  نمف  كولملا  نیهی  رکنملا  نع  ایهان  فورعملاب  رما  ذیمالت  فیناصت و  ادـهز و  اعرو و  المع و  املع و  مالـسالا 

رقحا یمادـق  راصف  یلاعت  هَّللا  ۀـمظع  ترـضحتسا  لاقف  کل  هئاذا  نم  فخت  ملا  هل  لیق  جرخ  املف  رـصمب  حـلاّصلا  کلملا  یلع  اموی  ظلغا 
هلاسف يریغ  یلع  قیـضا  الف  ۀیحلاصلا  سیردت  یعم  نا  لاقف  اهب  اسردم  نوکی  نا  هلاس  ةرهاقلاب  ۀـسردم  رهاّظلا  کلملا  ینب  امل  طق و  نم 

نإ لاق  رکفاف و  طرـشلاب  ۀفیظو  اهیف  مهل  نوکی  نا  دب  لاقف ال  مهنم  قحا  وه  نم  دـلبلا  یف  نا  لاقف  هدالوال  نوکی  نا  اهفقو  یف  طرـشی  نا 
هباتک نع  باجاف  تعقو  ۀثداح  یف  هیلع  ظالغالاب  اهناطلـس  هیلإ  بتک  قشمدب  امیقم  ناک  امل  مهل و  اهطرـشف  ۀـمامالا  نوکیف  دـب  ناک و ال 
سیلف هسفنب  رطاخی  يدـنج ال  لک  هدـنج و  هنید و  راصنا  هَّللا و  بزح  ۀـلمج  نم  انا  معزن  اـناف  اذـه  دـعب  هرخآ و  یف  رکذ  بیرغ  باـتکب 

ۀئامسمخ نیعبس و  نامث و  ۀنس  قشمدب  دلو  هیف  صقری  عامسلا و  رضحی  راعشالا و  رداونلاب و  ةرـضاحم  نسح  کلذ  عم  هیف  ناک  يدنجب و 
رمال ۀبطخلا  یف  اهناطلـس  یلع  طحف  قشمد  ۀباطخ  یلو  يدمآلا و  فیّـسلا  یلع  لوصالا  رکاسع و  نب  نیدـلا  رخف  خیـشلا  یلع  هقفلا  ءرق  و 

ۀماقالا هلاس  كرکلا و  ناطلـس  هاقلتف  بجاحلا  نبا  نیدـلا  لامج  خیـشلا  هتبحـص  قشمد و  نع  هببـسب  لـقتنا  شیوشت  هل  لـصحف  هنم  يرج 
رصمب قیتعلا  عماجلا  ۀباطخ  هالو  همرتحا و  همرکا و  رصم و  ناطلس  حلاّصلا  کلملا  هاقلتف  هرـشن  يدصق  یملع و  یلع  ۀلیلق  هذه  لاقف  هدنع 

رقتسا کلذ و  كرت  مث  دیزا  هتداع و  یلع  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  ماق  یلبقلا و  هجولا  یف  اهب  ءاضقلا  و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 178 

http://www.ghadirestan.com


197 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدوجو و عم  يوتفلا  نم  عنتماف  ۀیلماکلاب  اسردم  نیدلا  یکز  ظفاحلا  ناک  اهترامع و  نم  حـلاّصلا  غارف  دـنع  ةرهاقلاب  ۀـّیحلاصلا  سیردـتب 

یفوت نا  یلا  امیقم  ۀّیحلاّصلاب  لزی  مل  سوردلا و  یف  هذخا  نم  لّوا  وه  هسرد و  یف  ریسفتلا  ذخا  رخآلا و  سلجم  یلا  یتأی  امهنم  لک  ناک 
یف سانلا  رما  ول  هناف  ۀعاّسلا  ّالا  یکلم  ّرقتسی  مل  لاق  هتافو  ربخ  ناطلـسلا  غلب  امل  ۀئامتـس و  نیتس و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  رـشاعلا  یف  اهب 
نالا رباقملا  تهتنا  یتوملا و  نع  ادـیعب  ۀـفارقلا  رخآ  یف  نفد  هتزانج و  یف  رهاّظلا  کلملا  لزن  مث  هرما  لاثتما  یلا  اوردابل  دارأ  اـمب  یناـش 

يدسالا رکب  وبا  نیدلا  یقت  ۀحابم و  ۀعدب  رـصعلا  حبـصلا و  دعب  ۀـحفاصملا  نا  هنع  لقنف  ۀـصاخ  ریـسلا  باتک  یف  ۀـضورلا  یف  هرکذ  هیلإ 
دیحو ۀمالعلا  مامالا  خیـشلا  نسحلا  نب  مساقلا  یبأ  نب  مالّـسلا  دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نباب  فورعملا 
خیشلا یلع  هقفت  ۀئامسمخ و  نیعبس و  نامث و  وا  عبس  ۀنس  دلو  يرصملا  مث  یقشمدلا  یملسلا  دمحم  وبا  نیدلا  زع  ءاملعلا  ناطلـس  هرـصع 

نارقـالا و هیف  قاـف  بهذـملا و  یف  عرب  يدـمآلا و  یلع  لوصـالا  ءرق  یناتـسرحلا و  نبا  نیدـلا  لاـمج  یـضاقلا  رکاـسع و  نب  نیدـلا  رخف 
غلب هنا  لیق  یتح  مهذخأم  سانلا و  لاوقا  فالتخا  ۀیبرعلا و  لوصالا و  ثیدحلا و  هقفلا و  ریـسفتلا و  نم  ملعلا  نونف  نیب  عمج  بارـضالا و 

هل جرخ  یطایمدلا و  هنع  يور  ۀعامج  نم  ثیدحلا  عمـس  ةدیفملا و  فیناصتلا  فنـص  دالبلا و  رئاس  نم  ۀبلطلا  هیلإ  لحر  داهتجالا و  ۀـبتر 
اراّمأ ناک  ارهشا و  اهب  ماقاف  نیعست  عبس و  ۀنـس  دادغب  یلا  لحر  قلخ و  ءاملعلا و  ناطلـسب  هبقل  يذلا  وه  دیعلا و  قیقد  نبا  اثیدح و  نیعبرا 

اهلوقی ناک  لب  ۀبطخ  عّجـس  اداوس و ال  سبلی  مل  ءابطخلا و  عدـب  نم  اریثک  لازاف  قشمدـب  ۀـباطخلا  یلو  دـق  رکنملا و  نع  ءاّهن  فورعملاب 
کلذ و ببسب  حالـصلا  نبا  نیب  هنیب و  عقوف  فصنلا  بئاغرلا و  ةالـص  لطبا  مهل و  وعدی  ناک  لب  كولملا  یلع  ءانثلا  بنتجا  الـسرتسم و 
ربنملا و یلع  خیشلا  هنم  لان  جنرفلل  دفص  فیفشلا و  ۀعلق  لیعامسا  حلاّصلا  مّلس  امل  دحاو و  نذوم  ّالا  ۀعمجلا  موی  هیدی  نیب  نذؤی  نکی  مل 

هیلإ ضوف  همرکا و  بویا و  حلاصلا  رصم  بحاص  هاقلتف  رـصم  یلا  هجوتف  هقلطا  مث  هنجـس  هل و  زع  کلذ و  نم  کلملا  بضغف  هل  عدی  مل 
رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نم  نکمت  مایق و  متا  بصنملاب  ماقف  رـصم  عماج  ۀـباطخ  عم  یلبقلا  هجولا  ةرهاقلا و  نود  رـصم  ءاضق 

هسفن لزع  مث 
198 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سورّدلا یف  هذخا  نم  لوا  وه  هسورد و  یف  ریسفتلاب  یف  ذخا  سردی و  سانلا و  لغـشی  هتیب  مزلف  ۀباطخلا  نم  ناطلـسلا  هلزع  ءاضقلا و  نم 
یتفا و سرد و  ثدح و  نیدلا  زع  فیرشلا  لاق  راعشالا و  رداونلاب و  ةرضاحم  نسح  هیف  هتدش  عم  ناک  ینینویلا  نیدلا  بطق  خیـشلا  لاق  و 
عورفلا و لوصالاب و  افراع  ةددعتم  نونفل  اعماج  ملعلا  یف  هرـصع  ملع  ناک  قیتعلا و  اهعماجب  ۀباطخلا  ةدم و  رـصمب  مکحلا  یلوت  فنص و 

خیـشلا ۀـمجرت  تلق و  هفـصو  یف  بانطالا  نع  ینغت  هترهـش  نیدـلا و  یف  ۀبالـصلا  عم  فلکتلا  كرت  نم  هیلع  لبج  ام  یلا  افاضم  ۀـیبرعلا 
يدامج یف  رـصمب  یفوت  هنع  هَّللا  یـضر  تاـمارک  تافـشاکم و  هل  ةروهـشم و  ةریثک  مهعدر  ۀـملظلا و  یلع  هماـیق  یف  هتاـیاکح  ۀـلیوط و 

لاق هتافو  ربخ  ناطلسلا  غلب  اّمل  اهرخآ و  یف  ۀفارقلاب  نفد  هنود و  نمف  ناطلسلا  ماعلا  صاخلا و  هتزانج  رضح  ۀئامتس و  نیتس و  ۀنس  یلوالا 
ۀیاهنلا راصتخا  نیدلجم و  یف  نسح  ریسفت  هفیناصت  نم  هرما و  لاثتما  یلا  اوردابل  دارأ  امب  یف  سانلا  رما  ول  هنال  ۀعاسلا  ّالا  یکلم  رقتسی  مل 
مالکلا يرغصلا و  دعاوقلا  یمیلحلل و  نامیالا  بعش  نم  ذوخام  هنم  ریثک  لجرلا و  رادقم  ولع  یلع  لادلا  باتکلا  وه  يربکلا و  دعاوقلا  و 

لئس يرخا  يواتف  لصوملا و  نم  اهنع  لئس  هیلصوملا  يواتفلا  فراعملا و  ةرجـش  نآرقلا و  زاجم  دیفم و  ینـسحلا  هَّللا  ءامـسا  حرـش  یلع 
هنع لقنف  ۀصاخ  ریسلا  باتک  یف  ۀضورلا  یف  هرکذ  کلذ  ریغ  ثیدحلل و  اعابتا  ةریثک  تارایتخا  هیف  ةولـصلا  باتک  ۀلیلق و  لئاسم  نع  اهیف 
یبأ نب  مالسلا  دبع  نب  نیدلا  زع  خیشلا  هتفگ  ةرضاحملا  نسح  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ۀحابم و  ۀعدب  رصعلا  حبـصلا و  دعب  ۀحفاصملا  ّنا 
هقفت ۀئامسمخ و  نیعبس و  نامث و  وا  عبس  ۀنس  دلو  ءاملعلا  ناطلس  مالسالا  خیش  دمحم  وبا  یملـسلا  بذهم  نب  دمحم  نب  نسح  نب  مساقلا 

ۀیبرعلا لوصالا و  هقفلا و  یف  عرب  هریغ و  دزربط و  نب  رمع  نم  ثیدحلا  عمس  يومالا و  فیسلا  نع  لوصالا  ذخا  رکاسع و  نب  رخفلا  یلع 
ارشان ۀنس  نیرشع  نم  رثکا  اهب  ماقاف  رصم  مدق  داهتجالا و  ۀبتر  غلب  عرولا و  دهزلا و  عم  بهذملا و  ۀفرعم  هیلإ  تهتنا  ربعلا  یف  یبهذلا  لاق 
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بدالا یف  يرذـنملا  نیدـلا  یکز  خیـشلا  غلاب  رـصم  لخد  امل  مهنود و  نمف  كولملا  یلع  ظلغی  رکنملا  نع  ایهان  فورعملاـب و  ارما  ملعلل 
فلا اسورد و  رصمب  ریسفتلا  یقلا  هیف و  نیعتم  ایتفلا  بصنمف  هروضح  دعب  اما  هروضح و  لبق  یتفن  انک  لاق  هلجال و  ءاتفالا  نم  عنتما  هعم و 

فراعملا ةرجش  ۀیاهنلا و  رصتخم  ۀیلصوملا و  يواتفلا  اهنم  ابتک 
199 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناک يدرورهسلا و  باهشلا  نم  فوصتلا  ۀقرخ  سبل  ةریثک و  تامارک  هل  ۀمایقلا و  موی  سانلا  لاوحا  نایب  يرغصلا و  يربکلا و  دعاوقلا  و 
هجو یلع  ام  یل  لیق  یلذاـشلا  نسحلا  وبا  خیـشلا  لاـق  همظعی و  ۀـقیقحلا و  یف  همـالک  عمـسی  یلذاـشلا و  نسحلا  یبأ  خیـشلا  دـنع  رـضحی 

سلجم نم  یهبا  ثیدحلا  یف  سلجم  ضرالا  هجو  یلع  ام  مالـسلا و  دبع  نب  نیدلا  زع  خیـشلا  سلجم  نم  یهبا  هقفلا  یف  سلجم  ضرالا 
هیلإ تهتنا  هخیرات  یف  ریثک  نبا  لاق  کسلجم  نم  یهبا  قئاقحلا  ملع  یف  سلجم  ضرالا  هجو  یلع  اـم  میظعلا و  دـبع  نیدـلا  یکز  خیـشلا 

هداهتجا و هیلإ  يدا  امب  یتفا  هقاطن و  عستا  لب  بهذملاب  دبعتی  هرمع ال  رخآ  یف  ناک  مث  قافآلا  رئاس  نم  يوتفلاب  دصق  بهذـملا و  ۀـسایر 
نم هقفا  مالـسلا  دبع  نبا  بجاحلا  نب  نیدلا  لامج  خیـشلا  لاق  ءاملعلا و  نیطالـس  دحا  مالـسلا  دبع  نبا  ناک  دـیعلا  قیقد  نبا  هذـیملت  لاق 

هرصم و یف  يدانف  أطخأ  ّهنا  هل  رهظ  مث  ءیشب  ةرم  یتفا  مالـسلا  دبع  نب  نیدلا  زع  خیـشلا  ّنا  يراکهلا  نیدلا  زع  یـضاقلا  یکح  یلازغلا و 
نـسح هتبالـص  هتدـش و  عم  ناـک  ینوبلا و  بطقلا  لاـق  ءاـطخ  هناـف  هب  لـمعی  ـالف  اذـکب  مالـسلا  دـبع  نبا  هل  یتـفا  نم  هسفن  یلع  ةرهاـقلا 
يدامج رشاع  رصمب  یفوت  راعشالاب  دهشتسی  افیرظ  افیطل  ناک  ریثک  نبا  لاق  هیف و  صقری  عامسلا و  رـضحی  راعـشالا  رداونلاب و  ةرـضاحملا 

ۀئامتس نیتس و  ۀنس  یلوالا 

متفه داتفه و  هجو 

ققحت و لامک  هدومن  مظن  شیوخ  مالک  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مور  يولومب  فورعملا  یخلبلا  دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  لالج  هکنآ 
دیوگیم دوخ  يونثم  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  نآ  توبث 

لغد  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 
تفاتش  دروآرب و  يریشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 

یلو  ره  یبن و  ره  راختفا  یلع ع  يور  رب  تخادنا  ودخ  وا 
هاگهدجس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجس  هام  هک  يور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

یلهاک  شیازغ  ردنا  وا  درک  یلع ع  نآ  ریشمش  تخادنا  نامز  رد 
لحمیب  محر  وفع و  ندومن  زا  لمع  زا  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 

یتشاذگب  ارم  يدنگفا  هچ  زا  یتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ 
نم  راکشآ  رد  تسس  وت  يدش  ات  نم  راکیپ  زا  رتهب  يدید  هچ  نآ 

تسج  زاب  دومن و  یقرب  نینچ  ات  تسشن  تمشخ  نینچ  ات  يدید  هچنآ 
دیدپ دمآ  هلعش  ناج  لد و  رد  دید  سکع  ناز  ارم  هک  يدید  هچ  نآ 

ناج  میدیشخب  دوب و  ناج  زا  هب  هک  ناکم  نوک و  زا  رتهب  يدید  هچ  نآ 
یضترم  یلع  يأ  اشکب  زار  يونثملا  یف  لاق  نا  یلا 

تستفای  تلقع  هچنآ  وگاو  وت  ای  ءاضقلا  نسح  ءاضقلا  ءوس  زا  سپ  يأ 
ناهن  يراد  نوچ  تفات  نم  رب  وت  زا  تستفات  نم  رب  هچنآ  میوگب  ای 

هام  صرق  دیآ  تفگ  رد  رگا  کیل  نامز  ره  هم  نوچ  رون  یناشفیم 
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لوهذ  زا  دوش و  نمیا  طلغ  زا  هارب  درآ  رتدوز  ار  ناوربش 
امنهر دشاب  وچ  نتفگیب  هام  لوغ  گناب  رب  دوش  بلاغ  همه  گناب 

200 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ار  ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  ایض  ردنا  ایض  دش  دیوگب  نوچ 
باب  يایوج  رب  باب  يأ  شاب  زاب  ار  ملح  باتفا  یعاعش  نوچ 
دبا ات  تمحر  باب  يأ  شاب  زاب  بابل  ردنا  روشق  وت  زا  دنسر  ات 

فیرـشلا ثیدحلا  اذه  مظن  دق  مورم * ریغ  رما  مهدنع  هردق  ۀلالج  يّذلا  مورلا * يولومب  فورعملا  مهفراع  اذهف  دـحا  اوفک  هل  ام  هاگراب 
فیک مأ  مولحلا * لوقعلا و  لها  هقح  یف  اذ  دعب  بیرتسی  فیکف  مولظ * لوهج  دناعم  لک  فنال  امغر  هتبثاف  موظنملا * همالک  کلـس  یف 

رغاصا رباکا و  دزن  مور  يولوم  هعطاس  نساحم  هعم و  یلاعم ال  هرهرف و  رخافم  هرهبم و  دـماحم  موهفلا و  نطفلا و  باـبرا  هرما  یف  جـلتخی 
نب دّمحم  نب  دـمحم  نب  دّـمحم  هتفگ  ۀـیفنحلا  تاقبط  یف  هئیـضم  رهاوج  رد  یـشرقلا  دـمحم  نب  رداقلا  دـبع  تسمولعم  نقیتم و  موق  نیا 

لالج انالومب  فورعملا  یمـشاهلا  ۀفاحق  یبأ  نب  قیدّصلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  بیـسم  نب  مساق  نب  دمحا  نب  نیـسح 
روهـشملا مامالا  يزاریـشلا  نیدلا  بطق  خیـشلا  هدصق  مولعلا  نم  عاونا  فالخلاب و  املاع  هقفلا  عساو  بهذملاب  املاع  ناک  يونزغلا  نیدـلا 

رکذ کلذ  دعب  مث  هملکی  خیشلا ال  انامز و  تکس  هدنع  سلج  هیلع و  لخد  املف  یکاکـسلل  حاتفملا  بجاحلا و  نبا  ۀمدقم  حرـش  بحاص 
یف قیرطلا  یلا  ریقفب  نمیف  هل  ناتـسب  یلا  هجوتی  هتـسردم و  نم  جرخ  يراخب  ملاع  ناهج  ردـص  ناک  نیدـلا  لالج  انالوم  لاـق  ۀـیاکح  هل 

ردصلا رم  اذاف  ّتیم  ینا  اورهظا  ابوث و  یلع  اوقلا  هباحصال  ریقفلا  لاقف  نینس  ةدم  کلذ  یلع  ماقا  ائیش و  هیطعی  هنا  قفتی  ملف  هلأسیف  دجـسم 
لاقف هنع  بوثلا  یقلا  ریقفلا و  ضهن  مث  مهاردـلا  نم  ائیـش  مهل  عفدـف  تیم  اذـه  يدیـس  ای  اولاق  ناهج  ردـصلا  ّرم  اّملف  ائیـش  هلأسنف  ناهج 

نا کلذ  ههجو و  یلع  نیدـلا  بطق  خیـشلا  جرخ  ۀـیاکحلا  نم  نیدـلا  لالج  انالوم  غرف  املف  ائیـش  کتیطعا  ام  تمت  مل  ول  ناهج  ردـصلا 
فینـصتلا و كرت  ماه و  درجت و  عطقنا و  نیدلا  لالج  خیـشلا  ّنا  مث  هل  انحتمم  ءاج  هنا  نیدلا  بطق  خیـشلا  نع  مهف  نیدـلا  لالج  خیـشلا 

حلاصلا مامالا  يزیربتلا  نیدـلا  سمـش  خیـشلا  هیلع  لخدـف  ۀـبلطلا  بتکلا و  هلوح  هتیب و  یف  اسلاج  اموی  ناک  هنا  کلذ  ببـس  لاغتـشالا و 
نیدلا سمـش  خیـشلل  نیدلا  لالج  انالوم  لاقف  اهیلع  وه  یّتلا  ۀـلاحلا  بتکلا و  یلا  راشا  اذـه و  ام  خیـشلا  لاق  سلج و  ملـسف و  روهـشملا 

اذه ال يزیربتلا  نیدلا  لالج  انالوم  لاقف  بتکلا  یف  ۀـلاّمع  رانلا  ّالا و  ظفللا  اذـه  نم  نیدـلا  لالج  خیـشلا  غرف  امف  هفرعت  اذـه ال  يزیربتلا 
رکذ دالبلا و  یف  حاس  هتـسردم و  همـشح و  هدالوا و  كرت  دیرجتلا و  مدق  یلع  نیدلا  لالج  خیـشلا  جرخف  هدنع  نم  جرخ  ماق و  مث  هفرعت 

اعضوم هل  فرعی  مل  يزیربتلاب و  عامتجا  هل  قفتی  مل  ةریثک و  اراعشا 
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ۀئامتـس و نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  سماخ  یف  تام  ملعا  یلاعت  هَّللا  هولاتغاف و  هودصق  نیدلا  لالج  انالوم  ۀیـشاح  نا  لاقیف 
لـضاف هباب و  یف  مدقت  نیدلا  ءاهب  دمحا  انالوم  هدلو  ۀئامـسمخ و  نینامث و  ثالث و  ۀنـس  دادغبب  هدـلوم  نیعبرالا  باب  جراخ  لبجلاب  نفد 

یبأ یلا  یهتنی  دمحا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نب  دمحم  وه  ینوقلا و  نیدلا  لالج  خیـشلا  ۀیفنحلا  ءاملع  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا 
نا مث  هتحیـصنب  كربت  يزاریـشلا و  نیدلا  بطق  ۀـمالعلا  هدـصق  مولعلا  عاوناب  املاع  هقفلا  عساو  بهذـملاب  املاع  ناک  ضر  قیدـصلا  رکب 
هیلع لخدف  ۀبلطلا  بتکلا و  هلوح  هتیب و  یف  سلاج  هنا  کلذ  ببـس  لاغتـشالا و  فینـصتلا و  كرت  درجت و  عطقنا و  نیدـلا  لالج  خیـشلا 
لالج انالوم  هل  لاقف  اهیلع  وه  یّتلا  ۀلاحلا  بتکلا و  یلا  راشا  اذـه و  ام  خیـشلل  لاق  سلج و  هیلع و  ملـسف  يزیربتلا  نیدـلا  سمـش  خیـشلا 

ام يزیربتلل  نیدلا  لالج  انالوم  لاقف  بتکلا  تیبلا و  یف  ۀلامع  رانلا  الا و  ظفللا  اذه  نم  نیدلا  لالج  خیـشلا  غرف  امف  هفرعت  اذه ال  نیدـلا 
حاس هتـسردم و  همـشح و  هدالوا و  كرت  دیرجتلا و  مدق  یلع  نیدلا  لالج  خیـشلا  جرخف  هدنع  نم  جرخ  ماق و  مث  هفرعت  اذه ال  لاقف  اذه 
هَّللا هودـقف و  نیدـلا  لالج  انالوم  ۀیـشاح  نا  لاقی  زیربتلاب و  هل  فرعی  مل  يزیربتلاب و  عامتجا  هل  قفتی  مل  ةریثک و  راعـشا  رکذ  دالبلا و  یف 
بقل راکدنوادخ و  هوبا  هل  لوقی  ناک  نیدلا و  لالج  هبقل  ناک  لاقی  ۀیفنحلا و  تاقبط  یف  ۀئیـضملا  رهاوجلا  یف  اذـک  لاحلا  ۀـقیقحب  ملعا 
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ءاحلـصلا نم  ریثک  هعمـس  اذکه  ّیبنلا ص  بقللا  اذهب  بقل  وا  ءاملعلا  ناطلـسب  اضیا  بقلت  نیدلا و  ءاهب  هبقل  دّـمحم و  هیبا  مسا  ضیا و  هب 
نیدـلا لالج  انالوم  دـلو  خـلب و  ۀـنیدم  یف  ءاملعلا  ناطلـس  هوبا  نکمت  دـمحا و  هیبا  مسا  نیـسحلا و  هدـج  مسا  مانملا و  یف  یبنلا ص  نع 

ۀئامتس عبرا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  سداس  یف  هتدالو  ناک  یمورلا و  نیدلا  لالجب  بقل  اذهل  ریغـص و  لفط  وه  هینوقب و  هوبا  نطوت  مث  كانه 
انالومل هتخا  یطعا  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلسلا  خلب  ناطلس  نا  يور  ۀئامتـس و  نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  سماخ  یف  یفوت  و 

تخا یبیطخلا  دمحا  مأ  دمحم  نیدـلا  ءاهب  ةدـج  تناک  دـمحم و  ءاملعلا  ناطلـس  یه  تدـلو  دـمحم و  نیدـلا  لالج  انالوم  دـج  نیـسح 
تدالو هرـس  سدق  یمورلا  یخلبلا  دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  هتفگ  سنالا  تاحفن  رد  یماج  نمحرلا  دبع  حر و  مهدا  نب  میهاربا  ناطلس 
یناحور روص  زاب  یگلاسجنپ  زا  انالوم  تمدخ  رب  هک  دنیوگیم  ۀئامتس  عبرا و  ۀنس  لوالا  عیبر  مشش  رد  تسا  هدوب  خلب  رد  انالوم  تمدخ 

رهاظ دناتزع  بابق  ناروتسم  هک  سنا  صاوخ  نج و  هررب  هکئالم و  هرفس  ینعی  یبیغ  لاکشا  و 
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زور هک  دوب  هلاس  شـش  خلب  رهـش  رد  دمحم  نیدلا  لالج  هک  دـناهتفای  هتـشون  نیدـلا  ءاهب  انالوم  طخب  دناهتـشگیم  لثمتم  دـناهدشیم و 
- میهج ماب  نا  رب  ماب  نیا  زا  ات  ایب  هک  هتفگ  يرگید  اب  ناکدوک  زا  یکی  دندرکیم  ریـس  ام  ياهناخ  ياهماب  رب  رگید  كدوک  دنچ  اب  هنیدآ 
رد رگا  دوش  لوغـشم  نآب  یمدآ  هک  دشاب  فیح  دیآیم  رگید  ناروناج  هبرگ و  گس و  زا  تکرح  عون  نیا  هک  هتفگ  دمحم  نیدلا  لالج 

دندروآرب دایرف  هدومن  هیرگ  ناکدوک  هدـش  بئاغ  ناکدوک  رظن  زا  تلاح  نآ  رد  میرپ و  نامـسآ  يوس  ات  دـییایب  تسه  یتوق  امـش  ناـج 
یتعامج هک  مدید  متفگیم  نخس  امـش  اب  هک  تعاس  نآ  تفگ  هدمآزاب  هتـشگ  ریغتم  شمـشچ  هدش و  نوگرگد  يو  گنر  هظحل  زا  دعب 

امـش ناغف  دایرف و  زاوآ و  نوچ  دـندومن و  نمب  ار  توکلم  بئاجع  دـندینادرگ و  اهنامـسآ  درگب  دـنتفرگرب و  امـش  نایم  زا  ارم  نایابقزبس 
تقو نآ  رد  هک  دنیوگ  درکیم و  راطفا  راب  کی  زور  راهچ  هنـس  ره  رد  نس  نا  رد  هک  دـنیوگ  دـندروآ و  دورف  هاگیاج  نیاب  مزاب  دـمآرب 
هداد يوب  همانرارسا  باتک  خیش  دوب و  هدیسر  هرـس  سدق  راطع  نیدلا  دیرف  خیـش  تقیرط  خیـش  تبحـصب  روپاشین  رد  دنتفریم  هکمب  هک 

نآ نم  هکلب  مروظنم  ناقشاع  رظن  رد  هک  متسین  مسج  نآ  نم  هک  تسا  هدومرفیم  يولوم  تمدخ  هتـشادیم  دوخ  اب  هتـسویپ  ار  نآ  دوب و 
نادـیم و تمینغ  یـشچب  ار  قوذ  نآ  یبای و  ار  مد  نآ  نوچ  هَّللا  هَّللا  دـنزیم  رـس  نم  مالک  زا  نادـیرم  نطاـب  رد  هک  یـشوخ  نآ  مقوذ و 

نامدرم نایم  رد  شومخ  هک  دومرف  تستمدخب  ناج  لد و  هک  دیوگیم  نالف  هک  دنتفگ  يولوم  تمدخ  رد  منآ  نم  هک  راذگیم  اهرکش 
یپلچ يوس  يور  نآ  زا  دـعب  دـشاب  نادرم  تمدـخ  رد  هک  تفای  اـجک  زا  ناـج  لد و  ناـنچ  نآ  وا  دـنیوگیم  هک  تسا  هدـنام  غورد  نیا 

یعابر  میظع  تساهرثا  ار  برق  نآ  هک  نتسشن  دیاب  ونازب  وناز  قح  يایلوا  اب  هَّللا  هَّللا  هک  درک  نیدلا  ماسح 
دیازف اهیبارخ  يرود  زا  هک  دیاشن  يرود  وزا  هظحل  کیب 

دیاز رهم  ندوب  کیدزن  زا  هک  شاب  وا  شیپ  یشاب  هک  یئاج  رهب 
رگا نینچمه  دهرب و  دـشاب و  رترود  ماد  زا  هک  دـشاب  ردـق  نیا  اما  دـسرن  نامـسآب  هچ  رگا  درپ  الاب  نیمز  زا  هک  یغرم  هک  تسا  هدومرف  و 

دهرب و ایند  ياهتمحز  زا  دـشاب و  زاتمم  رازاب  لها  قلخ و  هرمز  زا  هک  دـشاب  ردـق  نیا  اما  دـسرن  یـشیورد  لامکب  دوش و  شیورد  یـسک 
مرصقم تمدخ  رد  هک  درکیم  یهاوخرذع  يولوم  تمدخ  شیپ  ایند  يانبا  زا  یکی  نولقثملا  کله  نوففخملا و  یجن  هک  ددرگ  رابکبس 

ار باحـصا  زا  یکی  میراد  ّتنم  ردق  نآ  وت  ندمآان  زا  ام  دنراد  ّتنم  وت  ندمآ  زا  نامدرم  هک  ردـق  نآ  تسین  رادـتعاب  تجاح  هک  دومرف 
ره رد  یناد و  بیرغ  ار  دوخ  ناهج و  نیزا  یـشاب  دازآ  هک  یمد  ره  تسملاع  نیرب  یگداهنلد  زا  یگنتلد  همه  هک  دومرف  دـید  كانمغ 

تسنآ درم  دازآ  هک  تسا  هدومرف  یشابن و  گنتلد  چیه  يور  رگید  ياج  ینامن و  نآ  اب  هک  یناد  یـشچب  هک  هزم  رهب  يرگنب و  هک  گنر 
گرزب ردص و  بحاص  يونوق  نیدلا  جارس  انالوم  دناجنرن  ار  ندیناجنر  قحتـسم  هک  دشاب  نآ  درمناوج  دجنرن و  یـسک  ندیناجنر  زا  هک 

تمدخ اب  اما  هدوب  تقو 
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هک تساوخ  دوب  ضرغ  بحاص  نوچ  مایکی  بهذـم  هس  داتفه و  اب  نم  هک  هتفگ  انالوم  هک  دـندرک  ریرقت  يو  شیپ  هدوبن  شوخ  يولوم 
وت هک  سرپب  انالوم  زا  عمج  رـس  رب  هک  داتـسرفب  دوب  گرزب  يدنمـشناد  هک  دوخ  ناکیدزن  زا  ار  یکی  دـنک  یتمرحیب  دـناجنرب و  ار  انالوم 

داتفه و اب  نم  هک  دیاهتفگ  نینچ  امش  هک  درک  لاؤس  الم  رب  دمایب و  سک  نآ  ناجنرب  هدب و  رایسب  مانـشد  ار  وا  دنک  رارقا  رگا  هتفگ  نینچ 
یئوگیم وت  هک  زین  نیا  اب  تفگ  دیدنخب و  انالوم  درک  زاغآ  تهافس  مانـشد و  داشکب و  نابز  سک  نآ  ماهتفگ  تفگ  مایکی  بهذم  هس 

تـسا هدمآ  شوخ  رایـسب  يو  زا  نخـس  نیا  ارم  هک  تسا  هتفگ  ۀـلودلا  ءالع  نیدـلا  نکر  خیـش  تشگزاب  دـش و  لجخ  سک  نآ  مایکی 
یتشگ و طسبنم  تسین  يزیچ  تسریخ و  یتفگ  رگا  تسه  يزیچ  زورما  اـم  هناـخ  رد  هک  يدرک  لاؤس  مداـخ  زا  هراومه  يولوم  تمدـخ 

لعفنم تسایهم  خـبطم  دـبال  ام  یتفگ  رگا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـیامنیم  ربمغیپ  هناخب  زورما  ام  هناخ  هّلل  دـمحلا  هک  يدرک  اـهرکش 
اذه یتفگ  غارچ  نغور  زا  ریغب  ردانب  الا  دیدرگنرب  عمـش  زگره  يو  سلجم  رد  دـنیوگ  دـیآیم و  نوعرف  يوب  هناخ  نیزا  یتفگ  یتشگ و 
اما دوب  زاب  دهاش  يدرم  هک  دندرکیم  هَّللا  همحر  ینامرک  نیدلا  دـحوا  خیـش  تیاکح  يو  سلجم  رد  يزور  كولعـصلل  اذـه  كولملا و 

تیب  یتشذگ  يدرک و  یکشاک  دومرف  درکیمن و  هتسیاشان  راک  دوب و  زابکاپ 
تسام  يور  رب  یسریم  هچنآ  ره  رب  تسیهگرد  تیاهنیب  ردارب  يأ 

هک تسنوچ  میونـشیم  زاوآ  نامه  زین  ام  تفگ  يرکنم  میونـشیم  اـم  هک  تسا  تشهب  باـب  ریرـص  باـبر  زاوآ  هک  دـندومرفیم  يزور 
دونـشیم يو  هچنآ  تسرد و  نآ  ندـش  زاب  زاوآ  میونـشیم  ام  هچنآ  اشاح  اّلک و  دوزف  يولوم  تمدـخ  اـنالوم  هک  میوشیمن  مرگ  ناـنچ 

يدمآ وت  هک  مدش  اهنت  مد  نیا  تفگ  هتسشن  اهنت  ارچ  تفگ  دمآرد و  یشیورد  تولخب  یـسک  هک  تسهدومرف  تسرد و  ندش  زارف  زاوآ 
تعامج نآ  رد  زین  يونوق  نیدـلا  ردـص  خیـش  تمدـخ  دـندرک و  تماما  سامتلا  يولوم  تمدـخ  زا  یتعاـمج  يدـمآ  عناـم  قح  زا  ارم  و 

خیش تمدخب  دناقئال  نیکمت  فوصت و  بابرا  زا  ار  تماما  میزیخیم  مینیشنیم و  میسریم  هک  اج  رهب  میلادبا  مدرم  ام  تفگ  دوب  رضاح 
ار یـشیورد  دوب  عامـس  رد  انالوم  تمدخ  ّیبن  فلخ  یلـص  اّمناکف  یقت  ماما  فلخ  یلـص  نم  دومرف  دش  ماما  ات  درک  تراشا  نیدلا  ردص 

دناوخ یعابر  نیا  عامس  يانثا  رد  انالوم  تسیچ  ریقف  هک  دنک  لاؤس  هک  تشذگ  رطاخ  رد 
ضرم  رقفلا  يوس  یئافش و  رقفلا  ضرع  رقفلا  يوس  رقف و  رهوجلا 

ضرغ  رس و  ملاعلا  نم  رقفلا  رورغ و  عادخ و  هلک  ملاعلا 
تسمیظع و هانگ  ندروخ  اهتـشایب  ماعط  ار  شیورد  هک  دروخ  اهتـشایب  ماـعط  رگم  تفگ  دـنک  هاـنگ  یک  شیورد  هک  دندیـسرپ  يو  زا 

سدق زیربت  نیدلا  سمـش  مدـنوادخ  ترـضح  ینعم  نیا  رد  هک  هتفگ  سنجلا و  ءانبا  ریغ  اوبحاصت  تسزیزع ال  تبحـص  هک  تسا  هدومرف 
نینچ دتفا  هناگیب  تبحص  رد  هاگان  رگا  نتشاد و  دناوتن  تبحـص  هناگیب  مدرم  اب  الـصا  هک  تسنآ  هتفای  لوبق  دیزم  تمالع  هک  دومرف  هرس 

تسا هتفگ  باحصا  اب  ریخا  ضرم  رد  نادنز و  رد  ریسا  بتکم و  رد  كدوک  دجسم و  رد  قفانم  هک  دنیشن 
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درک و یلجت  هَّللا  همحر  راطع  نیدلا  دیرف  خیـش  حورب  لاس  هاجنپ  دص و  زا  دعب  هَّللا  همحر  روصنم  رون  هک  دیوشن  كانمغ  نم  نتفر  زا  هک 
رد هک  دومرف  رگید  مشاب  هک  سابل  ره  رد  مشاب  دمم  ار  امش  نم  ات  دینک  دای  ارم  دیشاب و  نم  اب  دیـشاب  هک  یتلاح  رد  هتفگ  دش و  وا  دشرم 

دیامن يور  دیرفت  دیرجت و  ملاع  موش و  درجم  درف و  یلاعت  هناحبـس  قح  تیانعب  نوچ  امـشب و  یکی  ندبب و  یکی  تسقلعت  ود  ار  ام  ملاع 
عفر الجاع  ءافـش  هَّللا  كافـش  هک  دومرف  دـمآ  يو  تدایعب  هرـس  سدـق  نیدـلا  ردـص  خیـش  تمدـخ  دوب  دـهاوخ  امـش  نا  زا  زین  قلعت  نآ 

قشاع نایم  هک  انامه  داب  ار  امش  هَّللا  كافش  نیزا  دعب  هک  دومرف  تسنایملاع  ناج  انالوم  تمدخ  دشاب  تحص  هک  تسدیما  دشاب  تاجرد 
ددنویپ رونب  رون  هک  دهاوخیمن  تسا  هدنامن  شیب  رعش  زا  ینهاریپ  قوشعم  و 

لاصولا  تایاهن  رد  ممارخیم  لامج  زا  وا  نت  نایرع ز  مدش  نم 
دومرف لزغ  نیا  انالوم  ترضح  دندش و  نایرگ  دوخ  باحصا  اب  خیش  مه  و 
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مراد  نیشنمه  یهاش  هچ  نطاب  رد  هک  وت  یناد  هچ 
تسا هدومرف  نینچ  باحصا  تیصو  رد  انالوم  تمدخ  و 

ماود مایـصلا و  ۀـبظاوم  ماثالا و  یـصاعملا و  نارجه  مانملا و  ۀـلق  مالکلا و  ۀـلق  ماعطلا و  ۀـلقب  ۀـینالعلا و  رـسلا و  یف  هَّللا  يوقتب  مکیـصوا 
نیحلاصلا و ۀـبحاصم  ماوعلا و  ءاهفّـسلا و  ۀـسلاجم  كرت  و  مانالا * عیمج  نم  ءافجلا  لاـمتحا  و  ماوّدـلا * یلع  تاوهـشلا  كرت  و  ماـیقلا *

هدحو هّلل  دمحلا  لد و  لق و  ام  مالکلا  ریخ  سانلا و  عفنی  نم  سانلا  ریخ  نا  مارکلا و 
زاب مراهچ  دـش  ررکم  باوج  لاؤس و  نیا  راـب  هس  اـت  نیدـلا  ماـسح  یپلچ  هک  دومرف  تسیک  تبـسانم  يولوم  تفـالخب  هک  دـندرک  لاؤس 

ار امش  زامن  هک  دیسرپ  نیدلا  ماسح  یپلچ  تسین  تیصوب  تجاح  تسناولهپ  يو  هک  دومرف  دنیامرفیم  هچ  دلو  ناطلسب  تبسن  هک  دنتفگ 
انموق ای  دناوخیم  بناجنآ  نیدلا  سمـش  انالوم  دنـشکیم و  وس  نیزا  ار  ام  نارای  هک  دومرف  نیدـلا و  ردـص  خیـش  هک  دومرف  دراذـگ  هک 

خیش زا  ۀئامتـس  نیعبـس و  نینثا و  ۀنـس  يرخالا  يدامج  سماخ  سمـشلا  بورغ  تقو  هرـس  سدق  یفوت  تسینتفر  راچان  هَّللا  یعاد  اوبیجا 
نارای صاوخ  اب  يزور  هَّللا  تفگ و  تفگیم  هچ  يولوم  تمدخ  ناش  رد  نیدلا  ردص  خیش  تمدخ  هک  دندرک  لاؤس  يدنج  نیدلا  دیؤم 
تریس زا  نخس  دندوب  هتسشن  مهریغ  یناغرف و  دیعس  خیش  یلصوم و  نیدلا  فرش  یقارع و  نیدلا  رخف  یکیا و  نیدلا  سمـش  انالوم  لثم 

تنم يدنتفگرب و  ار  هنادرم  درم  نیا  هیشاغ  يدندوب  دهع  نیرد  دینج  دیزیاب و  رگا  هک  دومرف  خیش  ترضح  دمآ  نوریب  انالوم  تریرـس  و 
دعب دندرک  نیرفآ  دنداد و  فاصنا  باحصا  همه  مینکیم  قوذ  يو  لیفطب  ام  تسوا  يدمحم ص  رقف  رالاسناوخ  يدنداهن  دوخ  ناج  رب 

دناوخب ار  تیب  نیا  مناطلس و  نآ  نادنمزاین  هلمج  زا  زین  نم  تفگ  نیدلا  دیؤم  خیش  نا  زا 
ددرتا ینکا و ال  تنا ال  یه  ةروص  ۀیهولالل  انیف  ناک  ول 

دنزرف ناـشیا  زیزعلا  هرـس  یلاـعت  هَّللا  سدـق  یمور  نیدـلا  لـالج  اـنالوم  هتفگ  لسالـسلا  عماـج  رد  یناشخدـب  یلع  نیدـلا  دـجم  یهتنا و 
انالوم راوگرزب 
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دنیوگ ۀئام  تس  عبرا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  مشـش  رد  هدوب  خلب  رد  وا  دلوت  دناققحم  نیدلا  ناهرب  دیـس  باحـصا  هلجا  زا  دلو و  نیدـلا  ءاهب 

دناتزع بابق  ناروتـس  هک  سنا  صاوخ  نج و  هررب  کئالم و  هرفـس  یبیغ  لاکـشا  یناحور و  روص  زاب  یگلاسجنپ  زا  ار  انالوم  تمدـخ 
زور هک  دوب  هلاس  شش  خلب  رهش  رد  دمحم  نیدلا  لالج  هک  هتفای  هتـشون  دلو  نیدلا  ءاهب  انالوم  طخب  دناهتـشگ  لثمتم  دناهدشیم و  رهاظ 

میهجب ماب  نآ  رب  ماب  نیزا  ات  دیایب  هک  دشاب  هتفگ  ناکدوک  نآ  زا  یکی  دندرکیم  ریـس  ام  ياهناخ  ياهماب  رب  رگید  كدوک  دنچ  اب  هنیدآ 
امـش ناج  رد  رگا  دوش  لوغـشم  اهنیاب  یمدآ  هک  دـشاب  فیح  دـیآیم  هبرگ  گس و  زا  تکرح  عون  نیا  تسا  هتفگ  دـمحم  نیدـلا  لالج 
يور گنر  ياهظحل  زا  دـعب  دـندروآ  دایرف  ناکدوک  دـش  بئاغ  ناکدوک  رظن  زا  تلاـح  نآ  رد  میرپب و  نامـسآ  يوس  اـت  دـیایب  تسیتوق 
نایم زا  ارم  نایابقزبس  یتعامج  هک  مدید  متفگیم  نخـس  امـش  اب  هک  تعاس  نآ  تفگ  دـمآ  زاب  هتـشگ  ریغتم  شمـشچ  هدـش و  نوگرگد 

هاگیاج نیاب  مزاب  دمآرب  امـش  ناغف  دایرف و  زاوآ  نوچ  دـندومن و  نمب  ار  توکلم  بئاجع  دـندینادرگ و  اهنامـسآ  درگب  دـنتفرگرب و  امش 
رد دـناهتفریم  هکمب  هک  تقو  نآ  رد  هک  دـنیوگ  درکیم و  راطفا  راب  کی  زور  راـهچ  هس  ره  رد  نس  نا  رد  هک  دـنیوگ  دـندروآ و  دورف 

تـشاد دوخ  اب  هتـسویپ  ار  نآ  دوب  هداد  يوب  همانرارـسا  باتک  خیـش  دوب و  هدیـسر  هرـس  سدق  راطع  نیدلا  دـیرف  خیـش  تبحـصب  روپاشین 
مالک زا  نادیرم  نطاب  رد  هک  مایشوخ  قوذ و  نا  هکلب  مروصتم  ناقشاع  رد  هک  متسین  مسج  نیا  نم  هک  تسا  هدومرفیم  يولوم  تمدخ 
دنتفگ يولوم  تمدخ  رد  منآ  نم  هک  راذگیم  اهرکش  نادیم و  تمینغ  یـشچب  قوذ  نآ  یبای و  ار  مد  نآ  نوچ  هَّللا  هَّللا  دنزیم  رـس  نم 

زا ناج  لد و  نآ  دـنیوگیم  هک  تسا  هدـنام  غورد  نیا  مدرم  نایم  رد  هک  شوماخ  دومرف  تستمدـخب  ناج  لد و  هک  دـیوگیم  نـالف  هک 
برق هک  نتـسشن  دیاب  قح  يایلوا  اب  هَّللا  هَّللا  تفگ  درک و  نیدلا  ماسح  یپلچ  يوس  ور  نآ  زا  دعب  دشاب  نامدرم  تمدـخ  رد  هک  تساجک 

یعابر  تسمیظع  ياهرثا  ار 
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دیازف اهیبارخ  يرود  زا  هک  دیاشن  يرود  وزا  هظحل  یکی 
دیاز رهم  ندوب  کیدزن  زا  هک  شابوا  شیپ  یشاب  هک  یلاح  رهب 

یـسک رگا  نینچمه  دهرب  دشاب و  رترود  ماد  زا  هک  دشاب  ردـق  نیا  اما  دـسرن  نامـسآب  هچ  رگا  درپ  الاب  نیمز  زا  یغرم  هک  تسا  هدومرف  و 
رابکبـس دهرب و  ایند  ياهتمحز  زا  دشاب و  زاتمم  رازاب  لها  قلخ و  هرمز  زا  هک  دشاب  ردـق  نیا  اما  دـسرن  یـشیورد  لامکب  دوش و  شیورد 

تجاح هک  دومرف  مرصقم  تمدخ  رد  هک  درکیم  یهاوخرذع  يولوم  شیپ  ایند  ءانبا  زا  یکی  نولقثملا  کله  نوففخملا و  اجن  هک  ددرگ 
همه نیا  دومرف  دید  كانمغ  ار  باحصا  زا  یکی  میراد  تنم  وت  ندمآان  زا  ام  دنراد  تنم  وت  ندمآ  زا  نارگید  هک  ردق  نآ  تسین  راذتعاب 

هک هزم  ره  يرگنب و  هک  گنر  ره  رد  یناد و  بیرغ  ار  دوخ  ناهج و  نیزا  یـشاب  دازآ  مد  کی  رگا  ملاع  نیرب  تسیگداهنلد  زا  یگنتلد 
نآ درمناوج  دجنرن و  یـسک  ندیناجنر  زا  هک  تسنا  درمدازآ  هک  دومرف  یـشابن و  لدگنت  يور  چیه  زا  رگید  ینامن  نآب  هک  یناد  یـشچب 

انالوم دناجرن  ار  ندیناجنر  قحتسم  هک  دشاب 
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نم هک  هتفگ  انالوم  هک  دندرک  ریرقت  يو  شیپ  هدوبن  شوخ  يولوم  تمدخ  اب  اما  هدوب  تقو  گرزب  ردص و  بحاص  يونوق  نیدلا  جارس 
هک ار  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  دـنک  یتمرحیب  دـناجنرب و  ار  يولوم  هک  تساوخ  دوب  ضرغ  بحاـص  نوچ  مایکی  بهذـم  هس  داـتفه و  اـب 

دیایب سک  نآ  ناجنرب  هدب و  مانشد  ار  وا  دنک  رارقا  رگا  هتفگ  نینچ  وت  هک  سرپب  انالوم  زا  عمج  رس  رب  هک  داتـسرفب  دوب  گرزب  دنمـشناد 
انالوم درک  زاغآ  تهافس  مانشد و  سک  نآ  ماهتفگ  تفگ  مایکی  بهذم  هس  داتفه و  اب  نم  هک  دیاهتفگ  نینچ  امش  هک  درک  لاؤس  وزا  و 

دناهتفگ هرـس  سدق  ۀلودلا  ءالع  نیدلا  نکر  خیـش  تشگزاب  دش و  لجخ  سک  نآ  مایکی  مه  یئوگیم  هک  زین  نیا  اب  تفگ  دـیدنخب و 
رگا تسه  يزیچ  زورما  ام  هناخ  رد  هک  يدرک  لاؤس  مداخ  زا  هراومه  يولوم  تمدخ  تسا  هدمآ  شوخ  تیاغب  يو  زا  نخـس  نیا  ارم  هک 
رگا ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دنامیم  ربمغیپ  هناخب  ام  هناخ  هک  دمحلا  هّلل  هک  يدرک  اهرکش  یتشگ و  طسبنم  تسین  يزیچ  تسریخ  یتفگ 

نـشور عمـش  زگره  يو  سلجم  رد  دـنیوگ  دـیآیم و  نوعرف  يوب  هناخ  نیزا  هک  یتفگ  یتشگ و  لعفنم  تسایهم  خـبطم  دـبال  اـم  یتفگ 
ینامرک نیدلا  دحوا  خیـش  تیاکح  وا  سلجم  رد  يزور  كولعـصلل  اذه  كولملل و  اذه  یتفگ  غارچ  نغور  زا  ریغب  ردانب  الا  دندرکیمن 

یتشذگ  يدرک و  یکشاک  دومرف  درکیمن  هتسیاشان  راک  دوب و  زابکاپ  اما  دوب  زابدهاش  يدرم  هک  دندرکیم  هیلع  هَّللا  ۀمحر 
تسام  يور  رب  یسریم  هچنآ  ره  رب  تسیهگرد  تیاهنیب  ردارب  يأ 

مرگ نانچ  هک  تسنوچ  میونشیم  زاوآ  همه  زین  ام  تفگ  يرکنم  میونـشیم  ام  هک  تسا  تشهب  باب  ریرـص  بابر  زاوآ  هک  دومرف  يزور 
زارف زاوآ  دونشیم  يو  هچنآ  تسرد و  نآ  ندش  زاب  زاوآ  میونـشیم  ام  هچنآ  هک  اشاح  الک و  دومرف  دنوشیم  مرگ  انالوم  هک  میوشیمن 

يدمآ عنام  قح  زا  ارم  يدمآ و  وت  هک  مدش  اهنت  مد  نیا  تفگ  هتـسشن  اهنت  ارچ  تفگ  دمآرد  یـشیورد  تولخب  یکی  هک  دومرف  ندـش و 
هک ياج  رهب  میلادـبا  درم  ام  تفگ  دوب  رـضاح  تعامج  نآ  رد  زین  يونوق  نیدـلا  ردـص  خیـش  دـندرک  تماما  سامتلا  يولوم  زا  یتعامج 
واب دشاب  ماما  ات  درک  تراشا  نیدلا  ردص  خیش  تمدخب  سپ  دناقیال  نیکمت  فوصت و  بابرا  ار  تماما  میزخیم  مینیـشنیم و  میـسریم 
رقف هک  دنک  لاؤس  هک  تشذگ  رطاخ  رد  ار  یشیورد  دوب  عامس  رد  الوم  تمدخ  ینب  فلخ  یلص  امناکف  یقت  ماما  فلخ  یّلص  نم  دومرف 

دناوخ یعابر  نیا  عامس  ءانثا  رد  انالوم  تسیچ 
ضرم  رقفلا  يوس  ءافش و  رقفلا  ضرع و  رقفلا  يوس  رقف و  رهوجلا 

ضرغ  ّرس و  ملاعلا  نم  رقفلا  رورغ و  عادخ و  هلک  ملاعلا 
تسگرزب و هانگ  ار  شیورد  ندروخ  اهتـشایب  ماعط  هک  دروخب  اهتـشایب  ماعط  رگم  تفگ  دـنک  هاـنگ  یک  شیورد  هک  دندیـسرپ  يو  زا 

يزیربت نیدـلا  سمـش  مدـنوادخ  ترـضح  ینعم  نیا  رد  تفگ  سنجلا و  ءانبا  ریغ  اوبحاـصت  ـال  هک  تس  زیزع  تبحـص  هک  تسا  هدومرف 
دتفا هناگیب  تبحص  رد  هاگان  رگا  نتشاد و  دناوتن  تبحص  هناگیب  مدرم  اب  الـصا  هک  تسنآ  هتفای  لوبق  دیرم  تمالع  هک  دومرف  هرـس  سدق 
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دنیشن نانچ 
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رون هک  دیوشم  كانمغ  نم  نتفر  زا  هک  دومرف  باحصا  اب  رخآ  سلجم  رد  نادنز و  رد  ریسا  بتکم و  رد  كدوک  دجـسم و  رد  قفانم  هک 
رد تفگ  دش و  وا  دشرم  درک و  یلجت  هیلع  هَّللا  ۀمحر  راطع  نیدلا  دیرف  خیـش  حور  رب  لاس  هاجنپ  دـص و  زا  دـعب  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  روصنم 
ود ملاع  رد  ارم  هدومرف  نا  زا  دـعب  دیـشاب  هک  یـسابل  ره  رد  مشاب  دـمم  ار  امـش  نم  ات  هک  دـینک  دای  ارم  دیـشاب و  نم  اب  دیـشاب  هک  یتلاـح 
زین قلعت  نآ  دیامن  يور  دیرفت  دیرجت و  ملاع  موش و  دّرجم  درف و  یلاعت  هناحبس و  قح  تیانعب  نوچ  امـشب و  یکی  ندبب و  یکی  تسقلعت 

دـشاب تاجرد  عفر  الجاع  ءافـش  هَّللا  كافـش  تفگب  دوب  هدمآ  وا  تدایعب  هرـس  سدق  نیدلا  ردص  خیـش  تمدـخ  دوب  دـهاوخ  امـش  نا  زا 
زج قوشعم  قشاع و  نایم  رد  هک  انامه  داب  ار  امش  هَّللا  كافش  نیزا  دعب  دومرف  تسنایملاع  ناج  انالوم  تمدخ  دشاب  تحص  هک  تسدیما 

مدش  نم  رعش  دنویپ و  رونب  رون  دهاوخیم  تسا  هدنامن  شیب  رعش  زا  ینهاریپ 
لاصولا  تایاهن  رد  ممارخیم  لایخ  زا  وا  نت  نایرع ز 

دندومرف لزغ  نیا  انالوم  ترضح  دندش و  نایرگ  باحصا  اب  خیش 
تسا هدومرف  نینچ  باحصا  تیصو  رد  يولوم  تمدخ  مراد و  نیشنمه  یهاش  هچ  نطاب  رد  هک  وت  یناد  هچ 

مایقلا ماود  مایصلا و  ۀبظاوم  ماثالا و  یصاعملا و  نارجه  مالکلا و  ۀلق  مانملا و  ۀلق  ماعطلا و  ۀلقب  ۀینالعلا و  ّرسلا و  یف  هَّللا  يوقتب  مکیـصوا 
ریخ نا  مارکلا و  نیحلاصلا  ۀبحاصم  ماوعلا و  ءاهفـسلا و  ۀسلاجم  كرت  مانالا و  عیمج  نم  ءافجلا  لامتحا  ماودلا و  یلع  تاوهـشلا  كرت  و 

هدحو هّلل  دمحلا  ّلد و  لق و  ام  مالکلا  ریخ  سانلا و  عفنی  نم  سانلا 
راب مراـهچ  دـش  ررکم  باوج  لاؤس و  نیا  راـب  هس  اـت  نیدـلا  ماـسح  یپلچ  هک  دومرف  تسیک  بساـنم  يولوم  تفـالخب  هک  دـندرک  لاؤس 

هک ار  امش  زامن  هک  دیسرپ  نیدلا  ماسح  یپلچ  تسین  تیصوب  تجاح  تسناولهپ  يو  هک  دومرف  دنیامرفیم  هچ  دلو  ناطلسب  تبسن  دنتفگ 
اُوبیِجَأ انَمْوَق  ای  دناوخیم  بناجنآ  نیدلا  سمـش  انالوم  دنـشکیم و  وس  نیزا  ار  ام  نارای  هک  دومرف  نیدـلا و  ردـص  خیـش  دومرف  دراذـگ 

ِهَّللا  َیِعاد 
دیؤم خیش  زا  ۀئامتس  نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  يرخالا  يدامج  سماخ  سمـشلا  بورغ  تقو  هحور  یلاعت  هَّللا  سدق  یفوت  تسینتفر  راچان 

لثم نارای  صاوخ  اب  يزور  هَّللا  تفگ و  تفگیم  هچ  يولوم  تمدخ  ناش  رد  نیدلا  ردص  خیـش  تمدخ  هک  دندرک  لاؤس  يدنج  نیدلا 
تریرس تریس و  زا  نخس  دندوب  هتسشن  مه  ریغ  یناغرف و  دیعس  خیش  یلصوم و  نیدلا  فرش  یقارع و  نیدلا  رخف  یکبیا و  نیدلا  سمش 

دوخ ناج  رب  تنم  يدنتفرگرب و  ار  هنادرم  درم  نیا  هیشاغ  يدندوب  دهع  نیرد  دینج  دیزیاب و  رگا  دومرف  خیش  ترـضح  دمآ  نوریب  انالوم 
خیـش نا  زا  دعب  دندرک  نیرفآ  دـنداد و  فاصنا  باحـصا  همه  مینکیم  قوذ  يو  لیفطب  ام  تسوا  يدّـمحم  رقف  رالاسناوخ  يدـنداهن و 

دناوخ ار  تیب  نیا  مناطلس و  نا  نادنمزاین  هلمج  زا  زین  نم  تفگ  دیؤم 
ةروص  ۀیهولالل  انیف  نا 
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اربک هلمج  زا  ار  مور  يولوم  هفحت  باتک  نیمه  دیاکملا  باب  رد  بحاصهاش  دوخ  هک  یتسناد  اقباس  یهتنا و  ددرتا  ینکا و ال  تنا ال  یه 

ناشتقیرط تعیرش و  هک  ینارادمان  ناشراک و  يانب  هک  یناراوگرزب  هلمج  زا  وا  هک  هدومن  هدافا  تحارصب  هدرک و  دودعم  هینس  نیلوبقم  و 
باتک هک  دنامن  بجتحم  غاّورلا و  بطاخملا  تاوفه  غمدل  غالب  عنقم و  ریخ  اذـه  یف  دـشابیم و  تستنـس  لها  بهذـم  رب  مدـق  ات  رـس  زا 

يراصنا نیدـلا  ماظن  نب  یلعلا  دـبع  يولوم  تسفوصوم  موسوم و  نساحم  حـئادم و  ررغب  فورعم و  روهـشم و  تیاهن  مور  يولوم  يونثم 
ۀینامحرلا ۀمحرل  یجارلا  فیعضلا  دبعلا  لوقیف  دعب  اما  هتفگ  روکذم  يونثم  حرش  رد  هتفای  ترهش  مولعلا  رحبب  راید  نیا  هّینـس  نایم  رد  هک 

ّنا مالّـسلا  راد  امهنکـسا  مارکالاب و  هئاقل  موی  هَّللا  امهب  لماع  ۀیراصنالا  ۀلیبقلا  نم  دـمحم  نیدـلا  ماظن  نب  دـمحم  یلعلا  دـبع  ۀـیمیحرلا  و 
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ینسحلا هئامسا  ۀفرعم  ءایلعلا و  هتافص  هّللاب و  ملعلا  لیصحتب  ینسالا  لزنملا  یلا  لوصولا  يوصقلا و  ةداعـسلاب  زوفلاب  ناسنالا  نایعا  لامک 
مالـسلا لبـس  اودـتهیل  مانالا  یلا  مهیلإ  لّزن  ام  اوغّلب  ءایبنالا و  نم  لمکلا  هب  یحوا  ءایفـصالا و  لـسرلا و  بولق  یلع  لزن  يذـلا  ملعلا  وه  و 

فشکلاب و نیلماکلا  نیفراعلا  نم  هرارـسا  اووتحا  نیلـسرملا و  یلع  لزن  ام  اوملعف  مهتریـصب  هَّللا  فشک  نیذـلا  عابتالا  نم  عیمج  يدـتهاف 
يدـمحملا و لیبسلا  یلا  اودـه  ةریـصب و  یلع  هَّللا  یلا  اوعد  مارکلا و  لسرلا  اوعبت  نیذـّلا  مهف  ناـهربلا  ۀـجحلا و  نع  هب  اونغتـسا  ناـیعلا و 

مهدیس امیس  ءانمالا ال  نّویبنلا  ءایفصالا و  نولسرملا  داعملا  أدبملاب و  ملعلا  یف  يوصقلا و  ۀیاغلا  یفف  ةریصبلا  حاتفنا  عم  يدمحالا  قیرطلا 
ننـسلا هیلإ  یحوا  هتجح و  موقلل  يداهلا  باتکلا  هیلع  لزنا  يّذلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبتجملا  دـمحا  یفطـصملا و  دّـمحم  مهلـضفا  و 

ةریصب و هعبت  هب و  ءاج  امب  اونما  نیّذلا  ءایلوالا  مه  هلا و  هیلع و  هَّللا  ةالص  هیلع  لزن  ام  رارساب  نوفشاکملا  نوعباتلا  مث  ارط  رارسالل  ۀعماجلا 
یلع نآرقلا  ثیدـحلاب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  ناسل  یلع  هَّللا  هب  بطاخ  ام  دـیلقتب  یناـمیالا  ملعلا  مهل  لـصح  نیذـّلا  مث  فشک 
هّللاب ءاملعلا  هب  فشوک  ام  یلع  لمتـشملا  فوصتلا  ملع  ادبا و  نوقـشی  نونمؤملا ال  مهف  نولماکلا  نوفراعلا  امهرارـساب  فشوک  ام  بسح 
امیس ۀمیوق ال  ربز  ۀفیرش و  بتک  هیف  فنص  دقل  اردق و  مولعلا  لجا  نم  ۀّیبلقلا  لامعالا  دئاقعلا و  نم  لوسرلا  هب  ءاج  ام  نیدلا و  رارسا  نم 

ۀیدمحملا ۀـیالولا  متاخ  ءافرعلا  لضافا  ءایلوالا و  ۀّـمئا  ةودـق  لجالا  مامالا  لمکالا و  خیـشلل  ۀـیکملا  تاحوتفلا  مکحلا و  صوصف  باتک 
ملع امهنع  تفی  مل  ۀّینآرقلا  زمرلا  ۀّینیدلا و  رارسالل  نایواح  ناباتک  امهناف  ناوضرلا  هیلع  یبرعلا  نب  دمحم  نیدلا  ۀلملا و  ییحم  خیشلا 
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امهیف دـحال  قیلی  باوص و ال  قدـص و  هئانبب  نیباتکلا  یف  دـصق  اـم  ّلـک  قئاقدـلا و  نم  ءاـیلوالا  اـهب  فشوک  ۀـقیقد  قئاـقحلا و  مولع  نم 
نایعلا فشکلاب و  اهب  مکح  دـئاقع  یلع  ایوتحم  نامیالا و  هب  بجی  ام  تایرورـض  یلع  المتـشم  اباتک  ررحا  نا  یبلق  یف  جـلتخاف  بایترالا 
لوسر نم  لمکالا  خیـشلا  کلذ  یطعم  باتک  مکحلا  صوصف  باتک  ناف  نیبملا  قحلا  امهتینوکب  دوهـشملا  نیباتکلا  کـنیذ  یف  نیب  اـمم 
باـتک هب و  اوـعفتنی  ۀنـسلا و  نآرقلا و  رارـسا  نم  هیف  اـمب  اوـنمؤیل  نینمؤـملا  یلع  ءاـقلالاب  روماـملا  هاـیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
امیظع ارما  جـلتخملا  ناک  هنأ  دـیب  رتافد  بتک و  هعـسی  امم ال  هفـشکف  الا  هتناباب و  رما  اـم  ردـقب  ـالا  فشوک  اـمب  هیف  بتکی  مل  تاـحوتفلا 

فراعلا مامالل  يونثملا  باـتک  ناـک  مادـقالا و  یلع  یمدـق  هب  تبث  اـم  یبلق  یف  هَّللا  یقلا  نا  یلا  يرخا  ارخؤم  ـالجر و  هیف  امدـقم  تنکف 
ارسعتم ناک  ثیحب  المجم  ۀنابالا  یف  ناک  نکل  كولسلا  قیرط  ۀیفشکلا و  رارسالا  یلع  المتـشم  اباتک  حیحـصلا  فشکلا  بحاص  لماکلا 

نم هیباتک  یف  ءافرعلا  ةودـق  ربکالا  خیـشلا  هلـصف  اـم  قبط  یلع  رارـسالا  نم  هیف  اـم  لـصفا  احرـش  هحرـشا  نا  تدـصقف  هلح  بـالطلا  یلع 
حورـشلا یف  ام  یلع  ظافلالا  ّلح  یف  تعبت  رارـسالا و  قئاقحلا و  نایبت  نم  حارـشلا  هلمها  ام  نیبا  ۀـیکملا و  تاـحوتفلا  مکحلا و  صوصف 

بالطلا هب  عفنی  نا  هناش  یلاعت  هَّللا  لأسأ  انا  رارسالا و  فشک  دصاقملا و  نایبت  یف  لیصفتلا  ترثا  هیف و  لیوطتلا  تکرت  مارکلل و  ةربتعملا 
ینوسنی نا ال  بالطلا  نم  لوئسملا  باوثلا و  لیزجب  ینـصخی  داعملا و  موی  یف  ۀعیرذ  هلعجی  نا  ۀمایقلا و  موی  یلا  مهنیب  يرکذ  یقبی  نا  و 

عورشلا ناوا  اذه  ۀیفاعلا و  ۀمالسل  ءاعدلاب 

متشه داتفه و  هجو 

راعـش تغالب  راعـشا  رد  هدرک  تباث  مزج  متحب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  يوونلا  يرم  نب  فرـش  نب  ییحی  نیدـلا  ییحم  ایرکز  وبا  هکنآ 
رکذ رد  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  هچنانچ  هدروآ  مظنب  ار  نآ  نوحـشم  تغالب  نومـضم  دوخ 

ییحم ایرکز  یبأ  يواتفلا  مولعلا و  عجرم  مالعالا  یف  هیلإ  راشملا  مالسالا و  یف  مامالاک  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیحدام 
لاقملا  داجا  لاق و  دق  هناف  يوونلا  ییحی  نیدلا 

بارت  وبا  نینمؤملا  ریما  بایترا  الب  نیملسملا  ماما 
باب  لثم  ۀعازخلل  یلع  ملع  لک  نزاخ  هَّللا  یبن 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 187 

http://www.ghadirestan.com


تسملع و ره  نزاخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدرک  هدافا  دوخ  رادبا  راعـشاب  يوون  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
نومضم نیا  هک  تسرهاظ  تسا و  هنازخ  باب  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
نیقی عطقب و  ار  نآ  نومـضم  هک  دنادیم  تباث  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  امزج  انیقی و  امتح و  اعطق و  يوون  همالع  هک  دـش  مولعم  سپ  تس 

فرشلا ینسا  یهبلا  همظنب  زاح  دقفرش  نب  ییحی  ۀمالعلا  ّنا  تبثف  دنکیم  رکذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد 
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فتحلا و هسفن  یلع  قاس  دـحاج  لک  ساسال  ام  بسح  و  فنج * قحلا و  نع  لام  نم  لک  فنال  اـمغر  فیرـشلا * ثیدـحلا  تبثا  ثیح 
ناودعلا و غیزلا و  هسفن  یلع  ینج  و  فلصلا * سبللا و  عدخلا و  طبخلاب و  ینمف  فلسلا * رباکا  هرورغ  هنیحل و  ّقاش  نمل  لیولاف  فلتلا *

نیطاسا مخافا  مالعا و  رباکا  زا  يوون  همالع  هک  دنامن  رتتـسم  فرتلل و  ۀلمکملا  میعنلا  تانج  یلع  ریعـسلا  یظل  رثا  و  فرـسلا * بوحلا و 
يدرولا و نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  رظان  رب  وا  هرثاک  رخافم  هرفاو و  رثآم  تسهینـس  ماخف  نیرهمتم  مظاـعا  ماـقم و  ـالاو  نیرحبتم  هلجا  ماـظع و 

یقت هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربعلا  باتک  ظافحلا و  ةرکذـت 
تاقبط يرهاظلا و  يدرب  يرغت  نب  فسوی  نساحملا  یبأ  نیدـلا  لامج  فیلاـت  ةرهاـقلا  رـصم و  كولم  یف  هرهاز  موجن  يدـسا و  نیدـلا 

قحلا دبع  خیـش  تاعمللا  ۀعـشا  ةاکـشم و  لاجر  ءامـسا  يرکبراید و  دـمحم  نب  نیـسح  سیمخ  خـیرات  یطویـس و  نیدـلا  لالج  ظافحلا 
تسراکشا ادیپ و  رصاعم  لضاف  ءالبنلا  فاحتا  يولهد و 

مهن داتفه و  هجو 

نیدلا رون  هچنانچ  هدومن  مظن  دوخ  ماظن  تغالب  مالک  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يدعـسلا  هَّللا  دبع  نب  حلـصم  نیدلا  فرـش  خیـش  هکنآ 
دیامرفیم ۀمحرلا  هیلع  يدعس  خیش  هتفگ  بقانملا  ۀصالخ  رد  یشخدب  رالاس  نب  الم  ریمب  روهشم  رفعج 

ردفص هاش  نآ  نینمؤملا  ریما  ردیح  يالوم  مدش  ناج  زک  منم 
ربمیپ شدرک  یلع  قح  رماب  دناوخ  یلو  کشیب  ادخ  ار  وک  یلع ع 

ربکا درف  زاینیب  يادخ  ملاع  ود  ره  هاشداپ  قحب 
رترب تسین  یئاج  چیه  اجنآ  زک  کئالم  اهنامسآ و  قحب 

رگید جرب  ود  هد و  خرچ و  هنب  میلقا  تفه  عرش و  ناکرا  جنپ  هب 
رظنم بوخ  نآ  لیئربج  قحب  ظوفحم  حول  شرعب و  یسرکب و 

رکنم روگ و  لوه  لیئارزعب و  شروص  لیفارسا و  لیئاکیمب و 
رتفد راچ  ره  تمرح  قحب  لیجنا  فحص و  روبز و  تاروتب و 

رسارس هط  هروس  قحب  سی  یسرکلا و  ۀیآ  قحب 
رتسگداد ثیش  دوه و  قحب  هدوتس  حون  مدآ و  قحب 

رضحم کین  طول  نینرقلاوذب و  نامقل  نامرد  ییحی و  دردب 
رجاه لیعامسإب و  قاحساب و  وا  ندرک  نابرق  میهارباب و 
رشحم زور  رد  نایصاع  عیفش  دشاب  هک  دمحا  ءایبنا  متخب 

رعشم ینکر ز  هورم و  قحب  مزمز  احطب و  هکم و  قحب 
رواد قیدصت  هزور و  قحب  نابعش  ردق  اب  بجر  میظعتب 
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ربش ریبش و  قحان  نوخب  ءارهز  هآ  تیبلها و  جنرب 
موحرم  ناریپ  هنیس  زوس  هب  مورحم  نالفط  هدید  بآب 

ردیح رتهب ز  رتلضاف و  دب  هن  ملاع  هلمج  رد  یفطصم  زا  دعب  هک 
رد وا  دوب  ار  یفطصم  ملع  هک  ار  وا  نتفگ  ینولس  دب  ملسم 
رتمک چیه  وا  دوبن  ربمغیپ  تمصع ز  ملع و  اخس و  ردنا  نیقی 

روخرو دوب  شنار  ریز  لدلد  هک  تسیک  یلع  زج  یئوگب  یناد  رگا 
رکاچ هاگ  شیوگحدم  دب  یهگ  لیربج  هک  یهاش  نآ  فصو  میوگ  هچ 

211 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ربیب  تسین  تداعس  نیز  يدعس  هک  دننادب  ناقلخ  ات  هک  متفگ  نادب 
روخ رب  شیوخ  داقتعا  نید و  يداقتعا ز  وکین  وت  يدعس  ایا 

لها دعاس  دق  يدعـسلا * هَّللا  دبع  نب  حلـصم  نا  تبث  ثیح  حاضتالا * ۀیاغ  قحلا  حوضو  یلع  حاورلا * حابـصلا و  یف  هّلل  دـمحلاف  یهتنا 
عم هایا  همظن  و  حاصفلا * هتاملک  یف  امزج  امتح و  فیرشلا  ثیدحلا  تابثاب  حالطلا * ضغبلا و  بابرا  بولق  قرحا  و  حالفلا * حالصلا و 

هرهبم و رثآم  هرهزم و  رخافم  حالک و  يذ  دـحاج  لک  اقنح  قنتخیل  حامج و  يذ  دـناعم  ّلک  اظیغ  تمیلف  حابرالا * ۀـمیظع  يرخا  بقاـنم 
سنالا تاحفن  رد  یماج  نمحرلا  دـبع  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  هینـس  دزن  يدعـس  خیـش  تلزنم  ومـس  تیاـغ  تبترم و  ولع  تیاـهن 

خیش هفیرش  هعقب  نارواجم  زا  دوب و  هّیفوص  لضافا  زا  يو  هرس  هَّللا  سدق  يزاریشلا  يدعسلا  هَّللا  دبع  نب  حلـصم  نیدلا  فرـش  خیـش  هتفگ 
اهراب هتشگ و  ار  میلاقا  تسا و  هدرک  رایسب  رفـس  هتفای  لماک  یبیـصن  بادآ  زا  هتـشاد و  مامت  هرهب  مولع  زا  هّرـس  سدق  فیفخ  هَّللا  دبع  وبا 

خیش تبحصب  هتفایرد و  ار  يرایـسب  رابک  خیاشم  زا  هتـسکش و  ار  ناشیا  رتگرزب  تب  هدمآرد و  تانموس  هناختب  رب  هتفر و  هدایپ  جح  رفـسب 
دیدم یتدم  ماش  دالب  سدقملا و  تیب  رد  يو  هک  دناهتفگ  هدرک و  ایرد  رفـس  یتشک  کی  رد  يو  اب  هدیـسر و  يدرورهـس  نیدـلا  باهش 

اب اریو  یتقو  دینادرگ  باریس  دوخ  لاضفا  ماعنا و  لالز  زا  اریو  دیسر و  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضحب  ات  دادیم  مدرمب  بآ  درکیم و  ياقس 
اریو هک  دید  باوخب  ار  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  وا  دوب و  هدش  عقاو  يوگتفگ  هلمجلا  یف  فارـشا  تاداس و  رباکا  زا  یکی 
هعقاو رد  یبش  دوب  يو  رکنم  خیاشم  زا  یکی  درک  يو  رطاخ  ياضرتسا  دومن و  یهاوخرذع  دمآ و  خیـش  شیپ  دش  رادیب  نوچ  درک  باتع 

هک تسیزاریش  يدعـس  يارب  دنتفگ  تسیچ  نیا  هک  دیـسرپ  دندش  لزان  رون  ياهقبط  اب  هکئالم  دش  هداشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  دید  نانچ 
تس  نیا  تیب  نآ  تسا و  هداتفا  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  لوبق  هک  هتفگ  یتیب  شود 

راگدرک تفرعم  تسیرتفد  یقرو  ره  رایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 
همزمز دوخ  اب  هتخورفا و  یغارچ  هک  دید  دهد  تراشب  اریو  هک  تفر  يدعـس  خیـش  هیواز  ردب  بش  رد  مه  دمآرب  هعقاو  زا  نوچ  زیزع  نآ 

هَّللا همحر  هتفرب  ایند  زا  ۀئامتـس  نیعـست و  يدحا و  هنـس  لاوش  هام  هعمج  بش  رد  يو  دـناوخیم  تیب  نیمه  دیـشک  شوگ  نوچ  دـنکیم 
خیش بقل  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  يزاریش  يدعس  خیش  نیدلا  حلصم  نیملکتملا  حلما  رکذ  هتفگ  دوخ  هرکذت  رد  يدنقرمس  هاشتلود  یلاعت و 

مولع و لیصحتب  لاس  یس  تفای  رمع  لاس  ود  دص و  دناقفتم  ملاع  نالامک  بحاص  وا  تریس  نسح  لامک و  لضف و  رد  تسنیدلا  حلصم 
نادرم قیرط  هار و  تسا و  هتسشن  تعاط  هداجس  رب  رگید  لاس  یس  تسرفاسم و  ار  نوکسم  عبر  مامت  هدوب و  لوغـشم  تحایـسب  لاس  یس 
کباتا مزالم  خیش  ردپ  دنیوگ  دوب و  یگنز  نب  دعس  کباتا  راگزور  رد  خیش  دشاب و  هدش  فرص  قیرطنیدب  هک  يرمع  یهز  هتفرگ  شیپ 

رد لاح  ءادتبا  رد  دناهتفگ  ارعش  نادکمن  ار  خیش  ناوید  تستهج و  نادب  يدعس  صلخت  هجو  هدوب 
212 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

كولس نطاب و  ملعب  نا  زا  دعب  هدوب و  لوغشم  لیصحتب  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  فراعلا  خویشلا  خیش  سرد  هقلح  رد  دادغب  هیماظن  هسردم 
راهچ دنیوگ  نا  زا  دعب  دومن و  جح  تمیزع  رداقلا  دبع  خیش  تبحـص  رد  تسینالیگ و  رداقلا  دبع  خویـشلا  خیـش  دیرم  هتـشگ و  لوغـشم 
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هتفای  هجرد  نآ  هتفر و  دنه  مور و  فرطب  داهج  ازغب و  هدایپ و  رتشیب  هدرک  جح  تبون 
یسب  متشگب  ملاع  ياصقا  رد  دیوگ  ناتسوب  رد  باب  نیرد 

متفای  ياهشوگ  ره  عتمت ز  یسک  ره  اب  مایا  مدرب  رسب 
يدـماین و نوریب  دوـخ  هیاوز  زا  درک و  راـیتخا  رهـش  نوریب  رد  هیواز  لاـح  رخآ  رد  خیـش  هک  دـننک  تیاـکح  متفاـی  هشوـخ  ینمرخ  ره  ز 
يدندرب و خیش  تهجب  ذیذل  ياهماعط  يدنتفر و  خیـش  ترایزب  احلـص  ناگرزب و  نیطالـس و  یتشاد  لاغتـشا  تبقارم  تدابع و  تعاطب و 

هار یتـخیوآ و  هناـخالاب  نزور  زا  ار  لـیبنز  نآ  يدرک و  یلیبـنز  رد  يدـنام  یقاـب  هچ  ره  يدرک و  تمـسق  هچنآ  يدروـخ و  هچنآ  خـیش 
هک دـنیوگ  يدـندرب  راـکب  فلکتب  ار  اـهنایرب  اولح و  هچیلک و  نآ  هنـسرگ  ناـشک  مزیه  يدوـب  خیـش  هناـخالاب  ریز  زا  زاریـش  ناـشکمزیه 
دش کشخ  اوه  رد  شتسد  درک  زارد  لیبنزب  تسد  نوچ  دزاس  امغی  ار  هرفس  نآ  ناحتماب  ات  تساوخ  هدیـشوپ  ناشکمزیه  هماج  یـصخش 
درک تراغ  رگا  وک و  تتسد  هلبآ  راخ و  برض  ریگبش و  تقشم  یشکمزیه  رگا  هک  دومرف  خیش  سر  مدایرفب  خیـشیا  هک  دروآرب  دایرف 
هرفس نآ  تفای و  تیفاع  تخسلد  هایس  نآ  درک و  اعد  لاح  رد  يدمآرد و  هلانب  یمخزیب  هک  وک  تتخس  لد  حالـس و  دنمک و  يدز  و 
یعمج دش و  ادیپ  یـشورخ  شوج و  شرع  رد  هک  دـید  باوخ  رد  زاریـش  ءاحلـص  زا  يدـباع  هک  دـناهدروآ  تیاکح  دیـشخب  ودـب  تمعن 

عیمج لاسکی  لیلهت  حـیبست و  اـب  يزاریـش  يدعـس  تیب  نیا  هک  دـنتفگیم  تیب  نیا  درک  عامتـسا  کـین  نوچ  دـننکیم  همزمز  ناـیناحور 
دراد یلاح  یقوذ و  دنکیم و  همزمز  هتسشن و  رادیب  خیـش  هک  دید  تفر  خیـش  هیواز  ردب  لاحلا  یف  دش  رادیب  دباع  نآ  تسیواسم  هکئالم 

تس  لزغ  نآ  علطم  نیا  دسیونیم  دیارسیم و  تیب  نیا  و 
راگدرک تفرعم  تسیرتفد  یقرو  ره  رایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

خلا داد  تراشب  دینادرگ و  علطم  لاح  رب  ار  خیش  داتفا و  خیش  مدق  رد  دباع 

مداتشه هجو 

ار همیظع  تلیـضف  نیا  هدومن و  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یکملا  یعفاشلا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  بحم  هکنآ 
تبترم و تمظع  تیاهن  هک  هرضنلا  ضایرلا  باتک  رد  هچنانچ  هتسناد  صوصخم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذب 

رکذ دیامرفیم  تفایرد  یهاوخ  لیـصفتب  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  ماعنملا  هَّللا  ءاشنا  مالعا  هلجا  تادافا  بسحب  نآ  تلزنم  تلالج  تیاغ 
ملعلا ۀنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هناب  هصاصتخا 

وبا هجرخا  ناسحلا و  یف  حیباصملا  یف  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  داز  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  رمع و 

مکی داتشه و  هجو 

هَّللا ءاش  نا  یتادلجم  رد  زین  نآ  دانتسا  قوثو و  ياصقا  دامتعا و  رابتعا و  لامک  هک  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  زین  هکنآ 
213 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملعلا ۀنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هنع  هَّللا  یضر  هنا  رکذ  هتفگ  تشذگ  دهاوخ  ترظن  زا  یفاو  حاضیا  یفاک و  نیبتب  زیزعلا 
ناسحلا و یف  حـیباصملا  یف  يوغبلا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  داز  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  رمع و  وبا  هجرخ 
* رئاخذـلا هزونک  نع  ۀقرـشملا  هراوناب  هجرخا  و  رئاخذـلا * ضاـیرلا و  یف  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور  دـق  يربطلا  نیدـلا  بحم  اذـهف  یهتنا 
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و رهام * بقان  ظفاح  ثدـحم  نم  هّرد  هّللف  رظاونلا * ماهفالا و  هقالتئا  تاعطـسب  تقرـشا  و  رئاصبلا * راصبالا و  هقارـشا  تاعملب  ترانتـساف 
رهابلا قدصملا  قدصلل  ددسم  و  رفاسلا * قیقحلا  قحلل  دیؤم  و  رباخ * رثاع  نقتم  بقنم 

مود داتشه و  هجو 

تباث ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  امزج  امتح و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناغرفلا  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  دیعس  هکنآ 
بانج تازجعم  ّصخا  زا  هک  میرک  باتک  میظع و  مالک  تالـضعم  فشک  فشک و  ملع و  هک  ینعم  نیرب  هدومن  جاجتحا  نآـب  هتـسناد و 

هدیصق یبرع  حرش  رد  هچنانچ  دشابیم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هصح  نایب  حضواب  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
رعش حرشب  هیضراف  هیئات 

ۀلیضف لک  ثرا  نم  مهّصخ  امب  هب  مهّصخ  ام  ضعب  نم  مهتامارک 
نم وه  يذـّلا  میرکلا  باتکلا  میظعلا و  مالکلا  تالـضعم  فشک  فشکلا و  ملعلا و  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀّـصح  اما  هتفگ و 

هلان امب  نایب  حضواب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتازجعم  صخا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوقب  و 
یصحت ّدعت و ال  رخأ ال  لئاضف  عم 

موس داتشه و  هجو 

یلع ۀیصولاب  هلان  ملعب  ّیلع  الکشم * ناک  ام  لیواتلاب  حضوا  و  رعش * حرشب  ضرافلا  نبا  هیئات  هدیصق  یـسراف  حرـش  رد  یناغرف  زین  هکنآ 
هباحـص زا  وا  ریغ  رب  ثیدـح  نآرق و  دارم  ینعم و  زا  دوـب  هدیـشوپ  لکـشم و  هچنآ  لـیواتب  ّیلع  درک  نـشور  ادـیپ و  هـتفگ  هـنع  لـقن  اـم 
یملعب دوب  هتـشگ  ضرعتم  ار  تالکـشم  نیا  ریـسفت  نایب  هکنآ  اب  رمع  کلهل  یلع  ول ال  تسا  هتفگ  ضرعم  نا  رد  هچنانچ  رمع  اـصوصخ 

دوب هدومرف  يو  تهج  زا  هک  یتیصوب  یفطصم  زا  دوب  هدیسر  ثاریمب  يوب  هک 
یتیب لهأ  یف  هَّللا  مکرکذا  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 

هدومرف زاب  راب و  هس 
يدعب یبن  هنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

تفگ هچنآب  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

زا یناغرف  نیدـلا  دیعـس  تسا و  هفورعم  هروهـشم و  بتک  زا  ضراف  نبا  هیئات  رب  یناـغرف  نیدـلا  دیعـس  حرـش  هک  دـنامن  بجتحم  یهتنا و 
ضراـفلا نب  یلع  نب  رمع  صفح  یبأ  خیـشلل  فوصتلا  یف  ۀـیئات  هتفگ  نوـنظلا  فـشک  رد  یپـلچ  بتاـک  دـشابیم  هینـس  رباـکا  مظاـعا و 

يومحلا
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ۀنس دودح  یف  یفوتملا  یناغرفلا  دمحا  نب  دمحم  دیعسلا  حرش  اهنم  حورش  اهل  لاق و  نا  یلا  ۀئامسمخ  نیعبس و  تس و  ۀنس 576  یفوتملا 
یف یبرعلا  نب  نیدلا  ییحم  هخیـشل  ضرع  يونوقلا  نیدـلا  ردـص  خیـشلا  نا  یکح  هل  نیحراشلا  مدـقا  اهل و  لّوالا  حراشلا  وه  ۀـئامعبس و 

عـضو یبرع  نبا  نا  یکح  هذیمالت و  نم  امهالک  یناسملتلا و  یناغرفلا و  اهحرـشف  كدالوا  نم  لعب  سورعلا  هذـهل  ردـصلل  لاقف  اهحرش 
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هولتی مث  یبرع  نبا  مالک  هیلع  رکذی  اهنم و  تیبب  متخی  هسرد  رخآ  یف  ناک  اولاق و  نیدلا  ردص  دـیب  تناک  سیرارک و  ۀـسمخ  ردـق  اهیلع 
اهحرـش مث  يولوملا  یمورلا  نیدلا  لالج  یلع  الّوا  اهارق  یناغرفلا  ّنا  یکح  نیدلا و  دیعـس  کلذ  عمجل  بدـتنا  ۀیـسرافلاب و  هدر  وه  امب 

خلا ززعت  يذلا  میدقلا  برلا  هّلل  دمحلا  هلوا  كولسلا  لاوحا  یف  ۀمدقم  هلوا  یف  دروا  ریبک  وه  كرادملا و  یهتنم  هامس  ایبرع و  مث  ایسراف 
تراـبع نیا  نآ  رخآ  رد  حراـش و  هخـسن  لـصا  زا  لوـقنم  تسا  هقیتـع  هخـسن  تسرـضاح  ریقف  شیپ  هـک  هیئاـت  یبرع  حرـش  هخـسن  رد  و 

دیـسلا مالـسالا  نامیالا و  ناسحالا و  ةرئاد  ۀطقن  مایالا  ءاملع  ۀلبق  مانالا  خیاشم  ةودق  مامالا  خیـشلا  هررح  هررق و  ام  رخآ  اذه  تسروکذم 
تاماقملا نامجرت  قیقحتلا  قیفلت  یف  ددـسملا  قیفوتلاب  دـّیؤملا  لماکلا  لمکملا  لضافلا  لضفتملا  لـماعلا  ملاـعلا  دـحوالا  دـجمالا  دنـسلا 

هَّللا دعـسا  ادیعـس  نیدلا  دعـس  نیققحملا  لضفا  نیفراعلا  لمکا  نیلماکلا  فرعا  نیلـصاولا  فرـشا  ۀـیدمحالا  ۀـقیقحلا  ناسل  ۀیوفطـصملا 
هتدوسم نم  تبتک  ۀخـسن  لوا  هذه  هسابتقا و  سئارع  هعارتخا و  سناوأ  نم  هلّوخ  امب  هعّتم  هسافنا و  سئافن  ماودـب  مهتجهب  مادا  نیبلاطلا و 

ّقحلا حضوی  میرک  باتک  عماج  ملعلا  ۀـبتر  یهنال  باتکیهتنا  هدـمح  یهتنی  يذـلا ال  دـمحب  هرکـش  ۀنـسلالا  یلع  رـشن  هرکذ و  هَّللا  یلعا 
انم هاوجن  نم  برطت  ورئاصب  انم  هایؤر  نم  رّونتعفار  ۀقیرطلا  راتـسال  عیفر  فشاک  ۀـقیقحلا  رارـسال  باتکعفاد  ۀـیاوغلا  بابرا  ۀهبـشللماک 

ءاـبظلا نیع  اـهل  راوـج  هظفل  رـصق  یف  یلعـالا و  فرـشلا  هلعطاـق  فیـسلاک  قدـصلا  یف  هناـهرب  وقداـص  حبّـصلاک  قـحلل  هناـیبتف  عماـسم 
ۀموظنم وعقاصم  اهیف  راح  ناعم  ایازمهنایب  یناعم  نم  عقـص  لک  یف  عضارملا و  اـنیلع  امدـق  تمرح  دـق  وهّرد  هّلل  مهفلا  ناـبل  اناقـسعضاوخ 

قحلا دعسی  دیعس  ماما  عضاو  وه  ام  ردق  نم  عفار  اهلحراش  دعسلا  يدعـسلا و  اهمظانفعفان  ۀیادهلا  بالطل  طیحم  اهحرـش  طوسبم  رـصحلل 
كولس مظنلرثان  ردّصلا  حرـشی  حرـش  هّللفعراش  وه  ام  طسب  یف  احرـش  اذل  هماقم  نم  دمحا  انامجرت  امهعئاضبلا  ءاتـشلل  هیلإ  یجزت  وهقطن 

عئار کلسلا  نقتم 
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ۀنجد یف  فشک  رهاوزعطاقملا  اهنـسح و  یف  ۀـعلاطم  تهباشتف  ادـب  راونا  علاط  وعطاوس  نیدـتهملل  مجنا  اهبهءامـس  نیرئاسل  انامـس  لـیلد 
حرـشب تطیما  اهدودـخ  نفلا  راکفا  راکبا  وعناوی  تایناد  تارمث  اهلاهتارهز  تهز  نافرع  قئادـح  علاوط  بهـش  لـیللاب  ترهزا  امکرطـسا 

عوبتم و قار  دق  والج  نم  ناز  دق  یمع و  نم  ناص  دقف  عطاس  یهلالا  ملعلا  نم  ءایـضاهتحت  داوس و  نم  فورح  سابلعقاربلا  اهنع  ردـصلا 
یماهتلا یـشرقلا  یمـشاهلا  ّیبنلا  یلع  مالّـسلا  ةولـصلا و  مث  اوعراس  مارملا و  لین  یلا  اودجم  مکمارم  اذـه  قیقحتلا  یبلاط  ایاعبات  قاف  دـق 
نمحرلا دبع  ایّلصم و  ادماح و  ۀئامعبس  رـشع و  تس  ۀنـس  روهـش  نم  مرحم  نم  طسوالا  رـشع  یف  هریرحت  زجنأ  ملـس  هلآ و  یلع  دمحم و 

نادجو قوذ و  باحصا  رباکا  نافرع و  بابرا  لمکا  زا  يو  یلاعت  هَّللا  همحر  یناغرفلا  نیدلا  دیعـس  خیـش  هتفگ  سنالا  تاحفن  رد  یماج 
نایب هیضراف  هیئات  هدیصق  حرش  هچابید  رد  يو  هک  تسا  هدرکن  نایب  طوبرم  طوبضم و  نانچ  ار  تقیقح  ملع  لئاسم  سک  چیه  تسا  هدوب 

ار نآ  خیش  دومرف و  ضرع  هرس  سدق  يونوق  نیدلا  ردص  خیـش  دوخ  خیـش  رب  دوب و  هدرک  حرـش  یـسراف  ترابعب  ار  نآ  الوا  تسا  هدرک 
دوخ یسراف  حرش  هجابید  رد  نمیت  كربت و  لیبس  رب  هنیعب  ار  هتشون  نآ  دیعس  خیـش  هتـشون و  يزیچ  باب  نیرد  هدرک و  رایـسب  ناسحتـسا 

یلاعت هَّللا  هازج  تخاس  دـیزم  نا  رب  رگید  دـئاوف  هدرک و  لقن  یبرع  ترابعب  ار  نآ  هدـئاف  میمتت  میمعت و  يارب  زا  اـیناث  تسا و  هدرک  جرد 
مهیلع هَّللا  ناوـضر  هعبرا  همئا  بهاذـم  ناـیب  رد  داـعملا  یلا  داـبعلا  جـهانمب  یمـسم  تـسرگید  فینـصت  اریو  ءازجلا و  ریخ  نیبلاـطلا  نـع 

حیحصت زا  دعب  هک  تقیرط  بادآ  نایب  رد  تسین و  هراچ  نا  زا  ار  قیرط  نیا  ناکلاس  هک  تالماعم  زا  یـضعب  تادابع و  لئاسر  نیعمجا و 
دومحم خلا و  تسدیرم  بلاط و  ره  دب  الام  هک  دـیفم  سب  تسیباتک  نا  قحلا  تسین و  رـسیم  نآیب  تقیقح  هار  كولـس  تعیرـش  ماکحا 

ةزعا نم  وه  یناغرفلا  نیدلا  دیعس  ینادمصلا  لماکلا  دشرملا  ینابّرلا و  لضافلا  خیشلا  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک  نامیلـس  نب 
نادجولا قوذلا و  باحصا  لضفا  نافرعلا و  بابرا  لمکا  نم  ناک  یبرعلا  نیدلا  ییحم  خیشلا  دیرم  يونوقلا  نیدلا  ردص  خیشلا  باحصا 

قحلا قیرط  لیلد  هرهد و  ناهرب  هرصع و  ناسل  ناک  ۀقیرطلا و  لوصا  حورشلا  نسحا  حرـش  دق  ۀیقیقحلا و  ۀیعرـشلا و  مولعلل  اعماج  ناک  و 
اهحرش دق  ناک  ۀیضرافلا و  ۀیئاتلا  ةدیـصقلا  حرـش  جابید  یف  ۀقیرطلا  لوصا  نونف  طبـض  ۀقیقحلا و  ملع  لئاسم  طسب  قلخلا  نیب  هَّللا  ّرـس  و 
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دابعلا جهانم  باتکب  یمسم  رخآ  فینصت  هل  ةدئاعلل و  امیمتت  ةدئافلل و  امیمعت  یبرع  ناسلب  ایناث  حرش  مث  یسراف  ناسلب  الوا 
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رد ربع  رد  یبهذ  كولـسلا و  لاعفا  تالماعملا و  ضعب  تادابعلا و  لئاسم  رکذ  هَّللا و  مهمحر  ۀـعبرالا  ۀّـمئالا  بهاذـم  هیف  نیب  داعملا  یلا 
لوقی نم  دحا  ناک  يونوقلا  ردصلا  ذیملت  نوحاطلا و  هاقناخ  خیش  یناغرفلا  یناشاکلا  دیعس  خیـشلا  هتفگ و  ۀئامتـس  نیعـست و  عست و  هنس 
مهربح یناغرفلا  نیدلا  دیعـس  اذهف  یهتنا  ۀنـس  نیعبـس  وحن  نع  ۀـجحلا  يذ  یف  تام  نیتدـلجم و  یف  ضرافلا  نبا  ۀـیئات  حرـش  ةدـحولاب 
دییاتلا دیزمل  امور  هتابثا  ررک  و  دیدسلا * عئارلا  قئارلا  هنایب  یف  دیـشملا * ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  دیدملا * رفاولا  مهرحب  و  دیعـسلا * رباخلا 
يواهم یف  عقاو  هیف  نعاطلا  و  دینعلا * لالضلا  يواغم  یف  بهاذ  هنع  ضرعملاف  دییشتلا  دیدستلا و  لامکلا  دصق  هقاقحا  ینث  و  دیطوتلا * و 

دیتعلا راوبلا 

مراهچ داتشه و  هجو 

ملع بابب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فصو  هتـسناد  ققحتم  تباـث و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ینورزاـگلا  روصنم  نب  دـمحا  هکنآ 
ریما ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  هاّمـس  نم  لوا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  هتفگ  هنع  لـقن  اـم  یلع  حوتفلا  حاـتفم  رد  هچناـنچ  هدومن 

لضفلا و ندـعم  ملعلا و  باب  اناقتا  ۀّیـضق و  مهموقا  اناقیا و  اقیدـصت و  مهلّوا  انامیا و  ۀـباجا و  مهمدـقا  نیدـشارلا  ءافلخلا  متاخ  نینمؤملا 
ابسن و اقح و  هوخا  ۀمسق و  احل و  ّیبّنلا  ّمع  نبا  نیناحیّرلا  با  نینرقلا و  وذ  نیدرمتملا  نیکرـشملا و  لتاق  نیدلا و  بوسعی  قبـسلا و  زئاح 

لکشلا مضی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ناک  امل  ۀلاسرلا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحمب  متخ  امک  ۀفالخلاب  هَّللا  متخ  انید  ایند و  هبحاص 
همالک و یف  لمات  نم  ارخف و  افرش و  اذهب  هیهان  هتوخاب و  هصتخا  هسفنل و  اّیلع  رخّدا  لثملا  یلا  لثملا  سنجلا و  یلا  سنجلا  لکشلا و  یلا 

اهتلمح نم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دعب  دحا  لئاضف  لکاشی  هلئاضف ال  دحا و  ملع  يزاوی  هملع ال  نا  ملع  هتالاسر  هبطخ و  هبتک و 
یف تدرو  ةریثک و  تایآ  هناش  یف  تلزن  ءامکحلا  ۀمکح  ءاغلبلا و  ۀغالب  ءاحصفلا و  ۀحاصف  هنود  فقو  دقل  هَّللا  میا  ۀغالبلا و  جهن  باتک 

لکشم نم  امف  دادعت  اهیوحی  ّداع و ال  اهیصحی  اهیلع ال  ۀیوطم  دیناسالا  نوطب  کلذب و  ۀنوحشم  ریـسافتلا  بتک  ۀلیلق  ریغ  ثیداحا  هلئاضف 
نـسحلا وبا  اهیف  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاب  ذوعا  لاق  ثیح  قورافلا  قدص  دقل  ءالجلا  قح  هالج  الا و  لضعم  نم  ءاضیبلا و ال  دیلا  هیف  هل  الا و 

یقت و روبزلا  یف  یفو و  لیجنالا  یف  ّیلو و  ۀـیروتلا  یف  ّیلع و  ضرالا  یف  یلعا و  ءامـسلا  یف  اهنم  مهبتک  یف  ۀّـمئالا  اهدروا  ءامـسا  یلعل 
ًادَّجُس ًاعَّکُر  نآرقلا  یف  ردیح و  یضترملا و  نینمؤملا  دنع  یقاّسلا و  ۀنجلا  یف  ّیخس و  شرعلا  ۀلمح  دنع 

بارتلا یبأ  نسحلا و  یباب  هانک  ایلع و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  هامس  امصق  یمسی  و 
217 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوا یه  دـسا و  تنب  ۀـمطاف  هما  ةرجهلا و  میدـق  ۀـبرقلا  بیرق  هنید  هنید  هبـسح و  هبـسح  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بسن  هبـسن 
اهنکمی مل  اهنطب  یف  ّیلع  منصل و  دجست  نا  تدارا  اذإ  تناک  اهنا  اهنع  لقن  ۀبعکلا و  یف  ایلع  ۀمطاف  تدلو  لیق  یمـشاهل  تدلو  ۀیمـشاه 

نا نم  ههجو  هَّللا  مرک  يأ  ههجو  هَّللا  مرک  همسا  رکذ  دنع  لاقی  کلذل  کلذ و  نع  اهعنمی  اهرهظب و  هرهظ  قصلی  اهنطب و  یلع  هلجر  عضی 
فشک رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  دشابیم  حیباصم  هفورعم  حورـش  زا  حوتفلا  حاتفم  باتک  هک  دنامن  بجتحم  منـصل و  دجـسی 

نم هعمج  هنا  هیف  رکذ  خـلا  هئایربکب  قیلی  اّمع  ماهفالا  ترـصق  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  هلوا  حوتفلا  حاـتفم  حـیباصملا  حورـش  نم  هتفگ و  نونظلا 
ۀئامعبس عبس و  ۀنس  ناضمر  نیرشع  يدحا و  یف  هنم  غرف  بتکلا و  کلتل  زومرلا  فورح  عضو  ۀیاهنلا و  قئافلا و  نیبیرغلا و  ۀنسلا و  حرش 

* حوبـصلا نم  ّذلا  اساک  نافرعلا  لها  یلع  رادا  و  حوتفلا * باوبا  نیدتهملا  یلع  حـتف  دـق  حوتفلا * حاتفم  بحاص  ینورزاکلا  اذـهف  یهتنا 
هَّللا نم  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  فصوف  حوّرلل * طسابلا  ملعلا  باـب  فصوب  حوفی * کـسمک  عطاـسلا  یکذـلا  همـالک  یف  یتا  ثیح 

حداقلا و  حوبی * هریمض  رسب  دناعم  بصان  حونجلا * نوکرلاب و  ثیدحلا  نعط  یلا  دلخملا  نا  رهظف  حویب * قلخلا  رانتسا  ام  مالّـسلا  فالآ 
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بقتحم هیف  يرتمملا  و  حورطم * ناوهلا  رفع  یلع  عورصم  هل  دحاجلا  و  حورجم * هنید  صومغم  هیف  نعاطلا  و  حودقم * هلـصا  نوعطم  هیف 
حوبقم نارسخلل 

مجنپ داتشه و  هجو 

تعن هتفگ  حاورالا  ۀهزن  رد  هچنانچ  هتسناد  ققحتم  تباث و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يزوفلا  ینیسح  ریماب  فورعملا  دمحم  نب  نیسح  هکنآ 
هنیدم وا  یب  هکنآ  تیادـه  هرمث  عرف  نا  تیالو و  هرجـش  لصا  نا  یبن  مع  نبا  یبلطم و  رورـس  نا  رب  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  نینمؤملا  ریما 

اج چیه  رد  هک  يریش  دادن و  تشپ  يور  چیهب  اج  نیا  رد  هک  يدرم  تسیابیمن  رد  چیه  ار  نید  رـصم  وا  اب  هکنآ  تسیابیم و  رد  ار  ملع 
هراـپ ود  ار  هعلق  هلمح  کـیب  هک  يردفـص  نآ  تسکـشیم و  هراـبود  ار  يرکـشل  هرعن  کـیب  هک  یلدرپ  نآ  درواـین و  يور  تـشپ  چـیهب 

یفتخم یهتنا و  تفریم  نانمشد  بلق  نایم  رد  نا  زا  دوب  يور  ود  شغیت  تسشنیم  ناتسود  لد  رد  نا  زا  دوب  يورکی  شنخس  دنگفایم 
تیاغ رد  زین  حاورالا  ۀـهزن  وا  باتک  تسنیروهـشم و  نیعراب  مخافا  هلجا و  نیفورعم و  نیفراـع  مظاـعا  رباـکا و  زا  ینیـسح  ریما  هک  داـبم 

رد تسنیسحلا  یبأ  نب  ملاع  نب  نیسح  يو  مان  یلاعت  هَّللا  همحر  ینیسح  ریما  هتفگ  سنالا  تاحفن  رد  یماج  نمحرلا  دبع  دشابیم  راهتشا 
يو هک  دوشیم  ردابتم  نانچ  زومرلا  زنک  يو  باتک  زا  ینطاب  يرهاـظ و  مولعب  هدوب  ملاـع  روغ  یحاون  زا  تسیهید  هک  تسویرک  زا  لـصا 

دیرم يو  هک  متفای  نینچ  هتـشون  بتک  یـضعب  رد  اما  تسنینچ  زین  مدرم  نایم  رد  روهـشم  هطـساویب و  تسایرکز  نیدلا  ءاهب  خیـش  دـیرم 
دیرم يو  نیدلا و  ردص  خیش  دوخ  ردپ  دیرم  يو  تسحتفلا و  وبا  نیدلا  نکر  خیش 

218 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
داز زومرلا و  زنک  باتک  نوچ  موظنم  یـضعب  تسرایـسب  تافنـصم  اریو  مهحاورا و  یلاـعت  هَّللا  سدـق  یناـتلوم  اـیرکز  نیدـلا  ءاـهب  خـیش 

موظنم تالاؤس  فیطل و  تیاغب  تسناوید  ار  وا  رم  میقتـسملا و  طارـص  حاورالا و  حور  حاورالا و  ۀـهزن  نوچ  روثنم  یـضعب  نیرفاسملا و 
نآ يو  هبوت  ببـس  هک  دـنیوگ  تسیو و  نا  زا  زین  تسنآ  رب  زار  نشلگ  باـتک  ياـنب  تسا و  هتفگ  باوج  نا  زا  يربیخ  دومحم  خیـش  هک 

ام رب  ریت  ینیسح  تفگ  تسیرگن و  يوب  وهآ  دنگفا  يو  رب  يریت  ات  تساوخ  دیسر  يو  شیپ  يوها  دوب  هتفر  نوریب  راکشب  يزور  هک  دوب 
هلعـش يو  داهن  زا  بلط  شتآ  دش  تیاغ  تفگب و  نیا  يارب  زا  هن  تسا  هدیرفآ  دوخ  یگدـنب  تفرعم و  يارب  زا  ارت  یلاعت  يادـخ  ینزیم 

درک و تفایـض  ار  تعامج  نآ  نیدـلا  نکر  خیـش  تفر  ناتلوم  هب  هارمه  نایقلاوج  یتعاـمج  اـب  دـمآ و  نوریب  تشاد  هچ  ره  زا  دروآرب و 
راکب روآ و  نوریب  تعامج  نیا  نایم  زا  ارم  دـنزرف  هک  دومرف  دـید و  باوخب  ار  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  دـش  بش  نوچ 
ناشیا نایم  زا  اریو  دندرک  ینیـسح  ریماب  تراشا  تسیک  دیـس  امـش  نایم  رد  هک  تفگ  ناشیاب  نیدـلا  نکر  خیـش  رگید  زور  نک  لوغـشم 
دندوب يو  دقتعم  دیرم و  ةاره  لها  همه  دمآ  ةارهب  داد  ناسارخب  تعجارم  تزاجا  سپ  دیسر  هیلاع  تاماقمب  ات  درک  تیبرت  دروآ و  نوریب 

رایط رفعج  نب  هَّللا  دبع  رازم  دبنگ  نوریب  تستاره  خرصم  رد  يو  ربق  تفرب و  ایند  زا  ۀئامعبس  رـشع و  نامث و  هنـس  لاوش  رـشع  سداس  رد 
نب هرس  سدق  دمحا  نیدلا  ردص  دیس  خیش  رکذ  هتفگ  لسالسلا  عماج  رد  یناشخدب  نیدلا  ریهظ  نب  نیدلا  دجم  مهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر 

بوبحم بوغرم و  لوبقم و  همه  روثنم  هچ  موظنم و  هچ  تسرایسب  فیناصت  ار  وا  هرـس  سدق  نیـسح  دیـس  فورعملا  يورهلا  نیدلا  مجن 
زا دعب  زومرلا  زنک  هخسن  راعشا و  ناوید  همانیسیوا و  زومرلا و  زنک  نیرفاسملا و  داز  سلاجملا و  برط  حاورالا و  ۀهزن  لثم  تسبولق  لها 

هداتفا و نسحتسم  رایسب  دیناسر  ناشیا  هعلاطم  فرشب  هدرک  فینصت  هرس  سدق  ایرکز  نیدلا  ءاهب  مالسالا  خیـش  دوخ  ریپ  تمدخب  تدارا 
تسنیسح دیس  بطاخم  دناهتـشون  زار  نشلگ  رد  هرـس  سدق  یناقدزم  دومحم  نیدلا  فرـش  خیاشملا  خیـش  ترـضح  هک  ياهلاؤس  باوج 

يره رهـش  رد  وا  دـقرم  دوبن  وا  لثم  تخیـشم  شور  تفرعم و  ملع  رد  یـسک  ناسارخ  یحاون  رد  هک  يدـحب  ات  دوب  تبترم  یلاـع  تیاـغب 
نونظلا فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  دنوشیم و  فرشم  ترایزب  دنیآیم و  يو  دقرمب  دالب  نآ  لها  هبنشود  زور  تسعقاو 
ۀئامعبـس ةرـشع و  يدحا  ۀنـس 711  هفلا  يزوفلا  ینیـسح  ریماب  فورعملا  دـمحم  نب  نیـسح  تاداـسلا  رخفل  یـسراف  حاورـالا  ۀـهزن  هتفگ 
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هلّوا  موظنم  روثنم و  رصتخم 
زاغآ مدرک  شمانب  مه  ار  نخس  زاوآ  مدید  نشور  وچ  شقیفوتب 

یلع مالّسلا  ةولصلا و  نیح و  لک  یف  لاح  لک  یلع  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  تسروطسم  نینچ  حاورالا  ۀهزن  هرضاح  هخسن  لوا  رد  خلا و 
یحام ۀنسلا  ییحم  ماظعلا  ۀلالـس  مارکلا  ۀجیتن  مانالا  دشرم  لمکالا  مامالا  لجالا  خیـشلا  انالوم  اندّیـس و  لاق  نیعمجا  هلآ  دّمحم و  هلوسر 

نیدلا قحلا و  نکر  ۀعدبلا 
219 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

و حالفلا * زوفلا و  دشارمل  زرحملا  مهفراع  يزوفلا  اذهف  یهتنا  هدهشم  ناوضرلا  ءامب  یقس  هدقرم و  هَّللا  رون  ینیـسحلا  نسحلا  نب  نیـسح 
* حاوبلا باوصلا  و  حارـصلا * قحلا  تبثا  ثیح  حابـشالا  ةره  و  حاورالا * ۀهزن  وه  ام  دافا  دق  حالـصلا * دشرلا و  قفارمل  رخدملا  مهرباک 

یقلتی لوبقلاـب  هاـیا  یقلتملا  و  حاـبرالل * نـتقم  ثیدـحلل  نعذـملاف  حـالملا * درخلا  یلع  اهتــسحب  ۀـیزرملا  حاـصفلا * ۀـیلاحلا  هتاـملکب 
و حارتالل * بلاج  کلاه  هیف  نعاطلا  و  حارم * يدـغم و ال  یف  لئی  هیف ال  ققاشملا  و  حاجن * ةاجن و ال  هل  سیل  هیف  يراـمملا  و  حارفـالاب *

حارّطالا طحشلا و  الا  هسفنل  رثؤی  هایا ال  حداقلا 

مشش داتشه و  هجو 

ۀنیدم ثیدح  ینیوجلا  يومحلا  هیومح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  نب  دـیوملا  نب  دـمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبا  نیدـلا  ردـص  هکنآ 
خیـشلا ینربخا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیطبـسلا  لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  دئارف  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ملعلا 
خیـشلا ابنا  ةزاجإ ح و  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  مساقلا  یبأ  مامالا  نع  هتیاورب  اهب  ۀـهفاشم  ینیوزقلا  دـمحم  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  حـلاصلا 

جات خویـشلا  خیـش  ابنا  لاق  قشمد  ۀنیدم  رهاظ  ةوبرلا  دجـسمب  هیلع  یعامـسب  فسوی  نب  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  ءاهب  لدـعلا 
نب دحاولا  دبع  دعس  وبا  نیدلا  دعس  خویشلا  خیش  ابنا  الاق  ةزاجإ  ینیوجلا  هیومح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  نیدلا 
رکب یبأ  نع  امهتیاورب  ةزاجإ  یبلعثلا  ةزمح  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  خیـشلا  انربخا  ةزاجإ ح و  هیومح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ 

ۀئامسمخ نیثلث و  نامث و  ۀنس  ناضمر  رهش  خلس  یف  روباسینب  هیلع  ةءارق  دعس  وبا  خویشلا  خیش  ابنا  لاق  یماحشلا  دمحم  نب  رهاط  نب  هیجو 
وبا ابن  لاق  ظفاحلا  دمحا  نب  دـمحم  أبنا  لاق  يرفعجلا  دـمحم  نب  ةزمح  بلاط  وبا  دیـسلا  ابنا  لاق  ظفاحلا  دـمحا  نب  نسحلا  دّـمحم  وبا  ابنا 
هَّللا لوسر  نع  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  أبن  لاق  يورهلا  تلـصلا  وبا  ابن  لاق  دمحا  نب  حلاص  انب  یـسارکلا  حلاص 

اّیلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ثیدح نیا  لقن  دعب  ةدوملا  عیبانی  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يومح  هک  دوشیم  ققحم  تباث و  زین  یخلب  هدافا  زا  و 

نع بقانملا  باـتک  بحاـص  سودرفلا و  یف  یملیدـلا  ینیومحلا و  دـمحا و  نب  قفوم  ثیدـحلا  اذـه  جرخا  اـضیا  هتفگ  یلزاـغملا  نبا  زا 
رثام زا  يرطش  تسا  هینـس  ریراحن  مورق  مخافا  ریهاشم و  رودص  رباکا  زا  یئومح  نیدلا  ردص  هک  دنامن  بجتحم  سابع و  نبا  نع  دهاجم 

يونسا نیدلا  لامج  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  صتخم و  مجعم  عبتتم  رب  وا  هقیشر  رخافم  هقینا و 
نیدلا رون  نیدقعلا  رهاوج  دمحا و  نیدلا  باهش  لئالدلا  حیضوت  يدنرز و  فسوی  نب  دمحم  نیطمسلا  ررد  مظ  و 

220 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد یبهذ  دوشیم  روکذم  زین  اج  نیا  رد  نا  زا  یـضعب  يدید و  ریط  ثیدح  دـلجم  رد  بتک  نیا  تارابع  رثکا  تسرهاب  رهاظ و  يدوهمس 
نب دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  مالسالا  رخف  لمکالا  دحوالا  ثدحملا  مامالا  نم  تعمـس  هتفگ و  دوخ  خویـش  رکذ  رد  ظافحلا  ةرکذت 
ناک یسوطلا و  دیؤملا  باحـصا  نم  نیلجر  نع  انل  يور  ثیدح و  بلاط  انیلع  مدق  ۀیفوصلا  خیـش  ینیوجلا  یناسارخلا  هیومح  نب  دّیؤملا 

ۀنس و نوعبس  نامث و  هل  ۀئامعبس و  نیرشع و  نیتنثا و  ۀنـس  تام  کلملا  نازاغ  ملـسا  هدی  یلع  ءازجالا  لیـصحت  ۀیاورلاب و  ءانتعالا  دیدش 
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نیدلا دعس  خیشلا  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  خویشلا  خیش  انیلع  مدق  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبس  نیعست و  سمخ و  هنس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  زین 
ملـسا نوغرا  نب  نازاغ  راتتلا  کلم  نا  ربخا  یـسوطلا و  دّیؤملا  باحـصا  نع  انل  يور  ریثکلا و  عمـسف  ثیدـح  بلاط  ینیوجلا  هیومح  نب 

خویـشلا خیـش  ماشلا  مدق  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ادوهـشم و  اموی  ناک  زورون و  هبئان  ۀطـساوب  هدی  یلع 
کلم نا  ربخا  یـسوطلا و  دیؤملا  باحـصا  نع  يور  ثیدحلا و  عمـسف  ینیوجلا  هیومح  نب  نیدلا  دعـس  خیـشلا  نب  میهاربا  نیدـلا  ردـص 

نب میحرلا  دـبع  ادوهـشم و  اموی  ناک  هرخآ و  یف  ءازلا  نیواولا و  نیب  ءارلاب  زورون  هبئاـن  ۀطـساوب  هدـی  یلع  ملـسا  نوغرا  نب  نازاـغ  راـتتلا 
ةامح ۀنیدم  یلا  ۀبسن  يومحلاب  فورعملا  دیؤملا  نب  دمحم  نیدلا  دعس  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونسالا  نسحلا 

اروهـشم ۀـعجارملا  لیوط  ملعلا  بلط  یف  رافـسالا  ریثک  هقفلا  ثیدـحلا و  مولع  یف  اماما  روکذـملا  ناک  اهکولم  ءاـنبا  نم  ناـک  هدـج  نـال 
ریبخلا لمکالا  دـحوالا  ثدـحملا  يومحلا  اذـهف  یهتنا  ۀئامعبـسلا  یلاوح  اـهب  یفوت  روباـسین و  يرق  نم  ۀـیرقب  نکـس  هوبا  وه و  ۀـیالولاب 

ذلأ نافرعلا  لها  یلع  ریدملا  قیـشرلا * قینالا  رفـسملا  رهزملا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  قیثولا * دـیدسلا  لجبالا  درفلا  مهدنـسم  و  قیفالا *
ههمع هترکس و  نم  وه  و  قیـضملا * قلح  یف  نالذخلا  يدیا  هتعقوا  و  قیفوتلا * ۀلدا  هتلذخ  نم  ّالا  هنع  فرحنی  الف  قیحر * بیطا  لسلس و 

قیحی هب و  لزنیس  بیرق  اّمع  ئیسلا  رکملا  و  قیفی * وحصی و ال  ال 

متفه داتشه و  هجو 

بآمتلاسر بانج  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ءایلوألا  ماظنب  مهتنـسلا  یلع  روهـشملا  يراخبلا  یلع  نب  دمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  ماظن  هکنآ 
دبع هچناـنچ  هدومناو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هصوصخم  لـئاضف  زا  ار  نآ  هتـسناد  ققحتم  تباـث و  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ءاـیلوألا ریـس  رد  یناـمرک  دـمحم  دیـسریم  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لاوحا  رکذ  رد  رارـسالا  ةآرم  رد  یتـشچ  نمحرلا 
مارک هباحـص  نایم  افـص  رقف و  اغو و  مزر و  اطع و  لذب و  فاصواب  وا  هک  دـنکیم  لقن  ایلوا  نیدـلا  ماظن  خیـش  خـیاشملا  ناطلـس  ظوفلم 

توقب دوب  زاتمم 
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ترـضح لوقب  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هباحـص  هلمج  زا  ملع  ترثکب  تشگ و  بطاخم  بلاغلا  هَّللا  دـسا  باطخب  تّزع  ترـضح  زا  تکوش  و 
هانپ تلاسر 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
رد هانپ  تلاسر  ترـضحب  تّزع  ترـضح  زا  هک  رقف  هقرخ  تعلخب  رمع و  کلهل  یلع  الول  باطخلا  نب  رمع  لاق  اذهل  تشگ و  صوصخم 
وزا مهرارسا  هَّللا  سدق  خیاشم  هقرخ  سابلا  هینس  تنـس  تمایق  زور  ات  مرجال  تشگ  وا  فرـشم  هعبرا  ءافلخ  نایم  دوب  هدیـسر  جارعم  بش 

هک تفگ  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  دـینج  هجاوخ  تسمیظع  یناـش  عیفر و  یماـقم  فوـصت  رد  ار  وا  تفرگ و  وزا  تماقتـسا  يو  راـک  نیا  دـنام و 
تالماعم ملع  ردنا  ام  ماما  ینعی  تساضترم  یلع  ندیشک  الب  ردنا  لوصا و  ردنا  ام  خیش  ینعی  یـضترملا  یلع  ءالبلا  لوصالا و  یف  انخیش 

نیلـصا ءافرع و  مخافا  زا  اـیلوا  ماـظن  هک  تسین  روتـسم  بوجحم و  روثع  عـالطا و  باـبرا  رب  یهتنا و  ههجو  هَّللا  مرک  تسیلع  تقیرط  نیا 
تفرعم و ریمن  نیوترم  رباکا  نافرع و  دـیحوت و  قیحر  نیبراش  هلجا  رانملا و  هقرـشم  بقارم  نیقترم  يایلوا  مظاعا  رادـقملا و  هیلاع  بتارم 

هیلاع ممه  دنراد و  نابز  رب  وا  هریهـش  رثام  هزیزع و  رخافم  زا  يرایـسب  تنـس  لها  نیلـضاف  ياربک  لثاما  نیلماک و  ياهبن  لضافا  تسناقیا 
رظان رب  هچنانچ  دـنرامگیم  شیوخ  تافنـصم  تافلؤم و  رد  وا  هروصحم  ریغ  نساحم  هروفوم و  دـماحم  زا  هرثکتـسم  هلمج  تاـبثاب  دوخ 

نب نمحرلا  دبع  رارـسالا  ةآرم  يولهد و  قحلا  دبع  خیـش  رایخالا  رابخا  یناشخدب و  نیدلا  دـجم  لسالـسلا  عماج  یماج و  سنالا  تاحفن 
رب اج  نیا  رد  راصتخاب  رظن  تسرهاظ  حضاو و  نا  ریغ  بطاخم و  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  یمـشچ و  لوسرلا  دـبع 
زا رابک و  خیاشم  زا  يو  هرس  سدق  ایلوا  نیدلا  ماظن  خیش  هتفگ  لسالـسلا  عماج  رد  یناشخدب  نیدلا  دجم  دوریم - راصتقا  تارابع  ضعب 
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هدمآ نینزغ  زا  لایناد  نب  دمحا  شراوگرزب  ردپ  دوب  نامز  هفینح  وبا  رهاظ  راوطا  نارود و  دیزیاب  نطاب  رارـسا  رد  رادـمان و  تیالو  بابرا 
شرورپ شاهدلاو  تشذگ  شرهم  زا  ردپ  یگلاسجنپ  رد  تسا  هروکذـم  هطخ  رد  نیدـلا  ماظن  خیـش  دـلوت  تشگ  نطوتم  نوادـب  هطخ  رد 

هک درک  یلهد  رد  یمزراوخ  نیدلا  سمـش  انالوم  شیپ  ریخا  رد  یلوصا و  نیدلا  ءالع  انالوم  شیپ  رد  یئادـتبا  رهاظ  مولع  لیـصحت  دومن 
هبصق نادب  نوچ  دومن  تمیزع  نیدلا  دیرف  تمدخب  نهدوجاب  یلهد  زا  دیماجنا  اهتناب  نیدلا  ماظن  خیـش  ملع  نوچ  مولع  عیمجب  دوب  عماج 

ینید تمعن  زا  يدروآ  افص  دندومرف  هدومن  رایسب  تافتلا  خیش  ترضح  تشگ  فرشم  تاجرد  یلاع  نآ  تاقالم  فرشب  دیـسر  نویامه 
ترضح مدش  فرـشم  خیـش  تمدخ  فرـشب  هک  مایا  نا  رد  هک  نیدلا  ماظن  خیـش  زا  تسلقن  يدرگ - رادروخرب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  يویند  و 

زا زگره  اما  دوبیم  هقاف  زور  ناگهس  ناگود  هتفه  رد  ار  ناقلعتم  ناـشیورد و  نادـنزرف و  رثکا  نآ  دوجو  اـب  دوب  ماـمت  یترـسع  ار  ناـشیا 
نیدلا ماسح  تمدخ  يدروآ و  همیه  قاحـسا  نیدـلا  ردـب  انالوم  تمدـخ  دـشیمن  یتوافت  يریغت و  ار  یکی  چـیه  ناشیا  تبحـص  تکرب 
دجسم کیدزن  دشیمن  رسیم  کمن  یهاگ  مه  ار  نآ  متخپیم و  ناشیورد  خیش و  راطفا  ۀهجب  یلگنج  هلید  زا  نم  دروآیم و  بآ  یلباک 

هک دوب  یلاقب 
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ماعط رد  مدرک و  ضرق  يو  زا  کـمن  ار  مرد  کـی  يزور  دـشیم  هدـیرخ  يو  زا  ماـعط  حـلاصم  يدیـسر  بیغ  زا  يزیچ  یهاـگ  رگا  هک 
يور یلقث  ارم  تسد  هک  دوـمرف  تشادرب  هـمقل  درب و  هساـکب  كراـبم  تـسد  نوـچ  مدرب  خیـش  ترـضح  شیپ  دوـهعم  روتـسدب  هتخادـنا 

نم رد  هزرل  نخـس  نیا  عامتـساب  دیوگ  نیدلا  ماظن  خیـش  دروخن  داهن و  هساک  رد  همقل  نآ  زاب  دشاب  ههبـش  ماعط  نیرد  هک  دیاش  دـهدیم 
ریقف دنرآیم و  نیدلا  ماسح  انالوم  نیدلا و  لامج  خیـش  قاحـسا و  نیدلا  ردـب  خیـش  بآ  هلید  مزیه و  ار  راگدـنوادخ  مدرک  ضرع  داتفا 

دومرف دوب  ضرق  زا  کمن  مدرک  ضرع  دوب  اجک  زا  هتخادنا  ماعط  نیرد  هک  یکمن  هک  دومرف  درآ  ياجب  طایتحا  طرـش  دـیامنیم و  خـبط 
هک دومرف  دـیاین  تسار  مهب  تسنیقرـشملا  دـعب  لکوتب  ضرق  هک  اریز  دـنریگن  ضرق  سفن  تذـل  يارب  زا  دـنریمب  هقافب  رگا  ناشیورد  هک 
نم ریمض  ار  خیش  ترـضح  دندومن  ارم  هک  دوب  يداشرا  نیا  هک  دش  نیقی  ارم  دیوگ  نیدلا  ماظن  خیـش  دیرادرب  ناشیورد  شیپ  زا  اهـساک 

یتحیـصن عادو  نیح  رد  دومرف و  تصخر  یلهد  بناجب  ارم  سپ  درک  اعد  دومرف و  اطع  نمب  دوب  هتـسشن  يو  رب  هک  یمیلگ  دش  فوشکم 
یشوک نآ  يادا  رد  دوز  دوش  يرورـض  رگا  یناتـسن و  ضرق  یـسک  زا  ینک و  دونـشوخ  ار  نامـصخ  یناد  هک  روط  ره  هتبلا  هک  دندومرف 

زا یباتک  یتقو  مودخم  هک  متفر  دوب  هدش  بئاغ  نم  زا  مدوب و  هتفرگ  تیراع  یباتک  يزیزع  زا  یتقو  مدیـسر  یلهدب  اجنآ  زا  نوچ  هصقلا 
زا یلب  تفگ  زیزع  نآ  مناسر  امـشب  هدومن  ریرحت  هخـسن  نامه  منک و  لصاح  يذـغاک  هَّللا  ءاـشنا  دـش  مگ  نم  شیپ  زا  مدوب  هتفرگ  اـمش 

ماظن خیـش  زا  مه  مدیـشخب  وتب  ار  باتک  نآ  نم  هک  ورب  دوش  لصاح  یلاعت  يادخ  يدونـشوخ  هک  دهد  هرمث  نیمه  یئآیم  وت  هک  یماقم 
ارحـص رد  مزادرپ و  قح  یلوغـشمب  مزاس و  نکـسم  هک  دوبن  ياوام  ياـج و  ناـنچ  نآ  ارم  مدـمآ  یلهد  رهـش  نوچ  هک  تسلوقنم  نیدـلا 

رهش نیرد  متفگ  زاب  یلب  تفگ  دیرهش  نیزا  امش  مودخم  يأ  مدیسرپ  وزا  مدید  یشیکكاپ  یشیورد  يزور  مدشیم  لوغـشم  متفریم و 
شیورد ناـمه  سپ  ترورـضب  رگم  دریگن  تنوکـس  قلخ  يونما  نیدـب  یـسک  زگره  هک  شهاوخب  تفگ  دیـشابم  نکاـس  عبط  شهاوخب 

رهش نیرد  یهاوخیم  تدابع  رد  تماقتسا  نامیا و  یتمالس  رگا  تفگ  ارم  يو  مدید  ار  یلوغشم  یشوپهقرخ  یـشیورد  هک  درک  تیاکح 
نا زا  نوچ  هک  دـیوگ  نیدـلا  ماظن  خیـش  مزادـنا  رگید  ياج  ار  دوخ  مشابن و  رهـش  نیرد  مهاوخیم  نم  تسا  هدـش  قسف  عبنم  هک  شاـبم 
راب مدرک  تاجانم  مدومن و  ادا  هناگود  هدومن  وضو  دیدجت  مشابن  نطوتم  رهش  رد  رگید  هک  مدرک  مزع  مدومن  عامتسا  نخس  نیا  شیورد 

دـشاب نم  نیقی  تیحالـص  ینید و  تیریخ  هک  اج  ره  مشاب  اجنآ  رد  هک  مهاوخیمن  ياج  دوخ  رایتخاب  ماهدمآ  ردب  رهـش  نیزا  نم  ایادخ 
سکچیه هک  دوب  فورعماـن  لوهجم و  یعـضوم  روـپ  ثاـیغ  تسروـپ و  ثاـیغ  وـت  ياـج  هک  دـمآرب  يزاوآ  یفرط  زا  هاـگان  راد  اجنادـب 

اجنآ رـصتخم  تسیعـضوم  بآ  هنارکب  هک  دـید  دـمآ  روپثاـیغ  عضومب  هدومن  شیتفت  وزا  دوب  یتـسود  ار  خیـش  تساـجک  هک  تسنادیمن 
دوب هاشداپ  رصع  نا  رد  هک  نیدلا  ثایغ  ناطلـس  هریبن  دابقیک  نیدلا  زعم  ناطلـس  ار  اضق  دش  لوغـشم  تدابعب  رطاخ  غارفب  تشگ و  نکاس 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 197 

http://www.ghadirestan.com


کیدزن يرهکوکیک  عضوم  رد 
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لها زا  رتشیپ  تسویپ  خوسرب  مدرم  داقتعا  دـش و  رایـسب  قئالخ  هوبنا  دوب  کیدزن  روپثایغ  عضومب  نوچ  تخاس  نادابآ  يرهـش  روپثاـیغ 
خیش دندیدرگ  مکحتسم  مزلتسم و  ینیقی  حالف  ینید و  حالـصب  هدومن  تبانا  خیـش  تمدخب  دندوب  روجف  قسفب و  لئام  هراومه  هک  تلود 

دناوخ تیب  نیا  هدیسر و  ناشیا  شیپ  لامک  بحاص  يدرم  زور  نامه  دیامن  لاقتنا  یفرطب  یلهد  زا  تساوخیم  قلخ  ماحدزا  يارب  زا 
دش یهاوخ  یملاع  يامنتشگناک  یتسنادیمن  يدش  هم  هک  زور  نآ 

هک دیامن  طمن  نیدب  مدرمب  كولـس  تشگ  روهـشم  سک  نیا  هک  متفرگ  تفگ  بیغ  درم  نامه  سپ  دش  دیابن  روهـشم  يراب  تفگ  خیش 
مامتاب مالک  نیا  ادـخ  درم  نآ  نوچ  ددرگن  هدنمرـش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هانپ  تلاـسر  ترـضح  كراـبم  يور  زا  سک  نیا  تماـیق  رد 

ماع صاخ و  دنامب و  ماقم  نآ  رد  مه  هتبلا  هک  درک  مزج  مزع  خیش  نوچ  دربن  ماعطب  تسد  الصا  بیغ  درم  نآ  دندومن  بلط  ماعط  دیناسر 
یهدوا دومحم  نیدلا  ریـصن  زا  تسلقن  تفرگ  رارق  ماقم  نآ  رد  خیـش  دمآ و  ردب  دروخ و  ماعط  نا  زا  دنچ  همقل  ناوج  نآ  دـناسر  عفن  ار 

رگا هک  دیسر  خیش  رطاخب  يزور  يدومرف  فیرشت  هدایپ  رهـشب  هعمج  زور  روپثایغ  زا  دوب  ماود  موص  ار  نیدلا  ماظن  خیـش  هک  هرـس  سدق 
ار وا  رایکلم  خیش  تشاد  یپسا  ناّرپ  رایکلم  نیدلا  رون  خیش  مداخ  يدوب  رتهب  متفریم  زامنب  راوس  مرگ  ياوه  نیرد  هک  يدوب  یبکرم  ارم 
نآ دوریم  هدایپ  عماج  دجـسم  هب  رادهزور  وا  هک  نارذگب  هرـس  سدق  ایلوا  نیدلا  ماظن  خیـش  تمدخب  يراد  وت  هک  یپسا  دومن  باوخ  رد 

باوخ تروص  دروآ و  هرـس  سدق  نیدلا  ماظن  شیپ  هتفرگ  ار  پسا  سپ  دید  باوخ  نیمه  رگید  زور  رگم  درواین  لمعب  ار  تراشا  مداخ 
نآ موس  بش  منکن  لوبق  مباین  تراشا  ریپ  زا  مه  نم  ات  دـیاهدروآ  ار  پسا  نیا  دوخ  خیـش  تراـشاب  امـش  هچناـنچ  دومرف  خیـش  دومن  زاـب 

نیدلا دیرف  ترـضح  بشما  تکربب  هرـس  سدق  نیدلا  ماظن  ترـضح  شیپ  ار  پسا  ورب  هک  دید  دومن و  باوخ  رد  رایکلم  خیـش  ار  مداخ 
خیش دوخ  ریپ  تمزالم  رد  ار  نیدلا  ماظن  خیـش  دندومن  لوبق  ناشیا  درب و  ار  پسا  مداخ  حابـصلا  یلع  دناهدومرف  تراشا  وا  اب  هرـس  سّدق 

انالوم زا  تسلقن  دندمآ  یلهدب  ناشیا  تافو  زا  دعب  نیدلا  ماظن  خیـش  اّما  دوب  هدـش  تاقالم  ناّرپ  رایکلم  نیدـلا  رون  خیـش  اب  نیدـلا  دـیرف 
نیدلا ماظن  خیـش  تمدخب  ار  یمان  گیبربنق  يزور  دوب  نیدلا  بطق  ناطلـس  ردپ  هک  دمحم  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  هک  یمانـس  نیدـلا  ءایض 

فرط رد  تسیتیـالو  هک  لـگنرا  فرطب  تسنم  یقیقح  ردارب  هک  ناـخفلا  اـب  ار  میظع  رکـشل  نم  هک  تستدـم  هک  داد  مـالعا  داتـسرف و 
يرکـشل مه  دوخ  هک  دـسریم  رطاخب  زین  ارم  تسرکفتم و  هشیمه  رطاخ  ببـس  نیدـب  هدیـسرن  وزا  تیاـغ  اـت  يربخ  ماهداتـسرف و  بونج 

هچنادب راک  تحلصم  دنزاس  رونم  دوخ  لامک  اب  لامج  عمشب  ارم  ناتـسبش  دنیامرف و  هجنر  مدق  ینامز  خیـش  ترـضح  رگا  مرب  بوصنادب 
دوب لد  رد  ینعم  نیا  ار  دمحم  نیدلا  ءالع  ناطلـس  رگم  دوش  هدومن  لمع  نا  رب  دسرب  تسیبیغ  تادراو  لحم  ناکم و  هک  كرابم  رطاخب 

نیطالس نایم  ددرگ و  زرعم  وا  تاقالم  فرش  دروایب و  وا  هناخ  رد  خیش  ترضح  ار  دوخ  كرابم  مدق  هناهب  نیدب  هک 
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هک دومرف  گیبربنق  هب  سپ  درب  ورف  رکفت  نابیرگ  رد  رـس  هظحل  دینـش  ناطلـس  ماغیپ  گیبربنق  زا  خیـش  نوچ  ددرگ  زاتمم  فیرـشت  نیدـب 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  تسمزال  زین  ار  ریقف  تسمزال  ناناملـسم  يراوخمغ  ار  امـش  هچنانچ  هک  دیئامن  ضرع  دیناسر و  ناطلـس  تمدـخب  یئاعد 

تفر ناطلس  شیپ  کیبربنق  دیایب  مناغ  ملاس و  زین  ناخفلا  مایا  دودعم  رد  دسریم و  رکشل  ردارب و  یتمالـس  ربخ  یلکب و  حتف  هدژم  ادرف 
هدژم ادرف  رگا  هک  درک  رذن  دنداد و  يور  مامت  حارشنا  ماجنا  تحرف  مالک  نیزا  ار  ناطلس  دومن  ضرع  دوب  هدینـش  خیـش  زا  هک  یتراشب  و 

مود زور  یلاعت  هَّللا  نامرفب  دتـسرف  هنارکـش  ناشیا  هاقناخ  ناشیورد  يارب  خرـس  رانید  دصناپ  دسرب  رکـشل  ناخفلا و  ربخ  لگنرا و  حـتف 
زا شیب  داحتا  داقتعا و  خیش  تمدخب  ار  روکذم  ناطلس  دیناسر  ناطلسب  دیسر و  لگنرا  حتف  تراشب  ضئارع  اب  يراوس  هقان  تشاچ  تقوب 

رایدنفـسا يردنلق  زورنامه  داهن  خیـش  شیپ  رد  دروایب و  داتـسرف  خیـش  تمدخب  روکذم  گیبربنق  تسدب  رذن  رانید  دصناپ  تشگ و  شیب 
هدومرف هدومن  مسبت  خیش  كرتشم  ایادهلا  خیشلا  اهیا  تفگ  تسناردنلق  شور  هچنانچ  دیـشکب  كرتشیپ  ار  دوخ  دوب  هدمآ  ناسارخ  زا  مان 
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دیما عطق  مدرم  هچنانچ  تشگ  رامیب  نیدلا  ییحم  یـضاق  هک  یتقو  نیدلا  ریـصن  خیـش  زا  تسلقن  دنداد  واب  رانید  دصناپ  كرتشوخ و  اهنت 
خیش ترضح  هتفر  روعش  زا  یلکب  دوب و  ندنک  ناج  رد  یضاق  دندومرف و  هجنر  مدق  وا  تدایعب  نیدلا  ماظن  خیش  هاگان  دندرک  وا  نتـسیز 

زگره ییوگ  تفای  یلک  تحـص  داهن و  خیـش  مدق  رد  رـس  تساوخرب و  دـمآ  شوهب  یـضاق  لاحلا  یف  دروآ  دورف  شیورب  كرابم  تسد 
عامتـسا يارب  نالاوق  دومن و  اعدتـسا  اجنآ  رد  تشاد  یغاب  خیـش  ترـضح  نادـیرم  زا  يدـیرم  هک  روکذـم  خیـش  زا  تسلقن  دوبن  ضیرم 

ار سک  هد  هک  دوبن  ردق  نآ  ماعط  دندمآ  عمج  فارطا  زا  دع  دحیب و  مدرم  دنداد  رد  عامس  نوچ  درک  ایهم  یماعط  ردقب  هدروآ و  رـضاح 
ار سک  ود  ره  هک  دندومرف  تراشا  دوب  ناشیا  مداخ  هک  رشبمب  تفایرد  خیش  تشگ  ریحتم  ماعط  بحاص  عامس  مامتا  زا  دعب  دنک  تیافک 

ماعط دـندش و  ریـس  مدرم  مامت  یلاعت  هَّللا  تردـقب  درک  نانچمه  رـشبم  زادـنا  شروخ  نان  رد  نک و  هراپ  راهچ  ار  نان  ره  ناـشنب و  اـجکی 
وا هناخ  رد  دوب  يدنمشناد  هواس  هبصق  رد  هک  دناهدوسآ  راهب  رد  هک  يرینم  يایحی  دمحا  نیدلا  فرش  خیش  زا  تسلقن  دنام  یقاب  نانچمه 

شلغب زا  هار  رد  زین  نامرف  نآ  دومن و  لصاح  نومضم  نامهب  ینامرف  ررکم  دمآ و  یلهد  رد  تخوسب و  وا  كالما  نامرف  تفرگ و  شتآ 
هرس سدق  خیش  دومن  زاب  لاح  تروص  تفاتـش و  خیـش  تمدخب  راوبرطـضم  لاحلا  یف  تفاین  لغب  رد  نامرف  دیـسر  دوخ  هناخب  نوچ  داتفا 

دومرف خیـش  درک  لوبق  انالوم  يرآ  رـضاح  هرـس  سدق  نیدلا  دیرف  خیـش  سدقم  حورب  اولح  یبایب  نامرف  نوچ  هک  نک  رذـن  انالوم  دومرف 
ياولح نوچ  درخب  ياولح  هک  داد  ودب  مرد  دنچ  دوب  یئاولح  خیش  هاقناخ  رد  رب  تساوخرب و  انالوم  نک  رضاح  اولح  زیخرب و  نامز  نیمه 

اب دتـسب و  یئاولح  زا  لاحلا  یف  تخانـشب  دید  ار  دوخ  نامرف  درک  رظن  نوچ  انالوم  دهد  وا  تسدب  دـچیپ و  ياولح  هک  دروآ  ردـب  ذـغاک 
دروآ خیش  تمدخب  اولح 

225 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زیزعلا و هرـس  سدق  دوب  راهچ  دون و  وا  كرابم  نس  تفر  راصتخا  ردق  نیمه  نکیل  تسا  رایـسب  تامارک  ار  وا  داهن  خیـش  مدـق  رد  رـس  و 
وا مان  نیدلا  قحلا و  دیرف  خیش  هفیلخ  هرـس  سدق  ینوادب  دمحم  نیدلا  قحلا و  ماظن  خیـش  هتفگ  رایخالا  رابخا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش 

راـید تسیهلا  هاـگرد  ناـبرقم  ناـبوبحم و  زا  يو  تساـیلوا  ماـظن  خـیاشملا و  ناطلـس  وا  بقل  تسیراـجنلا و  یلع  نـب  دـمحا  نـب  دـمحم 
رد یتدـم  دـندمآ و  اراخب  زا  ود  ره  برع  هجاوخ  وا  يردام  دـج  يراخب و  یلع  هجاوخ  وا  دـج  وا  تاکرب  راـثآ  زا  تسولمم  ناتـسودنه 

نوادب داوس  رد  مه  تفر و  وا  رـس  زا  نس  رغـص  رد  دمحا  هجاوخ  وا  ردپ  دـنتخاس و  تنوکـس  هدـمآ  نوادـب  رد  نا  زا  دـعب  هدوب و  روهال 
رد مه  تفرگ و  ندناوخ  اهباتک  دناوخب و  هَّللا  مالک  تخادنا  بتکم  رد  ار  وا  هدلاو  دش  گرزب  يردق  نوچ  نیدلا  ماظن  خیش  تفای  نفدم 
زا وا  داتسا  تمدخب  يدنتفگ  لاوق  رکب  وبا  ار  وا  هک  يدرم  دناوخیم  تغل  باتک  دوب  لاس  هدزاودب  بیرق  شفیرش  رمع  هک  نس  رغص  مایا 

عارصم يدبک  يوهلا  ۀیح  تعسل  دقل  متفگیم  لوق  نیا  ماهتفگ و  عامس  ایرکز  نیدلا  ءاهب  خیـش  شیپ  نم  هک  درک  تیاکح  دمآ و  ناتلم 
دننکیم سآ  هک  یناکزینک  ات  نینچ  دبعت  نینچ و  رکذ  اجنآ  هک  تفرگ  نتفگ  نیدلا  ءاهب  خیـش  بقانم  دـعب  داد  دای  خیـش  دـماین  دای  مود 

نم دوجا  رد  اـجنآ  زا  هک  درک  تیاـکح  نا  زا  دـعب  تسـشنن  وا  لد  رد  چـیه  ینعم  نیا  تفگ  رایـسب  نیا  دـننام  نیا و  دـنیوگیم  رکذ  مه 
خیش تبحم  مخت  زاب  هاگنآ  زا  تفر  دوخ  زا  هک  دش  ادیپ  یتدارا  یتبحم و  وا  لد  رد  تاملک  نیا  عامـسب  نانچ  نینچ و  مدید  یهاش  مدمآ 

نیدلا دیرف  خیش  رکذ  نتفخ  ندروخ و  نتساخ و  نتسشن و  رد  تفاییم  تیبرت  هیقـست و  زورب  زور  تسـشن  وا  هنیـس  نیمز  رد  نیدلا  دیرف 
درک ذملت  دوب  تیالو  ردص  هک  کلملا  سمش  شیپ  ار  يریرح  تاماقم  درک و  ملع  لیصحت  دمآ و  یلهدب  ملعت  دصقب  نا  زا  دعب  درکیم 

نیدـلا دـیرف  خیـش  تدارا  قوشب  نا  زا  دـعب  يدـنتفگ  ثاحب  نیدـلا  ماـظن  ناـملع  بلاـط  رد  ار  وا  دـناوخ و  ثیدـح  ملع  تفرگ و  داـی  و 
دنس زین  فراوع  زا  باب  شش  درک و  دیوجت  نیدلا  دیرف  خیش  شیپ  نآرق  هراپس  شـش  دوب  هلاس  تسب  نامز  نآ  رد  يو  تفر و  نهدوجاب 
دیرف خیش  سوبیاپ  تداعـس  نوچ  دومرف  يو  هک  تسلقن  دناوخ  خیـش  شیپ  زین  رگید  ياهباتک  یـضعب  یملـس و  روکـش  وبا  دیهمت  درک و 

دناوخ هک  دوب  نیا  مدینش  خیش  زا  هک  ینخس  نیتسخن  مدرک  لصاح  نیدلا 
هدرک  بارخ  اهناج  تقایتشا  بالیس  هدرک  بابک  اهلد  تقارف  شتآ  يأ 
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بلاغ میظع  سوباپ  قایتشا  هک  متفگ  ردق  نیمه  هدرک  هبلغ  روضح  تشهد  میامن  زاب  ناشیا  تمدخ  قایتشا  حرـش  هک  متـساوخ  نا  زا  دعب 
نامرف مدرک  تشاد  هضرع  مدرک  تعیب  خیش  تمدخب  زور  نیرد  مه  هتشهد  لخاد  لکل  دومرف  درک  هدهاشم  نم  رد  تشهد  رثا  نوچ  دوب 

دیآ هک  بلاغ  ات  نک  مهنیا  نک  مه  نآ  مینکیمن  عنم  ملعت  زا  ار  یـسک  ام  دومرف  موش  لوغـشم  لفاون  دارواـب و  منک و  ملعت  كرت  تسیچ 
اّما تفر  وا  تمدخب  راب  هس  دوب  تایح  ردص  رد  خیـش  ات  دمآ و  یلهدب  دش و  فرـشم  تفالخ  تمعن  اب  هدعب  دیاب  ملع  يردق  ار  شیورد 

هجاوخ تلحر  تقو  رد  نیدلا  دیرف  خیش  هکنانچ  دوبن  رضاح  خیش  تلحر  تقو  رد 
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تراشاب یلهد  رد  نا  زا  دعب  دندوبن  رـضاح  مهرارـسا  هَّللا  سدق  نیدلا  قحلا و  نیعم  گرزب  هجاوخ  رفـس  تقو  رد  هجاوخ  نیدلا و  بطق 
رهش اجنآ  رد  دابقیک  نیدلا  زعم  هک  هاگنآ  رد  دومرفیم  يو  هک  تسلقن  درک  تنوکس  تساجنآ  رد  وا  هاقناخ  نآلا  هک  روپثایغ  رد  یبیغ 

هـشیدنا نیرد  تفر  دیابب  مه  اجنیزا  هک  متفگ  دوخ  اب  دش  رایـسب  مدرم  رئاس  وا  رما  كولم و  دش  دمآ و  دش و  هوبنا  نم  رب  قلخ  درک  انب  ون 
دوب نیا  تفگ  نم  اب  هک  ینخس  لوا  فیحن  تیاغب  نسح  بحاص  دمآرد  یناوج  رگید  زامن  رد  زورنامه  هک  مدوب 

دش یهاوخ  یملاع  يامنتشگناک  یتسنادیمن  يدش  هم  هک  زور  نآ 
هَّللا لوسر  زا  تمایق  يادرف  هک  دوش  نانچ  هک  دیاب  دش  روهشم  سک  نیا  نوچ  دش  دیابن  روهشم  يراب  لوا  هک  تفگ  نخس  نیا  نا  زا  دعب 

هلصوح دنشاب  لوغشم  قحب  دنریگ و  هشوگ  قلخ  زا  هک  دشاب  هلـصوح  هچ  توق و  هچ  تفگ  هاگنآ  دنامن  هدنمرـش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
مدرک تین  نامز  نامه  نم  دروخن  مدروآ  شیپ  ماعط  يردق  درک  مامت  اهنخـس  نیا  نوچ  دنـشاب  قح  لوغـشم  قلخ  دوجو  اب  هک  دـشاب  نآ 

دش تسرد  وا  تماقا  تین  نوچ  مدیدن و  ار  وا  نا  زا  دعب  تفرب  دروخب و  بآ  نا  زا  يردق  مدرک  تین  نیا  نوچ  دوب  مهاوخ  اج  نیمه  هک 
وا ماعنا  ناسحا و  دـئاوم  زا  یملاع  تشگ و  حوتفم  يو  رب  حوتف  باوبا  دـش و  عوجر  يوب  ار  ماع  صاخ و  داد و  مان  لوبق  ار  وا  یلاعت  قح 

تیاـغب دوب  هدـش  زواـجتم  داتـشه  زا  شفیرـش  نس  هک  رمع  رخآ  رد  هک  دـنیوگ  دوبیم  هدـهاجم  تضاـیرب و  دوخ  وا  دـنتفرگرب و  دـئاوف 
هک يدوب  نانچ  رثکا  يدوب  رحـس  تقو  هک  یماعط  يدیـشچ و  يزیچ  كدنا  راطفا  تقوب  یتشاد و  ماود  موص  دوب و  هتفرگ  شیپ  هدهاجم 

دوش هچ  لاح  دننکن  لوانت  كدنا  رحـس  ماعط  زا  رگا  دنروخیم  رتمک  ماعط  راطفا  تقو  مودخم  هک  يدرک  تشاد  هضرع  مداخ  يدروخن 
هدزهقاف هنـسرگ و  اهناکد  دجاسم و  ياهجنک  رد  ناشیورد  نانیکـسم و  نیدـنچ  هک  یتفگ  یتسیرگب و  لحم  نیرد  دریگ  توق  فعـض  و 

یتشک رد  دوخ  خیـش  اب  یتقو  تفگ  يو  هک  تسلقن  دنتـشادیمرب  شیپ  زا  ماعط  نانچمه  دور  ورف  هنوگچ  نم  قلح  رد  ماعط  نیا  دـناهداتفا 
نتشاد هزور  تسین  چیه  ندوب  راکیب  یشاب  هدهاجم  رد  يورب  یلهدب  نوچ  میوگب  يزیچ  ارت  ایب  دومرف  دیبلط و  شیپ  ارم  خیش  مدوب  هارمه 

یهاوخب یلاعت  يادخ  زا  وت  هچ  ره  هک  ماهتـساوخ  ادخ  زا  نم  دومرف  رگید  یتقو  هار  یمین  جـح  زامن و  نوچ  رگید  لامعا  تسهار و  یمین 
رگید تقو  هار  دادعتـسا  يارب  درک  دیاب  هدهاجم  دومرف  تفالخ  تقو  رد  ماهتـساوخ و  زین  ایند  يردـق  وت  يارب  زا  دومرف  رگید  تقو  یبایب 

تفگیم  تیب  نیا  تشگیم و  هدش  ریغتم  كرابم  هرشب  هدرک و  هنهرب  رس  هرجح  رد 
مین  وت  ياپ  ریز  موش و  یکاخ  میز  وت  ياضر  رد  هشیمه  هک  مهاوخ 

میوت  يارب  مریم و  وت  رهب  زا  یئوت  نینوک  هتسخ ز  نم  دوصقم 
یهاوخیم هچ  هاوخب  دومرف  مداهن  خیش  مدق  رد  رـس  متفر  رد  هرجح  رد  مدید  نیا  لثم  ترک  دنچ  داهن  هدجـسب  رـس  درک  مامت  تیب  نوچ 

هرجح رد  اهنت  بش  يو  هک  تسلقن  مریمب  عامس  رد  هک  متساوخن  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  هدعب  دیـشخب  ارم  خیـش  متـساوخ  ینید  يزیچ  نم 
نوچ يدوب  زاین  زار و  رد  بش  مامت  یتسب و  رد  يدوب و 
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يدوب خرس  وا  كرابم  ياهمشچ  بش  يرادیب  سب  زا  تسحفاط و  یتسم  رگم  يدرک  روصت  يداتفا  وا  لامج  رب  رظن  ار  هک  ره  يدش  زور 

تسا  هتفگ  دوخ  ریپ  فصو  رد  تیب  نیا  ورسخ  ریم  هک  دنیوگ 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 200 

http://www.ghadirestan.com


دراد رامخ  رثا  تتسم  مشچ  زونه  هک  بشما  يدوب  هک  ربب  یئامنیم  هنابش  وت 
تستیبوبر روهظ  لحم  نمؤم  لد  هک  یناسریم  لدب  یتحار  یناوت  ات  دوب  روطـسم  نا  رد  دنداد  یباتک  هعقاو  رد  ارم  دومرف  يو  هک  تسلقن 
یـشیورد دوب  هلولیق  رد  یتقو  هک  تسلقن  ار  اهلد  تفایرد  هک  دوب  دهاوخن  جاور  نانچ  نآ  ار  يالاک  چیه  تمایق  رازاب  رد  هک  دومرفیم  و 

نیا تسبجاو  هدنیآ  تیاعر  نسح  تسین  يزیچ  هناخ  رد  رگا  دیامرفیم  هک  دید  باوخ  رد  ار  نیدلا  دیرف  خیـش  دندینادرگزاب  ار  نآ  دمآ 
ار شیورد  نآ  هـک  صخـش  نآ  رب  دوـمن  صحفت  لاـح  نـیزا  دـش  رادـیب  نوـچ  ددرگزاـب و  لدهتـسخ  نـینچمه  هـک  تسهدـمآ  اـجک  زا 

نخـس ود  نیمه  يدش  رادیب  هلولیق  زا  رگا  هدعب  درکیم  باتع  ارم  ماهدـید و  بضغ  رد  ار  خیـش  تمدـخ  هک  دـش  تفت  دوب  هدـینادرگزاب 
هفحت مسرب  کی  ره  دندرک و  وا  تمزالم  دصق  سک  دنچ  یتقو  هک  تسلقن  تسا  هدمآ  هدنیآ  مود  تسا  هتشگ  هیاس  هکنآ  یکی  يدیسرپ 

يردـق وا  تشادرب  دـهاوخ  مداخ  داهن  دـنهاوخ  خیـش  شیپ  اـجکی  فلتخم  يایادـه  نیا  تفگ  دوب  یملعتم  ناـیم  نآ  رد  دـندیرخ  يزیچ 
داهن زین  ار  هدـیچیپ  هراپ  ذـغاک  ملعتم  نآ  داهن و  شیپ  يزیچ  سک  ره  دیـسر  وا  تمدـخب  نوچ  دـیچیپ  يذـغاک  رد  تشادرب و  هار  كاخ 
صاخ فیرـش  همرـس  نیا  هک  راذگب  اج  نیمه  ار  نیا  هک  دومرف  درادرب  زین  ار  ذغاک  نآ  هک  تساوخ  تفرگ  نتـشادرب  ار  ایاده  نآ  مداخ 

ارت ینان  ای  يراردا و  رگا  هک  درک  رهظتـسم  ار  وا  دینادرگ و  فرـشم  صاخ  فیرـشتب  ار  وا  خیـش  دـش  بئات  ملعتم  نآ  تسام  مشچ  يارب 
اجنآ رد  داتفا  يدنوب  هبصق  رب  وا  رذگ  هار  ءانثا  رد  دمآیم  وا  ترایز  دصقب  دوخ  هبصق  زا  یـصخش  هک  تسلقن  يوگب  ار  ام  دشاب  تجاح 
خیـش تفگ  نیدلا  ماظن  خیـش  تمدخب  تفگ  تفر  یهاوخ  اجک  هک  دیـسرپ  تفر  وا  ندـیدب  دـنتفگیم  نهوم  خیـش  ار  وا  هک  دوب  یخیش 

هبـصق رد  هک  درک  هضرع  دیـسر  خیـش  تمدخب  نوچ  منکیم  تاقالم  هبعک  رد  هعمج  بش  ره  هک  يوگب  یناسرب و  مالـس  ار  نیدـلا  ماظن 
دوخ رب  نابز  نکیل  تسزیزع  یشیورد  وا  هک  دومرف  دش  صغنم  خیـش  تسا  هتفگ  نخـس  نیا  تسا و  هدیناسر  مالـس  تسیـشیورد  يدنوب 

لـصف کی  تشون و  تکلمم  روما  تخادرپ  رد  دـنچ  یلـصف  وا  تمدـخب  ناحتما  دـصقب  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  يرابکی  هک  تسلقن  درادـن 
یلاعت قح  دـیآیمرب و  وا  تمدـخ  زا  تسیتجاح  ارک  ره  ایند  نید و  رد  تسنایملاع و  مودـخم  خیـش  یگدـنب  نوچ  هک  دوب  نومـضمنیدب 
هچنادب ات  میراد  هضرع  ار  خیـش  یگدنب  دیآ  شیپ  تکلمم  رد  هک  یتحلـصم  يراک و  ره  هک  دیاب  تسهداد  ام  تسدـب  ایند  تکلمم  مامز 

هچنآ تسا  هدش  هداتسرف  تمدخب  هتشون  باب  نیرد  دنچ  یلـصف  همدقم  نیا  ربانب  دنیامرف  مالعا  دشاب  نا  رد  ام  حالـص  تکلمم و  تیریخ 
بوبحم نارسپ  هلمج  زا  هک  ناخ  رضخ  تسدب  ار  ذغاک  نیا  میناسرب و  تخادرپب  ار  نآ  ام  ات  دنسیونب  یثیدح  ره  ریز  دشاب  تیریخ  نا  رد 

نارضاح دومرفن و  هعلاطم  داد  خیش  تسدب  ار  ذغاک  نآ  ناخ  رضخ  نوچ  داتسرف  خیش  تمدخب  وا  دوب و  خیش  دیرم  دوب و  رت 
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ماهتفرگ و هشوگ  رهـش  زا  مشیورد و  نم  راـک  هچ  ناـهاشداپ  راـک  اـب  ار  ناـشیورد  هک  دومرف  هدـعب  میناوـخب  هحتاـف  هک  تفگ  ار  سلجم 
ِهَّللا ُضْرَأ  مورب  مه  اـجنیزا  نم  دـیوگب  ارم  يزیچ  نیزا  دـعب  هاـشداپ  ینعم  نـیا  ببـسب  رگا  ملوغـشم  ناناملـسم  ناـهاشداپ و  ییوگاعدـب 

* ًۀَعِساو
خیش میایب  خیش  تمدخب  نم  دنیامرف  لوبق  رگا  هک  درک  سامتلا  تشگ و  دقتعم  دش و  لاحشوخ  دیسر  نیدلا  ءالع  ناطلسب  ربخ  نیا  نوچ 
خیش درک  حاحلا  تاقالم  تهجب  زاب  نیدلا  ءالع  ناطلس  تساهرثا  ار  بیغ  ياعد  ملوغشم و  بیغ  ياعدب  نم  تسین  تجاح  ندمآ  دومرف 

ره دومرفیم  يو  هک  تسلقن  مور  نوریب  رگید  رد  زا  نم  دیآرد  رد  کی  زا  هاشداپ  رگا  دراد  رد  ود  فیعـض  نیا  هناخ  هک  داتـسرف  هدومرف 
یعمج رد  خیش  تایح  تلاح  رد  يزور  ات  ماهدرک  لمح  ریبک  خیش  هدیمح  قالخا  فاصوا و  رب  رثکا  ماهدینـش  یتفـص  عامـس  رد  هک  هاگ 

مدینش  تیب  نیا  ياهدنیوگ  زا 
يدنزگ  دسر  تدب  مشچ  زک  ادابم  تفص  نیدب  مارخم 

رپ مشچ  دیـسر  فرحنیدب  نوچ  تفرگرد  هکنانچ  دمآ  دای  ناشیا  تفاطل  تیاغ  یگرزب و  لامک  هدـیزگ و  فاصوا  هدـیمح و  قالخا  ارم 
نارای عضوم  نالف  رد  هک  درک  ریرقت  وا  سلجم  رد  یـصخش  هک  تسلقن  دنتـسویپ  قح  تمحرب  هک  دماینرب  یـسب  هدـعب  دومرف  درک و  بآ 
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رایسب باب  نیرد  دناهدرکن  وکین  دشابن  نایم  رد  تامرحم  ریمازم و  هک  ماهدرک  عنم  نم  دومرف  تس  نایم  رد  ریمازم  وزا  هدرک  یتیعمج  امش 
شیپ ینعم  نیا  داهن و  وناز  ریز  رد  هدیچیپ  دوخ  يالصم  خیش  دمآ  نیدلا  باهش  خیش  رب  ینامرک  نیدلا  دحوا  خیـش  هک  دومرف  هدرک  ولغ 

درک بترم  عامس  ماقم  دیبلط و  ار  نالاوق  نیدلا  باهش  خیش  دیبلط  عامس  نیدلا  دحوا  خیـش  دمآرد  بش  نوچ  دشاب  میظعت  تیاغ  خیاشم 
خیش تسدب  دوب و  شوشغم  تیاغب  وا  طخ  هک  تشون  هعقر  یصخش  یتقو  هک  تسلقن  دش  لوغـشم  رکذ  تعاطب و  تفر و  هشوگب  دوخ  و 
هدنب طخ  مودخم  يرا  تفگ  دـمآ و  شیپ  ترذـعمب  انالوم  تسامـش  طخ  نیا  انالوم  دومرف  دـش  عقاو  یگنرد  وا  هعلاطم  رد  ار  خیـش  داد 
ملاـع زا  هک  تقو  رخآ  رد  دیـشچن و  ماـعط  زور  لـهچ  تلحر  زا  شیپ  يو  هک  تـسلقن  عـبط  یهز  تـفگ  دوـمن و  مـسبت  خیـش  تـسیعبط 
رگید راـب  هک  دوـمرفیم  دـیاهدرازگ  زاـمن  امـش  هک  دـنتفگیم  رگا  ماهدرازگ  زاـمن  نم  تسا و  هدـش  زاـمن  تقو  هـک  تـفگیم  تـفریم 
سنج چیه  زا  هناخ  رد  يزیچ  رگا  دومرفیم  مداخ  لابقاب  میوریم و  میوریم  میوریم  دومرفیم  درازگیم و  ررکم  ار  زامن  ره  میراذـگب 

نیا هدومرف  دوب  ناشیورد  هفولع  هزور  دنچ  هک  هلغ  رگم  دادب  ار  همه  مداخ  دـشاب  تزع  ترـضح  باوج  هدـهع  تمایق  يادرف  درادـهاگن 
تراغ دـندش و  عمج  یناهج  دـنداشگ و  ار  اههناخرابنا  لاح  رد  هد  بوراـج  هناـخ  رد  نکردـب و  زین  ار  نیا  هتـشادهاگن  هچ  گـیر  هدرم 

هک دسرب  نادنچ  نم  هضور  رد  ار  امـش  هک  دومرف  دش  دـهاوخ  هچ  مودـخم  دـعب  نانیکـسم  ام  لاح  هک  دـندرک  هضرع  نا  زا  دـعب  دـندرک 
باتفآ عولط  دعب  وا  تافو  دزیخرب  دوخ  بیصن  رس  زا  هک  یسک  دومرف  دنک  هک  لصاح  تمسق  ام  نایم  دنتفگ  دشاب  فافک 
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کلاس ینعی  دراد  لامکب  ور  هدنور  دومرف  هیلع  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  ۀئامعبس  نیرشع و  سمخ و  هنس  رخآلا  عیبر  هام  مهدزیس  هبنشراهچ  زور 

وا هک  تسنآ  فقاو  دور و  هار  وا  هک  تسنآ  کلاس  عجار  فقاو و  تسکلاس و  هک  دومرف  نا  زا  دـعب  تسلامک  راودـیما  تسکولـس  رد  ات 
زا هچنانچ  دتفا  يروتف  تعاط  رد  ار  کلاس  هک  هاگ  ره  يرآ  دومرف  دـشابیم  هفقو  ار  کلاس  هک  دـندرک  لاؤس  لحم  نیرد  دـتفا  فقو  ار 
نآ میب  دنامب  نآ  رب  مه  هّللاب  اذایع  رگا  دوب و  دناوت  کلاس  دنویپ و  تباناب  دبایرد و  ار  راک  دوز  رگا  دـشاب  هفقو  ار  وا  دـنامب  تعاط  قوذ 

دومرف توادع  یلست  میدق  بلس  دیزم  بلس  لصافت  باجح  ضارعا  دومرف  نایب  تمـسق  تفه  رب  ار  نیا  نا  زا  دعب  دوش و  عجار  هک  دشاب 
هدیدنسپ هن  هک  دیایب  دوجو  رد  یتکس  ای  یتکرح  یقـشاع  زا  رگا  نایم  نیرد  رگیدکی  تبحم  قرغتـسم  قوشعم  قشاع و  دنـشاب  تسود  و 
ترذعمب دوش و  لوغـشم  رافغتـساب  لاح  رد  هک  تسبجاو  ار  قشاع  سپ  دنادرگب  يور  ینعی  دـنک  ضارعا  وزا  تسود  نآ  دوب  وا  تسود 

قوشعم دشک  باجحب  ضارعا  نآ  دهاوخن  رذع  دنک و  رارـصا  اطخ  نآ  ربمه  بحم  نآ  رگا  دوش و  یـضار  وزا  تسود  هنیئآ  ره  ددـنویپ 
نا دوش  هچ  دـشک  لصافتب  باجح  دـنک  ریخات  مه  باب  نیرد  رگا  دـیارگ و  هبوتب  هک  دـیآ  بجاو  ار  بحم  سپ  درآ و  نایم  رد  باـجح 
رذع رگا  سپ  دشاب  هدوب  نا  ریغ  تعاط و  قوذ  رد  ار  وا  هک  يدیزم  دوش  بلـس  دوشن  رفغتـسم  زونه  رگا  دنیزگ و  يادـج  يو  زا  تسود 
هبوت رد  مه  اجنیا  رگا  سپ  دنناتسب  مه  نآ  تشاد  دیزم  زا  شیپ  هک  یتحار  یتعاط و  دوش  میدق  بلـس  دنامب  تلاطب  نآ  رب  دهاوخن و  نآ 
اهنم هّللاب  ذوعن  دوش  توادع  دور  لامها  تبانا  رد  رگا  سپ  دیارایب  لد  یئادج  رب  ار  وا  تسود  ینعی  دوش  یلـست  نا  زا  دعب  دور  يریـصقت 

عامـس تسیک  عمتـسم  اـت  دوـمرف  تـسیچ  عامـس  دندیـسرپ  یگرزب  زا  تـسین  مارح  قـالطالا  یلع  لـالح و  قـالطالا  یلع  عامـس  دوـمرف 
رب ات  دننکیمن  دنسب  نآ  رب  دنشاب  هدرک  تعیب  يریپ  اب  ناشیورد  یضعب  دومرف  تسمارح  ریمازم  عامس  دشاب و  مارح  ارچ  نوزوم  تسیتوص 

رگا دنـشاب  هدرک  یـسک  اب  لوا  هک  تسنامه  تعیب  تسین  يزیچ  نیا  نم  کیدزن  دنناتـسیم  مه  وا  هقرخ  تعیب و  دـنوریم و  رگید  يریپ 
ریخ دیرم  وا  تسدودرم  هک  دومرف  تسیچ  جالح  روصنم  خیش  مکح  دندرک  لاؤس  نیدلا  ماظن  خیـش  زا  دشاب و  داحآ  زا  یکی  ریپ  نآ  هچ 

در ار  وا  مهدن  تعیب  تسد  ارت  یجاسن  ریخ  دیرم  وت  دومرف  دینج  درک  تعیب  تساوخرد  دمآ و  دینج  خیش  دزنب  تفرگ  وا  كرت  دوب  جاسن 
دومرف دش  همه  در  وا  در  دوب  تقو  يادتقم  دینج  درک 

درک دیاب  داهتجا  ار  هدنب  نید  تیاده  دهد  دزیا  هچ  رگ  هعطق 
درک دیاب  داوس  اجنیزا  مه  دناوخ  یهاوخ  رشحب  ناک  همان 
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دیرم ینم  دیرم  وت  دیوگ  خیش  رگا  دشاب و  دیرم  وا  هن  نم  دیرم  وت  هک  دیوگ  خیش  ماوت و  دیرم  نم  هک  دیوگ  ار  خیـش  دیرم  رگا  دومرف  و 
کسمت اهدیلک  همهب  تساهدیلک  ار  تداعـس  لفق  دومرف  خیـش  لعف  هن  تسدیرم  لعف  تدارا  هک  اریز  دشابن  دیرم  مین  وت  دیرم  نم  دیوگ 

قداص حبص  دومرف  دوش  هداشگ  رگید  دیلکب  هک  دیاش  دیاشگن  یکی  زا  رگا  دیاب 
230 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دـشاب هتفای  خیـش  تبحـص  زا  هک  هماج  هک  تسا  هدومرف  هک  تساجنآ  زا  خیاشم  نیئاشعلا  نیب  ام  ءایحا  ماش و  ناقـشاع  حبـص  تسحبص و 
هک دننک  تیـصو  رگا  ریپ  هتفای  تبحـص  تافیرـشت  زا  دومرفیم  دـنیوشن و  هک  تسنآ  رتهب  تسین و  یعنم  دـنیوشب  رگا  داد و  ناوتن  يریغب 
هک دسیونیم  ءایلوألا  ریـس  رد  دنهد  ناشیدب  دنـشاب  حلاص  هک  ینادنزرفب  هک  دننک  تیـصو  ای  دـشاب و  اور  دـنهنب  روگ  رد  سک  نیا  ربارب 

دندرک زارف  نیدلا  ماظن  خیش  دوجو  رب  دوب  هتفای  قحلا  دیرف  خیش  زا  هک  هقرخ  دندروآ  دورف  روگ  رد  ار  نیدلا  ماظن  خیش  لقن  زا  دعب  نوچ 
نادزد نایم  رد  ار  هفئاط  نیزا  یـضعب  تمایق  يادرف  هک  دومرف  نیدلا  ماظن  خیـش  زین  دـنداهن و  وا  كرابم  رـس  ریز  رد  ار  خیـش  يالـصم  و 
تاجن ناریپ  تعافـشب  مه  رخآ  دیدرکن  لمع  دیدیـشوپ و  نادرم  هماج  هک  دـیا  باوج  میاهدرکن  يدزد  ام  هک  دـنیوگ  ناشیا  دنناتـسیاب و 

هقرخ همه  رگید  تسا  هداد  تدارا  هـقرخ  ار  سک  راـهچ  ناـیم  نآ  زا  تـسا  هداد  فیعـض  نـیا  هـک  هـقرخ  نیدـنچ  دوـمرفیم  زین  دـنبای و 
مه کلاس  رگا  تستمارک و  فشک و  هبترم  مهدـفه  دـناهداهن  هبترم  دـص  ار  كولـس  هک  تسروطـسم  كولـس  بتک  رد  دومرف  تسکربت 

تفگ داد  تفالخ  ارم  نم  هجاوخ  یتقو  رد  دومرف  دشابن و  هک  دیاب  تمارک  رب  رصتقم  رظن  سپ  دسر  یک  رگید  هس  داتـشهب و  دنامب  نیرد 
راک نیا  يو  زا  دـشاب و  خـیاشم  تفالخ  ناـیاش  يدوب و  تفـص  هس  نیا  يو  رد  هک  ره  داد و  قشع  داد و  لـقع  داد و  ملع  ارت  یلاـعت  قح 

تابثا ایلوا  ماظن  زا  ءایلوألا  ریـس  رد  هک  ینامرک  دومحم  نب  دـمحم  دیـس  هک  دـنامن  رتتـسم  نیعمجا و  مهیلع  هیلع و  هَّللا  ۀـمحر  دـیآ  وکین 
دیس هتفگ  رایخالا  رابخا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  تسهّینـس  مارک  يافرع  لثاما  ماخف و  يایلوا  مظاعا  زا  هدومن  لقن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 

نیدلا دیرف  خیـش  تاقالم  تداعـس  يدش  نهدوجا  رد  یتشگزاب  نوچ  يدمآ  روهال  رد  تراجتب  نامرک  زا  وا  ینامرک  دومحم  نب  دـمحم 
نیدـلا دـیرف  خیـش  تمدـخ  اب  ار  وا  دـش  دـمآ و  نیرد  ینامرک و  دـمحا  دیـس  وا  مان  دوب  وا  مع  ناتلم  رد  یتفر و  ناتلمب  يدرک و  لـصاح 

نهدوجا تمیزع  خیش  تدارا  دصقب  اجنآ  زا  دمآ و  دوخ  مع  شیپ  ناتلم  رد  داد و  كرت  یلکب  ار  نامرک  لاوما  بابسا و  دش  ادیپ  یتبحم 
نهدوجاب دوشیمن  اهنیزا  تبحم  تفگ  ینامرک  دمحم  دیـس  تسزیزع  مه  اّیرکز  نیدـلا  ءاهب  مالـسالا  خیـش  هک  تفگ  ار  وا  وا  مع  دومن 

هعمج بش  رد  دش و  یلعا  نارای  لخاد  دمآ و  نیدلا  ماظن  خیش  تبحـصب  نیدلا  دیرف  خیـش  زا  دعب  دیـشک و  اهتـضایر  دش و  دیرم  دمآ و 
رد یتشچ  مساق  نب  لوسّرلا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  دش  نوفدم  هرتوچ  نارای  رد  دومن  تلحر  ۀئامعبس  رـشع و  يدحا  هنس 
نب دمحم  دیـس  نامز  ققحم  ینّابر  مولعب  ملاع  نآ  یـضترم  لوتب و  دـنبرگج  نآ  یفطـصم  دالوا  كاپ  دیـس  نآ  رکذ  هتفگ  رارـسالا  ةآرم 

یلهد رد  روهال  زا  دوب  زین  نامرک  تاداس  هقلح  رـس  تشاد و  مامت  یتبحم  یقدص و  دوب  راگزور  ناکلاس  زا  هرـس  سدـق  ینامرک  دومحم 
دوب هدرک  تنوکس  اجنآ  يو  یتفر  ناتلم  رد  ینامرک  دمحا  دیس  دوخ  مع  تاقالم  يارب  هدش  نهدوجا  نایم  رد  تشگزاب  تقو  رد  يدمآ 

قداص داقتعا  رکـشجنگ  تمدخب  ار  دمحم  دیـس  تفر  دمآ و  نیرد  ضرغلا  هدروآرد  روکذـم  دـمحم  دیـس  حاکن  دـقع  رد  دوخ  رتخد  و 
اب دوب  هتخاس  فرطرب  ار  ایند  تشیعم  بابـسا  رکـشجنگ  تبحم  هبلغ  زا  لاس  دنچ  زا  دعب  هدیدرگ و  فرـشم  تدارا  فرـشب  هدیـسرمهب و 

تفرگ تنوکس  شتمدخب  نهدوجا  رد  هحوکنم 
231 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نایم تسقباس و  خیاشملا  ناطلـس  زا  تدارا  رد  لاس  هدزاود  تشاد و  مایق  شتمدخب  لاس  هدژه  تدم  دوب  رکـشجنگ  نارای  نیرتبرقم  يو 
سک ود  ره  امش  هک  دومرف  رکـشجنگ  ترـضح  تهج  نآ  زا  دوب  هزادنایب  صالخا  يدنمتهج و  ینامرک  دمحم  دیـس  خیاشملا و  ناطلس 
رمع یقاب  دمآ و  یلهد  رد  خیاشملا  ناطلس  تمدخب  نادنزرف  اب  دمحم  دیس  ببس  تبحم  نادب  ات  دشاب  تاخاوم  امش  نایم  دیـشاب و  اجکی 

ناطلس تشگیمن  رضاح  هدئام  رد  دمحم  دیس  دش  جازم  ریغت  یـسب  دمحم  دیـس  ءابا  زا  خیاشملا  ناطلـس  یتقو  دینارذگ  يو  تبحـص  رد 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 203 

http://www.ghadirestan.com


ماظن انالوم  هک  دومرف  ترضح  نآ  سپ  تسا  هداتسیا  ترضح  نآ  شیپ  دمحم  دیـس  هک  دید  باوخ  رد  ار  هانپ  تلاسر  ترـضح  خیاشملا 
اهتمدخ درب و  هارمه  هدومن  يرادلد  عاونا  تفر و  دمحم  دیس  هناخب  خیاشملا  ناطلس  دش  زور  نوچ  تسنم  نادنزرف  زا  دمحم  دیـس  نیدلا 
تـسب رب  یتسه  تخر  خـیاشملا  ناطلـس  لقن  زا  شیپ  لاس  هدراـهچ  تشگ  محازم  تمحز  یناـمرک  دـمحم  دیـس  زور  دـنچ  زا  دـعب  درک 

هَّللا ۀمحر  تفای  نوفدم  یلع  نارای  هرتوچ  رس  رب  خیاشملا  ناطلس  هریظح  رد  دش  عقاو  ۀئامعبـس  رـشع و  يدحا و  هنـس  هعمج  بش  شتافو 
هتفگ و نسحتسم  لوق  رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  هیلع و 

یتح رما  ةرـصبلا و  دجـسمب  صاصقلا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  رجز  لاق  اذه  نم  رثکا  ینامرکلا  يولعلا  دـمحم  دیـسلا  انالوم  ۀـصقلا  رکذ  دـق 
هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ینغلب  ام  سانلا  غلبا  امنا  ءیشب و  تسل  لاق  ملعتم  مأ  ملاع  تنا  هل  لاقف  نیسحلا  یلع  یتاف  مث  ناک  ربنم  لک  مصق 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ءوضو  ینملع  هّللاب  كدشنا  لاق  هبوث و  ۀّفض  ذخاف  نسحلا  هعبتا  مث  قیلخل  هل  باشلا  اذه  نا  لاقف  ملـس  هلآ و  و 
یهتنا ءوضولا  هملعف  سوسطلا  باب  دنع  ءام  نم  تسطب  یتاف  ملس  و 

ریـس یف  ینامرکلا  كرابملا  نب  دمحم  دّیـسلا  انالوم  رکذ  دق  ۀخـسنلا  هذـه  دـیوست  نم  ةدـم  دـعب  تیار  مث  هتفگ  نسحتـسم  لوق  رد  زین  و 
هَّللا یضر  ءایلوالا  ماظنب  فورعملا  نیدلا  ۀلملا و  ماظن  دمحم  هَّللا  بیبح  یمس  هلالا  بوبحم  خیاشملا  ناطلس  هخیـش  طخ  نم  القن  ءایلوالا 

ةریره ابا  نا  هلوق و  یلا  ۀطـساوب  الا  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاع  نم  ائیـش  جرخی  نا ال  ۀیهلالا  ۀنّـسلا  ترج  دق  هصن و  ام  انع  هاضرا  هنع و  یلاعت 
هئاسک طسب  هرمع و  ةدـم  مزـال  نم  ۀـیاور  یلع  هتیاور  تداز  دـق  نینـس و  ثلث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  مزـالف  ریخ  نمز  ملـسا 

نع ءابعلا  ربخ  رکذ  مث  هنع  هَّللا  یضر  اّیلع  اهـسبلا  ۀقرخ  یف  رارـسالا  عدوا  نا  ةریره  یبأ  ءاسک  یف  مولعلا  عدوا  نمع  رکنی  فیکف  روهـشم 
اهنع یلاعت  هَّللا  یضر  ۀشئاع 

متشه داتشه و  هجو 

همجرتب لامکلا  بیذهت  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يزملا  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نیدـلا  لامج  هکنآ 
هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

ّیلع ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  يور 
232 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هباب نم  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب 

مهن داتشه و  هجو 

حیحـصت و باب  رد  نیعم  نب  ییحی  هررحم  تادافا  هررکم و  صوصن  يورهلا  تلـصلا  وبا  همجرتب  لاـمکلا  بیذـهت  رد  يزم  همـالع  هکنآ 
زا یکی  مجنپ  هجو  رد  اقباس  هچنانچ  هدومن  نایع  حـضاو و  بابلا  باـبرا  رب  ار  نآ  توبث  ققحت و  هدومن  رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  تاـبثا 

تابثا نینقتم  رباکا  تاقث و  ظافح  هلجا  زا  يزم  جاجحلا  وبا  دش و  دـهاوخ  روکذـم  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دـعب  ام  رد  یقاب  هدـش و  لوقنم  نآ 
نبا رـصتخملا  ۀمتت  یبهذ و  بیهذتلا  بیهذت  صتخم و  مجعم  ظافحلا و  ةرکذت  رظان  رب  وا  هرهبم  حـئادم  هرهزم و  دـماحم  هدوب  هینـس  دزن 

تاقبط یبلح و  هنحـش  نب  دیلولا  وبا  رظانملا  ضور  يونـسا و  نیدلا  لامج  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  نیدـلا  جات  هیعفاش  تاقبط  يدرولا و 
يدرب يرغت  نب  فسوی  نیدـلا  لامج  هرهاز  موجن  ینالقـسع و  رجح  نبا  هنماثلا  ۀـئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  يدـسا و  نیدـلا  یقت  هیعفاش 

یلع نب  دـمحم  عباسلا  نرقلا  دـعب  نم  نساحمب  علاط  ردـب  یقینزا و  مولعلا  ۀـنیدم  یطویـس و  نیدـلا  لـالج  ظاـفحلا  تاـقبط  يرهاـظلا و 
ماقم نیا  رد  تسحئال  حـضاو و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  للکم  جات  رـصاعم و  نامز  نسح  يولوم  نسحتـسم  لوق  یناکوشلا و 
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نب یکزلا  نب  فسوی  نیدلا  لامج  جاجحلا  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  نسحلا  نب  میحرلا  دـبع  دوریم  تارابع  ضعب  رب  افتکا 
امیـس هنامز ال  لها  ظفحا  روکذملا  ناک  قشمد  رهاظب  ۀـیرق  میملا  رـسکب  ةزم  یلا  ۀبـسن  يزملا  یبلحلا  یعاضقلا  فسوی  نب  نمحرلا  دـبع 
سانلا نع  اضبقنم  اّریخ  انّید  فیرـصتلا  ۀغللا و  یف  اماما  ناک  هتیارد و  هتیاورل و  ضرالا  راطقا  نم  ۀلحرلا  هیلإ  تهتنا  نیمدـقتملا و  لاجرلا 

بلح ۀنیدم  رهاظب  دلو  ۀیقرشالا  ثیدحلا  رادب  سرد  فارطالا و  باتک  لاجرلا و  ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  فنـص  اریقف  فلکتلل  احراط 
نیعبرا و نیتنثا و  ۀنس  رفـص  رـشع  یناث  ۀیفرـشالا  ثیدحلا  راد  یف  اهب  یفوت  نا  یلا  قشمد  نطوتـسا  ۀئامتـس و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  یف 

ثدحم دحوالا  ظفاحلا  ربحلا  ملاعلا  مامالا  يزملا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  ۀـئامعبس و 
ةزملاب و أـشن  هنـس 653 و  بلحب  دـلو  یعفاشلا  یبلکلا  مث  یعاضقلا  فسوی  نب  نمحرلا  دـبع  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  نیدـلا  لامج  ماـشلا 

وهف لاجرلا  ۀفرعم  اما  ۀیبرعلا و  ءارق  فیرصتلا و  یف  اهیف و  رهم  ۀغللا و  یف  رظن  ریثکلا و  عمس  لحر و  نأشلا و  اذه  یلع  لبقا  مث  الیلق  هقفت 
ملع نم  اهیلإ  قبس  ام  تالـصفم  تالکـشم و  حضوا  هسلاجم و  یلما  فارطالا و  لامکلا و  بیذهت  فنـص  هلثم  نویعلا  رت  مل  اهئاول  لماح 
رکذ رد  موـلعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا  ۀنس 732 و  رفـص  رـشع  یناث  تبـسلا  موی  تام  ۀیفرـشالا  ثیدحلا  راد  ۀخیـشم  یلو  هلاجر و  ثیدحلا و 

خیشلا یقشمدلا  یعاضقلا  یبلکلا  فسوی  نب  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  مهنم  هتفگ و  هیعفاش  همئا  یناث  فنص 
233 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هیلإ  نیثدحملا  ۀسایر  تهتنا  دق  تاعاطلا و  بابلج  عردتملا  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  ۀیار  لماح  هنامز  ظفاح  يزملا  جاجحلا  وبا  نیدلا  لامج 
ریثک ال قلخ  یکبـسلا و  مامالا  خیـشلا  سانلا و  دیـس  نبا  یبهذـلا و  یلازربلا و  ۀـیمیت و  نبا  هنم  عمـس  ۀنـس  نیـسمخ  وحن  ثدـح  ایندـلا و 

نیتنثا ۀنس  یفوت  ۀئامتس  نیسمخ و  عبرا و  ۀنس  دلو  فارطالا  باتک  هلثم و  فنصی  مل  هنا  یلع  عمجملا  لامکلا  بیذهت  فنـص  نوصحی و 
رهازلا جـالبنالا * رهاـبلا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  جاومـالاب * فذاـقتملا  مـهرحب  جاـجحلا * وـبا  يّزملا  اذـهف  یهتنا  ۀئامعبـس  نـیعبرا و  و 

یف ههجو  یلع  رام  جاجللا * ززلتلا و  شابغا  یف  ّراغ  جاعزنالا * لوکنلاب و  هنع  دـئاحلا  و  جاجوعالا * فارحنالاب و  هنع  قراملاف  جالتبالا *
جالتخالا نع  ۀنوماملا  بحالملا  نع  غئاز  جاجفلا * ۀحضاو  قحلا  نم  كرات  جامتهالا * ةریحلا و  بسابس 

مدون هجو 

لوتبلا و یـضترملا ع و  یفطـصملا ص و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد  يراصنالا  يدـنرزلا  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لاـمج  هکنآ 
نیملاعلا بر  لوسر  نییبنلا و  متاخ  نیلـسرملا و  دّیـس  بانج  لئاضف  یلع  لمتـشم  لوـالا  طمـسلاف  هتفگ  باـتک  بیترت  رکذ  رد  نیطبـسلا 

ۀنیدم باب  همع و  نبا  بقانم  یلع  هتازجعم و  هتایآ و  نم  هب  یلاعت  هَّللا  هصخ  ام  هتافص و  هلئامش و  نیلصملا و  تاولـص  لضفا  هیلع  دمحم 
هنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هملع 

مکی دون و  هجو 

نینمؤملا ریما  بقانم  یف  لّوالا  طمسلا  نم  یناثلا  مسقلا  هتفگ  باتک  لوا  طمس  یناث  مسق  ناونعب  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  زین  هکنآ 
هملع ۀـنیدم  باب  همع و  نبا  لوسرلا  نیع  ةرق  لوتبلا  ۀـمطاف  جوز  نیقیّدـصلا  ءایلوالا و  سار  نیقیلا و  قحلا و  جـهانم  نیع  نیقتملا  ماما  و 

هنید ۀماقا  یلاعت و  هناحبـس و  هَّللا  تاذ  یف  دّیـس و  ماما  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  يذـّلا  یبتجملا  یـضترملا  هیبا  ونـص  نیع  ةرق  هیخا و  هرزاوم و 
دمحم نیملاعلا  بر  لوسر  یخا  نیدلا و  بوسعی  ۀیفاو  مامذـلا  دوهعلاب و  یه  یّتلا  ۀـمهلا  ۀـیعاولا و  نذالا  لوقعلا و  بلقلا  يذ  دـّیا  يوق 
ۀیالولا ناینب  سـسافاینامالا  یلاعملا  لان  هلـضف  نم  وهردق  تاومـسلا  قوف  الع  یلعایلاعت ع  دیجملا  شرعلا  ۀـمق  یلعهدـجم  قدارـس  یلاعلا 

روقولا و دّیسلا  روصهلا و  مغیضلا  روصنملا و  لطبلا  روتبلا و  فیسلا  رـساکلا و  باقعلا  رهاقلا و  ثیللا  اینامالا  هنم  قیقحتلا  ووذ  زاح  وانقتم 
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هَّللا دـسا  متالا  یفوالاب و  ضوحلا  نم  نینمؤملا  یقاس  مشالا و  قهاشلا  دوطلا  مضخلا و  رخازلا  بابعلا  روشنملا و  ملعلا  روجـسملا و  رحبلا 
ۀیزمب فرشملا  راهطالا  ۀّمئالا  یبأ  رارکلا 

تنک نم 
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هالوم یلعف  هالوم 
ةوعدب دیوملا  و 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا 
باغ ّلک  ماغرـض  نیرع و  لک  ربزه  بارـضلا  ناعطلا و  نادـیم  سراف  بارحملا  یف  همتاخب  قدـصتملا  بازحالا  مزاه  باصنالا و  رـساک 

نم صوصخملا  باع  مذ و  ّلک  نع  هبانج  ءاقنل  هیلاعم  حدق  یف  حدـق  نع  باترم  ماذ و  لک  نایب  باتغم و  باتغم و  ّلک  ناسل  ّلک  يذـّلا 
لزن یحولا و  لزن  هئافطـصا  هلـضفب و  باب و  ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و  رادل  هناب  هیلع  صوصنملا  باختنالا  ةّوخالا و  ۀمارکب  ۀّیوبنلا  ةرـضحلا 

نیهاربلا وذ  باـطخلا  عطقنا  هَّللا و  باـب  و  حون * کـلف  میظعلا و  أـبنلا  وه  بارتـلا  یبأ  نسحلا و  یبأ  نیتناـحیرلا و  یباـب  ینکملا  باـتکلا 
نم یــصاعملا  راـحب  یقرغ  یجنم  تاـکربلا و  ندـعم  ریخلا و  عوـبنی  ۀـغلابلا  جـجحلا  تاـمارکلا و  بحاـص  ۀـغماّدلا و  تاـیالا  ۀـعطاقلا و 

سایخا و سامره  ناعطلا  ةزراـبملا و  محق  یف  ساربن و  ۀلالـضلا  ۀـلاهجلا و  ملظ  یف  وه  يذـّلا  ماـمالا  تاکردـلا  يواـهملا و  يزاـخملا و 
دح و مهو و  اهب  طیحی  یتلا ال  هبقانم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هبرق  یف  ام  ساسا و  هلئاضف  ۀینیقیلا  مکحلا  مولعلا و  نئادمل 

یـصو یلع ع  رّهطم * نیملاعلا  هَّللا  لوسر  صدّمحم * مارکلا  لسرلا  متاخ  وخا  سابتلا  ۀبیر و  ۀهبـش و  لقع  نید و  يار و  يذ  دـنع  سایق 
عدـبم نیلقثلا * یلوـم  لـسرلا و  ثراو  نیـسحلا ع * نـسحلا ع و  نیطبـسلا  وـبا  ردـیح * لـیل  اـهیلإ  رغلا  ةداـسلا  وـبا  هریزو * یفطـصملا و 
ةوفـص راـتخملا  دـمحا  وخا  ننجلا * یقوا  ددـعلا و  یفوا  نم  هدـالوا * بح  هبح و  يذـّلا  نتملا * تاـیمع  ضیفم  و  مراـکملا * تامیـسج 
رونلا نیصخش و  ارهظ  امه  نسحلا * وبا  نینمؤملا  ریما  یلع ع  دمحم ص * نیلسرملا  ماما  رهص  و  ننملاب * نیمایملا  رغلا  ةداسلا  وبا  مشاه *

حال ام  هَّللا  ةالـص  مهیلع  نمف  هتیالو * انیجنت  نا ال  و  ۀـطخ * لـک  یف  لوماـملا  رزولا  وه  نملعاـف * رونلا  سفنلا و  ثیدـح  صنب  دـحاو *
نتفلا یلع  میسنلا  ضارمم  به  ام  و  بکوک *

مود دون و  هجو 

اوجهتنا قافولا و  قیرط  اوکلس  اوجهتبا و  باحصالا و  اهب  فرتعا  يرخا  ۀلیضف  هتفگ  نیطمسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  زین  هکنآ 
اّیلع تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع 

امک ال تسحئال  حضاو و  روکذم  باتک  ردص  زا  نیطمسلا  ررد  مظن  رابخا  ثیداحا و  دانتـسا  خومـش و  ياهتنا  دامتعا و  قوثو و  لامک  و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  رونلا  ثیدح  دلجم  یف  هلقن  یتایس  هعجار و  نم  یلع  یفخی 

موس دون و  هجو 

هتفگ لوتبلا ع  لوسرلا ص و  لآ  لضف  ۀفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  رد  يدنرز  زین  هکنآ 
دارأ نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  يور 
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اّیلع تایلف  اهباب 
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فقتـس تسرهاب و  رهاظ و  نآ  ردـص  رظان  رب  لوصولا  جراعم  راثآ  تایاور و  تناتم  ماکحتـسا و  تیاغ  تنازر و  ناصحتـسا و  تیاـهن  و 
رونلا ثیدح  دلجم  یف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هیلع 

مراهچ دون و  هجو 

مراهچ دون و  هجو 
یـضر یمـشاهلا  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبأ  نبا  یلع  نسحلا  یبأ  نینمؤملا  ریما  ۀفالخ  یف  باب  هتفگ  مالعالا  باتک  رد  يدنرز  زین  هکنآ 

ونص نیع  ةرق  هیخاوم و  هرزاوم و  هملع و  ۀنیدم  باب  هّمع و  نبا  وهف  بلطملا  دبع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  عمتجی  هنع  هَّللا 
نیقیلا و قحلا و  جهانم  نیبم  نیدـلا  بوسعی  امامذ  ادـهع و  اهافوا  امالـسا و  ۀـمالا  هذـه  لوا  لوسّرلا  نیع  ةرق  لوتبلا و  ۀـمطاف  جوز  هیبا و 
ةرهاظلا و تامارکلا  وذ  روتبلا  فیّسلا  روصهلا و  ثیللا  روشنملا و  ملعلا  روجسملا و  رحبلا  نیقتملا  ةرربلا  ماما  نیقیدّصلا و  ءایلوالا و  سار 
باـختنالا و ةوخـالا و  ۀـمارکب  ۀـیوبنلا  ةرـضحلا  نم  صوصخملا  راـهطالا  ۀّـمئالا  وبا  رارکلا  هَّللا  دـسا  ۀـغلابلا  جـجحلا  ۀـعطاقلا و  نیهاربلا 
* حون کلف  میظعلا و  أبنلا  وه  بارتلا  یبأ  نسحلا و  یبأ  نیتناحیرلا و  یباب  ینکملا  باب  ملعلا  ۀنیدم  ۀـمکحلا و  رادـل  ّهناب  هیلع  صوصنملا 

ۀّیزمب فرشملا  باطخلا * عطقنا  هَّللا و  باب  و 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

ةوعدب دّیوملا  و 
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لآ  ّمهّللا و 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  نع  فشک  مک  باحرلاب و  حیرط  حیرج و  باصم و  لیتق و  نم  هل  مکف  بازحالا  مزاه  باصنالا و  رـساک 
هّصخ یتح  یسوب  ةدش و  نم 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوقب 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هیف  هَّللا  لزنا  یتح  یبرک  ۀّمغ و  نم  هنع  جرف  مک  و 

َو ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هدـالوا  یف  هیف و  لزنا  اـمب  اریفوت  یلعلا  ماـسقا  نم  هّظح  هرفو  ۀـعفر و  افرـش و  هداز  مث 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 

ۀمرکم ۀیاغ و  لک  یلا  قابسلا  ۀبلح  یف  وهف  اریضنت  ةراضن و  ۀلالج و  ۀناکم و  اهب  هداز  اریقوت و  اهب  هَّللا  هرقو  هناش  یف  تلزن  ۀیآ  نم  مک  و 
ضعب یلا  ةراشالا  یف  ردقلا  اذه  یّلصم و  ۀجیدخ  دعب  عست  وا  عبـس  وا  تس  یف  هنـس  رغـص  عم  مالـسالا  یلا  ةردابملا  یلا  یّلجم و  ۀبقنم  و 

یفطـصملا و لضف  یف  نیطمـسلا  ررد  مظن  باتک  حاحـصلا و  نیعبرالا  باتک  ۀـثلثلا  انبتک  یف  انعمج  دـقان  انهه ال  فاک  هبقاـنم  هلئاـضف و 
افرط ةرخافلا  هبقانم  ةرهازلا و  هلئاضف  نم  لوتبلا  لوسرلا و  لآ  لـضف  ۀـفرعم  یلا  لوصولا  جراـعم  باـتک  نیطبـسلا و  لوتبلا و  یـضترملا و 

هّینس ظاقیا  ماظع  مخافا  ظافح و  مالعا  لثاما  زا  يدنرز  هک  دنامن  بجتحم  فیناصتلا و  یف  ةداعالا  انهرکف  احلاص 
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نیا رد  دینـش  یهاوخ  لیـصفتب  رون  ثیدح  دلجم  رد  تارـضح  نیا  تادافا  بسح  وا  راطخالا  ۀیماش  رثآم  رادقملا و  ۀیلاع  رخافم  دشابیم 
رد یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  دینـش - دیاب  تسوا  تلابن  تلزنم و  ولع  تلالج و  تبترم و  ومـس  لامکب  نذوم  هک  تارابع  ضعب  رب  اج 

هتفگ  لآللا  رهاوج  دقع  حرش  یف  لاملا  ةریخذ 
ۀلدالا مزال  یضتقملا و  ۀلجالا و  هررق  يذلا  اذه 

یلع دیـسلا  لـثم  هوررح  کـلذ و  اوررق  فیرـشلا  تیبـلا  لـهال  تایـصوصخلا  هذـهب  ۀـلدالا  مهل  تحرـص  اّـمل  ءاـملعلا  ۀـلجا  نا  کـلذ  و 
رجح نبا  مالسالا  خیـش  هّللعم و  یف  یعفاشلا  يدنرزلا  ۀجحلا  هرئاخذ و  یف  یعفاشلا  يربطلا  ظفاحلا  هرهاوج و  یف  ۀنّـسلا  ماما  يدوهمـسلا 
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تیبلا و لها  رکذ  یف  تیملا  ءایحا  ۀمطاف و  ةدّیـسلا  بقانم  یف  ۀمـسابلا  روغثلا  یف  یعفاشلا  یطویـسلا  نیّدلا  لالج  هقعاوص و  یف  یعفاشلا 
لیلج بقلب  ار  يدنرز  یلیجع  همالع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا  ینـسا  نیطبـسلا و  یف  نیطمـسلا 

نیا تعفر  تمظع و  هینـس  رابحا  نیدـقنم  رابک و  نیققحم  تاداـفا  عبتتم  رب  هدومن و  دودـعم  ءاـملع  هلجا  زا  ار  وا  هدومرف و  فصو  تجح 
ۀجح تبث  نیلوبقملا  ةاورلا  یف  تاراـبعلا  ـالعاف  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  ردـص  رد  یبـهذ  تسا  راکـشآ  ادـیپ و  میظع  فـصو  میخف و  بقل 

؟؟؟ خیش ثیدحلا و  حلاص  ثیدحلا و  دیج  قدصلا و  هلحم  مث  ساب  هب  سیل  هب و  ساب  قودص و ال  مث  ۀقث  مث  ۀقث  ۀقث  نقتم  ۀقث  ظفاح 
نب دمحا  نب  دمحم  رکب  وبا  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  کلذ و  وحن  حلیوص و  هَّللا و  ءاش  نا  قودص  ثیدـحلا و  نسح  خـیش و 
نب میحرلا  دبع  نیدلا  نیز  ۀقثلا و  قوف  ۀجحلا  نا  امک  فرعلا  یف  دـیفملا  نم  یلعا  ظفاحلا  هتفگ و  دـیفملاب  فورعملا  بوقعی  نب  دـمحم 
لیق اذاف  یتش  بتارم  یلع  لیدـعتلا  حرجلا و  یف  ظافلالا  تدـجو  متاح  یبأ  نبا  لاـق  هتفگ  ثیدـح  نیا  ۀـّیفلا  حرـش  رد  یقارعلا  نیـسحلا 
طباض وا  ظفاح  ّهنا  لدعلا  یف  لیق  اذإ  اذک  ۀجح و  وا  تبث  لیق  اذإ  اذک  حالصلا و  نبا  لاق  هثیدحب  جتحی  نمم  وهف  نقتم  وا  ۀقث  هنا  دحاولل 
دواد یبأ  مالکف  هتفگ  لیدعت  ظافلا  توافت  رکذ  رد  ثیدحلا  ۀّیفلا  حرـش  رد  يواخـس  ۀقثوا و  ۀـجح  لاقی  نا  تارابعلا  عفرا  بیطخلا  لاق 

يرجالا لاق  سانلا  یطخی  امک  یطخی  ۀقث  لاقف  لیبحرش  تنب  نب  نامیلس  نع  هلاس  يرجالا  ّنا  کلذ  ۀقثلا و  نم  يوقا  ۀجحلا  نا  یـضتقی 
نبا لاق  ۀجحب و  سیل  ۀقث و  سنوی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  یف  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  لاق  اذک  لبنح و  نب  دمحا  ۀـجحلا  لاق  ۀـجح  وه  تلقف 
عفرا لاق  ثیح  بیطخلا  اهمدق  ۀتکنلا  هذهل  ناک  ۀجحب و  سیل  قودص و  سیوا  یبأ  یف  ۀجحب و  سیل  ۀقث و  قاحـسا  نب  دـمحم  یف  نیعم 
طاحا نم  نیثدحملا  حالطصا  یف  ظفاحلا  مث  هتفگ  لئامـشلا  حرـش  یف  لئاسولا  عمجم  رد  يراق  یلع  الم  ۀقث و  وا  ۀجح  لاقی  نا  تارابعلا 

نم ۀجحلا  لماکلا و  ذاتـسالا  وه  مامالا  خیـشلا و  ثدحملا و  هیف و  بغارلا  يدـتبملا  وه  بلاطلا  ادانـسا و  انتم و  ثیدـح  فلا  ۀـئامب  هملع 
عیمجب هملع  طاـحا  يذـّلا  وـه  مکاـحلا  اـخیرات و  الیدـعت و  اـحرج و  هتاور  لاوـحا  ادانـسا و  اـنتم و  ثیدـح  فـلا  ۀـئامثالثب  هملع  طاـحا 

ثیدـحلا اذـه  تبثا  دـق  مرتحملا * لجبملا  رباکلا  مهتجحب  مرحلا * ثدـحم  يدـنرزلا  ظـفاحلا  اذـهف  یهتنا  کلذـک  ۀـیورملا  ثیداـحالا 
مرب ّلذم و  ّلکل  یفانلا *

237 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حدقلاب ملکتی  و ال  مرـص * هنامیا و  لبح  مزج  نم  ّالا * دعب  هنعطب  هوفتی  الف  مرتعا * ضرتعا و  بیر  لکل  ۀئرادلا  ۀغیلبلا * ۀغلابلا  هتدافا  یف 

خفن نم  ّالا  لیلاضالاب * هیف  لضی  و ال  مرتجا * میظعلا و  مثالا  بقتحا  نم  ّالا  لیطابالا * هیف  قفلی  و ال  مرخ * هنید و  ساسا  ملث  نم  ـالا * هیف 
مرص ریغ  یف 

مجنپ دون و  هجو 

قبسلا بصق  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  قاقحا  تابثا و  رامضم  رد  یعفاشلا  یقشمدلا  یئالعلا  يدلکیک  نب  لیلخ  دیعـس  وبا  نیدلا  حالـص  هکنآ 
ثیدـح نیا  رکذ  رد  هنـسح  دـصاقم  رد  يواخـس  همالع  هدرـشف  نآ  تیبثت  قیقحت و  يداو  رد  مدـق  راوهنادرم  هدرب  شیوخ  نارقا  نایعا  زا 

يوار ۀیواعم  یبأ  نوکل  هتحصب  دهـشی  ام  نیب  مث  رظن  هیف  يدنع  لاقف و  کلذب  هیلع  مکحلا  یف  فقوتلاب  یئالعلا  حرـص  لب  هتفگ  فیرش 
یلع مکح  نمف  هریغ  ۀنییع و  نباک  هدارفاب  جتحی  ظفاح  ۀقث  ۀـیواعم  وبا  لاق و  هنود  وه  نّمم  روذـحملا  لازف  هب  ثدـح  سابع  نبا  ثیدـح 

ثیدحک وه  لب  لوقعلا  اهابات  یّتلا  ةرکنملا  ظافلالا  نم  وه  سیل  لاق و  أطخأ  دقف  بذکلاب  کلذ  عم  ثیدحلا 
یتماب یتما  محرا 

هتبوجا یف  تلقن  هطخ  نم  یئالعلا و  نیدلا  حالص  ظفاحلا  لاق  هتفگ  هعونصم  یلآل  رد  یطویس  همالع  دمتعم و  عینص  وه  یـضاملا و  ینعی 
ۀعوضوم اهنا  یعدا  يوغبلا و  حیباصم  یلع  ینیوزقلا  جارّسلا  اهبقعت  یّتلا  ثیداحالا  نع 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
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هریغ و نازیملا و  یف  یبهّذلا  مهنم  ۀعامج  هدـعب  لاق  کلذـک  لکلا و  نالطبب  مزج  ةدـع و  قرط  نم  تاعوضوملا  یف  جرفلا  وبا  هرکذ  دـق 
هب روهشملا 

اذه مالـسلا  دبع  اعوفرم و  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا  یبأ  ۀـیاور 
اریثک هیف  اوملکت 

وبا برـض  قودصب و  يدنع  نکی  مل  متاح  وبا  لاق  یـضفار و  ینطقرادلا  داز  مهتم  يدـع  نبا  ینطقرادـلا و  لاق  ۀـقثب و  سیل  یئاسّنلا  لاق 
ۀقث لاقف  تلـصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلئـس  لاق  يرودلا  ینعی  سابع  انث  مصالا  انث  مکاحلا  لاق  دقف  کلذ  عم  هثیدـح و  یلع  ۀـعرز 

ثدح دق  سیل  تلقف أ 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم  یبأ  نع 

نم مکاحلا  هقاس  مث  نیعم  نبا  نع  ةرزج  حلاص  يور  کلذک  ۀـیواعم و  یبأ  نع  ۀـقث  وه  يدـیفلا و  رفعج  نب  دـمحم  هب  ثدـح  دـق  لاقف 
دبع تلّصلا  وبا  ءيرب  دقف  یئالعلا  لاق  ۀیواعم  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  نع  ظفاح  ۀقث  وه  سیرـضلا و  نب  ییحی  نب  دمحم  قیرط 

ۀلاحتسا يأ  اذإ و  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهیلع و  قفتملا  مهظافح  خویـشلا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  ۀیواعم  وبا  هتدهع و  نم  مالّـسلا 
هذه نع  باوجب  هعضوب  مزج  ثیدحلا و  اذه  یف  ملکت  نم  لک  تأی  مل  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  قح  یف  اذه  لثم  معلـص  یبنلا  لوقی  نا  یف 

کلذ عم  نیعم و  نبا  نع  ۀحیحصلا  تایاورلا 
238 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دهاش هلف 
نع لیهک  نب  ۀملس  نع  هَّللا  دبع  نب  کیرش  نع  یموّرلا  نب  رمع  نب  دمحم  نع  يرازفلا  یسوم  نب  لیعامسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور 
نب دمحم  نم  هریغ  یجنکلا و  ملـسم  وبا  هاور  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  اعوفرم  ّیلع  نع  یحبانـصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀلفغ  نب  دـیوس 

یمورلا نارمع 
جارخا دعب  يذـمرتلا  لاق  نیل و  هیف  ۀـعرذ  وبا  لاق  دواد  وبا  هفعـض  نایح و  نبا  هقثو  دـق  حیحـصلا و  ریغ  یف  يراخبلا  هنع  يور  نمم  وه  و 

ریغ تاقثلا  نم  دحا  نع  اذه  فرعی  یحبانـصلا و ال  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  اذـه  مهـضعب  يور  دـق  بیرغ و  ثیدـح  اذـه  ثیدـحلا 
هل قلع  ملسم و  هب  جتحا  یضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دبع  نبا  وه  کیرـش  هب و  درفتلا  نم  یمورلا  نارمع  نب  دّمحم  يرب  دقف  یئالعلا  لاق  کیرش 

کیرـش نم  هملع  یف  عروا  طق  ادحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدحلا و  نسح  ۀـقث  یلجعلا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  يراخبلا و 
ۀلفغ نب  دیوس  نال  یحبانـصلا  هنم  طقـسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  ۀیواعم و ال  یبأ  ثیدح  یلا  ّمضنا  اذإ  فیکف  انـسح  هدرفت  نوکی  اذـه  یلعف 
ۀلعب هریغ  جرفلا و ال  وبا  تای  مل  دیناسالا و  لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  یحبانصلا  رکذف  مهنم  عمس  ۀعبرالا و  ءافلخلا  كردا  مرضخم  یعبات 

يذتغملا توق  رد  یطویـس  زین  یئالعلا و  نیدلا  حالـص  ظفاحلا  مالک  یهتنا  ردصلاب  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  کیرـش  ثیدح  یف  ۀحداق 
مکح ةدع و  قرط  نم  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  هرکذ  ثیدحلا  اذـه  هتبوجا  یف  یئالعلا  نیدـلا  حالـص  ظفاحلا  لاق  هتفگ و 

يورهلا حلاص  نب  مالسلا  دبع  تلصلا  یبأ  ۀیاور  هب  روهشملا  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذلا  مهنم  ۀعامج  هدعب  لاق  کلذک  ّلکلا و  نالطبب 
لاـق ۀـقثب و  سیل  یئاـسّنلا  لاـق  اریثک  هیف  اوملکت  اذـه  مالـسلا  دـبع  اـعوفرم و  ساـبع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعـالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع 
کلذ عم  هثیدح و  یلع  ۀعرز  وبا  بوص  قودصب و  يدنع  نکی  مل  متاح  وبا  لاق  یـضفار و  ینطقرادلا  داز  مهتم  يدـع  نبا  ینطقرادـلا و 
ثدح دق  سیل  تلقف أ  ۀقث  لاقف  تلـصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلئـس  لاق  يرودلا  ینعی  سابع  انثدح  مصالا  انثدـح  مکاحلا  لاق  دـقف 

ۀیواعم یبأ  نع 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

مکاحلا هقاس  مث  نیعم  نبا  نع  اضیا  ةرزج  حلاص  يور  کلذک  ۀیواعم و  یبأ  نع  ۀقث  وه  يدـیفلا و  رفعج  نب  دـمحم  هب  ثدـح  دـق  لاقف 
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دمحم نب  دمحا  تلـصلا  وبا  لاق  ۀیواعم و  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  نع  ظفاح  ۀقث  وه  سیرـضلا و  نب  ییحی  نب  دمحم  قیرط  نم 
هل لیقف  بذکی  نمم  سیل  لاقف  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاس  زرحم  نب 

ملعلا ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف 
ثیدح نم  وه  لاقف 

239 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیداحالا و هذه  بلطی  ارـسوم  الجر  تلـصلا  وبا  ناک  لاق  هنع و  فک  مث  امیدـق  ۀـیواعم  وبا  هب  ثدـح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀـیواعم  یبأ 

دق مهیلع و  قفتملا  مهظافح  خویشلا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  ۀیواعم  وبا  هتدهع و  نم  مالـسلا  دبع  تلـصلا  وبا  ءيرب  دقف  تلق  خیاشملا  مزلی 
ملکت نم  لک  تای  مل  یلع و  قح  یف  اذه  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لوقی  نا  یف  ۀلاحتـسا  يأ  اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت 
ثیدح نم  يذمرتلا  هاور  دهاش  هلف  کلذ  عم  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحصلا  تایاورلا  هذه  نع  باوجب  هعضوب  مزج  ثیدحلا و  اذه  یف 

نابح و نبا  هقثو  دـق  حیحـصلا و  ریغ  یف  يراخبلا  هنع  يور  نمم  وه  یموّرلا و  رمع  نب  دـمحم  نع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هاور  ّیلع و 
نع اذه  فرعی  یحبانـصلا و ال  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  اذـه  مهـضعب  يور  يذـمرتلا  لاق  نیل و  هیف  ۀـعرز  وبا  لاق  دواد و و  وبا  هفعض 

هل قلع  ملسم و  هب  جتحا  یضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دبع  نبا  وه  کیرـش  درفتلا و  نم  یمورلا  نب  دمحم  ءيرب  دقف  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا 
کیرـش نم  هملع  یف  عروا  طق  ادحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدحلا و  نسح  ۀـقث  یلجعلا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  يراخبلا و 

دیوس نال  یحبانـصلا  هنم  طقـسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  مدقتملا و ال  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یلا  مضنا  اذإ  فیکف  انـسح  هدرفت  نوکی  اذـه  یلعف 
جرفلا و ال وبا  تای  مل  دیناسالا و  لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  یحبانصلا  رکذف  مهنم  عمس  ۀعبرالا و  ءافلخلا  كردا  مرـضخم  یعبات  ۀلفغ  نب 

نیا رکذ  رد  تاعیدب  تکن  رد  یطویـس  زین  یئالعلا و  مالک  یهتنا  ردصلاب  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  کیرـش  ثیدح  یف  ۀحداق  ۀلعب  هریغ 
نا هصخلم  لصالا و  یف  هتقـس  لیوط  لصفب  ثیدحلا  اذه  یف  يزوجلا  نبا  یلع  یئالعلا  دیعـس  وبا  ظفاحلا  بقعت  هتفگ و  فیرـش  ثیدح 

نـسحلا ۀـجرد  یلا  هقرطب  یهتنی  هنا  لصاحلا  لاق و  نا  یلا  رظن  کلذ  یف  يدـنع  هعـضوب و  هریغ  يزوجلا و  نبا  مکح  ثیدـحلا  اذـه  لاق 
هرهتشم ثیداحا  باتک  رظان  رب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یئالع  ظفاح  نیسحت  اعوضوم و  نوکی  نا  نع  الـضف  افیعـض  نوکی  الف  هب  جتحملا 

نب دمحم  داشّرلا  يدـهلا و  لبـس  يدوهمـس و  نیدـلا  رون  نیدـقعلا  رهاوج  یطویـس و  نیدـلا  لالج  هرثتنم  ررد  یـشکرز و  همالع  فیلات 
يوانملا و فؤرلا  دبع  ریدقلا  ضیف  يراق و  یلع  الم  ةاقرم  ینتف و  رهاط  دمحم  هرکذـت  ینانک و  قارع  نبا  هعیرـشلا  هیزنت  یماش و  فسوی 

هیلع فقتـس  تسرهاظ و  حضاو و  زین  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  نسحتـسم  لوق  یـسلماربش و  نیدلا  رون  فینـصت  هیندل  بهاوم  هیـشاح 
رظان رب  تارضح  نیا  دزن  وا  تلزنم  ومس  تبترم و  ولع  لامک  یئالع و  همیخف  حئادم  همیظع و  دماحم  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف 
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رجح نبا  هنماک  ررد  يدسالا و  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  میحرلا  دبع  هیعفاش  تاقبط  یبهذ و  صتخم  مجعم  ظافحلا و  ةرکذت 

حضاو و یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  علاط  ردب  یلبنح و  یمیلع  نمحرلا  دبع  نیدلا  ریجم  لیلج  سنا  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  ینالقسع و 
هنس 693 عیبر  یف  دلو  یئالعلا  يدلکیک  نب  لیلخ  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناکوش  دوریم  افتکا  تارابع  زا  یضعب  رب  اج  نیا  رد  تسراکـشا 
رکاسع و نب  مسقلا  مئادلا و  دبع  نبا  یبهذـلا و  نیدـلا  ناهرب  يرازفلا و  نیدـلا  فرـش  یلع  عمـس  ۀنس 703  یف  ثیدحلل  هعامـس  لوا  و 
لوصالا و هقفلا و  یف  فیناصتلا  فنص  رهم و  ۀیبرعلا و  هقفلاب و  کلذ  لبق  لغتـشا  راطقالا و  یلا  لحر  ۀئامعبـس و  یلا  اوغلب  ةریثک  ۀعامج 

ملعملا یـشولا  دـلجم و  یف  نیدـیلا  يذ  ثیدـح  حرـش  نیقتملا و  لامعا  یف  نیعبرالا  ضئارفلا و  ملع  یف  ضئارلا  ۀـفحت  اهنم  ثیدـحلا و 
ۀعفان و ةروهـشم  ةرئاس  ادج  ةریثک  ابتک  فنـص  ّهنا  رردلا  یف  رجح  نبا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هدج  نع  هیبا  نع  يور  نمیف 

ثیدـحلا سیردـت  ّیلو  فرـصلا و  وحنلا و  یف  هتمدـقم  بجاحلا و  نبا  رـصتخم  هیبنتلا و  ظفح  ءاـهقفلا و  ّيز  سبل  مث  دـنجلا  ّيزب  ناـک 
نم هرـصع و  لها  مجارت  ظفحی  باب  لک  یف  اعتمم  ناک  رواج و  ارارم و  جح  تام و  نا  یلا  هب  نطق  سدـقلاب و  ۀیحالـصلا  مث  ۀیرـصانلاب 
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ناک هریغ و  لاق  مهفلا و  ۀعرس  نهذلا و  ۀحص  عم  نأشلا  اذه  یف  مدقت  للعلا و  لاجرلا و  رـضحتسا  لاق  ظفحلاب و  یبهذلا  هفـصو  مهلبق و 
ئبنت هتافنـصم  دیناسالا و  نوتملا و  یف  ۀمالع  لاجرلاب  افراع  ظافحلا  ۀیقب  راص  یتح  هنونف  ثیدـحلا و  لوصالا و  وحنلا و  هقفلا و  یف  اماما 

نسح و مظن  هل  امیرک و  احیـصف  اراظن  ایکذ  امهریغ  لوصالا و  هقفلا و  یف  اماما  هنامز  ظفاح  ناک  يونـسالا  لاق  نف و  لـک  یف  هتماـما  نع 
يذلا مهعراب  و  یلتعا * خمـش و  يذـلا  مهظفاح  یئالعلا  اذـهف  یهتنا  ۀنـس 761  مرحملا  سماخ  سدـقلا  یف  تام  یتح  هلاح  یلع  رمتـسا 
همعلا نم  باج  نم  ّالا  هنع  فرحنی  الف  یلتخا * ۀهبش و  لک  لصا  عطق  و  یلج * بیر و  ّلک  یفنف  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  التما * علطـضا و 

یلطصا ۀنتفلا و  ران  دقوا  نم  الا  هنع  فدصی  و ال  الفلا * ۀمئاق 

مشش دون و  هجو 

هتفگ یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  رد  ینادمهلا  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  هکنآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  رباج  نع 

کلذ لثم  سنا  نع  دوعسم و  نبا  نع  و 

متفه دون و  هجو 

ثیدحلا هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبسلا  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  هکنآ 
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نورشعلا یناثلا و 
مث هرصن  نم  روصنم  هلذخ  نم  لوذخم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ماما  اذه  لاق  یلع ع و  دضع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ذخا  رباج  لاق 

یلزاغملا نبا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  هتوص و  ّدم 

متشه دون و  هجو 

هقیتع هخـسن  زا  نآ  هلوقنم  هخـسن  تسیملید و  رابخالا  سودرف  باتک  رـصتخم  هک  سودرفلا  ۀـضور  باـتک  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  هکنآ 
یبأ نب  یلع  بقانملا  بحاص  ملحلا  مرکلا و  عبنم  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  يوری  اـمب  حـتتفی  لّوـالا  باـبلا  هتفگ  تسرـضاح  فیحن  رظن  شیپ 

ههجو هَّللا  مرک  بلاط 

مهن دون و  هجو 

هتفگ و تسلمتشم  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  تایورم  رب  هک  رشع  يداح  باب  رد  سودرفلا  ۀضور  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  هکنآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  لاق  لاق  هنع 

مدص هجو 

رعش حرش  رد  تسقاوذالا  براشمب  موسوم  هک  هیضراف  هیرمخ  هدیصق  حرش  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  هکنآ 
محب  تجزم  اذإ  اودبی  مک  لاله و  اهریدت  سمش  یه  ساک و  ردبلا  اهل 
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يدمحم حور  ردب  زا  دارم  لدا  ریدقت  رب  دوب و  دهاوخ  یـسفن  قیاقح  نیدب  هک  دـیاش  هدوب و  یجراخ  نایعا  یناعم  مظان  دارم  دـیاش  هتفگ 
لالجلا و وذ  تبحم  بارـش  سوک  یقاس  هک  دـشاب  یلع  لاله  زا  دارم  تستبحم و  تقیقح  ياـعد  تیدـحا و  باـتفآ  رهظم  هک  هدوب  ص 

هک تسوا  لاصو  لالز  درومب  لاما  یفایف  ناشطعتم  لصوم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هک تسمکح  نیمه  ایبنا  رتهم  اب  ار  ایلوا  دیس  تسوزا  يوزج  هکلب  تسین  ردب  ریغ  لاله  هکنانچ  و 
هنم انا  یّنم و  ّیلع  دحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ 

رتهم قح  رد  ایبنا  دیس  هکنآ  هدش و  رهاظ  ایلوا  نایعا  قاوذا  براشم  موجن  يوضترم  قئاقح  مالعا  يوفطـصم و  عئارـش  ماکحا  جازتما  زا  و 
هک هدومرف  ایفصا 

ۀّمالا هذه  اوبا  تنا  انا و 
لها عیمج  رارـسا  تاجرد  لامک  لوصح  تسوا و  قیقحت  ملاعم  راونا  علطم  دـیحوت و  فراعم  رارـسا  عبنم  هک  اریز  تسانعمنیدـب  تراـشا 
نیا نوچ  نودتهملا و  يدتهی  یلع  ای  کب  يداهلا و  یلع  رذنملا و  انا  هک  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  وا  تیاده  عوبنی  زا  دوهش  فشک و 

زا يریغ  تعباتم  يداه  ماما  دوجو  اب  تسیلع و  تیـالو  تاکـشم  زا  سبتقم  يوره  قئاـقح  راونا  علاوط  هک  نادـب  دوش  فوشکم  وت  رب  رس 
تسیلوحا

مکی دص و  هجو 

عماج رد  ار  نآ  یناشخدب  نیدلا  ریهظ  نب  نیدـلا  دـجم  هتـشون و  دواد  بلاط  خیـش  يارب  هک  همانتزاجا  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  زین  هکنآ 
لها هیلاع  تاجرد  بولق و  بابرا  هینـس  بتارم  زا  نیا  ریغ  هتفگ و  كولـس  لها  تاـماقم  لاوحا و  زا  یـضعب  رکذ  دـعب  هدروآ  لسالـسلا 

ناطلس نیفراعلا  ۀجح  نیلصاولا  ةودق  يدنس  يدّیس  دوخ  خیش  تبحص  رد  نآ  تارمث  راثآ و  زا  یـضعب  فیعـض  نیا  هک  دوهـش  فشک و 
یلع هَّللا  ضافا  یناقدزملا  هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیدلا  قحلا و  فرش  یلاعملا  وبا  نیضرالا  یف  هَّللا  رس  نیدحوملا  ناهرب  نیققحملا 
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ۀلملا نکر  خیش  ینابر  ملع  فراع  مالسالا  خویش  خیش  تبحص  زا  وا  تسا و  هدرک  هدهاشم  هتفای و  نارفغلا  ۀمحرلا و  راحب  میرکلا  هحور 

ینیارفسا نمحرلا  دبع  نیدلا  رون  خیش  تبحص  زا  وا  تسا و  هدرک  تقیرط  ذخا  ینانمس  ۀلودلا  ءالعب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  و 
ققحم خیـش  زا  وا  يدادغب و  نیدـلا  دـجم  دیهـش  لصاو  خیـش  زا  وا  الال و  یلع  رئاس  لماک  خیـش  زا  یناقزوج و  دـمحا  دوخ  رکاذ  زا  وا  و 

بیجنلا وـبا  خیـش  زا  وا  رـسای و  راـمع  خیـش  زا  وا  يربـک و  نیدـلا  مجنب  فورعملا  یقوـیخلا  رمع  نـب  دـمحا  باـنجلا  وـبا  لـمکم  لـماک 
وبا زا  وا  یبرغم و  نامثع  خیش  زا  وا  یناکروک و  مساقلا  وبا  خیش  زا  وا  جاسن و  رکب  وبا  خیش  زا  وا  یلازغ و  دمحا  خیـش  زا  وا  يدرورهس و 
دواد زا  وا  یخرک و  فورعم  خیش  زا  وا  یطقـس و  يرـس  زا  وا  يدادغب و  دینج  هفئاطلا  دیـس  زا  وا  يرابدور و  یلع  وبا  زا  وا  بتاک و  یلع 
هَّللا دـسا  ملح  مرک و  عبنم  ملع  هنیدـم  باب  ایقتا  ناطلـس  ایلوا  ماـما  زا  وا  يرـصب و  نسح  خیـش  زا  وا  یمجع و  بیبح  خیـش  زا  وا  یئاـط و 

دمحم نیملاعلا  بر  لوسر  نیقتملا و  ماـما  نیلـسرملا و  دیـس  ترـضح  زا  وا  ههجو و  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاـغلا 
مالعا ياملع  لثاما  ماخف و  يافرع  هلجا  ماظع و  يایلوا  رباکا  زا  ینادمه  یلع  و  یهتنا - تایحتلا  لمکا  تاولـصلا و  لضفا  هیلع  یفطـصم 
هیبشت ثیدح  دلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  وا  هیلع  حـئادم  هینـس و  دـماحم  همیخف و  رثام  همیظع و  رخافم  هدوب  هّینـس  ماظع  ياهبن  دـجاما  و 

نم مهدنع  زرحملا  فوشملا * لضفلا  ۀـعاربلا و  قبـسلاب و  فوصوملا * مهمرق  و  فورعملا * مهربح  اذـهف  دینـش  یهاوخ  لیمج  لیـصفتب 
* یمعی یتلا ال  هفیناصت  یف  هتبثا  و  فوتکملا * دطوملا  فوصرملا * دیـشملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  فوصلا * عاونالا و  ۀبجعم  دماحملا *

ناـنرملاب مهتبـصع  یمر  و  فوتحلا * یحو  مهیلإ  قاـس  و  فونـالا * سطاـعملا و  نیرکنملا  نم  مغراـف  فورطم * ئـساخ  لـک  اـّلا  اـهنع 
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فوتنملا فوصلاک  هومربا  ام  ریص  و  فوسنملا * دامرلاک  هوقفل  ام  لعج  و  فویسلا * بضاوقلا و  دحاب  مهتفارز  یمصا  و  فوتهلا *

مود دص و  هجو 

رد تدایـس  بانج  هتفگ  بقانملا  ۀصالخ  رد  ینادمه  یلع  دیـس  هفیلخ  الم  ریماب  فورعملا  یناشخدـبلا  رالاس  نب  رفعج  نیدـلا  رون  هکنآ 
دنتفگ ار  مالّسلا  هئابآ  یلع  هیلع و  قداص  رفعج  قباس  ققحم  ماما  هک  تسا  هدروآ  رابخا  یضعب  رد  هک  تسا  هدروآ  هریخذ 

ربکتلا ماقم  ینم  ماق  قحلا  ءایربک  نکل  ربکتمب و  تسل  لاق  ربکتم  کنا  ّالا  ۀلیضف  لک  کیف  نا 
دوبان هیواز  رد  ار  یتسه  كاشاخ  دنزادرپب و  تیرـشب  تافـص  زا  ار  دوجو  هناخ  دـنزابرد و  انف  ماقم  رد  ار  یناسفن  قالخا  هک  هفئاط  ینعی 

یتعامج دنناشوپ و  ایح  ملح و  سابل  ار  یـضعب  اقل  هاگراب  رد  دنناشچ و  اقل  تبرـش  انف  تارارم  عرجت  زا  دعب  ار  نالوبقم  هنیآ  ره  دـنزادنا 
ماوع دـنناسر  روهظب  ناـشیا  زیزع  دوجو  رد  ار  تافـص  نآ  راـثآ  وحـص  ماـقم  رد  نوـچ  سپ  دـننادرگ  صوـصخم  اـیربک  ززعت و  تعلخب 

هیکاز و نادـبا  رد  هک  تسقلطم  ءایربک  تنطلـس  یلجت  قحب و  ززعت  نا  هک  دـنادیم  ققحم  فراع  اّما  دـنناد  ربکت  ناشیز  ار  نآ  ماـعنالاک 
ناشیا هرهاط  ماسجا 
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ام ُلَعْفَی  لب  يراـیتخا  تافـص  نآ  روهظ  رد  هن  يرارق و  یمارآ و  قلخ  لوبق  دراـب و  هن  يرادـقم و  دوخ  دزن  ار  ناـشیا  هن  دـسریم  روهظب 

* ُءاشَی
ُدیُِری ام  ُمُکْحَی 

هک دومرف  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نینمؤملا  ریما  یلزا  ياضف  زابهاش  ملح  مرک و  عبنم  ملع و  هنیدم  باب  هکنآ  و 
ریقفلا سلجم  یف  ینغلا  عضاوت  نسحا  ام 

ببـسب اینغا  ربکت  هک  اریز  دوب  ینعم  ناب  تراشا  یلاعت  هّللاب  ۀـقث  ءاـینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  کـلذ  نم  نسحا  یلاـعت و  هَّللا  باوث  یف  ۀـبغر 
اریز تسریقف  لاوحا  نسحا  نیا  دوب و  هّللاب  هّللاب  فراع  شیورد  ربکت  تسقحلا و  ریغب  نآ  هک  دـشاب  یناف  روما  ضراوع  یناسفن و  توخن 

يافرع مخافا  زا  رفعج  نیدـلا  رون  یهتنا و  تسفراع  لامک  تسلقاع  ناصقن  بجوم  هچنآ  هک  ینادـب  اـجنیزا  وا  نیقی  رب  تستلـالد  نیا  هک 
نیدلا دجم  لسالسلا  عماج  رظان  رب  وا  ناکم  ومس  ناش و  تلالج  دشابیم  هّینس  نیدنتـسم  نیحودمم  يالمک  مظاعا  نیدمتعم و  نیفورعم 

و لیلجلا * مهفراع  اذـهف  تسنایامن  ریهظ و  بطاخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هاـبتنا  یناشخدـب و  نیدـلا  ریهظ  نب 
رئاحلا نعرالا  الا  هلوبق * نع  هجولا  حیـشی  الف  لیق * لاـق و  ّلـکل  اـعطاق  اـمتح  لـیثالا * ریثـالا  ثیدـحلا  اذـهب  متح  دـق  لـیبنلا * مهرباـک 

و ال لیلاعالا * لیحلاب و  كوفاملا  قئاملا * ّالا  هیف  باتری  و ال  لیبسلل * یطخملا  غئازلا  فلخـالا  ـالا  هل * ودـعب  هنع  ضرعی  ـال  و  لیلـضلا *
لیلاضالا عدخلا و  كابش  یف  کبترملا * الا  هیف  يرتمی 

موس دص و  هجو 

هداد نیدحاج  بولق  قارحا  نیدناعم و  رودص  عاجیا  وا  نسح و  هجوب  یعفاشلا  یـشکرزلا  هَّللا  دبع  نب  رداهب  نب  دمحم  نیدلا  ردـب  هکنآ 
غاد دشاب  عوضوم  هکنآ  ياج  هچ  تسین  فیعـض  دوشیم و  هب  جـتحم  نسح  هجردـب  یهتنم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  ینعم  نیا  حیرـصتب 
لاـق هتفگ و  فیرـش  ثیدـح  نـیا  رکذ  رد  ریدـقلا  ضیف  رد  يداـنم  فوءّرلا  دـبع  هداـهن  نیدـئاح  نـیرکنم  یـصاون  رب  نـیجهت  نیهوـت و 
لوق رد  رصاعم  نامز  نسح  يولوم  اعوضوم و  هنوک  نع  الضف  افیعض  نوکی  هب و ال  جتحملا  نسحلا  ۀجرد  یلا  یهتنی  ثیدحلا  یـشکرزلا 

يزوجلا و نبا  یلع  اّدر  رخأ  ماوقا  یف  رجح  نبا  یشکرزلا و  یئالعلا و  هنیسحت  یلع  رصتقا  هتفگ و  فیرش  ثیدح  نیا  رکذ  رد  نسحتـسم 
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یلع الم  ةاقرم  یطویس و  هرثتنم  ررد  رظان  رب  هچنانچ  هدرک  لقن  زین  یئالع  زا  ثیدح  نیا  نیـسحت  دوخ  نیـسحت  رب  هوالع  یـشکرز  همالع 
نیدلا یقت  دشابیم  هینـس  دزن  رایع  لماک  نیزربم  مخافا  راخف و  لئالج  نیزرحم  مظاعا  زا  یـشکرز  همالع  تسراکـشآ و  حضاو و  يراق 

یـشکرزلا يرـصملا  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  ردب  ررحملا  فنـصملا  ۀمالعلا  ملاعلا  هَّللا  دبع  نب  رداهب  نب  دمحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا 
نیدلا باهش  خیشلا  یلا  بلح  یلا  لحر  ینیقلبلا و  نیدلا  جارس  يونسالا و  نیدلا  لامج  نیخیشلا  نع  ذخا  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  هدلوم 

ثیدحلا عمس  یئاطلغمب و  ثیدحلا  یف  جرخت  یعرذالا و 
244 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیدـلا میرک  هاقناخ  ۀخیـشم  یلو  یتفا و  سرد و  کلذ و  عیمج  یف  الـضاف  ابیدا  ایلوصا  اهیقف  ناک  نیخروملا  ضعب  لاق  اهریغ  قشمدـب و 
هنوفکی براقا  هل  ءیشب و  هنع  لغتشی  ملعلاب ال  لاغتشالا  یلا  اعطقنم  ناک  هنا  يرامربلا  نیدلا  سمش  خیـشلا  یل  یکح  يرغـصلا و  ۀفارقلاب 
هفیناصت نم  یقاسلا و  متکب  ریمـالا  ۀـئربت  نم  برقلاـب  يرغـصلا  ۀـفارقلاب  نفد  ۀئامعبـس و  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  بجر  یف  یفوت  هاـیند  رما 

قلعتت ثاحبا  دـئاوف و  هیف  ینیقلبلا و  یعرذالا و  مالک  نم  ذـخا  بیقنلا و  نبال  تکنلا  یلع  هیف  دـمتعا  يونـسالا و  جاـهنملا  حرـش  ۀـلمکت 
حرـشلا و مداخ  ةدوسم و  وه  مدـع و  هنم  لّوـالا  عبرلا  نکل  هسفنل و  هلمکا  مث  اریثک  ثحبلا  لـقنلا و  یف  مهی  هنکل  ۀنـسح  جاـهنملا  مـالکب 

ءازجا ۀثلث  یف  لوصالا  یف  رحبلا  يراخبلا و  یلع  تکنلا  یعرذالل و  طسوتملا  بولسا  یلع  هبتک  ۀلیلج  دئاوف  هیف  ریبک  باتک  وه  ۀضورلا و 
عیبر هامس  بدالا  یف  فنـصم  اهنم  رخآ  تافنـصم  هل  نیدلجم و  یف  یکبـسلل  عماوجلا  عمج  حرـش  هیلإ و  قبـسی  مل  اریثک  اعمج  هیف  عیمج 

رداهب نب  دمحم  هتفگ  ۀنماثلا  ۀئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هجارختسا و  نسحی  نم  لق  ادج  فیعـض  هطخ  نالزغلا و 
ذخا ابتک و  ظفحف  هرغص  نم  لاغتشالاب  ینع  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  دلو  یشکرزلا  نیدلا  ردب  خیشلا  يرصملا  لصالا  یکرتلا  هَّللا  دبع  نب 
قلعف دلجم  ۀضورلا  نم  ۀخسن  هنم  راعتسا  ماشلا  ءاضق  ّیلو  امل  همزال و  ینیقلبلا و  نیدلا  جارس  خیشلا  يونـسالا و  نیدلا  لامج  خیـشلا  نع 

یضاقلا اهعمج  مث  هطخب  اهتکلم  نیتس و  عست و  ۀنس  یف  کلذ  ینیقلبلل و  ۀضورلا  یشاوح  عمج  نم  لوا  وهف  دئاوفلا  نم  شماوهلا  یلع  ام 
ۀخـسن یف  شماوهلا  فارطا  نم  یفخ  دـق  ناک  امیف  اهب  عفتنا  هل  اهترعا  املف  ۀیـشکرزلا  یلع  فقی  نا  لـبق  یقارعلا  انخیـش  نبا  نیدـلا  یلو 

نم هیف  دمتسا  جاهنملا و  حرش  لمکاف  ثیدحلا  لوصالا و  هقفلاب و  یشکرزلا  ینع  ءاز و  یشکرزلا  ۀخسن  یلع  داز  ام  ّلکل  لعج  خیـشلا و 
نع ذخاف  بلح  یلا  هجوت  مث  نیتیبب  هحدم  هرـصتخم و  هیلع  أرق  ثیدحلا و  یف  ریثک  نبا  نع  ذخاف  قشمد  یلا  لحر  ناک  اریثک و  یعرذالا 
عمج هریغ و  بلطملا و  نم  دئاوزلا  دئاوفلاب و  هنحـش  هنکل  اریثک  یعرذالل  طسوتملا  نم  دمتـساف  تامهملا  قیرط  یلع  مداخلا  ّمث  یعرذالا 

يراخبلا حرش  یف  عرش  یشکرزلل و  عماوجلا  عمج  حالصلا و  نبال  ثیدحلا  مولع  حرـش  رافـسا و  ۀثالث  یف  رحبلا  هامـس  اباتک  لوصالا  یف 
نیعبرالا حرش  ةدلجم و  یف  حیقنتلا  هنم  صخل  اهضعب و  یلع  تفقو  ةدوسم  هکرتف 

245 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
علاطی امنا  ائیش و  يرتشی  هرفح ال  اذإ  بتکلا و  قوس  یلا  الا  دحا  یلا  ددرتی  هلزنم ال  یف  اعطقنم  ناک  نیدلا و  میرک  ۀخیشم  یلو  ۀیوونلا و 

نم دـیناساب  ثیداـحالا  قوـس  یف  یعلیزلا  قـیرط  کلـس  هنکل  نقلملا  نبا  عـمج  یلع  هـیف  یـشم  یعفارلا و  ثیداـحا  جرخ  هفیناـصت و  یف 
یشکرزلا رداهب  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  ردب  هتفگ  هرضاحملا  نسح  رد  یطویس  نیدلا  لالج  تام و  کلذب و  باتکلا  لاطف  اهجرخ 

نونف ةدع  یف  ةریثک  فیناصت  فلا  مهریغ و  یعرذالا و  ریثک و  نبا  یئاطلغم و  يونسالا و  نع  ذخا  ۀئامعبس و  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  دلو 
حرـش يراخبلا و  یلع  حیقنتلا  يراخبلا و  حرـش  عماوجلا و  عمج  حرـش  جابیدلا و  جاهنملا و  حرـش  ۀـضورلا و  یعفارلا و  یلع  مداخلا  اهنم 
ةروس یلا  لصو  نآرقلا  ریـسفت  یعفارلا و  ثیداـحا  جـیرخت  دـجاسملا و  ماـکحا  هقفلا و  یف  دـعاوقلا  نآرقلا و  مولع  یف  ناـهربلا  هیبنتلا و 

عبرا و ۀنس  بجر  ثلاث  دحالا  موی  تام  کلذ  ریغ  حالصلا و  نبا  یلع  تکنلا  لوصالا و  یف  بهذلا  لسالس  لوصالا و  یف  رحبلا  میرم و 
دمحم هتفگ  نیرسفملا  تاقبط  رد  یکلاملا  يدؤادلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  يرغصلا و  ۀفارقلاب  نفد  ۀئامعبس و  نیعـست و 

سمخ و ۀنـس  هدلوم  یعفاشلا  یـشکرزلا  يرـصملا  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  ردب  ررحملا  فنـصملا  ۀـمالعلا  ملاعلا  مامالا  رداهب  نب  هَّللا  دـبع  نب 
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باهش خیشلا  نع  ذخاف  بلح  یلا  لحر  ینیقلبلا و  نیدلا  جارس  یعرذالا و  ریثک و  نبا  یئاطلغم و  يونسالا و  نع  ذخا  ۀئامعبـس  نیعبرا و 
اهیقف ناک  امهریغ و  ۀلیمأ و  نب  ورمع  یبأ  نب  حالـصلا  نم  ۀئامعبـس  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنـس  قشمدـب  ثیدـحلا  عمـس  یعرذالا و  نیدـلا 

یلا اـعطقنم  ناـک  يرغـصلا و  ۀـفارقلاب  نیدـلا  میرک  هاـقناخ  ۀخیـشم  ّیلو  یتفا و  سرد و  کـلذ و  عیمج  یف  الـضاف  اـبیدا  ارـسفم  اـیلوصا 
ۀضورلا یعفارلا و  یلع  مداخلا  اهنم  نونف  ةدع  یف  ةریثک  فیناصت  هل  هایند و  رما  هنولفکی  براقا  هل  ءیشب و  هنع  لغتشی  ملعلاب ال  لاغتـشالا 

یف لوصالا  یف  رحبلا  هیبنتلا و  حرش  ةدمعلا و  حرـش  هیلع و  حیقنتلا  يراخبلا و  حرـش  عماوجلا و  عمج  حرـش  جابیدلا و  جاهنملا و  حرـش  و 
ماکحا هقفلا و  یف  دـعاوقلا  نآرقلا و  مولع  یف  ناهربلا  لوصالا و  یف  بهذـلا  لسالـس  هیلإ و  قبـسی  مل  اریثک  اعمج  هیف  عمج  ءازجا  ۀـثالث 

هطخ کلذ و  ریغ  حالـصلا و  نبا  یلع  تکنلا  میرم و  ةروس  یلا  هیف  لصو  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  یعفارلا و  ثیداـحا  جـیرخت  دـجاسملا و 
برقلاب يرغصلا  ۀفارقلاب  نفد  ۀئامعبس و  نیعست و  عبرا و  ۀنـس  بجر  رهـش  ثلاث  دحالا  موی  یفوت  هجارختـسا  نسحی  نم  لق  ادج  فیعض 

یقاّسلا رمتکب  ریمالا  ۀبرت  نم 
246 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وه رمغلا  ءانبا  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  یلاعت  هَّللا  همحر  یـشکرزلا  ردبلا  فیرعت  نم  ةذبن  هتفگ  دیناسالا  دـیلاقم  رد  یبلاعث  يدـهم  وبا  و 
نم عمس  هطخب و  تیار  امک  ةدحوملا  یلع  ۀلمهملا  میدقتب  ۀئامعبـس  نیعبرا و  سمخ و  ۀنـس  دلو  یـشکرزلا  هَّللا  دبع  نب  رداهب  نب  دمحم 
هریغ یعرذالا و  نع  ذخا  ریثک و  نبا  نم  عمس  هقفلا و  یف  هب  جرخت  يونـسالا و  نیدلا  لامج  یلع  أرق  ثیدحلا و  یف  هب  جرخت  یئاطلغم و 
مداخ تادـلجم و  سمخ  یف  یعفارلا  ثیداـحا  جـیرخت  هفیناـصت  نم  هریغل و  هسفنل و  یـصحی  ـال  اـم  هطخب  بتکف  فینـصتلا  یلع  لـبقا  و 
عمج حرـش  اریثـک و  هیف  داز  نقلملا و  نبا  حرـش  نم  هصخل  يراـخبلا  یلع  ریبـک  حرـش  یف  عرـش  حـیقنتلا و  ادـلجم و  نیرـشع  یف  یعفارلا 

کلذ و ریغ  تادلجم و  ثالث  یف  هقفلا  لوصا  یف  دیرجتلا  نیدـلجم و  یف  ةرـصتخم  ةرـشع و  یف  جاهنملا  حرـش  نیدـلجم و  یف  عماوجلا 
میدـقتب نیعـست  عبرا و  ۀنـس  بجر  ثلث  یف  تام  طسولا  رعـشلا  لوقی  ناک  سانلا و  نع  اعمجنم  هناش  یلع  البقم  ناک  ۀـعامج و  هب  جرخت 

زا حیحـصلا  عماجلا  ظافلالا  حیقنت  هتفگ  نیثدحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش  دوخ  یهتنا و  هیلع  یلاعت  هَّللا  ۀـمحر  ۀئامعبـس  ۀـیقوفلا و  ةانثملا 
ظفاح نادرگاش  زا  هدـش و  دـلوتم  جـنپ  لهچ و  دـصفه و  لاس  رد  هک  تسیـشکرز  هَّللا  دـبع  نب  رداـهب  نب  دـمحم  نیدـلا  ردـب  فیناـصت 

دراد زین  یعزوا  ریثک و  نبا  زا  ثیدـح  عامـس  هقف و  اصوصخ  هدرک  مولع  ذـخا  زین  يونـسا  نیدـلا  لامج  زا  ثیدـح و  نف  رد  تسیاطلغم 
جنپ رد  یعفارلا  ثیداحا  جـیرخت  تسا  هلمج  نآ  زا  هدومن  رایـسب  نارق  مولع  یعفاش و  هقف  تمدـخ  اصوصخ  تسرایـسب  فیناصت  بحاص 
نقلم نبا  حرـش  زا  ار  نآ  هـک  لوـطم  زارد و  رایـسب  يراـخب  رب  دراد  رگید  یحرـش  دـلج و  تـسب  رد  یعفارلا  مداـخ  هـلمج  نآ  زا  دـلج و 
هدرک حرـش  نآ  رـصتخم  دلج و  هد  رد  ار  جاهنم  دلج و  ود  رد  هدومن  حرـش  زین  ار  عماوجلا  عمج  هدوزفا و  نآ  رد  اهزیچ  هدومن و  صیخلت 

دون و لاس  بجر  موس  رد  تافو و  ۀعفد  هجردلا و  طسوتم  دراد  مه  يرعـش  هتـشون و  دـلج  هس  رد  هقفلا  لوصا  رد  دـیرجت  دـلج و  ود  رد 
هنس رد  یشکرزلا  رداهب  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  ردب  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  دادو و  دصفه  زا  دعب  راهچ 

رایسب فیناصت  هتخاس  فیلات  هتفرگ و  ارف  مهریغ  یعرذا و  ریثک و  نبا  یئاطلغم و  يونسا و  زا  وا  هدش و  دلوتم  ۀئامعبس  نیعبرا و  سمخ و 
حیقنتلا يراخبلا و  حرـش  عماوجلا و  عمج  حرـش  جابیدـلا و  جاهنملا و  حرـش  ۀـضورلا و  یعفارلا و  یلع  مداخلا  اهنم  دراد  هدـیدع  نونف  رد 
نآرقلا ریسفت  یعفارلا و  ثیداحا  جیرخت  دجاسملا و  ماکحا  هقفلا و  یف  دعاوقلا  نآرقلا و  مولع  یف  ناهربلا  هیبنتلا و  حرش  يراخبلا و  یلع 

بجر ثلاث  دحالا  موی  تام  کلذ  ریغ  حالـصلا و  نبا  یلع  تکنلا  لوصالا و  یف  بهذلا  لسالـس  لوصالا و  یف  رحبلا  میرم و  ةروس  یلا 
يرغصلا ۀفارقلاب  نفد  ۀئامعبس و  نیعست و  عبرا و  ۀنس 

247 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع هب  اجتحم  هنوکب  حرـص  و  ریثالا * عیفرلا  ثیدحلا  اذه  نّسح  دق  ریراحنلا * مهرابحا  درف  و  ریهاشملا * مهمالعا  دـحا  یـشکرزلا  اذـهف 

هراغصل ثیدم  هیف  دناعتملا  و  ریمـضلا * دساف  سولأم  هوتعم  هنع  دئاحملا  و  ریرـض * هرـصب  یف  باصم  هنع  یماعتملاف  ریرغلا * رکنملا  معز 
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ریقو همثال  بقتحم  هیف  رکانملا  و  ریقح *

مراهچ دص و  هجو 

هدومن مظن  دوخ  راعشا  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يرـصملا  یطبقلا  سناکم  نب  میهاربا  نب  قازّرلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  رخف  هکنآ 
نیدلا رخف  ناوید  زا  هک  يراعشا  نمـض  رد  قابط  عون  رد  بدالا  ۀنازخ  رد  يومحلا  ۀجح  نباب  فورعملا  یلع  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هچنانچ 

ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  حدتما  ام  هنم  تلقن  هتفگ و  هدرک  لقن  سناکم  نب 
اوزاف ةداعسلاب  كولاوت  دق  اسانأ  نا  یبنلا  مع  نب  ای 

زاجم كاوس  ام  اماما و  ای  باب  ۀقیقحلا  یف  ملعلل  تنا 
یبأ نب  یلع  یـضترملا  مامالا  حدـمی  لاق  هتفگ و  سناکم  نب  نیدـلا  رخف  راعـشا  رکذ  رد  هیروت  عون  رد  بدالا  ۀـنازخ  رد  رجح  نبا  زین  و 

ههجو  هَّللا  مرک  بلاط 
اوزاف ةداعسلاب  كولاوت  دق  اسانأ  نا  یبنلا  مع  نب  ای 

زاجم كاوس  ام  اماما و  ای  باب  ۀقیقحلا  یف  ملعلل  تنا 
دبع هتفگ  هنماک  ررد  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هدوب  هینـس  ماـظع  يـالمک  فیراـعم  مـالعا و  ياـهبن  ریهاـشم  زا  سناـکم  نب  نیدـلا  رخف  و 
یف باتکلا  نم  هوبا  ناک  ۀنس 45 و  ۀجحلا  يذ  خلس  یف  دلو  نیدلا  رخف  يرـصملا  یطبقلا  سناکم  نب  میهاربا  نب  قازّرلا  دبع  نب  نمحرلا 

ۀقیرطلا مظن  یکتـشبلا و  نیدلا  ردب  خیـشلا  بحـص  هریغ و  یطاریقلا و  نع  ذـخاف  بدالاب  علوتف  ءاکذ  هل  ناک  کلذ و  یف  أشنف  نیواودـلا 
نم اهریغ  ۀـلودلا و  رظن  یلو  ءاکذ و  دـقوتی  ةرداـنلا  ّداـح  قوذـلا  نسح  نهذـلا  يوق  ناـک  هنکل  ۀـّیبرعلا  یف  نّیب  روصق  عم  داـجاف  ۀـیتابنلا 

قوقرب رهاّظلا  ۀبحص  بلح  یلا  لخد  ةدم و  اهب  ماقاف  ماشلا  ةرازو  یلو  مث  هیخا  نیدلا  میرک  بحاصلا  عم  ةرم  ردوص  ةرهاقلاب و  بصانملا 
اتیم هتیب  یلا  لصوف  عجار  وه  مّسلاب و  لیتغا  ّهنا  لاقیف  ۀیرصملا  رایدلاب  ةرازولا  یلیل  قشمد  نم  بلط  مث  نیدلبلا  یف  ماّشلا  ءالـضف  حراط  و 

لئاقلا  وه  رعشلا و  نم  ائیش  هنم  تعمس  ةرم و  ریغ  هب  تعمتجا  ۀنس  نیسمخ  لمکی  مل  ۀنس 793 و  ۀجحلا  يذ  رشع  یناث  یف  کلذ  و 
اصصخ لب  نسحلاب  اهمع  دق  اهلاخ  ۀقوشعم  اهتقلع 

اصخرأ ام  یلغا و  ام  هّلل  اهمسج  ای  یلاغلا و  یلصو  ای 
ملاعم نم  هدـجملا  ثیدـحلا  اذـه  مظن  دـق  سناوالا * نیعلا  یلع  ۀـیرازلا  رخافملل  زرحملا  مهعراـب  سناـکم * نب  نیدـلا  رخف  اذـهف  یهتنا 

قیشرلا قینالا  همظن  یف  سراد * مسر  لک  يدهلا 
248 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

طناقلاک قحلا  نع  ربدملا  ّالا  هرما  یف  يرتمی  و ال  سئاخلا * رکانملا  دئاحلا  الا  هناش  یف  باتری  الف  سرامم * ۀعانصلل  طاعتم  لک  برطملا 
سعاقتملا قدصلا و  نع  صکانلا  ّالا  هیف  هروط  يدعتی  و ال  سعاتلا * ئناشلا  نغطضملا  الا  هدرل  يدصتی  و ال  سیآلا *

مجنپ دص و  هجو 

هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  داشرا  امزج  امتح و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يریمدلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیـش  هکنآ 
تسیفاو یفاک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هریثک  بقانم  هلمج  زا  روکذم  ثیدح  هک  ینعم  نیا  هدافاب  دنادیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هبقانم دیامرفیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رکذب  ناویحلا  ةایح  رد  هچنانچ  دـناسریم  حاضیا  بتارم  يالعاب  ار  قح  رما 
اهنم یفکی  ادج و  ةریثک  هنع  یلاعت  هنع  هَّللا  یضر 
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اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
نیدـقنم هلجا  ناکملا و  عیفر  نیرهمتم  مخافا  نایعا و  نیرحبتم  مظاعا  زا  يریمد  همالع  هک  تسا  روهظ  لامک  رد  روثع  عبتتم  رب  هچ  رگا  و 

دیاب هّینـس  مالعا  نابز  رب  وا  رانملا  ۀفرـشم  رثآم  زا  يرطـش  راطخالا و  ۀمیظع  رخافم  زا  يذبن  نکیل  دـشابیم  تابثا  نیققحم  رباکا  تاقث و 
نیسمخلا و دودح  یف  دلو  نیدلا  لامک  يرـصملا  يریمدلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  دمحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  نیدلا  یقت  دینش 

رهم جرخت و  اریثک و  ءانث  هیلع  ینثا  يونسالا و  نیدلا  لامج  خیشلا  نع  هنع و  ذخا  یکبسلا و  نیدلا  ءاهب  خیشلا  مدخ  مث  ۀطایخلاب  بسکت 
عماج یف  سانلا  یلع  مّلکت  رواج و  ارارم و  جح  رـصنلا و  باب  نم  برقلاب  ۀیکزلا  ۀبقلاب  ثیدحلا  سیردـت  یلو  رعـشلا و  لاق  نونفلا و  یف 
ةریثک دـئاوف  هنمـض  تادـلجم  عبرا  یف  جاهنملا  حرـش  هل  امهنع و  ابلاغ  هناسل  رتفی  ةوالتلا ال  ةدابعلا و  نم  ظح  اذ  ناک  ۀینیـسحلاب و  رهاّظلا 

نم المج  هیف  رکذ  هیف  داجا  ناویحلا  ةایح  هامـس  اباتک  عمج  تادـلجم و  عبرا  یف  ۀـجام  نب  ننـس  حرـش  یف  ۀـجابیدلا  هقفلا و  نع  ۀـجراخ 
یف رجح  نبا  نیدلا  باهـش  ظفاحلا  لاق  ۀیظعو و  ۀیعمج و  ۀنودم  بطخ  هل  کلذ و  ریغ  ۀیثیدحلا و  ۀیبدالا و  صاوخلا و  ۀّیبطلا و  دـئاوفلا 

اهدنسب تابیغم  روماب  رابخا  تامارک و  هنع  ترهتشا  ۀنیدملا و  ۀکمب و  ةرواجم  امایق و  امایص و  ةوالت و  ةدابعلا  نم  ظح  هل  ناک  مجعملا و 
ۀئامنامث نامث و  ۀنس  ةرخآلا  يدامج  یف  یفوت  رتسلا  کلذب  دصقی  هنا  دقتعی  ساّنلا  بلاغ  يرخا و  خویشلا  ضعب  یلا  ةرات و  تامانملا  یلا 

نیدـلا لامک  ننفملا  ۀـمالعلا  یلع  نب  یـسیع  نب  یـسوم  نب  دـمحم  هتفگ  نیمالا  هَّللا  دـلب  خـیرات  یف  نیمث  دـقع  رد  یـساف  نیدـلا  یقت  و 
ۀنس لئاوا  یف  دلو  ءاقبلا  ابا  ینکی  ۀکم  لیزن  یعفاشلا  يرصملا  يریمدلاب  فورعملا 

249 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهب عمـس  ةرهاقلاب و  دـلو  ملعا  هَّللا  هنظا و  هطخب و  اهیف  زاجا  یّتلا  تاءاعدتـسالا  ضعب  یف  تدـجو  اذـک  ابیرقت  ۀئامعبـس  نیعبرا و  نینثا و 
ائیش یضرفلا  یلع  عمس  هلعل  یقـشمدلا و  یـضرفلا  دمحا  نب  یلع  یلع  يرـصملا و  راطعلا  نیدلا  رفظم  یلع  يذمرتلا  عماج  ینغلب  ام  یلع 

يوارحلا ّیلع  نب  دمحم  نم  یبلعثلا و  نوراه  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  نم  اریثک  ةرهاقلاب  عمـس  لبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  نم 
دمحم لامجلا  اهدنـسم  نم  ۀکمب  عمـس  اهخویـش و  نم  امهریغ و  نم  یبهّذلل و  ملعلا  هنع و  یطایمدلا  نیدلا  فرـش  ظفاحلل  لیحلا  باتک 

بیبح نب  رمع  نب  دّمحم  نیدـلا  لامک  بلح  دنـسم  یلع  اضیا  ۀـکمب  عمـس  کلذ و  ریغ  نابح و  نبا  حیحـص  یطعملا  دـبع  نب  دـمحا  نب 
کلذ ریغ  ۀیریرحلا و  تاماقملا  يدحاولل و  لوزنلا  بابسا  عناق و  نبا  مجعم  یعفاشلا و  دنسم  یسلایطلا و  دنـسم  هجام و  نبا  ننـس  یبلحلا 
همزال ملعلا و  نم  انونف  هنع  ذخا  یکبـسلا  نیدلا  یقت  خیـشلا  نب  دـمحا  نیدـلا  ءاهب  خیـشلا  مهنم  ۀـعامج  نع  هذـخا  اریثک و  ملعلاب  ینع  و 

يریونلا لضفلا  یبأ  نیدلا  لامک  یضاقلا  يدج  عم  هل  ملکت  يوتفلا  سیردّتلل و  اله  یکبسلا  نیدلا  ءاهب  خیشلا  هار  امل  هب و  عفتنا  اریثک و 
عرب یطاریقلا و  نیدلا  ناهرب  خیشلا  نع  بدالا  ذخا  يونسألا و  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  خیـشلاب  اضیا  هقفت  لعفف و  کلذ  هل  زیجی  نا  یف 
وحن یف  وه  هجام و  نبا  ننـس  حرـش  یف  ۀـجابیدلا  اـهنم  ۀنـسح  فیلاوت  هل  بدـالا و  ۀـّیبرعلا و  هلوصا و  هقفلا و  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  یف 

دق سیفن و  باتک  وه  ناویحلا و  ةایح  باتک  جاهولا و  مجنلا  هامـس  يوونلل و  جاـهنملا  حرـش  هطخب و  تدـجو  اـم  یلع  تادـلجم  سمخ 
مظن هل  کلذ و  ریغ  فیلاوت  هل  هیف و  فلؤملا  هرکذ  امب  قلعتت  ةریثک  ءایشا  یلع  هیف  تهبن  ۀئام و  نامث  نیرشع و  نینثا و  ۀنس  یف  هترـصتخا 

هیف هل  تناک  رهزالا  عماج  اهنم  ةرهاقلا  یف  نکاماب  داعا  سرد و  یتفا و  موصلا و  درـسی  هرخاب  ناک  ریخلا و  ةدابعلا و  نم  رفاو  ظح  دـیج و 
اهیف و هدنع  رضح  تنک  ثیدحلا و  اهیف  سردی  ناک  ةرهاقلاب  سربیب  هاقناخ  نم  ۀبقلا  اهنم  ابلاغ و  تبـسلا  موی  یف  ۀبلطلا  اهیف  لغـشی  ۀقلح 

عماجب اضیا  ساّنلا  رکذی  ملعلا و  نونف  نم  ۀنسح  ءایشا  اذه  هسلجم  یف  دیفی  ابلاغ و  ۀعمجلا  موی  یف  يرقبلا  نبا  ۀسردمب  سانلا  رکذی  ناک 
اهب قزر  اهیف و  لهات  ۀقرفم و  نینـس  ةدـم  ۀـکمب  رواج  یتفا و  ۀـکمب و  اضیا  سرد  ابلاغ و  ۀـعمجلا  موی  یف  رـصعلا  دـعب  ۀینیـسحلاب  رهاظلا 
مث نیتس  ثالث و  ۀنـس  نم  جح  یتح  اهب  رواج  هنع و  ینغلب  ام  یلع  ۀئامعبـس  نیتس و  نینثا و  ۀنـس  مسوم  یف  ۀکم  یلا  هتامدق  لوا  ادالوا و 

ۀّکم یلا  مدق  مث  جح  یتح  اهب  ماقا  ۀنسلا و  هذه  یف  ۀیبجرلا  عم  اهمدق  نیتس  نامث و  ۀنس  یف  اهب  رواج 
250 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مسوم یف  اهمدق  مث  بیبح  نبا  یطعملا و  دبع  نبا  نم  عمس  اهب ؟؟؟ نیعبس  ثالث و  ۀنـس  نم  جح  یتح  اهب  ماقا  نیعبـس و  نینثا و  ۀنـس  نم 
نینامث و ۀنـس  مسوم  یف  اهمدـق  مث  بسحا  امیف  ۀـکمب  لهات  اـهیف  نیعبـس و  تس و  ۀنـس  نم  جـح  یتح  اـهب  ماـقا  نیعبـس و  سمخ و  ۀـنس 

ۀنس نم  جح  یتح  اهب  ماقا  ۀئامعبس و  نیعست و  عست و  ۀنس  یف  اهمدق  مث  ۀئامعبس  نینامث و  يدحا و  ۀنـس  نم  جح  یتح  اهب  ماقا  ۀئامعبس و 
ءادعّسلا دیعـسب  ۀیفوصلا  رباقمب  نفد  ۀئامنامث و  نامث و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  ثلاث  یف  یفوت  یتح  اهب  ماقا  ةرهاقلا و  یلا  هجوت  ۀئام و  نامث 
انباحـصا هنم  عمـس  ۀجام و  نبا  ننـس  نم  اثیدح  ةرهاقلا  یف  هنم  تعمـس  هتمحرب  هَّللا  هدـمغن  اهفقو  یف  ادـهاش  اهب و  ۀـیفوصلا  دـحا  ناک  و 

هتفگ عمال  ءوض  رد  يواخـس  نیدلا  سمـش  ۀمظعملا و  ۀبعکلا  فوج  یف  یهفقالا  دّمحم  نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  ام  الا  مهنم  نوثدـحملا 
هبتکی ناک  ۀفاضا و  ریغب  الامک  الوا  همـسا  ناک  یعفاشلا  يرهاقلا  لصالا  يریمدلا  ءاقبلا  وبا  لامکلا  یلع  نب  یـسیع  نب  یـسوم  نب  دـمحم 

ۀنس لئاوا  یف  دلو  یقیقحلا  همسا  رجه  عم  ۀیکزتلا  نم  اعون  هنمضتل  هناک  لوالا و  طشکی  راص  ادّمحم و  یّمست  مث  هبتک  یف  هطخب  کلذک 
نب دـمحا  ءاهبلا  نع  هذـخا  ملعلا و  یلع  لبقا  مث  ۀـطایخلاب  بسکتف  اهب  أشن  ةرهاقلاب و  هطخب  هبتک  اـمک  اـبیرقت  ۀئامعبـس  نیعبرا و  نیتنثا و 

نقلملا نبا  فصو  يونـسالا و  لامجلاب  اضیا  هقفت  يریونلا و  لضفلا  یبأ  لامکلا  نع  ذخا  اذک  هب و  عفتنا  اریثک و  همزال  یکبـسلا و  یقتلا 
نع اهریغ  ۀیبرعلا و  یطاریقلا و  ناهربلا  نع  بدالا  ذخا  دـیعبب و  سیل  اضیا و  ینیقلبلا  نع  هذـخا  ینغلب  اذـک  انخیـشب و  هحرـش  ۀـبطخ  یف 

یطعملا و دبع  نبا  لامکلا  یلع  ۀکمب  يوارحلا و  يراقلا و  نبا  جرفلا  یبأ  یـضرفلا و  راطعلا و  نیدلا  رفظم  یلع  عمـس  لیقع و  نب  ءاهبلا 
نیـسمخ و فین و  ۀنـس  یف  يذـمرتلا  لوالا  یلع  هعمـس  امم  ۀـنیدملاب و  يرطملا  فیفعلاک  نیرخآ  یف  بیبح  نب  رمع  نب  دـمحم  لامکلا 

ریسفتلا یف  عرب  يراصنالا و  ءزج  هعیمج و  وا  دمحا  دنسم  ّلج  طقف  امهیناث  یلع  لامک و  نیدلا  لامک  لضافلاب  ۀقبطلا  یف  یعلبزلا  هفـصو 
نبا یلع  بتک  ۀعامج و  هب  عفتنا  ءارقالل  يدـصت  سیردـتلا و  ءاتفالاب و  هل  نذا  اهریغ و  بدالا و  ۀـیبرعلا و  هلوصا و  هقفلا و  ثیدـحلا و  و 
نم هصخل  جاهولا  مجنلا  هامـس  جاهنملا و  حرـش  اذک  هضییبت  هریرحت و  لبق  تام  هجابیدـلا  هامـس  تادـلجم  سمخ  وحن  یف  احرـش  ۀـجام 

ام لوا  ۀـعیدبلا و  تکنلا  تامتاخلا و  و  تاممتملا ؟؟؟ نم ؟؟؟ هب  هزرط  اـمب  اـصوصخ  هب  عاـفتنالا  مظع  اـمهریغ و  يونـسالا و  یکبـسلا و 
یهتناف يونسالا  هخیش  هعطق  یلع  ءانب  ةاقاسملا  نم  ءادتبا 

251 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةایح ةدیفم و  ةرکذت  هل  ۀنـسح و  دئاوف  ۀبیرغ و  عورف  اهیف  ۀـلیوط  ةزوجرا  هقفلا  یف  مظن  فناتـسا و  مث  نینامث  تس و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  یف 

مهوتا خسنلا و  عیمج  یف  دجوت  تادایز ال  هیف  هل  ءیـش و  یلا  ءیـش  نم  هیف  هدارطتـسا  ةرثک  عم  هدئاوف  رثکا  هداجا و  سیفن  وه  ناویحلا و 
ۀنـس یف  یـسافلا  یقتلا  لصالا  رـصتخا  لب  مهـضعب  اهدرجت  دـق  ریکانملا و  نم  اهیف  امل  اهعیمج  نکی  مل  نا  هریغل  لوخدـم  وه  اـم  اـهیف  نا 

هلوق و هیف  هبئارغ  نم  تیار  هداجاف و  مجعلا  ۀیمالل  يدفصلا  حرـش  رـصتخا  اهیلإ و  لصالا  جاتحی  ۀمهم  ءایـشا  یلع  هبن  نیرـشع و  نیتنثا و 
ناک ۀنحم و  الب  ۀیفاعلا  هَّللا  لئسن  اهل  مهبح  مهفغش و  نم  کلذ  ّلک  ایمیکلا و  یلع  زومر  هنمد  ۀلیلک و  تاماقملا و  ّنا  لوقی  مهـضعب  ناک 

همجرت دق  یقتلل و  هبـسن  امل  ۀبّـضلاب  هتبرغتـسا  اّمنا  یهتنا و  ارمع  الام و  اهیف  قفنا  اهب و  يرغم  هَّللا  همحر  دیعلا  قیقد  نب  نیّدلا  یقت  خیـشلا 
ناک یتح  ریخلا  ةدابعلا و  نم  رفاو  ظح  دیج و  مظن  هل  اهفقو  دـهاش  ءادعّـسلا و  دیعـس  ۀـیفوص  دـحا  ناک  ّهنا  لاقف  ۀّـکم  یف  یـسافلا  ّیقتلا 

نکاماب سرد  داعا و  یتفا و  ةرهاقلاب و  یسافلا  ۀبعکلا و  فوج  یف  یهفقالا  حالصلا  هنم  عمس  ۀکمب و  ةرهاقلاب و  ثدح  موصلا  دری  هرخاب 
تنک ثیدحلا و  اهیف  سردی  ناک  ۀیسربلا  ۀبقلا  اهنم  ابلاغ و  تبسلا  موی  ۀبلطلا  اهیف  لغشی  ۀقلح  هیف  هل  تناک  رهزالا و  عماج  اهنم  ةرهاقلا  و 

نم ۀنسح  ءایشا  اذه  هسلجم  یف  دیفی  ابلاغ و  ۀعمجلا  موی  یف  رصنلا  باب  لخاد  يرقبلا  نبا  ۀسردمب  سانلا  رکذی  ناک  لب  اهیف  هدنع  رضحا 
ماب اهیف  لهات  ۀقرفم و  نینس  ةدم  اهیف  رواج  یتفا و  ۀکمب و  اضیا  سرد  ابلاغ و  ۀعمجلا  رصع  دعب  ۀینیـسحلا  یف  رهاّظلا  عماجب  ملعلا و  نونف 
هنع تربخا  ام  یلع  اهیلإ  هتامدق  لوا  نمحّرلا و  دبع  ۀملس و  مأ  ۀبیبح و  مأ  هل  تدلو  ۀیکملا و  یجاهنسلا  دابع  نب  ییحی  تنب  همطاف  دمحا 

ۀیبجرلا عماج  مدق  نیتس  نامث و  ۀنـس  یف  اضیا  اهب  رواج  مث  اهدعب  یّتلا  یف  عبت  یّتح  اهب  رواج  ۀئامعبـس و  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  مسوم  یف 
یکبـسلا نب  ءاهبلا  انخیـش  تومرـضح  و  تلق ؟؟؟ اهدعب  یّتلا  یف  جح  یتح  اهب  ماقاف  نیعبـس  نیتنثا و  ۀنـس  یف  اهمدـق  مث  جـح  یتح  مادـف 
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ربخلا ءاج  ناف  ام  رما  ثودـحب  هسفنل  ینعی  هیف  ةداـعلا  ترج  يدارج و  اذـه ؟؟؟ لـیلقب  هتوم  سیبق  هل  لاـق  هنا  هنع  لاـمکلا  لـقن  ذـئنیح و 
لاق هنا  يریمدلا و  طخب  تأرق  امیف  انخیش  ظفل  نم  هتعمس  اذکه  يربق  یلع  باتکلا  رئاف  الا  كاذف و  ةایحلا  دیق  یف  انا  ءاقبلا و  یبأ  تومب 

دحلا اذه  یلا  رمالا  لصو  يدیس  ای  هل 
252 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیعبـس سمخ و  ۀنـس  مسوم  یف  ۀکم  مدق  مث  یـسافلا  لاق  یهتنا  رانید  لب  لاقف  مهرد  هل  تلقف  لاق  فلا  ۀئام  ینمرغ  هنا  لاقف  اذه  وحن  وا 
اهدعب یّتلا  یف  جح  یتح  اهب  ماقا  نینامث و  ۀنـس  مسوم  یف  اهمدق  مث  بسحا ؟؟؟ امیف  ۀکمب  لهات  اهیف  اهیلت و  یتلا  یف  جـح  یتح  اهب  ماقاف 

ۀنـس یلوالا  يدامج  ثلاث  یف  تام  یتح  ةرهاقلاب  ماقاف  اهنع  لصفنا  اهدعب و  یّتلا  یف  جـح  یتح  ماقا  نیعـست و  عست و  ۀنـس  یف  اهمدـق  مث 
ارم و هظعو  سلجم  ترـضح  نینـس و  هتبحـص  هدوـقع  یف  يزیرقملا  لاـق  ءادعّـسلا و  دیعـس  ۀـیفوصلا  رباـقمب  نفد  مث  هیلع  یلـص  ناـمث و 

ةرم ینیقل  ةدابعلا  یلع  هتموادـم  هتقیرط و  لیمج  هیدـه و  نسح  هتمـسل و  هَّللا  یف  ینبحی  هبحا و  تنک  یندافا و  یندـشنا و  هب و  یباـجعالا 
بیقرلا میلعلا  حاتفلا  هَّللا  ّالا  هلا  لق ال  لاقف  هیلإ  یقوش  رثک  قیتعلا و  تیبلاب  يدـهع  دـعب  دـقل  صخـشل  لوقا  ینا  مانملا  یف  تیار  یل  لاـقف 

بدالا و هقفلا و  یف  رهم  لاقف  هئابنا  یف  انخیش  هرکذ  دق  هب و  انعفن  اناّیا و  هَّللا و  همحر  ۀنـسلا  کلت  یف  جحف  کلذ  رکذ  رثکی  راصف  نانملا 
ةدابعلا نم  ظح  اذ  ناک  داجاف و  بطخ  دافاف و  ظعو  نکاما و  ةدـع  یف  سربیب و  ۀـّبقب  نیثدـحملا  سرد  نونفلا و  یف  كراـش  ثیدـحلا و 

ظح هل  ناک  همجعم  یف  لاق  هریغ و  یلع  اهلاحا  اهرهظا و  امبر  اهیفخی و  ناک  تامارک  هنع  رکذـی  نیمرحلاـب و  ةرواـجم  امایـص و  ةوـالت و 
ةرات و تامانملا  یلا  اهدنسی  تابیغم  روماب  رابخا  تامارک و  هنع  ترهتـشا  ۀنیدملاب و  ۀکمب و  ةرواجم  امایق و  امایـص و  ةوالت و  ةدابعلا  نم 

ّبحا تنک  ارارم و  هب  تعمتجا  همظن و  نم  هدئاوف و  نم  تعمـس  رتسلا  کلذب  دـصقی  هنا  دـقتعی  سانلا  بلاغ  يرخا و  خویـشلا  ضعب  یلا 
ۀیشخ و عوشخ و  هدنع  اهیلع و  بظاوی  راکذا  هل  هریغ و  داز  مایصلا  درـس  قیطی  ثیحب  راص  مث  امهن  الوکا  هابـص  یف  ناک  هنا  لاقی  هتمس و 

یکملا يدشرملا  رکب  یبأ  نب  دمحا  نب  میهاربا  انبا  دحاولا  دبع  لالجلا  دـمحم و  لامجلا  هیتنباب  جوزت  دـق  هناحبـس و  هَّللا  رکذ  دـنع  ءاکب 
ۀیاده و هنع  ذخا  نمم  ۀعامج  هنع  انل  يور  هریغ و  ینغلا و  دبع  یناثلا  نمحرلا و  دبع  ادمحم و  لئاضفلا  ابا  لوالاف  امهادلوتـسا  یفنحلا و 

ۀیاور
اقلختم نک  قالخالا  مراکمب  هیلإ  بسنی  اّمم  اضرع و  و 

ۀقادص تقدص  نا  کقیدص  قدصا  يدنلا و  رطعلا  کئاذش  ّدن  حوفیل 
مزال یـسیع  نب  یـسوم  نب  دمحم  يریمدلا  لامکلا  هتفگ  ةرـضاحملا  نسح  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  يذـّلا و  اذاف  یّتلاب  كودـع  عفدا  و 

هل سربـیب و  ۀـیقب  ثیدـحلا  سرد  بدـالا و  یف  رهم  هریغ و  یـضرفلا و  یلع  عمـس  اـمهریغ و  يونـسالاب و  هـب و  جرخت  یکبـسلا و  ءاـهبلا 
جاهنملا حرش  اهنم  فیناصت 

253 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀـئامنامث و نامث و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  تام  تاـبیغم  روماـب  راـبخا  تاـمارک و  هنع  ترهتـشا  ناویحلا و  ةاـیح  يربکلا و  ۀـموظنملا  و 

نیدـلا لامک  وه  يرغـص و  يربک و  اهل  يریمدـلا و  نیدـلا  لامکل  ناویحلا  ةایح  تارـضاحملا  بتک  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا 
یف رظنلا  میدع  موصلاب  امئاق  ةدابعلا  ریثک  ناک  ةدیدع  مولع  یف  ةدیفملا  فیناصتلا  بحاص  يرـصملا  یعفاشلا  يریمدلا  یـسوم  نب  دمحم 

ءاملعلا و نایعا  یقارعلا و  يونسالا و  نع  ذخا  ارخاف  اسابل  سبل  الـصا و ال  ءاضقلا  دلقتی  مل  هکرت و  مث  ۀطایخلاب  الوا  بستکی  ناک  هتقو و 
یفوت ۀئامعبـس و  نیعبرا و  نینثا و  ۀنـس  دـلو  هلـضف  فرع  دـئاوفلا  بئارغلا و  نم  هعدوا  اـم  ناویحلا و  ةاـیحب  فورعملا و  هباـتک  لـمات  نم 
میملا رسک  لادلا و  حتفب  لوقی  نم  مهنم  میملا و  رسک  ۀلمهملا و  لادلا  رسکب  لوقی  نم  مهنم  يریمدلا  تلق  ۀئامنامث  نامث و  ۀنـس  ةرهاقلاب 
لامک هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  تاقثلا و  ضعب  طخب  ابوتکم  هتدـجو  دـق  ینال  رخآلا  وه  باوصلا  ّلعل  و 
ةدیدع مولع  یف  ةدیفم  فیناصت  هل  ةرضاحملا و  ملع  یف  ناویحلا  ةایح  باتک  بحاص  يرصملا  یعفاشلا  يریمدلا  یسوم  نب  دّمحم  نیدلا 
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ارخاف اسابل  سبل  الصا و ال  ءاضقلا  دلقتی  مل  هکرت و  مث  ۀطایخلاب  الوا  بستکی  ناک  هتقو و  یف  ریظنلا  میدع  موصلاب  امئاق  ةدابعلا  ریثک  ناک 
ۀنـس دلو  هلـضف  فرع  دـئاوفلا  بئارغلا و  نم  هیف  هعدوا  ام  ناویحلا و  ةایح  هباتک  لمات  نم  ءاملعلا و  نایعا  یقارعلا و  يونـسالا و  نع  ذـخا 

وه باوصلا  ّلعل  مولعلا و  ۀـنیدم  یف  لاق  میملا  رـسک  اهحتفب و  لـیق  میملا و  لادـلا و  رـسکب  يریمدـلا  ۀنـس 808 و  ةرهاقلاب  یفوت  736 و 
مهئاهبن ةوسا  و  راـصمالا * یف  نیفورعملا  مهئاـملع  ةدـمع  يریمدـلا  اذـهف  یهتنا  تاـقثلا  ضعب  طـخب  اطوبـضم  هتدـجو  دـق  ینـال  ریخـالا 

* رارتغالا عدخلا و  يوذ  تاوفه  یلع  مدمد  و  راکنالا * دوحجلا و  باحـصا  تاغزن  یلع  رمد  دق  راطقالا * یف  تیـصلا  دعبب  نیروهـشملا 
قحلا حوضو  یلع  هّلل  دـمحلا  و  راذـعالل * عطاقلا  مزجلا  متحلاب و  راطقلا * بوص  راضنلا و  بوذ  یلع  يزارلا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  ثیح 

راهدزالا لک  رهدزملا  قدصلا  عوطس  و  رافسالاب * رهبملا 

مشش دص و  هجو 

قیـشر قیقدت  قینا و  قیقحتب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يدابآزوریفلا  يزاریـشلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب  بوقعی  نب  دـمحم  نیدـلا  دـجم  هکنآ 
هسمر هَّللا  بیط  دجاملا  دلاولا  هنع  لقن  ام  یلع  حیحصلا  دقن  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  تباث  دییشت  ماکحا و  دیطوت و  ماربا و  لامکب  دوخ 

دیامرفیم
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

لکلا و نالطبب  مزج  قرط و  ةدع  نم  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  هرکذ 
254 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیواعم یبأ  نع  يورهلا  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  تلـصلا  یبأ  ۀیاورب  روهـشملا  هنیبنـس و  امک  رظن  کلذ  یف  يدنع  ۀعامج و  کلذ  لثم  لاق 
کلذ عم  ضفرلاب و  مهتا  اّدـج و  هوفعـض  اذـه  مالـسلا  دـبع  ضر و  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعـالا  نع  ریرـضلا  مداـخ  نب  دّـمحم 
ثدح دق  سیل  لاقف أ  هقثوف  اذه  تلـصلا  یبأ  نع  هلاس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هتالاؤس  یف  يرودلا  دّمحم  نب  سابع  يور  دق  قودـص و 

ۀیواعم یبأ  نع 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

نع زرحم  نب  دّمحم  نب  دمحا  ظفاحلا و  دّمحم  نب  حلاص  يور  کلذـک  يدـیفلا و  رفعج  نب  دـمحم  ۀـیواعم  یبأ  نع  هب  ثدـح  دـق  لاقف 
ۀیواعم وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  ثیدحلا  اذه  ییحی  لاق  زرحم  نبا  ۀـیاور  یف  اضیا و  نیعم  نب  ییحی 

ۀنییع و نباک  هدارفاب  جتحی  ظفاح  ریرضلا  ۀیواعم  وبا  ثیداحالا و  هذه  بلطی  ارـسوم  الجر  ناک  يورهلا  تلـصلا  وبا  هنع و  فک  مث  امیدق 
لثم وه  لب  لوقعلا  اهابات  یتلا  ةرکنملا  ظافلالا  نم  ثیدحلا  اذه  سیل  هریغ و 

ثیدحلا رکب  وبا  یتما  فأرا  ثیدح  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
یلع مّلکت  نم  تای  مل  هریغ و  هحّحص  يذمرتلا و  هنسح  دق  و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
هتبارغل ال اعئاش  هتیاور  نع  ۀیواعم  وبا  تکس  اّمنا  اعطق و  لطاب  هیلع  عضولاب  مکحلا  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀتباثلا  تایاورلا  هذه  نع  باوجب 

رخآ قیرط  ثیدحلل  هناقتا و  هظفح و  عم  الصا  هب  ثدحی  مل  کلذک  ناک  ول  ذإ  هنالطبل 
نع لیهک  نب  ۀملـس  نع  هَّللا  دبع  نب  کیرـش  نع  یمورلا  رمع  نب  دمحم  نع  يرازفلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یحبانصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀلفغ  نب  دیوس 
وبا هقثو  حیحّـصلا و  ریغ  یف  يراـخبلا  هنع  يور  اذـه  دـمحم  یموّرلا و  رمع  نب  دّـمحم  نع  هتیاور  یلع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هعباـت  و 

لاق و ال یحبانـصلا  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  اذه  مهـضعب  يور  دق  بیرغ و  ثیدح  اذه  ثیدـحلا  قایـس  دـعب  يذـمرتلا  لاق  دواد و 
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يراخبلا و هل  قلع  ملسم و  هب  جتحا  اذه  کیرـش  یمورلا و  دمحم  دارفا  نم  ثیدحلا  قبی  ملف  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  اذه  فرعن 
نوکی اذـه  یلعف  کیرـش  نم  هملع  یف  عروا  طق  ادـحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاـق  ثیدـحلا و  نسح  داز  یلجعلا و  نیعم و  نبا  هقثو 

یحبانصلا طقسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  انسح و ال  هدرفم 
255 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باب نم  یحبانـصلا  رکذ  نوکیف  مهنم  عمـس  ضر و  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  نع  يور  مرـضخم  یعباـت  ۀـلفغ  نب  دـیوس  نـال  هنم 
نوکی هب و ال  جتحملا  نسحلا  ۀجرد  یلا  کیرـش  ۀیواعم و  یبأ  قیرط  عومجمب  یهتنی  ثیدحلا  نا  لصاحلا  دیناسالا و  لصتم  یف  دـیزملا 

دقن ترابع  نیا  قیفوتلا و  هّللاب  نیدنـسلا و  نیذـه  یف  ارثوم  انعط  تاعوضوملا  یف  هرکذ  نمل  دـجا  مل  اعوضوم و  نوکی  نا  الـضف  افیعض 
تبترم تعفر  لامک  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  فرعتس  امک  هدرک  لقن  ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  مه  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  ار  حیحـصلا 

نیا دزن  يدابآزوریف  رهمت  علـضت و  ياهتنم  رحبت و  مدـقت و  ياصقا  بصانم و  ومـس  تیاهن  بتارم و  ولع  تیاـغ  تلزنم و  تمظع  ماـمت  و 
نیدلا یقت  هیعفاش  تاقبط  یـسافلا و  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  بیطلا  وبا  نیدلا  یقت  نیمالا  دلبلا  خیرات  یف  نیمث  دـقع  رظان  رب  تارـضح 
تاقبط یف  ةاعولا  ۀیغب  يواخس و  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض  يدسالا و  ۀبهش  یـضاق  نب  رکب  وبا 
هینامعن قئاقش  یقینزا و  مولعلا  ۀنیدم  يوفک و  رایخالا  مالعا  بئاتک  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ةاحنلا  نییوغللا و 

نب دمحم  عباّسلا  نرقلا  دعب  نم  نساحمب  علاط  ردب  هدازيربک و  شاطب  فورعملا  یفطـصم  نب  دمحا  فینـصت  ۀّینامثعلا  ۀـلودلا  ءاملع  یف 
حـضاو و حبـص  هدیفـس  لثم  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  للکم  جات  مولعلا و  دـجبا  ءالبنلا و  فاـحتا  یناـکوش و  دـمحم  نب  یلع 

رکذ رد  هینامعن  قئاقـش  رد  هدازيربک  شاطب  فورعملا  یفطـصم  نب  دـمحا  دوریم  راصتقا  تاراـبع  ضعب  رب  راـصتخا  رباـنب  تسراکـشآ 
يزاریـشلا دّـمحم  نب  بوقعی  نب  دـمحم  رهاط  وبا  نیدـلا  دـجم  وه  سوماقلا و  بحاـص  لـضافلا  یلوملا  مهنم  هتفگ و  هعبار  هقبط  ءاـملع 

هنع و هَّللا  یـضر  قیّدصلا  رکب  یبأ  یلا  هبـسن  عفری  امبر  هیبنتلا و  بحاص  يزاریـشلا  قاحـسا  یبأ  خیـشلا  یلا  بستنی  ناک  يدابآزوریفلا و 
الام روکذملا  ناطلسلا  هاطعا  اهاج و  ۀبترم و  هدنع  لان  روکذملا و  ناطلـسلا  ۀمدخب  لصتا  مورلا و  دالب  لخد  یقیدصلا  هطخب  بتکی  ناک 
امیـس اهّلک  مولعلا  یف  عرب  یتح  اهئاملع  نم  ذـخا  ابرغ و  اقرـش و  دالبلا  لاج  مث  راـنید  فـالآ  ۀـسمخ  ناـخرومیت  ریمـالا  هاـطعا  ـالیزج و 

مکحملا و نیب  عماجلا  باجعلا  ملعملا  عماللا  هتافنـصم  لجا  افنـصم و  نیعبرا  یلع  فینت  ةریثک  فیناصت  هل  ۀغللا و  ریـسفتلا و  ثیدـحلا و 
میظعلا و نآرقلا  ریـسفت  هل  طیحملا و  سوماقلاب  صخلملا  کلذ  یمـس  نیتدلجم و  یف  اهـصخل  مث  ةدلجم  نیتس  یف  همامت  ناک  بانجلا و 

یتئام ظفحا  الا و  مانا  لوقی ال  ناک  ظفحلا و  عیرـس  ناک  اهیلإ و  همرکا و  ّالا و  ةدلب  لخدی  هَّللا ال  همحر  ناک  قراشملا و  يراخبلا و  حرش 
فینصتلا عالطالا و  ظفحلا و  یف  ۀیآ  ناک  ۀلمجلاب  ۀبیجعلا و  فراعملا  یلع  عالطالا  ملعلا و  ریثک  ناک  رطس و 

256 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀئامنامث ةرشع و  عبس  وا  تس  هنس  لاوش  نم  نیرشعلا  ۀلیل  نمیلا  دالب  نم  دیبزب  ایضاق  یفوت  نیرزاکب و  ۀئامعبس  نیرشع و  عست و  ۀنس  هل  و 

یلع هنارقا  هیف  قاف  نفب  مهنم  ّلک  درفنا  نیذلا  ءاسؤّرلا  نم  تام  نم  رخآ  وه  یتربجلا و  لیعامـسا  خیـشلا  ۀبرتب  نفد  هساوحب و  عتمم  وه  و 
ثیدحلا یف  یقارعلا  نیدلا  نیز  خیشلا  هَّللا و  همحر  یعفاشلا  بهذم  یلع  هقفلا  یف  ینیقلبلا  نیدلا  جارـس  خیـشلا  مه  نماثلا و  نرقلا  سار 

مولعلا لک  یلع  عالطالا  یف  يرانفلا  نیدلا  سمش  خیشلا  ثیدحلا و  هقفلا و  نف  یف  فیناصتلا  ةرثک  یف  نقلملا  نب  نیدلا  جارس  خیـشلا  و 
یف يزاریـشلا  نیدلا  دجم  خیـشلا  برغملاب و  مولعلا  رئاس  یف  ۀیکلاملا و  هقف  یف  ۀفرع  نب  هَّللا  دبع  وبا  خیـشلا  ۀیبرعلا و  ۀـّیلقنلا و  ۀـیلقعلا و 
رکب یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  بوقعی  نب  دمحم  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  ۀعساو و  ۀمحر  یلاعت  هَّللا  مهمحر  ۀغللا 

رهاّـطلا وـبا  دـجملا  هَّللا  دـبع  نب  فـسوی  نب  یلع  نب  میهاربا  قاحـسا  یبأ  خیـشلا  نـب  هَّللا  لـضف  نـب  سیردا  نـب  دوـمحم  نـب  دـمحا  نـب 
ظفحف زاریش  لامعا  نم  نورزاکب  ۀنس 729  دلو  نونفلا  نم  اهریغ  ۀغللا و  یف  رهاملا  ریبکلا  مامالا  یعفاشلا  يوغللا  يزاریشلا  يدابآزوریفلا 

نب هَّللا  دبع  ماوقلا  نع  هدلاو و  نع  ذـخا  نینـس و  نامث  نبا  وه  زاریـش و  یلا  لقتنا  ۀـغّللا و  نم  اباتک  ظفح  نینـس و  عبـس  نبا  وه  نآرقلا و 
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لخد مث  رـشعلا  اهب  أرق  طساو و  لخد  قارعلا و  یلا  لحترا  يراصنالا و  فسوی  نب  دـمحم  نم  عمـس  زاریـش و  ءاملع  نم  امهریغ  مجنلا و 
یقتلا نم  اهب  عمسف  ۀنس 755  اهلخدف  قشمد  یلا  لحترا  مث  امهریغ  ینیوزقلا و  یلع  نب  رمع  جارّسلا  كابسلا و  نبا  جاّتلا  نع  ذخاف  دادغب 
رقتسا تاهجلا و  هذه  لها  نم  عمـس  سدقلا و  بلح و  ةامح و  کبلعب و  لخد  هتقبط و  میقلا و  نباک  ۀئاملا  یلع  ةدایز  ۀعامج  یکبـسلا و 

هریغ و يدفصلا و  حالصلاک  رباکالا  نم  ۀعامج  هل  ذملت  هنع و  ذخالا  ریثک  هلئاضف و  ترهظ  ردصت و  سرد و  نینس و  رـشع  وحن  سدقلاب 
یلا لصوف  نمیلا  لخد  مث  اریثک  ائیـش  مهنع  لمح  ءالـضفلا و  نم  اعمج  یقل  دـنهلا و  مورلا و  لخد  ۀیقرـشلل و  ۀیلامـشلا و  دالبلا  یف  لاج 
یف غلاب  لوبقلاب و  لیعامسا  فرـشالا  کلملا  هاقلتف  هیبنتلا  حراش  یمیرلا  لامجلا  هّلک  نمیلاب  ۀیـضقالا  یـضاق  ةافو  دعب  ۀنس 799  یف  دیبز 
هیلإ فاضا  دعب  هب و  عافتنالا  رثکف  ملعلا  رشنی  هیدل  امیقم  رمتسا  اهب و  هزهجی  ندع  رظان  رما  ناک  فلا  يوس  رانید  فلا  هل  فرص  همارکا و 

هنود نمف  ناطلسلا  هیلع  ءارق  ۀبلطلا و  هدصقف  لیجع  نبا  دعب  هلک  نمیلا  ءاضق 
257 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل فنـص  ثیحب  ۀعفر  ارب و  هنم  لان  اهلامج و  دیزمل  هتنبا  جوزت  دق  فرـشالا  ناطلـسلا  ناک  تام و  نا  یلا  دیبزب  همدـق  رقتـسا  ثیدـحلا و 
ۀنـسح و مثآم  لمع  فئاطلا و  ۀنیدملاب و  اهب و  رواجف  ارارم  ۀکم  مدـق  ةدـملا  هذـه  ءانثا  یف  مهارد و  هل  اهألمف  قابطا  یلع  هادـها  اباتک و 
هل نیمرکملا  ۀـلمج  نم  کلامملا و  یلا  هلوخد  ةرثک  عم  اهبحاص  همرکا  اـّلا و  ادـلب  لخدـی  ملف  نیطالـسلا  دـنع  ـالوبقم  ظـحلا  دـئاز  ناـک 

مهریغ و نمیلا و  بحاص  فرشالا  دادغب و  بحاص  سوا  نب  دمحا  زیربت و  بحاص  روصنم  هاش  نامثع و  نبا  مورلا  ناطلـس  کنلرومیت و 
رفاسی ناک ال  بهذلا و  نم  لاقثم  فلا  نیسمخب  اهنم  يرتشا  ّهنا  لاق  یتح  ۀسیفن  ابتک  کلذ  نم  ینتقاف  ریثک  ءیش  مهایاطع  نم  هیلإ  لصو 

فرـسی نم  یلا  اهعفدی  ناک  هنکل  ۀلئاط و  انید  هل  تناک  اهدـیعی و  مث  اهیف  رظنیف  لزنم  ّلک  یف  اهرثکا  جرخی  لامحا و  ةدـع  اهنم  هعم  ّالا و 
باتکلا فئاطل  یف  زییمتلا  يوذ  فئاطل  ریـسفتلا  یف  اهنم  ۀعفان  ةریثک  تافنـصم  هل  هبتک و  ضعب  عیبیف  انایحا  قلمی  دق  ّهنا  ثیحب  اهقافنا  یف 

ریبک و دلجم  یف  باتکلا  ۀحتاف  ریسفت  یف  باب  الا  ۀحتاف  ریسیت  تادلجم و  عبرا  سابع  نبا  ریسفت  یف  سابقملا  ریونت  تادلجم و  یف  زیزعلا 
حرـش یف  فاثخلا  ۀـبطق  حرـش  صالخالا و  ةروس  لئاضف  یف  صالخلا  ةروک  لـصاح  میظعلا و  نآرقلا  دـصاقم  یلا  دـشرملا  میظنلا  ّردـلا 

حیحـص حرـش  یف  يرابلا  حتف  تادلجم و  عبرا  ۀیوبنلا  راونالا  قراشم  حرـش  یف  ۀیلعلا  قراوشلا  خیراتلا  ثیدـحلا و  یف  فاشکلا و  ۀـبطخ 
نیعبرا و یف  همامت  ردقی  ناک  ادلجم و  نیرشع  وحن  هنم  لمک  مسالا  اذهب  هحرـش  یمـس  ثیح  کلذب  عمـسی  مل  رجح  نبا  لعل  يراخبلا و 

ۀجرد یلا  داعـصالاب  داعـسالا  دلجم و  یف  داهجلا  ضارتفا  یف  داهـسلا  ضاضتما  تادـلجم و  یف  ماکحالا  ةدـمع  حرـش  یف  ماکحلا  ةدـمع 
یفرـشالا و لدعلا  یف  یفولا  لضفلا  ۀغللا و  ةاحنلا و  ۀمئا  مجارت  یف  ۀغلبلا  ۀـیفنحلا و  تاقبط  یف  ۀـیفولا  ةاقرملا  تادـلجم و  ثلث  داهتجالا 

یلاغلا ردلا  ۀفیعـضلا و  ثیداحالا  لوصالا و  عماج  یلع  ةدئازلا  ثیداحالا  یف  لوصولا  قیرط  لیهـست  ناهبـصا و  خیرات  یف  ناهذالا  ۀـهزن 
بابعلا مکحملا و  نیب  عماجلا  باجعلا  ملعملا  عماللا  ۀغللا  یف  اعقص و  فلتخملا  اعضو و  قفتملا  ةداعـسلا و  رفـس  یلاوعلا و  ثیداحالا  یف 

سوماقلا يرهوجلا و  حاحص  نم  برقی  دلجم  لک  دلجم  ۀئام  یف  همامت  ردقی  ناک  باطولا  اهب  ألتما  ةدایز  و 
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سانلا و هب  عفتنا  دق  ریظن و  هل  سیل  سیفن  باتک  وه  نیدلجم و  یف  طیطامش  برعلا  ۀغل  نم  بهذ  امل  عماجلا  طیسولا  سوباقلا  طیحملا و 
یف ریبکلا  ثلث  وه  نیـشلا و  نیـسلاب و  لاقی  امیف  نیـشوملا  ریبحت  بارعالا و  ملع  نم  بابلالا  يوذل  دوصقملا  هریغ و  یلا  هدـعب  اوتفتلی  مل 

یقتلا لاق  ةریهشلا  ۀعساولا  ةریثکلا  تافنصملا  نم  کلذ  ریغ  فولا و  یلا  نامسا  هل  نمیف  فولـسملا  ضورلا  ریغـصلا و  تادلجم و  سمخ 
یتح هجهنمل  اعبات  هتقیرط  یلع  ایشام  یناغصلاب  ءادتقال  اریثک  ناک  یبرعلا و  یـسرافلاب و  ارثن  امظن و  هنامز  یف  ریظنلا  میدع  ناک  ینامرکلا 

مولعلا یلا  هیهنی  امم  هلاثم و  ام  ناطلـسلا  یلا  بتکف  ۀکم  یلا  699 ؟؟؟ ۀنـس ؟؟؟ یف  هجوتلا  مار  ّهنا  یجرزخلا  یکح  ةرواـجملا و  ةرثک  یف 
مزحت و يّذلا  رفاسملاک  راص  نا  یلا  هرما  لآ  دق  هنـس و  ولع  هتینب و  ۀقد  همـسج و  ۀـقر  دـیبعلا و  لقا  فعـض  مکیلع  ناخ  ریغ  ّهنا  ۀفیرـشلا 

زهان دـق  بارخلا و  یلع  فرـشم و  ناینب  بارج و  یف  ماظعالا  وه  امف  نشلا  عقعقت  نسلا  عضعـضت  لعتـشا و  سارلا  مظعلا و  نهو  ذإ  لقتنا 
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ةرم ریغ  ۀفیرشلا  عماسلا  یلع  رم  دق  باقرلا و  ۀقاقد  برعلا  اهیمست  یّتلا  ةرشعلا 
هیلإ هَّللا  رذعا  دقف  ۀنس  نیتسأرملا  غلب  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  اندیس  لوق  يراخبلا  حیحص  یف 

تیب یلا  مزع  قوش و  هل  ددجتی  نینس و ال  عبرا  هیلع  یضمی  نا  نمؤملاب  لمجی  نینامثلا و ال  یلع  فرشا  نیعبـسلا و  یلع  فین  نم  فیکف 
هیلع بلغ  دق  کلاسملا و  کلت  نع  نینس  تس  هل  دیبعلا  لقا  کلذ و  ّيوبّنلا  ثیدحلا  یف  تبث  دق  نیلسرملا و  دّیـس  ةرایز  نیملاعلا و  ّبر 

نم هلاؤس  دهاشملا و  کلت  لیبقتب  يرخا  ةرم  زوفی  دهاعملا و  کلتب  دهعلا  ددجی  نا  هتینما  یصقا  نم  قوطلا و  نع  هرمع  لج  یتح  قوشلا 
بیطا و لصفلا  ناف  ماوالا  ۀـبلغ  ّرحلا و  دادتـشا  لبق  ماوقالا  یلاهالا و  نع  ادرجم  ماـیالا  هذـه  یف  هزیهجتب  هیلع  ۀـقدصلا  ۀنـسحلا  محارملا 

ءافلخلا ةداع  نم  ناک  اضیا  مرکلا و  ۀـمحرلا و  طباهم  یف  یطخی  مرح و  لک  یف  رهـش  ۀـماقاب  ناسنالا  زوفی  نا  نکمملا  نم  نیزا و  حـیرلا 
ینمتا الف  دیربلا  کلذ  كادف  هَّللا  ینلعجاف  نیلسرملا  دیـس  ةرـضح  یلا  مهمالـس  غیلبتلا  دصق  ادمع  دیربلا  نودربی  اوناک  مهنا  افلخ  افلس و 

هاوس  ائیش 
ادازلا ةداخولا  صلقلا  لمحتساف  اداز  دق  ءارغلا  ۀبعکلا  یلا  یقوش  دیرا  و ال 

ادالوا اباحصا و  هَّللا  عدوتسا  الع و  دیز  ماعنملا  کلملا  نذأتسا  و 
لامجلا ردص  هلاثم  ام  باتکلا  ةّرط  یف  بتک  ناطلسلا  یلا  اذه  لصو  املف 
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فیکف ترانتساف  ءایمع  نمیلا  تناک  دقف  یبلق  هب  يرجی  یناسل و ال  هب  قطنی  ءیش ال  اذه  نا  اهافـش  کل  هققحی  ام  یناسل  یلع  يرـصملا 

نیدلا دجم  ای  هَّللا  رمعلا و  اذه  ۀـیقب  هل  تبهو  ام  الا  کیلع  هّللابف  ملعلا  نم  اتیم  ناک  ام  کب  ایحا  دـق  هَّللا  نا  ملعت  تنا  مدـقتت و  نا  نکمی 
نیطالـسلا لضافا  نم  نیربتعملل  ةربع  مالکلا  اذـه  یف  یهتنا و  هلها  نمیلا و  تنا  کـقارف  ـال  اـهمیعن و  ایندـلا و  قارف  يرا  ینا  ةراـب  اـنیمی 

ناهربلا يزیرقملا و  رجح و  نبا  ظفاحلا  هتذـمالت  ۀـلمج  نم  هیلإ و  لصو  دالب  لک  یف  رباکالا  هنع  ذـخا  دـق  نیدـلا و  ءاـملع  ردـق  میظعتب 
ةودق و  حیجارملا * مهرابحا  ةدمع  يدابآزوریفلا  اذـهف  یهتنا  ۀنس 812  لاوش  نم  نیرـشع  ۀلیل  یف  هساوح  هعمـسب و  اعتمم  تام  یبلحلا و 
ثیح حیبقلا * رکنملا  رهظ  عطق  و  حیضفلا * لطابلا  رتس  کته  و  حیصنلا * باوصلا  رزا  و  حیرـصلا * قدصلا  رـصن  دق  حیجانملا * مهرابک 
کش لک  ۀفاش  لصاتسا  و  حیصفلا * هنایبب  بیر  لک  قرع  عطق  و  حیحصلا * دقنب  یمسملا  هباتک  یف  حیحصلا * تباثلا  ثیدحلا  اذه  تبثا 

هات نم  الا  هیف  زملی  و ال  حیبا * هقاهزا و  لح  نم  ّالا  هناقیا  نع  لدعی  و ال  حیتا * هقافخا و  رّدق  نم  ّالا  هناعذا  نع  لکنی  الف  حیـسفلا * هنایبتب 
حیلم فتاه و ال  هعجنی  الف  نایغطلا  نم  هسار  یلع  ماه  نم  الا  هیف  نعطی  و ال  حیفلا * بسابسلا  یف  ناودعلا  نم 

متفه دص و  هجو 

نیدلا باهش  هچنانچ  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ۀعبرالا  هئافلخ  یبنلا و  ءامسا  باتک  رد  یجیالا  يورجهلا  دمحم  نیدلا  ماما  هکنآ 
هتفگ ار  نآ  روکذم  يورجه  داریا  نایب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکرابم  ءامسا  ضعب  رکذ  دعب  لئالدلا  حیضوت  باتک  رد  دمحا 

ملعلا ۀنیدم  باب  اهنم  و 
تایلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

روکذملا هیقفلا  مامالا  هدروآ  ورمع و  یبأ  جیرخت  نم  يربطلا  هاور  هباب  نم 
نیدلا باهش  هچنانچ  هدوب  هینس  ماظع  ياهقف  مخافا  مالعا و  ياملع  رباکا  زا  يورجه  همالع  هک  دنامن  بجتحم  ثیدحلا و  یف  امک  لاق  و 

یلازغلاب هتفرعم  هملع و  روفول  بقلملا  ینابرلا  فراعلا  ملاعلا  خیـشلا  ماـمالا  هدوتـس  هغیلب  فاـصوا  نیاـب  ار  وا  لئالدـلا  حیـضوت  رد  دـمحا 
و باقلالا * لیلجب  فورعملا  مهماما  يرجهلا و  اذهف  یهتنا  هرـس  سدق  یجیالا  يورجهلا  دّـمحم  نیدـلا  ماما  هیقفلا  قئالخلا  دـشرم  یناثلا 

بابلالا يوذ  ماما  ءامسا  نم  ملعلا  ۀنیدم  باب  ّدع  دق  بادآلا * غلبا  رثاملا  ءانتقا  یف  مهدنع  بأدلل  مهملاع 
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ثیدحلا اذه  نم  اطبنتـسم  هنوک  رهظا  و  بالم * کسم و  لکب  يرزملا  مالّـسلا  نالا ؟؟؟ باهولا * کلملا  نم  امهلا  هونـص و  یلع  هیلع و 

هیف و كاـشلا  نا  حـضو  و  باـشوالا * نیدـحاجلا  سورا  تعمق  و  باـصنلا * نیرکنملا  فاـنا  هـّلل  دـمحلا  تـمغرف و  باـصنلا * قـیثولا 
و باهذلا * ضیرعب  غیزلا  راثیا  هاریجه  هنعطب  رجاهلا  و  باوصلا * قدصلل و  رجاه  باصتنالا * میظعب  هایا  يورجهلا  تابثا  دـعب  باترملا *

بابت رابت و  یف  الا  هدیک  ام  و  بآملا * ءوس  لآملا و  رسخ  الإ  هل  سیل 

متشه دص و  هجو 

ملعلاب ۀضفارلا  ججح  هوجو  نم  یناثلا  هتفگ  هتشون  قح  لها  در  رد  هک  هلاسر  رد  یطساو  روعا  فسوی  هکنآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

ّهنا ال الا  هرعق  كردی  رخاز ال  ملع  رحب  هنا  کش  ّیلعل و ال  ملعلا  توبث  نمـضتی  ثیدـحلا  اذـه  نا  اهدـحا  هوجو  نم  اضیا  هنع  باوجلا  و 
ةاواسملا هجو  یلع  هریغل  ملعلا  توبث  لیلدب  هریغ  یلع  ناحجرلا  نّمضتی 

متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصا  باحصالا  عومجم  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لوقب 
مهلوق کلذ  ردقلا و  اذه  یلع  ةدایز  لقنی  ۀنسلا  لها  ضعب  نا  اهیناث  مهلکل  ملعلا  تبثف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نا 
اهثلاث رهاظ  بابلا  یلع  نهناحجرف  طیحم  فرظ  ناکرالا  ناطیحلا و  غراف و  ءاضف  باـبلا  اـهناکرا و  اـهناطیح و  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  و 

دق رجفألا * مهقرام  و  روعالا * مهبـصان  یطـساولا  اذهف  یهتنا  ۀضفارلل  هب  جاجتحالا  لطبی  اذـه  یلع  عفترم و  يأ  اهباب  یلع  لیوات  یف  عفد 
فلی مل  و  الیبس * اقیرط و  هدنـس  یف  نعطلا  یلا  رـصبی  ملف  بئاذلاب * رثاخلا  هیلع  طلتخا  و  بهاذملا * ثیدحلا  اذه  حدق  یف  هیلع  تدـس 
ذخاف راکنالا * هلـصا و  دـحج  یلع  ئرتجی  مل  و  رارقالا * فارتعالا و  نم  ادـب  دـجی  مل  و  الیلع * ناـک  ول  ـالاقم و  باـبلا  اذـه  یف  هلجـال 
قوسن و  راهقلا * هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هتافرخزم  یلع  ّرم  دنس  و  الالض * اغیز و  هفیرحت  یف  ددرتی  قفط  و  الامش * انیمی و  هلیوست  یف  بکنتی 

یف نعطلا  نیب  عمج  فیک  بجـشلا  یحو  هسفنل  بلاجلا  بطاخملا  نم  بجعلا * لک  بجعلاـف  رامدـلا * راوبلا و  مطا  دـساکلا  هعاـتم  یلا 
نیحلا و یهدا  هئابوح  یلع  قاس  و  نیرکنلا * نیذـه  نیب  عمجف  هارغم  نع  لودـعلا  هلـصا و  دوحج  نیب  نرق  و  هانعم * نع  لوکنلا  هدـنس و 

فاسفسلا نوجملا و  بابرا  هعینشتب  قبس  و  فارحنالا * بصنلا و  لها  هعیضب  قاف  و  نیرلا *
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مهن دص و  هجو 

هتفگ بلاط ع  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینسا  رد  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  هکنآ 
ناهبـصا نم  هباتک  یف  دمحم  نب  دمحم  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 
یضر یلع  نع  یحبانصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  انربخا  رحب  نب  دیمحلا  دبع  انربخا  نایفـس  نب  نسحلا  انربخا  یناجرجلا  انربخا 
انثدح یسوم  نب  لیعامـسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا 

نع مهضعب  هاور  بیرغ و  ثیدح  لاق  یلع و  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  انثدح  یمورلا  نب  دمحم 
کیرش
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تلق و یهتنا  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحاو  نع  ثیدحلا  اذه  فرعی  لاق و ال  یحبانـصلا  نع  هیف  اورکذی  مل  و 
هوحن و ّیلع ع  نع  ثراحلا  ۀتابن و  نب  غبصالا  هاور  دیوس و  نع  هیف  رکذی  مل  ۀملس و  نع  کیرش  نع  مهضعب  هاور 

اهتأیلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هظفل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  سابع  نبا  نع  دـهاجم  قیرط  نم  مکاحلا  هاور 
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 

دوهـش هصنب  نآ  راـبخا  ثیداـحا و  تلزنم  ولع  تیاـهن  تبترم و  تلـالج  لاـمک  بلاـطملا  ینـسا  باـتک  هظحـالم  زا  هک  دـنامن  یفخم  و 
دـسالا بقانم  ینـسا  نم  نسح  حص و  رتاوت و  امم  ةدنـسم  ثیداحا  هذهف  دعب  هتفگ و  ةالـص  دـمح و  دـعب  نآ  ردـص  رد  يرزج  دـسریم 

هنع یـضر  ههجو و  یلاعت  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نینمؤملا  ریما  بلاغ  ینب  ثیل  بئاجعلا  رهظم  بئاتکلا و  قرغم  بلاغلا 
یتلا ۀقرخلا  ۀبحصلا و  نآرقلا و  نم  هیلإ  حیحص  دانسا  یلعاب  هثیدحت و  هتیاور و  نم  تالصتمب  هثیدح و  نم  تالـسلسمب  اهتفدرا  هاضرا  و 

رزن اذهف  تلق  هتفگ  بقانم  ثیداحا  داریا  دعب  نا  رد  زین  هیدل و  انبرقی  کلذ و  یلع  انبیثی  نا  یلاعت  هَّللا  لاسن  هیلع  ۀـیالولا  لها  اهیف  دـمتعا 
ماقملا اذه  یلا  ۀبسنلاب  مالکلا  لاطل  هقحب  کلذ  ءاصقتسال  انبهذ  ول  ۀلیمجلا و  هنـساحم  ۀلیلجلا و  هبقانم  یلا  ۀبـسنلاب  رثک  نم  ّلق  رحب و  نم 

همالع هک  دـنامن  رتتـسم  باوصلا و  قفوملا  هَّللا  کلذ و  نم  انغلب  ام  هیف  بعوتـسن  باتکب  کلذ  دارفا  ریـسی  نا  یلاعت  هَّللا  نم  وجرن  نکل  و 
فیناصت فنصم  قالخا و  رحبت و  رد  قبس  لصخ  بیصم  قابـس و  هرهم  مخافا  قاذح و  ظافح  مظاعا  زا  هینـس  دزن  يرزجلا  نیدلا  سمش 

هرئاس هلوبقم 
262 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحم  نیدلا  یقت  خویش  مجعم  رظان  رب  وا  هقروم  دماحم  هقرعم و  یلاعم  هرهزم و  رخافم  هرهبم و  نساحم  زا  يرطش  دشابیم  قافآلا  یف 
دوقع ررد  ینالقـسع و  رجح  نبا  فینـصت  رمعلا  ءانباب  رمغلا  ءانبا  یکم و  دـهف  نب  رمع  نیدـلا  مجن  مساقلا  وبا  شرـسپ  فیلات  یکم  دـهف 
حرش نیمالا و  تازاجا  یف  نیتم  لبح  یمیلع و  نیدلا  ریجم  لیلج  سنا  يواخـس و  نیدلا  سمـش  عمال  ءوض  يزیرقم و  نیدلا  یقت  هدیرف 

یطویـسلا و نیدـلا  لالج  ناقتا  ۀـلدعملا و  نازیم  دـصقملا و  نسح  ظافحلا و  تاقبط  يزاریـش و  ناـهبزور  نب  لـضف  زا  يذـمرت  لـئامش 
نب یفطـصم  نب  دمحا  فینـصت  هینامثعلا  ۀلودلا  ءاملع  یف  هینامعن  قئاقـش  یبلاعث و  يدهم  وبا  دـیناسالا  دـیلاقم  یکم و  رجح  نبا  قعاوص 

یکم و ناهد  نب  دـمحا  نب  نیدـلا  جاـت  علطتملا  ۀـیافک  یجنزرب و  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  ضفاون  هدازيربک و  شاـطب  فورعملا  لـیلخ 
هجاوخ عقاوص  يروپنراهس و  نیدلا  ماسح  ضفارم  يدنس و  دباع  دمحم  دراشلا  رصح  يوفصلا و  يرمعلا  دمحم  یلع  وبا  دانـسالا  جرادم 

نیمه نیثدحملا و  ناتسب  یناکوش و  یلع  نب  دمحم  علاط  ردب  بطاخم و  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هَّللا  ءایلوا  لسالس  یف  هابتنا  یلباک و  هَّللا  رصن 
حـضاو و نا  ریغ  رـصاعم و  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  للکم  جات  رـصاعم و  هَّللا  ۀمالـس  هاش  مالکلا  عابـشا  بطاـخم و  دوخ  هفحت  باـتک 

دوخ دوشیم  روکذم  زین  اج  نیا  رد  نا  زا  يذبن  يدینـش  ریدغ  ثیدح  دلجم  لوا  زج  رد  وا  حئادم  تارابع  زا  یـضعب  دوب  دهاوخ  راکـشا 
ققح امیف  دلو  ریخلا  ابا  ینکی  باتکلا  اذه  فلؤم  يرزجلا  فسوی  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نب  دـمحم  هتفگ  ارقلا  تاقبط  رد  يرزج 

نیروسلا نیب  نییعاضقلا  طخ  لخاد  ۀئامعبس  نیسمخ و  يدحا و  ۀنس  ناضمر  رهش  نم  نیرشعلا  سماخلا و  تبسلا  ۀلیل  یف  هدلاو  ظفل  نم 
عبرا ۀنس  یف  نآرقلا  ظفح  کلذ و  یلع  فقی  مل  هدلاو و  هربخا  امیف  هنم  عمس  زابخلا و  نب  لیعامسا  نب  دمحم  هّدج  لاخ  هزاجا  قشمدب و 

یبأ خیـشلا  یلع  تاءارقلا  درفا  مهریغ و  يراخبلا و  نب  رخفلا  باحـصا  نم  ۀعامج  نم  ثیدـحلا  عمـس  سمخ و  ۀنـس  هب  یّلـص  نیتس و  و 
یلع ۀعبـسلا  عمج  عبـس و  تس و  ۀنـس  یف  بجر  نب  دمحا  خیـشلا  ناحطلا و  نب  میهاربا  نب  دمحا  خیـشلا  رالـس و  نب  باهولا  دبع  دّمحم 
هذه یف  جح  نیتس و  نامث و  ۀنس  یف  نابللا  نب  یلاعملا  یبأ  خیشلا  یلع  بتک  نمضمب  تاءارقلا  عمج  مث  يومحلا  میهاربا  دوجملا  خیـشلا 

رایّدلا یلا  لحر  مث  ۀفیرـشلا  ۀنیدملاب  مامالا  بیطخلا و  حلاص  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  خیـشلا  یلع  ریـسیتلا  یفاکلا و  نمـضمب  ارقف  ۀنـسلا 
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ناونعلا و نمضمب  ۀعبسلا  يدنجلا و  نب  هَّللا  دبع  رکب  یبأ  خیشلا  یلع  بتک  نمـضمب  رـشع  ینثالا  تاءارقلا  عمجف  عست  ۀنـس  یف  ۀیرـصملا 
غئاّصلا نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  ۀمالعلا  یلع  ۀیبطاشلا  ریسیتلا و 

263 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ِناسْحِْإلا  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت  هلوق  یلا  لصو  دق  وه  يدنجلا و  نبا  یفوتف  يدادغبلا  نب  نمحرلا  دبع  دمحم  یبأ  خیشلا  و 

ایناث عمجف  ۀیناث  ۀلحر  لحر  قشمد و  یلا  عجر  مث  نیروکذملا  نیخیشلا  یلع  هلمکاف  یفوت  مث  هیلع  دهـشا  هزاجا و  هزاجتـساف و  لحنلا  یف 
ۀثالثلا ۀمئالا  يدادغبلا  نبا  یلع  دیرجتلا و  نیداشرالا و  ةرکذتلا و  ریـسیتلا و  ةروکذملا  ۀـثالثلا  بتکلا  نمـضمب  ةرـشعلا  غئاصلا  نبا  یلع 

غئاصلا و نبا  هخیش  یلع  اهب  الت  یتلا  ةروکذملا  بتکلا  نمضمب  يرصبلا  نسحلا  شمعالا و  صیحم و  نبا  ةروهشملا و  ةرقعلا  مه  رـشع و 
ثیدحلا عمس  هریغ و  يونسالا و  میحرلا  دبع  خیشلا  نع  هقفلا  ذخا  یهوقربالا و  یطایمّدلا و  باحصا  نم  یقب  نمم  ثیدحلا  عمس  هریغ و 

یلا لحر  مث  یفنحلا  يرفکلا  نیسحلا  نب  دمحا  فسوی  یبأ  یضاقلا  یلع  ۀمتخ  یف  عبـسلا  تاءارقلا  عمجف  قشمد  یلا  داع  مث  مهریغ  نم 
ۀیردنکـسالا یلا  لحر  هریغ و  نع  ذخا  ینیوزقلا و  هَّللا  دعـس  نب  ءایـض  خیـشلا  یلع  نایبلا  یناعملا و  لوصالا و  اهب  أرق  ۀیرـصملا و  رایدلا 

نم عمس  ینیوزقلا و  باهولا  دبع  خیـشلا  یلع  هریغ  نالعالا و  نمـضمب  ءارق  مهریغ و  رـصن و  نبا  مالـسلا و  دبع  نبا  باحـصا  نم  عمـسف 
ءاتفالاب هل  نذا  هزاجا و  لمکی و  مل  تاءارقلا و  ءالوه  ریغ  یلع  ءرق  ةزاجالا و  عامّسلاب و  تاءارقلا  بتک  نم  اریثک  مهریغ  خویشلا و  ءالوه 

خیش کلذک  نیعبس و  نامث و  ۀنس  نیدلا  ءایض  خیـشلا  هل  نذا  کلذک  نیعبـس و  عبرا و  ۀنـس  ریثک  نبا  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  مالـسالا  خیش 
بیرقتلا هرصتخم  نیدلجم و  یف  رغصلا  تاءارقلا  یف  رشنلا  باتک  تاءارقلا  یف  فلا  لاق و  نا  یلا  نینامث  سمخ و  ۀنـس  ینیقلبلا  مالـسالا 

فلا رهنلا  ءارو  ام  یلا  رومیت  ریما  هذخا  امل  هلصا و  نم  مهتاقبط  ءارقلا و  خیرات  وه  باتکلا و  اذه  ةرـشعلا و  تاءارقلا  یف  ریـسیتلا  ریبحت  و 
ةدایزلا یف  ةرهملا  ۀیاغ  مظن  مولعلا و  نم  اریثک  مظن  ۀیبرعلا و  هقفلا و  ثیدحلا و  ریسفتلا و  یف  کلذ  دنع  فلا  ۀثالث و  یف  حیباصملا  حرش 

یف کلذ  ریغ  هملعی و  نا  نآرقلا  ئراق  یلع  امیف  ۀمدقملا  وحنلا و  یف  ةرهوجلا  رشعلا و  تاءارقلا  یف  رشنلا  ۀبیط  مظن  امیدق و  ةرشعلا  یلع 
خیـش یلاعت  هَّللا  همحر  يرزجلا  نب  دّمحم  نب  دمحم  نب  دّمحم  ریخلا  وبا  هتفگ  يذـمرت  لئامـش  حرـش  رد  ناهبزور  نب  لضف  یّتش و  نونف 

یف هنامز  یف  ادحوتم  ناک  ۀیعرفلا  ۀیلهالا و  فراعملل  يواحلا  ۀیعرشلا و  مولعلا  ماسقال  عماجلا  مانالا  نیب  ةاضقلا  یضاق  مالـسالا و  خیاشم 
یف دـیحولا  درفتملا  ّهنا  رجحلا  نباب  رهـش  ینالقـسعلا  لضفلا  وبا  لجالا  مامالا  خیـشلا  فصو  دـقف  ةءارقلا  یف  امّیـس  مولعلا  یف  نأـشلا  ولع 

ةءارقلا
264 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قشمد و نم  هلصا  ناک  مهبحص و  خیاشملا و  یقال  دالبلا و  رفاس  دانـسالا  ّولعب  هنامز  یف  رهتـشا  هقفلا  بحاص  ثیدحلا و  یف  كراشملا  و 
مالـسالا خیـش  انالوم  يراخبلا  حیحـصلل  همتخ  سلجم  رـضح  اهب و  ثدح  رـصم و  یلا  رفاس  ۀـسردم و  كانه  هل  ناتکلا و  ۀـبقعب  هنکـسم 

یف هرکذ  همظع و  رجح و  نباب  رهـش  ینالقـسعلا  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  ثیدحلا  یف  نینمؤملا  ریما  ۀّیرـصملا و  رایدـلاب  ةاضقلا  یـضاق 
یلا مورلا  دالبل  هریخـست  دـعب  رومیت  ناطلـسلا  هلقن  اهب و  ثدـح  موّرلا و  یلا  رفاس  مث  يرزجلا  دـمحم  خیـشلا  انبحاص  لاقف  يراخبلا  حرش 

یّمـسملا حـیباصملا  یلع  هحرـش  ناسارخ  یف  فنـص  فنـصی و  ثدـحی و  الیوط  انامز  ةروکذـملا  دالبلاب  ماـقاف  رهنلا  ءارواـم  ناـسارخ و 
الجبم الیزج  الیلج  ناک  ۀیعفاشلا و  ةاضقلل  ءاضق  یلوت  زاریش و  یلا  رفاس  مث  هبتک  نم  ۀقرو  هعم  نکی  مل  هنا  هیف  رکذ  حیباصملا و  حیحصتب 
نیدـلا ریجم  نیتملا و  لبحلا  باتک  یف  هتلـصف  امک  هتذـمالت  نم  اریثک  تکردا  دـق  ۀـئام و  ناـمث  نیثـالث و  فین و  ۀنـس  اـهب  یفوت  نا  یلا 

ۀلیل یف  هدلوم  یعفاشلا  يرقملا  یقـشمدلا  يرزجلا  دمحم  نب  دّـمحم  ریخلا  وبا  نیدـلا  سمـش  مالـسالا  خیـش  هتفگ  لیلج  سنا  رد  یمیلع 
رشنلا باتک  اهنم  ۀلیلج  تافنصم  هل  اهیف و  رهم  اهنقتاف و  تاءارقلاب  ینتعا  ۀئامعبس  نیـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  ناضمر  رـشع  سداس  تبـسلا 
حرـش یف  حیـضوتلا  راکذالا و  ۀـیعدالا و  یف  نیـصحلا  نصحلا  یبهذـلل و  ءارقلا  تاـقبط  یلع  لـیذ  ةرـشعلا و  مظن  رـشعلا و  تاءارقلا  یف 
نیدلا مجن  خیشلا  دعب  ۀیحالصلا  سیردت  یلو  کلذ  هل  متی  ملف  ماشلا  ءاضقل  نیع  ۀعفان و  ةدیفم  هتافنـصم  عیمج  کلذ و  ریغ  حیباصملا و 
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رـضح زاریـش و  ءاضق  یلو  سراف و  دالب  یلا  راس  مث  مورلا  دالب  یلا  سدقلا  نم  هجوت  مث  ۀنـسلا  وحن  اهب  ماقا  هرکذ و  مدـقتملا  ۀـعامج  نب 
راهن زاریشب  یفوت  ةروکذملا و  ۀنسلا  یف  زاریش  ناطلس  یلا  رصم  ناطلـس  نم  الوسر  رفاس  مث  ۀئام  نامث  نیرـشع و  عبـس و  ۀنـس  ةرهاقلا  یلا 

رد هدازيربک  شاطب  فورعملا  لیلخ  نب  یفطـصم  نب  دمحا  همحر و  هنع و  هَّللا  یـضر  ۀـئام  نامث  نیثالث و  ثالث و  ۀنـس  یحـضالا  دـیع 
نم هسفن  هققح  امیف  دلو  ریخلا  یباب  ینکی  يرزجلا  فسوی  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  خیـشلا  مهنم  و  هتفگ - هینامعن  قئاقش 

عبرا و ۀنـس  نآرقلا  ظفح  قشمدب و  ۀئامعبـس  نیـسمخ و  يدحا و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  نم  نیرـشعلا  سماخلا و  تبـسلا  ۀلیل  یف  هدلاو  ظفل 
نیتس و
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هذه یف  جح  نیتس و  نامث و  ۀنس  یف  ۀعبسلا  عمج  خویشلا و  ضعب  یلع  تاءارقلا  درفا  ۀعامج و  نم  ثیدحلا  عمـس  نیتس و  سمخ و  ۀنس 
عمس قشمد و  یلا  لحر  مث  ةرشع  ثالثلا  مث  ةرـشع  یتنثالا  ةرـشعلا و  تاءارقلا  عمج  عست و  ۀنـس  یف  ۀیرـصملا  رایدلا  یلا  لحر  مث  ۀنـسلا 

یناعملا لوصالا و  اهب  أرق  ۀیرصملا و  رایدلا  یلا  لحر  مث  هریغ  يونسالا و  نع  هقفلا  ذخا  یهوقربالا و  یطایمدلا و  باحـصا  نم  ثیدحلا 
ریثک نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  مالسالا  خیش  ءاتفالاب  هل  نذا  مهریغ و  مالسلا و  دبع  نبا  باحصا  نم  عمـس  ۀیردنکـسا و  یلا  لحر  نایبلا و  و 

مث نینامث  سمخ و  ۀنس  ینیقلبلا  مالسالا  خیش  کلذک  نیعبس و  نامث و  ۀنس  نیدلا  ءایض  خیشلا  کلذک  ۀئامعبـس و  نیعبـس و  عبرا و  ۀنس 
نم ملظلا  نم  هلان  امل  مورلا  لخد  مث  ۀئامعبس  نیعـست و  ثلث و  ۀنـس  ماشلا  ءاضق  یلو  نوریثک و  ۀعامج  تاءارقلا  هیلع  أرق  ءارقالل و  سلج 

ناندع نب  دیزیاب  دهاجملا  لماکلا  کلملا  راد  اسؤرب  ۀنیدمب  لزنف  ۀئامعبس  نیعست و  نامث و  ۀنـس  یف  ۀیرـصملا  رایدلاب  هریغ  هلاوما و  ذخا 
ناخرومیت لبق  نم  ةروهـشملا  ۀمیظعلا  ۀنتفلا  تناک  امل  مهریغ و  رایدلا و  کلت  لها  نم  نوریثک  ۀـعامج  اهب  رـشعلا  تاءارقلا  هیلع  لمکاف 

اهنم ّلک  یف  هیلع  أرق  دنقرمـس و  یلا  مث  شک  ۀـنیدمب  هلزنا  رهنلا و  ءارواـم  یلا  هعم  رومیت  ریمـالا  هذـخاف  ۀـئامنامث  سمخ و  ۀنـس  لوا  یف 
یلا لخد  ناسارخ و  یلا  لصوف  رهنلا  ءاروام  دالب  نم  جرخ  ۀئامنامث  عبس و  ۀنـس  نابعـش  یف  ناخرومیت  ریمالا  یفوت  امل  نوریثک و  ۀعامج 

بحاص همزلا  ةرـشعلا و  مهـضعب  ۀعبـسلا و  مهـضعب  ۀعامج  اهنم  لک  یف  هیلع  أرقف  زاریـش  یلا  مث  ناهبـصا  یلا  مث  دزی  ۀـنیدم  یلا  مث  ةاره 
ۀـکمب و ةرواجملا  هل  هَّللا  حـتف  مث  ةرـصبلا  یلا  اهنم  جرخف  هیلع  هَّللا  حـتف  یتح  اهرک  اـهیف  یقبف  اـهیحاون  زاریـش و  ءاـضق  دـمحم  ریب  زاریش 

نیدلجم یف  رشعلا  تاءارقلا  یف  رشنلا  باتک  تاءارقلا  یف  فلا  مرحلا و  خیش  هیلع  أرق  ۀنیدملاب  هتماقا  نیح  نیرشع و  ثالث و  ۀنس  ۀیندملا 
اهارغص نم  ۀمجرتلا  هذه  تلقن  یّتلا  يرغص  يربک و  مهخیرات  ءارقلا و  تاقبط  ةرشعلا و  تاءارقلا  یف  ریسیتلا  ریبحت  بیرقتلا و  هرصتخم  و 

مظن هقفلا و  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  یف  فلا  رافـسا و  ۀثالث  یف  حیباصملا  حرـش  كانه  فلا  رهنلا  ءاروام  یلا  ناخرومیت  ریمالا  هذخا  امل  و 
نآرقلا يراق  یلع  امیف  ۀمدقملا  وحنلا و  یف  ةرهوجلا  رـشعلا و  تاءارقلا  یف  رـشنلا  ۀبیط  مظن  ةریـشعلا و  یلع  ةدایزلا  یف  ةرهملا  ۀیاغ  امیدق 

ضعب لاق  هطخ و  نع  هتلقن  يرغصلا  هتاقبط  یف  هسفن  نع  يرزجلا  هاکح  ام  اذه  یتش  نونف  یف  کلذ  ریغ  هملعی و  نا 
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ثالث و ۀنس  نیعیبرلا  لوا  نم  نولخ  سمخل  ۀعمجلا  ةوحـض  یلاعت  هَّللا  همحر  انخیـش  یفوت  هراحب  نم  فرتغملا  ریقفلا  لاق  هطخب  هتذمالت 
اهلیبقت و اهلمح و  یلا  صاوخلا  فارشالا و  ردابت  ةدوهشم  هتزانج  تناک  اهأشنا و  یّتلا  ءارقلا  رادب  نفد  زاریش و  ۀنیدمب  ۀئامنامث  نیثالث و 

هنع هَّللا  یضر  مالسالا  ماهم  نم  ریثک  هتومب  سردنا  دق  اهب و  كربتی  نمب  كربتی  ناک  کلذ  یلا  لوصولا  هنکمی  مل  نم  اهب و  اکربت  اهسم 
هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  ةروثاملا  تاوعّدلا  یف  نیـصحلا  نصحلا  باتک  روکذملا  خیـشلا  فیناصت  ۀلمج  نم  هفالخا و  هفالـسا و  نع  و 

خیشلا یلا  لسرا  لالج  نب  کبرضخ  یلوملا  نا  مث  قئاقـشلا  یف  لاق  نا  یلا  لخم  ریغ  اراصتخا  هرـصتخا  مث  ادج  سیفن  باتک  وه  ملس و 
یلا رد  ءادـها  امف * نونفلا  لک  یف  رحبلا  هنکل  بتکلا * نم  افلا  هحدـم  یف  تفلا  ةرخفم  مظنلل  هباـب  یف  ناـک  ول  اذـه  وه  اـمظن و  يرزجلا 

* بدالا یلط  یف  دـقع  کمظن  رد  و  بجل * وذ  لضفلا  رحب  کمظن  رد  یف  اذـه  وه  همظنل و  اباوج  خیـشلا  هیلإ  لـسراف  بدـالا * نم  رحب 
بهذ امل  هیلع  هَّللا  ۀمحر  يرزجلا  خیشلا  نا  مث  قئاقـشلا  یف  لاق  نا  یلا  بجعلا  ۀیاغ  يدبیردلا  یف  رحبلا  و  هنوکت * دوهعم  رحبلا  یف  ردلا 
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تقولا کلذ  یف  اسردـم  یناجرجلا  فیرـشلا  دیّـسلا  ناـک  ۀـمیظع و  ۀـمیلو  كاـنه  رومیت  ریمـالا  ذـختا  رهنلا  ءارواـم  یلا  رومیت  ریمـالا  هب 
فیرـشلا دیـسلا  یلع  يرزجلا  خیـشلا  سلجملا  کلذ  یف  مدـق  ءاملعلل و  هنیمی  بناج  ءارمالل و  هراسی  بناج  رومیت  ریمالا  نیعف  دنقرمـسب 

تاذـلاب ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  امهنم  هیلع  لکـشا  ام  رواشی  ۀنـسلا و  باتکلاب و  افراع  الجر  مدـقا  فیک ال  لاقف  کلذ  یف  هل  اولاقف 
يزاریشلا مث  یقشمدلا  فسوی  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناعنصلا  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  هل و  لحیف 

مث دلو  هل  دلوی  ۀنس ال  نیعبرا  ثکمف  ارجات  هوبا  ناک  لصوملا  برق  رمع  نبا  ةریزج  یلا  ۀبـسن  يرزجلا  نباب  فورعملا  یعفاشلا  يرـصملا 
ۀنـس 751 ناضمر  نم  نیرـشعلا  سماخلا و  تبـسلا  ۀلیل  یف  ۀمجرتلا  بحاص  هل  دلوف  املاع  ادلو  هَّللا  هقزری  نا  ۀـینب  مزمز  ءام  برـشف  جـح 

یطایمدلا باحصا  يراخبلا و  نبا  رخفلا  باحصاک  ۀعامج  نم  عمـسف  ةرهاقلا  یلا  لحر  مث  ۀعامج  نع  تاءارقلا  ذخا  اهب و  ءاشنف  قشمدب 
نع هقفلا  ذخا  قابطلا و  بتک  هسفنب و  ثیدحلا  بلط  یف  ّدج  ینیمامدلا و  نباک  اهلها  یلع  ءارقف  ۀیردنکسالا  یلا  لحر  و 
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یقرعلا و ریثک و  نب  دامعلا  نع  ثیدـحلا  یـشرقلا و  ءایـضلا  نع  نایبلا  یناعملا و  لوصالا و  ذـخا  یکبـسلا و  ءاهبلا  ینیقلبلا و  يونـسالا و 

لصتا ۀنـس 798 و  مورلا  دالب  یلا  لخد  مث  ۀـّیمأ  ینب  عماجب  ءارقـالل  ردـصت  ةرـشع و  ثـالثلا  مث  رـشعلا  عمج  یتح  ةءارقلاـب  هفغـش  دتـشا 
یلا هعم  هذخا  مورلا  دالب  گنلرومیت  لخد  املف  هب  اوعفتنا  ثیدحلا و  تاءارقلا و  ملع  کلانه  رشنف  همظع  همرکاف و  ناخ  دیزیاب  ناطلـسلاب 
لخد ناسارخ و  یلا  دنقرمس  نم  جرخ  ۀنس 807  نابعش  یف  رومیت  تام  اّمل  ۀنس 805 و  اهیلإ  هلوصو  ناک  ملعلل و  ارشان  اهب  ماقاف  دنقرمس 

یلی نا  زاریش  ناطلس  همزلا  تاءارقلا و  یف  امیس  تاهجلا ال  هذه  عیمج  یف  سانلا  هب  عفتنا  زاریش و  مث  ناهبصا  مث  دزی  ۀنیدم  لخد  مث  ةاره 
عمتجا ةرهاـقلا و  مـث  ۀنـس 827  قشمد  مدـق  مث  ۀنـس 823  ۀـنیدملا  ۀـکمب و  رواج  مث  ةرـصبلا  یلا  اـهنم  جرخ  مث  اـهرکم  باـجاف  اـهئاضق 

هنع ذـخا  همرکا و  اهبحاص و  همظعف  نمیلا  لخد  ۀـکم و  یلا  داـع  مث  ثیدـحتلا  ءارقـالل و  يدـصت  همرکا و  همظعف و  فرـشالا  ناطلـسلاب 
یف رـشعلا  تاءارقلا  یف  رـشنلا  اـهنم  ۀـعفان  ةریثـک  فیناـصت  هل  زاریـش و  یلا  مث  ةرهاـقلا  یلا  مث  ۀـکم  یلا  داـع  نمیلا و  ءاـملع  نم  ۀـعامج 

تاءارقلا یف  رـشنلا  ۀبیط  مظن  ةرـشعلا و  یلع  ةدایزلا  یف  ةرهملا  ۀناعا  ةرـشعلا و  ۀمتت  یف  ةرهملا  فاحتا  دیوجتلا و  یف  دیهمتلا  نیدـلجم و 
لاجر ءامـسا  یف  تایاهّنلا  ۀیاغ  مخـض و  دلجم  یف  ءارقلا  تاقبط  حیـضوتلا و  هملعی و  نا  هیراق  یلع  امیف  ۀمدقملا  مظن  تیب و  فلا  رـشعلا 

فیرـشلا و دلوملاب  فیرعتلا  نیـصحلا و  نصحلا  ۀّنج  نیـصحلا و  نصحلا  ةدع  نیلـسرملا و  دیـس  مالک  نم  نیـصحلا  نصحلا  تاءارقلا و 
دـمحا و دنـسم  لاجر  یف  دـمحالا  دـصقلا  دـمحا و  دنـسمب  قلعتی  امیف  دـمحالا  دنـسملا  یلاوعلا و  ۀلـسلسملا  ثیداحالا  یف  یلـآللا  دـقع 

هفینـصت ناک  کلذ و  ریغ  وحنلا و  یف  ةرهوجلا  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  یف  بقانملا  ینـسا  دمحا و  دنـسم  متخ  یف  دمحالا  دـصقملا 
هنونف و مظعا  ناک  دالبلا و  نم  ریثک  یف  هرشن  ایندلا و  عیمج  یف  تاءارقلا  ملعب  درفت  دق  اهرکذ و  مدقت  یّتلا  تاهجلا  یف  تافنـصملا  هذهل 

ّنا ۀینامثعلا  ۀـلودلا  ءاملع  یف  هینامعنلا  قئاقـشلا  بحاص  یکح  ۀنـس 833 و  لّوالا  عیبر  سماخ  ۀعمجلا  موی  زاریـشب  تام  هدـنع و  ام  لجا 
هنیمی یلع  ءارمالا و  رباکا  هراسی  یلع  لعج  ۀـمیظع و  ۀـمیلو  کلانه  رومیت  لـمع  دنقرمـس  یلا  رومیت  وه و  لـصو  اـمل  ۀـمجرتلا  بحاـص 

باتکلاب و افراع  الجر  مدقا  فیک ال  لاقف  کلذ  یف  بتوعف  هرکذ  مدقملا  یناجرجلا  فیرـشلا  دیـسلا  یلع  ۀمجرتلا  بحاص  مدقف  ءاملعلا 
يولوم ۀنسلا و 
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مل ارجات  هوبا  ناک  يرزجلا  نباب  فورعملا  یعفاشلا  يزاریشلا  یقـشمدلا  دمحم  نب  دمحم  هتفگ  للکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص 

بلط یف  دج  علاطلا  ردبلا  یف  لاق  دیعسلا  نبالا  اذه  یلاعت  هَّللا  هاطعاف  دلولا  لوصح  يون  مزمز و  ءام  برش  جح  املف  ۀنـس  نیعبرا  هل  دلوی 
دیزیاب ناطلـسلاب  لصتا  موّرلا و  دالب  لخد  مث  ۀّیمأ  ینب  عماجب  ءارقالل  ردصت  نایبلا و  یناعملا و  لوصالا و  هقفلا و  ذخا  هسفنب و  ثیدـحلا 

مث ةاره  لخد  ناسارخ و  یلا  دنقرمس  نم  جرخ  ۀنس 807  یف  رومیت  تام  امل  ثیدحلا و  نآرقلا و  ملع  کلانه  رشنف  همظع  همرکاف و  ناخ 
نـصحلا اهنم  ۀـعفان  ةریثک  فیناصت  هل  نمیلا و  لـخد  ةرهاـقلا و  مث  قشمد  مدـق  مث  ۀـکمب  رواـج  مث  هرـصب  مث  زاریـش  مث  ناهبـصا  مث  دزی 
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جات رد  زین  هیلع و  یلاعت  هَّللا  ۀـمحر  ۀنس 833  ۀعمجلا  موی  زاریشب  تام  دمحا  دنسمب  قلعتی  امیف  دمحالا  دنـسلل  نصحلا و  ۀنج  نیـصحلا و 
دوخ و راسی  رب  ار  ارما  رباکا  درک  همیظع  همیلو  دیسر  دنقرمسب  رومیت  نوچ  دیوگ  ۀینامعن  قئاقش  بحاص  هتفگ  همجرت  نیا  هیـشاحب  للکم 

فیک تفگ  دندرک  شباتع  باب  نیرد  نوچ  یناجرج  فیرش  دیس  رب  ار  يرزجلا  نبا  درک  مدقم  دیناشن و  داد و  اج  دوخ  نیمی  رب  ار  املع 
هچ رگا  نیط و  تدایس  رب  تسمدقم  نید  تدایـس  هک  اریز  رومیت  زا  دوب  فاصنا  تیاغ  نیا  یهتنا و  ۀنـسلا  باتکلاب و  افراع  الجر  مدقا  ال 

و لثامالا * مهیثدحم  خیـش  يرزجلا  اذـهف  ۀیـشاحلا  تهتنا  دوب  ثیدـح  ماما  يرزجلا  نبا  اما  ثیدـح  ملعب  دوب  فراع  زین  یناجرج  همالع 
یلحتملا و نیب  هباطخ  لصفب  زیمملا  لطابلا * قحلا و  نیب  هباوص  لزجب  زیمملا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  لضافالا * مهظافح  دـحاو 

هماهم باج  نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  لئاحلا * قدصلا و  نع  لئاملا  ّالا  هنع  دـیحی  و ال  لذاخلا * قحلل و  كراتلا  ّالا  هنع  فرحنی  الف  لطاعلا *
لصان قوفاب  هدادس  دقف  عم  یمر  نم  ّالا  هیف  حدقی  و ال  لسانلا * عرسملاک  يدرلا 

مهد دص و  هجو 

رد دـمحا  نیدـلا  باهـش  هدومن  تباث  امزج  اـمتح و  ار  ثیدـح  نیا  یفاوخلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  رکب  وبا  نیدـلا  نیز  خیـش  هکنآ 
هنامز و یف  خـیاشملا  خیـش  لاق  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناش  رد  ۀـیعاو  نذا  اهیعت  هیآ و  لوزن  رکذ  دـعب  لئالدـلا  حیـضوت 

یلع صتخا  اذلف  هّرـس  یلاعت  هَّللا  سدق  یفاوخلا  یلع  نب  دمحم  نب  دّـمحم  رکب  وبا  نیدـلا  نیز  خیـشلا  هنافرع  همولع و  یف  نارقالا  دـحاو 
یتح ۀمکحلا  ملعلا و  دیزمب  ههجو  هَّللا  مرک 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاق 
لئالدـلا حیـضوت  ترابع  نیمه  زا  هدوب  هینـس  ماخف  لثاما  مالعا و  هلجا  زا  یفاوخ  هک  دـنامن  یفخم  رمع و  کلهل  یلع ع  ول ال  رمع  لاق  و 

دحاو دوخ و  نامز  رد  خیاشم  خیش  زا  هک  تسحئال  حضاو و 
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تمدـخ یلاـعت  هَّللا  همحر  یفاوخلا  رکب  وبا  خیـش  هتفگ  سنـالا  تاـحفن  رد  یماـج  نمحرلا  دـبع  هدوب و  شیوخ  ناـفرع  مولع و  رد  نارقا 
ذـالم عفارلا  لـمعلا  عفاـنلا و  ملعلا  وذ  تسا  هتـشون  نینچ  ار  ناـشیا  باـقلا  تاـبوتکم  یـضعب  رد  یلاـعت  هَّللا  سدـق  اـسراپ  دـمحم  هجاوخ 

کلاسم کلاس  ۀقیقحلا  جهانم  جهان  ۀعدبلا  لیلاضا  عماق  ۀنسلا و  مالعا  عفار  ءاهقفلا  ءافرعلا و  ءاملعلا و  ةرفص  رودصلا و  ءافـش  روهمجلا 
يرهاظ و مولع  نایم  هدوب  عماج  يو  نیدـلا  ۀـلملا و  نیز  اـنالوم  اندّیـس و  نیقیلا  قیرط  یلع  هناحبـس  هَّللا  یلا  یعادـلا  ۀـقیرطلا  ۀعیرـشلا و 
تسا و هتفای  تسنآ  هفئاط  نیا  ناققحم  شیپ  یتمارک  نیرتگرزب  هک  تنـس  تعباتم  تعیرـش و  هداج  رب  تماقتـسا  رخآ  ات  لوا  زا  ینطاـب و 

هبترمب يو  غولب  تیبرت و  لامک  زا  دعب  نمحرلا  دبع  نیدلا  رون  خیـش  تسیرـصم و  نمحرلا  دبع  نیدلا  رون  خیـشب  تقیرط  رد  يو  تبـسن 
تاـحوتفلا ۀـیبیغلا و  تادراولا  لوبق  ةوـلخلا و  قحتـسا  اذـک  هدرک  تبث  يو  شیپ  تسا و  هتـشون  نینچ  يو  تزاـجا  رد  داـشرا  لـیمکت و 

یف هدـنع  نم  بهاولا  هیلع  هَّللا  حـتفف  هلـضفی  نم  امب  اهیف  یلاعت  هَّللا  نم  مایا  ۀعبـس  یه  ةدوهعملا و  یتولخ  هتیلخا  یلاـعت و  هَّللا  ترختـسا 
مامتا لبق  عمجلا  دوهـش  یف  ۀقرفتلا  دویق  هنم  تلحنا  دیحوتلا و  ۀـقیقح  ماقم  یلا  تاماقملا  تاجرد  یف  تایقرتلا  یف  دادزا  ۀـعباّرلا و  ۀـلیللا 

هدادعتـسا ةوقل  وه  عمجلا و  عمجب  ۀقیقحلا  لها  ناسل  یلع  هیلإ  راشملا  یتاذلا  یقیقحلا  دـیحوتلا  عماول  هل  رهظ  اهمامتا  یف  ۀعبـسلا و  مایالا 
ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  هلعجی  اماود و  ءاقب  هیقبی  امامت و  هیلإ  هنم  هذخای  نا  هَّللا  نم  ءاجر  یلع  ینا  ةدایزلا و  یقرتلا و  یف  دعب 

هک دیدم  یتدم  زا  دعب  دنامب  دادغب  رد  ناسارخب  تعجارم  تقو  رد  دوب  هتـشون  نمحرلا  دبع  نیدـلا  رون  خیـش  هک  همانتزاجا  هدومرف  يو 
متفای ار  دوخ  همانتزاجا  اجنآ  رد  مدمآرد  يو  هناختولخب  دوب و  هتفر  ایند  زا  خیـش  تمدخ  دش و  عقاو  تدواعم  رـصم  بناجب  ناسارخ  زا 

هک دوب  لـصا  هدوسم  نآ  هک  منادیمن  دوـبیم  هداـشگ  نا  رد  دوـبن و  طوبـضم  توـلخ  نآ  هکنآ  دوـجو  اـب  دـنچ  یفرحب  رگم  تواـفتیب 
ایناث ار  نآ  درک  مهاوخ  تدواعم  اجنآب  هدـش و  توف  نم  همانتزاجا  هک  دوب  هتـسناد  تیالو  دوبن  دوخ  ای  دوب  هتـشون  اـجنآ  زا  ارم  تزاـجا 
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تـسا هدومرف  وا  مه  دوب و  تمارک  ضحم  دش  روکذم  هکنانچ  یتولخ  رد  دیدم  تدم  نآ  ریدقت  رهب  دوب  هتـشاذگ  دوب و  هتـشون  نم  يارب 
دوب هدیسر  خیاشم  زا  رباکا  رگید  رس  رب  دوب و  هداد  نمب  نمحرلا  دبع  نیدلا  رون  خیش  هک  هیقاط  مدیسر  دادغبب  مدمآیم  رصم  زا  نوچ  هک 
هعقاو رد  بش  مداد  يوب  دشاب  یشیورد  رقف  ياضتقم  هکنانچ  دیبلط  نم  زا  هیقاط  نیا  داتفا  تاقالم  قافتا  ینالیگ  جات  ریپ  اب  متـشاد  هارمه 

نم هک  دیوگیم  درمشیم و  دوب  هدیسر  ناشیا  رس  رب  هک  ار  یناگرزب  دنکیم و  هثاغتسا  نم  شیپ  هیقاط  نآ  هک  مدید 
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باحصا زا  زا  یکی  اب  دش  دادماب  نوچ  دیامنیم  لاغتـشا  رمخ  برـشب  هک  يداهن  يرامخ  رـس  رب  ارم  یلاح  ماهدیـسر  نالف  نالف و  رـس  رب 
هداتفا تسم  میدمآرد  تسا  هناخ  نالف  دنتفگ  متفر  اجنآب  تسلوغشم  رمخ  برشب  تستابارخ و  رد  يو  هک  مدینـش  متفر  نوریب  يو  بلطب 

رد تشادرب و  يو  رـس  زا  هیقاط  وا  مدـمآ  نوریب  نم  مروایب  ار  هیقاط  نم  هک  ور  نوریب  وت  تفگ  ارم  نم  بحاـصم  يو  رـس  رب  هیقاـط  دوب و 
دوب بئاغ  دوخ  زا  هیلکلاب  زور  هنابـش  هس  هک  دیـسر  يدراو  اریو  تایح  رخآ  رد  هک  دـنیوگ  دروآ  نم  شیپ  تسب و  يو  يالاب  رب  ار  هناـخ 

يدنقرمـس دمحا  شیورد  زا  يزور  تفگیم  مک  نخـس  دوب و  بلاغ  يو  رب  یـشوماخ  لاسکی  بیرق  دندروآ  زاب  تبیغ  نا  زا  اریو  نوچ 
رد دمحا  شیورد  دوشن  عطقنم  الـصا  ددرگ و  یپ  رد  یپ  تابذج  هک  دشاب  هدش  روکذـم  نینچ  هبذـج  هک  هدـید  اج  چـیه  رد  هک  دیـسرپ 

ار هیفوص  نانخـس  دوب  يو  ءافلخ  هدرک و  راک  نادـیرم  زا  يدنقرمـس  دـمحا  شیورد  ماهدـیدن  اـجچیه  رد  ار  ینعم  نیا  هک  تفگ  باوج 
صوصف رخآ  رد  هک  ماهدـید  يو  طخب  دومنیم  لاغتـشا  صوصف  هعلاطم  سردـب و  درکیم و  نایب  کین  ار  نآ  ربنم  يالاب  رب  دوب و  هدـید 

رد دابآشیورد  رد  دوب  هدومرف  تراشا  مکحلا  صوصف  سردب  ارم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  هک  دوب  هتـشون 
ای تلق  ّمث  بتک  امک  لق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  نوعرف  قح  یف  لوقت  ام  هَّللا  لوسر  اـی  هک  مدیـسرپ  مدـید  ار  ترـضحنا  مدوب  تولخ 

هیلع هَّللا  یلص  لاق  مث  ثداح  ثداحلا  یف  میدق و  میدقلا  یف  دوجولا  لوقی  اما  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  دوجولا  یف  لوقت  ام  هَّللا  لوسر 
خیـشلا یفوت  دیهـش  لوقا  ام  یلع  وه  کنیعت و  كرـصحب و  هالوم  تنا  ۀـیهولالا و  تافـصلا  روهظل  هلا  تنا  هالوم  تنا  هلآ و  تنا  ملـس  و 

اجنآ زا  دندرک و  نفد  نیلام  هیرق  رد  ار  وا  لوا  ۀئامنامث  نیثلث و  نامث و  ۀنـس  لاوش  نم  یناثلا  يدـحالا  ۀـلیل  یلاعت  هَّللا  همحر  نیدـلا  نیز 
رومعم و نانچ  دنتخاس و  یلاع  ترامع  يو  هکربتم  رازم  رـس  رب  الاح  تاره و  هاگدیع  راوجب  داباشیورد  زا  دندومرف و  لقن  داباشیوردـب 

رایخالا ضور  یـشاوح  رظان  رب  یفاوخ  تلزنم  ولع  تبترم و  تلالج  یماجلا و  مالک  یهتنا  دـنراذگیم  هعمج  زامن  هک  هدـش  نیـشنمدرم 
قحلا دبع  خیـش  رایخالا  رابخا  ریما و  دناوخب  وعدـملا  نیدـلا  مامه  نب  نیدـلا  ثایغ  ریـسلا  بیبح  یـسامالا و  بوقعی  نب  مساق  نب  دـمحم 

مهفراع اذهف  تسرهاب  رهاظ و  زین  بطاخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هَّللا  ایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  یـشاشق و  دـمحا  خیـش  دـیجم  طمـس  يولهد و 
نعاطلا شایرا  صح  یفانلا و  دحاجلا  رکنملا  ۀحنجا  رـسک  دق  یفاوخلا * مداوقلاب و  لضفلا  وج  یف  ضهانلا  یفاوخلا * نیّدلا  نیز  لیلجلا 

نعذـملا لابقا  هیلع  لبقا  نمل  یبوطف  یفاعلا * یفاـشلا  ربخلا  اذـهب  جـتحا  و  یفاولا * یفاـکلا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  ثیح  یفاـعلا * حراـجلا 
غباسلا هلیذ  لظب  يردتسا  و  یفاصملا *
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فئاحلا حشاکلا  نغاّضلا  کلـسم  کلـس  و  یفانملا * دـئاحلا  رابدا  هنع  ربدا  نمل  لیولا  و  یفاصلا * لسلـسلا  هریغ  نم  عقنتـسا  و  یفاّضلا *

یفاطلا رفاطلا  لسانلا  لغوملاک  فیحلا  فسعلا و  دیب  یف  ادع  و  یفاجلا *

مهدزای دص و  هجو 

بآمتلاسر بانج  زا  امتح  اعطق و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يدابآتلودـلا  یلوازلا  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هکنآ 
هچنانچ هدومرف  جاجتحا  لالدتـسا و  نآ  يادؤمب  نیرتفم  يارتفا  نییبت  حاضیا و  يارب  هتـسناد  ققحتم  تباـث و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دنـشاب دنزرف  جنپ  هک  اج  ره  هک  تشبن  يذغاک  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  دننک  ارتفا  ناقفانم  اجنیا  هتفگ و  ادعـسلا  ۀـیاده  رد 
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خا یلع ع  هاش  تستایرتفم  نا  زا  بجع  درک  هراپ  ار  ذغاک  نآ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  سپ  دنـشورفب  ناشیا  زا  ار  یکی  نم  دالوا 
ناـقفانم نیا  ضرغ  مههاوفا  یلع  مهلاوقا  هدوبن  حاـبم  ینید  چـیه  رد  رارحا  عیب  دنـشورفب و  رارحا  هک  دـسیون  يذـغاک  ملع  باـب  یبن ص 

یهتنا دنوش  نمشد  وا  نادنزرف  اب  نامگدب و  یلو  یلعب ع  نامدرم  ات  هدوب  نآ  جراوخ 

مهدزاود دص و  هجو 

ثیدح سابع  تثارو  مدع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تثارو  ثیدح  رکذ  دعب  ادعـسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیدلا  باهـش  ریم  هکنآ 
هک دمآ  ثاریم  ار  یلو  یلع  رگم  دماین  ثاریم  ار  ملع  سپ  هتفگ  هچنانچ  هدروآ  دیدست  دییات و  ضرعم  رد  مزج  متحب و  ار  ملعلا  ۀنیدم 

ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
یهتنا مینزلا  ضرتعملا  نم  هَّللا  انمـصع  تسین  رتهب  سکچیه  یلو  یلع ع  زا  مشاه  لآ  رد  ام  ربماغیپ  زا  دعب  سپ  تسیلو  یلع  ناوخ  زیرنان 
ترابع رب  اج  نیا  رد  نکل  دینـش  یهاوخ  لیـصفتب  رون  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  يدابآتلود  هریفو  دـماحم  هریثک و  بقاـنم  و 

هَّللا رون  يدابآتلودلا  یلوازلا  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهـش  یـضاقلا  انالوم  هذه  یه  دوریم و  راصتقا  دازآ  یلع  مالغ  ناجرملا  ۀحبس 
انالوم ةذمالت  نم  وه  يولهدلا و  یکجاوخ  انالوم  يولهدلا و  ردتقملا  دبع  یـضاقلا  یلع  ذملت  یلهد و  دابآتلودب  یـضاقلا  دلو  هحیرض 

هدلج نم  ۀبلطلا  نم  ینیتای  هقح  یف  لوقی  ردتقملا  دبع  یضاقلا  ناک  هناوخا و  قبس  هنارقا و  قافف  یلاعت  هَّللا  مهمحر  ینارمعلا  نیدلا  نیعم 
یپلاک یلا  اهنم  یلهد  یلا  هلوصو  لیق  یکجاوخ  انالوم  جرخ  دـنهلا و  یلا  يرومیتلا  بکوملا  هجوت  اـمل  ملع و  همظع  ملع و  همحل  ملع و 
میجلا حتفب  روفنوج  زویخلا  راد  یلا  یضاقلا  بهذ  یپلاکب و  یکجاوخ  انالوم  ماقاف  یپلاک  یلا  هذاتسا  ۀبحص  نیدلا  باهش  یـضاقلا  جرخ 

رکذ ۀیقرشلا و  نیطالسلل  ۀفالخلا  راد  تناک  داباهلا  ۀبوص  نم  ۀمیظع  ةدلب  ءار  اهرخآ  واولا و  نوکس  ءافلا و  مض  نونلا و  واولا و  نوکس  و 
خیاشملا نم  ریثک  اهب  أشن  دنهلا  خیراوت  یف  روطسم  مهتقبط 
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هبقل ءاربکلا و  نیب  همظع  هدورو  ناسحالا  بئاحس  یلاعت  هَّللا  هاقـس  رـضن  هدورو و  روفنوج  یلا  یقرـشلا و  میهاربا  ناطلـسلا  منتغاف  ءاملعلا 
رکذا مجعلا و  برعلا و  نانکر  اهب  تراس  ابتک  فلا  ةداعـسلا و  ۀـضافا  یف  شیجربلا  قاـف  ةداـفالا و  دنـسم  یـضاقلا  نیزف  ءاـملعلا  کـلمب 
رهـشا یه  وحنلا و  ۀیفاک  یلع  یـشاوحلا  ۀیـسرافلاب و  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  جاوملا  رحبلا  اهنم  ملعلا  یلع  ةدـقوملا  راّنلا  نم  يدـها  اجارس 

تاراـبعب ۀـغالبلا  نف  یف  نتم  وه  نازیملا و  عیدـب  اـهفیرعت و  نمـض  یف  ۀلئـسملا  لـیثمت  هیف  مزتلا  وحنلا  یف  نتم  وه  داـشرالا و  هفیناـصت و 
ةراـبعلاب مولعلا  میـسقت  یف  ۀـلاسر  داعـس و  تناـب  ةدیـصق  یلع  طیـسب  حرـش  رمـالا و  ثحب  یلا  هقفلا  لوصا  یف  يودزبلا  حرـش  ۀعجـسم و 
روفنوجب نفد  ۀـئامنامث و  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  بجرملا  بجر  نم  نیقب  سمخل  یفوت  اهریغ  ةرابعلا و  کلتب  تاداسلا  بقانم  ۀیـسرافلا و 

نیب ءاملعلا  کلمب  مهدنع  فورعملا  يداباتلوّدلا * نیدـلا  باهـش  اذـهف  یهتنا  یقرـشلا  میهاربا  ناطلـسلا  دجـسم  نم  یبونجلا  بناجلا  نم 
رکنملا الا  هدحجی  الف  يداحلا * درولا و  فرع  یلع  هبیطب  يرزملا  يداهلا * فیرـشلا  ثیدحلا  اذـه  عطقلاب  تبثا  دـق  يدابلا * رـضاحلا و 

يدابملا متاوخلاب و  طیحملا  هفطلب  يداوعلا * هرورش و  نع  مصاعلا  هَّللا  يداضملا و  رئاحلا  فلخالا  الا  هیف  باتری  و ال  يداعملا * دئاحلا 

مهدزیس دص و  هجو 

ثیدح نیا  ینالقسعلا  ینانکلا  رجح  نب  دمحا  نب  دومحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهش  هکنآ 
نب فانم  دبع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هتفگ  بیذهتلا  بیذـهت  رد  هچنانچ  هدومرف  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  ار  فیرش 
هما روهشم و  کلذ  یف  ربخلا  بارت و  ابا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هانک  نینمؤملا  ریما  یمـشاهلا  نسحلا  وبا  مشاه  نب  بلطملا  دبع 
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یّلص یبنلا  نع  يور  اهربق  یف  لزن  اهیلع و  یلص  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةایح  یف  تتام  تملـسا و  مشاه  نب  دسا  تنب  ۀمطاف 
يور اهنع  یضر  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف ع  هتجوز  دوسالا و  نب  دادقملا  رمع و  رکب و  یبأ  نع  ملـس و  هیلع و  هَّللا 

نب یلع  هنبا  نبا  یلع و  نب  رمع  نب  دمحم  هنبا  نبا  ۀمطاف و  رمع و  ۀـیفنحلا و  نباب  فورعملا  دـمحم  نیـسحلا ع و  نسحلا ع و  هدالوا  هنع 
هبتاک یموزخملا و  ةریبه  نب  ةدـعج  هتخا  نبا  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  هیخا  نبا  یـسوم و  مأ  هتیبرم  الـسرم و  یلع  نب  نیـسحلا 

يردخلا دیعس  وبا  ةریره و  وبا  بزاع و  نب  ءاربلا  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  ۀباحصلا  نم  عفار و  یبأ  نب  هَّللا  دیبع 
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نبا رمع و  نبا  سابع و  نبا  یموّرلا و  بیهص  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلوم  ۀنیفس  مقرا و  نب  دیز  يرافغلا و  میحس  نب  رـشب  و 
يراصنالا و یلیل  وبا  ۀماما و  وبا  ۀفیحج و  وبا  هَّللا و  دـبع  نب  رباج  ةرمـس و  نب  رباج  یلالهلا و  ةریـس  نب  لازنلا  ثیرح و  نب  ورمع  ریبزلا و 

وبا بهو و  نب  دیز  شیبح و  نب  رز  نیعباتلا  نم  مهریغ و  ۀلثاو و  نب  رماع  لیفطلا  وبا  یقرزلا و  مکحلا  نب  دوعسم  يرعـشالا و  یـسوم  وبا 
روعالا و هَّللا  دبع  نب  ثرحلا  یمیتلا و  دیوس  نب  ثرحلا  سیق و  نب  فنحالا  بیـسملا و  نب  دیعـس  يدـهنلا و  نامثع  وبا  یلئدـلا و  دوسالا 
یناه و نب  حیرش  شارخ و  نب  یعبر  يدنکلا و  هَّللا  دبع  نب  ۀیحج  یشاقرلا و  رذنملا  نب  نیـصح  ناساس  وبا  دیز و  نب  ۀماسأ  یلوم  ۀلمرح 

لیحارش نب  رماع  یلولسلا و  ةرمض  نب  مصاع  ۀلفغ و  نب  دیوس  یعبر و  نب  ثبش  ۀملس و  نب  قیقش  لئاو  وبا  يدئاصلا و  نامعنلا  نب  حیرش 
دیزی نب  ریخ  دبع  نرقم و  نب  لقعم  نب  هَّللا  دبع  قیقش و  نب  هَّللا  دبع  داهلا و  نب  دادش  نب  هَّللا  دبع  يدارملا و  ۀملس  نب  هَّللا  دبع  یبعـشلا و 

يرـصبلا و دابع  نب  سیق  یعخنلا و  دیعـس  نب  ریمع  یعخنلا و  سیق  نب  ۀمقلع  یناملـسلا و  ةدیبع  یلیل و  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  ینادمهلا و 
نب دیزی  یناه و  نب  یناه  معطم و  نب  ریبج  نب  عفان  ریخـشلا و  نب  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  مکحلا و  نب  ناورم  ناثدـحلا و  نب  سوا  نب  کلام 

نمحرلا دـبع  وبا  یفنحلا و  حـلاص  وبا  یمرـضحلا و  لیلخلا  وبا  یعداولا و  ۀـّیح  وبا  يرعـشالا و  یـسوم  یبأ  نب  ةدرب  وبا  یمیتلا و  کیرش 
مه ۀسمخ و  مهنم  ابقع  نورـشع  يدـحا و  روکذـلا  دـلولا  نم  هل  ناک  قئالخ  يدـسالا و  جایهلا  وبا  رهزا و  نبا  یلوم  دـیبع  وبا  یملـسلا و 
یلع ناک  دحاو  ریغ  لاق  نهریغ  ۀماما و  موثلک و  مأ  بنیز و  مهنم  ةرـشع  ینامث  ثانالا  نم  هل  ناک  مهـسماخ و  سابعلا  هنع و  اوور  نیذـلا 
نبا یلع  نا  مقرا  نب  دیز  رباج و  دیعـس و  یبأ  بابخ و  دادقملا و  رذ و  یبأ  ناملـس و  نع  يور  ربلا  دبع  نبا  لاق  بلاط و  یبأ  دلو  رغـصا 

ۀجیدخ و مدق  نکل  هلثم  عفار  یبأ  نع  يور  ملسا و  نم  لوا  بلاط  یبأ 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  لاجرلا  نم  هلوسر  هّللاب و  نما  نم  لوا  قاحسا  نبا  لاق 

وه ۀجیدخ و  یف  عیمجلا  لوق  وه  ۀجیدخ و  دعب  لاجرلا  نم  لاق  هنا  الا  باهش  نبا  لوق  وه  و 
سابع نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  نع  جلب  یبأ  نع  ۀـناوع  وبا  يور  یطرقلا و  بعک  نب  دـمحم  ةداتق و  لیقع و  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  لوق 

ۀجیدخ دعب  سانلا  نم  هّللاب  نما  نم  لّوا  یلع ع  ناک  لاق 
یف حیحّصلا  رکب و  یبأ  باب  یف  سابع  نبا  نع  انرکذ  ام  ضراعم  وه  هتلقن و  ۀقث  هتحصل و  دحال  هیف  نعطم  دانـسا ال  اذه  ربلا  دبع  نبا  لاق 

همالسا و رهظا  نم  لوا  هنا  رکب  یبأ  رما 
يور
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دبع نع  هریغ  لاـق  ۀنـس و  ةرـشع  سمخ  نبا  وه  ّیلع و  ملـسا  نسحلا  نع  ةداـتق  نع  رمعم  نع  قازرلا  دـبع  نع  یناوـلحلا  یلع  نب  نسحلا 

حیرش نع  ۀنس و  ةرشع  تس  وا  ۀنس  ةرشع  ینامث  نبا  وه  یلع و  ۀجیدخ  دعب  ملـسا  نم  لوا  هریغ  نسحلا و  نع  ةداتق  نع  رمعم  نع  قازرلا 
رمع نبا  نع  نارهم  نب  نومیم  نع  بئاسلا  نب  تارف  نع  نامعنلا  نب 

کلذ و یف  لیق  ام  حصا  اذه  ربلا  دبع  نبا  لاق  ۀنس  ةرشع  ثالث  نبا  وه  ّیلع و  ملسا 
هذه نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  هَّللا  تدبع  دقل  لوقی  ایلع  تعمـس  لاق  نیوج  نب  ۀـبج  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  حـلجالا  نع  لیـضف  نبا  يور 
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نینس سمخ  ۀّمالا 
ربلا و دبع  نبا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  یّلص  نم  لوا  انا  ّیلع  نع  نیوج  نبا  وه  ۀبح  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  ۀبعش  لاق  و 
میظعلا و ءالبلا  ربیخ  قدنخلا و  دحاو و  ردبب  یلبا  هنا  دهاشملا و  رئاس  ادحاو و  اردب  دهش  رجاه و  نیتلبقلا و  یلـص  نم  لوا  ّهنا  اوعمجا  دق 

یلع ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هفلخ  كوبت  یف  الا  فلختی  مل  ةریثک و  نطاوم  یف  هدیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ءاول  ناک 
وخا هَّللا و  دبع  انا  لوقی  ناک  هنا  یلع  نع  هوجو  نم  انیور  لاق و  يدـعب  یبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  هل  لاقف  ۀـنیدملا 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هجوز  كرحت و  امل  ءارح  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  عم  ناک  باذک و  ّالا  يریغ  دحا  اهلوقی  هلوسر ال 
یبنلا نع  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  رباج و  ةریره و  وبا  ةدیرب و  يور  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  ادیس  کتجوز  اهل  لاق  ۀمطاف و  هتنبا  ملس 
ةدیرب دعس و  نب  لهس  ةریره و  وبا  صاقو و  یبأ  نب  دعس  يور  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدغ  موی  لاق  هنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ۀیارلا نیطعال  ربیخ  موی  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا  دحاو  ینعملا  عوکالا و  نب  ۀملس  نیصح و  نب  نارمع  رمع و  نبا  دیعس و  وبا  و 

باش وه  نمیلا  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هثعب  اّیلع و  اهاطعاف  هیدـی  یلع  هَّللا  حـتفی  هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  ـالجر  ادـغ 
اهدعب تککش  امف  یلع  لاق  هناسل  ددس  هبلق و  دها  ّمهَّللا  لاق  هدیب و  هردص  یف  برـضف  ءاضقلا  يردا  هَّللا ال  لوسر  ای  لاقف  مهنیب  یـضقیل 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  هنا  يور  نینثا و  نیب  ءاضق  یف 
انارقا یبأ  اناضقا و  ّیلع  رمع  لاق  و 

اذإ انک  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  لاق  نسحلا و  وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  ذوعتی  رمع  ناک  بیسملا  نب  دیعس  نع  دیعـس  نب  ییحی  لاق  و 
هَّللا ال وف  ینولـس  لوقی  وه  بطخی و  ایلع  تدهـش  لـیفطلا  یبأ  نع  هَّللا  دـبع  نب  بهو  نع  رمعم  لاـق  هب و  لدـعن  مل  ّیلع  نع  تبثلا  اـناتا 

ینولئست
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لاق لبج و  یف  مأ  لهـس  یف  مأ  راهنب  مأ  تلزن  لیللا  ملعلا  انا  ّالا و  ۀـیآ  نم  اـم  هَّللا  وف  هَّللا  باـتک  نع  ینولـس  هب و  مکتربخا  اـّلا  ءیـش  نع 
یخا نب  ای  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  سانلا  وفـص  ناک  مل  ۀعیبر  یبأ  نب  شایع  نب  هَّللا  دبعل  تلق  صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  نب  دـیعس 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  رهصلا  مالسالا و  یف  مدقلا  ةرشعلا و  یف  ۀطسبلا  هل  ناک  ملعلا و  یف  عطاق  سرض  نم  تئـش  ام  هل  ناک  ایلع  نا 
هتعیب یلع  عمتجاـف  ناـمثع  لـتق  موی  ۀـفالخلاب  یلعل  عیوب  رمع  وبا  لاـق  نوعاـملا  یف  دوجلا  برحلا و  یف  ةدـجنلا  ۀنـسلا و  یف  هقفلا  ملس و 

یف ۀـیواعم  هنع  فلخت  لطابلا و  عم  اوموقی  مل  قحلا و  نع  اودـعق  موق  کئلوا  لاق  یلع و  مهربجی  مل  مهنم  رفن  الا  راـصنالا  نورجاـهملا و 
یـصع اوقـش  اوعمتجا و  مث  میکحتلا  ببـسب  هورفک  جراوخلا و  هیلع  تجرخ  مث  ناک  ام  لـمجلا  دـعب  نیفـص  یف  مهنم  ناـکف  ماـشلا  لـها 

نب نمحرلا  دبع  مهایاقب  نم  هل  بدتناف  مهروهمج  لصاتـسا  مهلتقف و  ناورهنلاب  مهلتاقف  هعم  نمب  مهیلإ  جرخف  لیبسلا  اوعطق  نیملـسملا و 
رخاوالا رشع  یف  ۀلیل  لوا  لیق  نیعبرا و  ۀتس  ناضمر  نم  تیقب  لیق  تلخ و  ةرشع  ثالثل  ۀعمجلا  ۀلیل  هلتقف  اکتاف  ناک  مجلم و 

هعضوم لهج  یلع  ربق  نا  رفعج  یبأ  نع  يورو 
کلذ و ریغ  لیق  ةریحلا و  فجنب  لیق  ۀفوکلا و  ۀبحر  یف  لیق  ةرامالا و  رصق  یف  نفد  لیق  و 

ۀنس نیتس  عبرا و  وا  ثلث  نبا  وه  تام و  اّیلع  نا  رقابلا  ینعی  یلع ع  نب  دمحم ص  نع  حیرج  نبا  يور 
نینیعلا جـعدا  ۀـعبر  ناک  هنا  هتفـص  یف  تیار  ام  نسحا  لاق و  کلذ  ریغ  لیق  نیـسمخ و  نامث و  نبا  لیق  ۀنـس و  نیتس  سمخ و  نبا  لیق  و 

یلا وه  ءاـفکت و  یـشم  اذإ  عبـسلا  شاـشمک  شاـشم  هیبکنمل  ۀـیحللا  ریبک  علـصا  نیفکلا  نثـش  نیبکنملا  ضیرع  نطبلا  میظع  هجولا  نسح 
نبا هعمج  دق  طقف و  مهامس  رفن  نع  ةالاوملا  ثیدح  رکذ  هنکل  عنقم و  هیف  ربلا و  دبع  نبا  رکذ  ام  فلؤملا  زواجی  مل  تلق  وه  ام  نّمـسملا 

وا ایباحص  نیعبـس  ثیدح  نم  هجرخاف  ةدقع  نبا  سابعلا  وبا  هقرط  عمجب  ینتعا  هححـص و  اورکذ  ام  فاعـضا  هیف  فلوم  یف  يربطلا  ریرج 
نب ورمع  نب  هَّللا  دـبع  يراصنالا و  یلیل  یبأ  ماوعلا و  نب  ریبزلا  نیـسحلا و  یلع و  نع  اضیا  يورف  ربیخ  حـتف  موی  ۀـیارلا  ثیدـح  ام  اورثکا 
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یئاسّنلا و لاق  اذک  ّیلعل و  يور  ام  لئاضفلا  نم  ۀباحـصلا  نم  دحال  وری  مل  لاق  هنا  لبنح  نب  دمحا  نع  يور  دق  مهریغ و  ربج و  صاعلا و 
ۀیافک اذه  یف  دحاو و  ریغ 

مهدراهچ دص و  هجو 

توـق رد  یطویـس  هچناـنچ  هدیـشوک  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـیدست  تاـبثا و  رد  دوـخ  يواـتف  ضعب  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همـالع  هکنآ 
يذتغملا

276 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتبوجا یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  هتفگ و 

هتأیلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هظفل  باعیتسالاب و  یمـسملا  ۀباحـصلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح 
هباب نم 

هلاق فیعض  ّهناف  يورهلا  مالسلا  دبع  الا  حیحّـصلا  لاجر  هلاجر  ظفللا و  اذهب  سابع  نبا  ثیدح  نم  یناربطلا  هجرخا  مکاحلا و  هححـص  و 
حنم رد  زین  یکم  رجح  نبا  تس  روکذـم  يوتف  نیرد  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  مالک  رخآ  ثیدـحلا و  اذـه  یف  هیلإ  تعفر  اـیتف  باوج  یف 

یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  یتایس  امک  هدروآ  هیکم 

مهدزناپ دص و  هجو 

فانآل اماغرا  هدومناو  باوصان  لطاب و  رـسارس  ثیدح  نیا  عضوب  مکح  دوخ  ياواتف  زا  رگید  ضعب  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همالع  هکنآ 
مالسالا خیش  لئس  هتفگ و  فیرش  ثیدح  نیا  رکذب  هعونصم  یلآل  رد  یطویس  هچنانچ  هدومرف  نا  ندوب  نسحب  حیرص  حیرصت  نیدناعملا 

نب جرفلا  وبا  هفلاخ  حیحص و  هنا  لاق  كردتـسملا و  یف  مکاحلا  هجرخا  ثیدحلا  اذه  لاقف  ایتف  یف  ثیدحلا  اذه  نع  رجح  نب  لضفلا  وبا 
ۀحـصلا و ال یلا  یقتری  نسحلا ال  مسق  نم  نسحلا  نإ  اعم و  امهیلوق  فالخ  باوصلا  بذک و  هنا  لاق  تاعوضوملا و  یف  هرکذف  يزوجلا 

همالع ار  رجح  نبا  يوتف  نیا  تلقن و  هطخ  نم  یهتنا و  کلذ  یف  دمتعملا  وه  اذه  نکل  الوط و  یعدتـسی  کلذ  نایب  بذکلا و  یلا  طحنی 
هدرک و نآ  رکذ  زین  يدوهمـس  نیدلا  رون  هدومن و  شرکذ  زین  هرثتنم  ررد  رد  هدرک و  لقن  زین  تاعیدـب  تکن  عماوجلا و  عمج  رد  یطویس 

ۀعیرشلا هیزنت  رد  یندم  قارع  نبا  داشرلا و  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  ثیدح  نیا  ندوب  نسحب  ینالقسع  رجح  نبا  مکح 
لاجر رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  ریدـقلا و  ضیف  رد  يوانم  ةاقرم و  رد  يراـق  یلع  تاـعوضوملا و  ةرکذـت  رد  ینتف  رهاـط  نب  دـمحم  و 

نب دمحم  نیبحملا و  ۀفحت  راربالا و  لزن  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  بهاوم و  حرش  رد  یناقرز  بهاوم و  هیـشاح  رد  یـسلماربش  ةاکـشم و 
هعومجم دئاوف  رد  یناکوش  لولسم و  فیس  رد  هَّللا  ءانث  ةاجنلا و  ۀلیسو  رد  يونهکل  نیبم  دمحم  هیدن و  هضور  رد  ینامیلا  ریمالا  لیعامسا 

امیف هیلع  فقتـس  امک  دـناهدومن  لقن  زین  نسحتـسم  لوق  رد  نامزلا  نسح  يولوم  رـصاعم  لـضاف  نینمؤملا و  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  و 
یلاعت هَّللا  ءاشنا  دعب 

مهدزناش دص و  هجو 

نـالطب نییبت  حاـضیا و  زین  هدومن  حـیباصم  رب  نآ  داـقتنا  ینیوزق  جارـس  هک  یثیداـحا  زا  دوخ  هبوجا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همـالع  هکنآ 
زا يدهاش  ثیدـح  نیا  يارب  مکاح  هک  ینعم  نیا  تدافا  تدایزب  هدومرف و  نسح  مسق  زا  نآ  ندوبب  حیرـصت  ثیدـح و  نیا  عضوب  مکح 

ترابع دـعب  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  هچنانچ  هدوبر  نیدـئاح  فینعت  نیدـحاج و  لیجخت  رد  قبـس  بصق  هدرک  تیاور  رباـج  ثیدـح 
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ادـهاش هل  يور  مکاحلا  ناداز  کلذ و  وحن  حـیباصملا  یلع  ینیوزقلا  جارـسلا  اهدـقتنا  یّتلا  ثیداحالا  نع  هتبوجا  یف  رکذ  هتفگ و  هقباس 
ثیدح نم 
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ینارحلا دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انث  يدلبلا  نوراه  نب  نامعنلا  ینثدح  لافقلا  یـشاشلا  هیقفلا  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ینثدح  لاق  رباج 

هب اعوفرم  رباج  نع  یمیتلا  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  نع  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  يروثلا  نایفس  انث  قازرلا  دبع  انث 

مهدفه دص و  هجو 

ار نآ  عضوب  لوق  قالطا  هدومرف  نآ  لصا  ققحت  ثیدـح و  نیا  قرط  ترثکب  فارتعا  نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همـالع  هکنآ 
بقع نازیملا  ناسل  یف  لاق  هتفگ و  هیـضام  ترابعب  لصتم  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  هچنانچ  هدومناو  دورطم  دـساف و  دودرم و  لـطاب و 

لقا مکاحلا  كردتسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدحلا  اذه  هصن و  ام  عوضوم  اذه  هلوق  ۀیواعم و  یبأ  نع  دمحم  نب  رفعج  ۀیاور  یبهّذلا  داریا 
مخافا ظافح و  هرهم  مظاعا  زا  ینالقسع  رجح  نبا  همالع  یهتنا و  عضولاب  هیلع  لوقلا  قلطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدحلل  نوکی  نا  اهلاوحا 

رب وا  تلزنم  ومـس  تبترم و  ولع  ناکم و  تعفر  ناش و  تلالج  تسهینـس  دزن  تابثا  نیققدـم  نایعا  تاقث و  نیققحم  لثاما  ظاقیا و  هدـقن 
نیدلا رـصان  نب  نیدلا  سمـش  هبتـشملا  حیـضوت  یـساف و  نیدلا  یقت  دییقتلا  لیذ  یکتـشبلا و  میهاربا  نب  دمحم  نیدـلا  ردـب  تاقبط  رظان 

یقت هدیرف  دوقع  هیرصانلا و  بیطخ  نباب  ریهشلا  ینیربجلا  نیدلا  ءالع  فینـصت  بلح  خیرات  یف  بلطلا  ۀیغب  لیذ  بختنم  ّرد  یقـشمدلا و 
یقت ظافحلا  تاقبط  لیذ  هبهش و  یضاق  نباب  فورعملا  یقشمدلا  يدسالا  نیدلا  یقت  فیلات  مالسالا  لها  خیراتب  مالعا  يزیرقم و  نیدلا 

يرـضیخلا و دمحم  نب  دمحم  نیدلا  بطق  فیلات  هیعفاش  تاقبط  یکملا و  یمـشاهلا  دهف  نب  نیدلا  مجن  مجعم  یکملا و  دـهف  نب  نیدـلا 
يواخـسلا و نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  رهاط  لیذ  عمال و  ءوض  رجح و  نبا  مالـسالا  خیـش  ۀمجرت  یف  رردلا  رهاوجلا و  باتک 

مساق نب  دمحم  رابخالا  ضور  یطویـسلا و  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  هرـضاحملا  نسح  نایقعلا و  مظن  ظافحلا و  تاقبط 
لامعا یقینزا و  لضاف  مولعلا  ۀنیدم  یـشاشلا و  ردیح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  نیدـلا  یـضر  هینـسلا  دوقعلا  دیـضنت  یـسامالا و  بوقعی  نب 

وبا دـیناسالا  دـیلاقم  یناقرزلا و  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  هیندـل  بهاوم  يدرکلا و  نیدـلا  باهـش  نب  میهاربا  نب  هَّللا  دـبع  تایورلا  رکفلا و 
یلخنلا دمحم  نب  دمحا  خیـش  دـیناسا  هلاسر  یکملا و  ناهدـلا  نیدـلا  جات  علطتملا  ۀـیافک  يرفعجلا و  یبلاعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم 

دلاو هَّللا  یلو  هاش  نینیعلا  ةرق  یناکوشلا و  یلع  نب  دـمحم  علاط  ردـب  يرـصبلا و  هَّللا  دـبع  نب  ملاـس  دانـسالا  ولع  ۀـفرعمب  دادـما  یکملا و 
يولوم نسحتـسم  لوق  رـصاعم و  یلع  ردیح  يولوم  نیغلا  ۀلازا  مالکلا و  یهتنم  بحاصهاش و  دوخ  نیثدـحملا  ناتـسب  بطاخم و  دـجام 

يدنب تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  للکم  جات  مولعلا و  دـجبا  ءالبنلا و  فاحتا  رـصاعم و  نامز  نسح 
يواخـسلا نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دوشیم  روکذم  زین  ماقم  نیا  رد  نا  زا  يرطـش  یـشاب و  هدـید  هقباس  تادـلجم  ضعب  رد  تارابع  نیزا 

طخب نونعم  فنصم و  هزاجاب  نیزم  نآ  هخسن  هک  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض  باتک  رد  یعفاشلا 
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ینانکلا لضفلا  وبا  باهشلا  ۀّمئالا  ماما  داتسالا  یخیش  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  ّیلع  نب  دمحا  هتفگ  تسرضاح  ریقف  دزن  وا 
نیعبس و ثالث و  ۀنس  نابعش  يرـشع  یناث  یف  دلو  هئابآ  ضعبل  بقل  وه  رجح و  نباب  فرعی  یعفاشلا و  يرهاقلا  مث  يرـصملا  ینالقـسعلا 

حراش یطقـسلا  ردصلا  دنع  عست  نبا  وه  نآرقلا و  ظفحف  یبورخلا  یکزلا  ءایـصوا  دحا  فنک  یف  امیتی  اهب  أشن  ۀـقیتعلا و  رـصمب  ۀـئامعبس 
ۀحلملا یلصالا و  بجاحلا  نبا  رصتخم  ریغصلا و  يواحلا  ةدمعلا و  اهب  هیصو  عم  ناک  ثیح  ۀکمب  ةداعلا  یلع  هب  یلص  يزیربتلا و  رصتخم 

ملعلا نم  ائیش  ةرهاقلاب  یطیشالا  ردصلا  یلع  ءرق  مث  ةریهظ  نبا  لامجلا  یلع  ةدمعلا  ۀکمب  وه  هرغص و  یف  ثحب  اهریغ و  یقارعلا و  ۀیفلا  و 
مزال اذک  يواحلا و  نم  اریبک  ابناج  هیلع  أرق  اهریغ و  باسحلا و  ۀیبرعلا و  هقفلا و  یف  ناطقلا  نب  سمـشلا  هئایـصوا  دحا  مزال  هغولب  دعب  و 
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ینیقلبلاب هیباب و  هصاصتخال  اـضیا  هتمزـالم  نم  رثکا  هریغ و  جاـهنملا و  یف  هیلع  ثحب  یـسانبالاب  هقفت  یمدـالا و  رونلا  ۀـیبرعلا  هقفلا و  یف 
یف يوامربلا  سمـشلا  ةءارقب  هیلع  عمـس  اهیـشاوح و  یلع  همالک  نم  ۀضورلا و  نم  ریثکلا  هیلع  أرق  ۀـیهقفلا و  هسورد  رـضح  ةدـم و  همزال 
ناک یّتلا  مولعلا  بلاـغ  یف  ۀـعامج  نب  زعلا  مزـال  جاـهنملا و  یلع  ریبکلا  هحرـش  نم  ةریبک  ۀـعطق  هیلع  أرق  نقلملا  نباـب  ینزملا و  رـصتخم 
نم لّوالا  فصنلا  یلـصالا و  رـصتخملا  یف  زعلل و  هحرـش  عماوجلا و  عمج  یف  یلـصالا و  جاهنملا  حرـش  یف  هنع  هذخا  امم  ارهد و  اهیرقی 

یمجعلا ربنق  سورد  هلبق  نم  یمزراوخلا و  مامهلا  سورد  رضح  عماوجلا و  عمج  حرش  رثکا  هطخب  هنع  قلع  لوطملا و  یف  دضعلا و  هحرش 
بساحلا و تقوملا  ینادراملا  لامجلا  نع  يریـصوبلا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  باهـشلا  بحاصلا و  نبا  يربنطلا و  نب  ردبلا  نع  اضیا  ذـخا  و 

ۀباتکلا یکتشبلا و  ردبلا  نع  امهوحن  ضورعلا و  بدالا و  ماشه و  نب  بحملا  يرامغلا و  نع  ۀیبرعلا  سوماقلا و  بحاص  دجملا  نع  ۀغللا 
یف دـجو  هریغ  یلع  کلذ  لبق  هدوجو  نوحلفملا  یلا  عبـسلاب  هیلع  أرق  یخونتلا  نع  تاءارقلا  یـصامدبلا و  رونلا  يواتقرلا و  یلع  یبأ  نع 
نم الا  بلطلا  مزلی  مل  هنکل  ارج  مله  نیعـست و  ثلث و  ۀنـس  نم  هبلط  هتیلکب و  هیلع  لبقاف  ثیدحلا  هیلإ  هَّللا  ببح  ۀـیاغلا و  غلب  یتح  نونفلا 

ۀیارد و حالـصلا  نبا  یلع  هتکن  اهحرـش و  هتیفلا و  هیلع  أرق  هتمزالمب و  عفتنا  هب و  جرخت  یقارعلا و  نیزلا  یلع  فکعف  نیعـست  تس و  ۀنس 
لوحت اهضعب و  هیلع  یلمتسا  ۀلمج و  هیلاما  نم  هنع  لمح  راصقلا و  ءازجالا  رابکلا و  بتکلا  نم  ریثکلا  اقیقحت و 
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یلاعلا و عمسف  خویـشلا  عومـسملا و  نم  اّدج  رثکا  ۀیزاجحلا و  ۀیرـصملا و  ۀیماشلا و  دالبلا  یلا  لحترا  نرقلا و  لیبق  اهنکـسف  ةرهاقلا  یلا 

دحال عمتجی  مل  ام  مهیلع  تالکشملا  یف  لوعملا  مهیلإ و  راشملا  خویشلا  نم  هل  عمتجا  مهنود و  نمف  نارقالا  خویـشلا و  نع  ذخا  لزانلا و 
اهیف هدنس  ولع  تاءارقلا و  ۀفرعم  یف  یخونتلاف  هیف  قحلی  هب ال  رهتشا  يّذلا  هنف  یف  اسار  ارحبتم و  ناک  مهنم  دحاو  لک  نال  هرـصع  لها  نم 
نبا عالطالا و  ةرثک  ظفحلا و  ۀعس  یف  ینیقلبلا  اهراضحتسا و  نوتملا و  ظفح  یف  یمثیهلا  هتاقلعتم و  ثیدحلا و  مولع  ۀفرعم  یف  یقارعلا  و 

بحملا اذک  اهتاقلعتم و  ۀیبرعلا و  ۀفرعم  یف  يرامغلا  اهیلع و  هعالطا  ۀغللا و  ظفح  یف  يدابآزوریفلا  دـجملا  فیناصتلا و  ةرثک  یف  نقلملا 
ّهنا ثیحب  ةریثک  مولع  یف  هننفت  یف  ۀـعامج  نب  زعلا  اهظفح و  یف  اقئاف  يرامغلا  ناک  هئاـکذ و  روفول  اـهیف  فرـصتلا  نسح  ناـک  ماـشه  نب 

ءاتفالا و یف  یقارعلا  ینیقلبلاک و  مهعیمج  وا  مهلج  هل  نذا  اهءامـسا و  يرـصع  ءاملع  فرعی  املع ال  رـشع  ۀـسمخ  یف  ئرقا  انا  لوقی  ناک 
تداز ظفحلاب و  هخویـش  نایعا  هل  دهـش  ءاتفا و  افینـصت و  ءارقإ و  ةءارق و  ۀعلاطم و  هیلع  هسفن  رـصق  ثیدحلا و  رـشنل  يدصت  سیردـتلا و 

اهیف قزر  افینـصت و  نیـسمخ  ۀئام و  یلع  کلذ  ریغ  نیلـصالا و  هقفلا و  بدالا و  نونف  نم  اهیف  ثیدحلا و  نونف  یف  اهمظعم  یّتلا  هفیناصت 
لاوئسب فارطالا  كولم  هبلط  یعدتـسا  ثیحب  ابجع  ارما  هریظنل  قبـسی  مل  يذلا  يراخبلا  حرـشب  يرابلا  حتف  اصوصخ  لوبقلا  دعـسلا و  نم 

رئاس نم  هوجو  عبسلا  جاتلا و  یف  همتخ  ۀمیلو  نع  فلختی  مل  مت  اّمل  قافآلا و  یف  رـشتنا  رانید و  ۀئامثالث  وحنب  عیب  هبلط و  یف  مهل  مهئاملع 
مهنود و نمف  هنارقا  هخویش و  نم  ریثک  هفیناصت  لیصحتب  ینتعا  رانید و  ۀئامسمخ  وحن  ّمهملا  کلذ  فورـصم  ناک  ردانلا و  ّالا  نیملـسملا 

خیاشم یلع  ةداعلا  يراج  یلع  اهوضرع  اهنم و  ةدـع  ءانبالا  نم  دـحاو  ریغ  ظفح  اهنم و  ریثکلا  أرقا  هتایح و  یف  ترـشتنا  رباـکالا و  اـهبتک 
یتح ءاضقلا  یف  هلوخد  مدع  یلع  اممصم  ناک  هرثن و  همظن و  غیلبل  ربانملا  یلع  هیناوید  نم  بطخ  لفاحملا و  یف  همظن  نم  دشنا  رـصعلا و 

نم مزلا  ایاضقلا و  ضعب  یف  مکحلا  هالو  دـیوملا  نا  ردـق  مث  اهیلع  هنع  ۀـباینلا  نآرقلا  لـبق  هیلع  ضرع  اـمل  يواـنملا  ردـصلا  قفاوی  مل  هنا 
مرحملا یف  رقتـسا  لبقف و  هلوبقب  هبابحأ  نم  مزلأ  هب و  لالقتـسالا  هیلع  ضرع  نا  یلا  اهل  بدـتنا  اهیلإ و ال  هجوتی  مل  هنکل  ۀـباینلا و  کـلذ 

قرف مدعل  لوبقلا  یلع  همدن  دیازت  یبای و  وه  هنود و  نمف  دیوملا  مایا  یف  هیلع  ضرع  ناک  نا  دعب  نیرشع  عبس و  ۀنس 
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هجایتحا کلذ و  یلع  نوداـعی  لـب  قحلا  قفو  یلع  نکت  مل  نا  مهتاراـشا و  درل  موللا  یف  مهتغلاـبم  مهریغ و  ءاـملعلا و  نیب  ۀـلودلا  باـبرا 
مهرما دیلقتب  هسفن  یلع  ینج  هناب  حرص  لدعلا و  هجو  یلع  هنوموری  ام  لکب  مایقلا  کلذ  عم  هنکمی  ثیحب ال  مهریغـص  مهریبک و  ةارادمل 

نا یلا  کلذـک  لاز  دـیعا و ال  مث  فرـص  نا  ثبلی  مل  عجرف و  ءاضقلا  ۀـفیظوب  هسبلت  ههجوت  ءانثا  یف  هغلب  هئاـقلل و  لـحترا  مهـضعب  نا  و 
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یف دهز  ۀنس و  نیرشع  يدحا و  یلع  هئاضق  ددم  ةدایز  دعب  نیسمخ  نیتنثا و  ۀنـس  ۀیناثلا  يدامج  یف  هفرـص  بقع  هنع  عالقالا  یف  صلخا 
نکاما یف  سرد  همـسا و  لبقت  ةرعـش  هندـب  یف  قبت  مل  هناب  حرـص  هببـسب و  نحملا  داکنالا و  نم  هیلع  یلاوت  اـم  ةرثکل  اـّمات  ادـهز  ءاـضقلا 

ۀبقلا نولوط و  عماج  ۀینوخیـشلا و  ۀیبنیزلا و  ۀینیـسحلا و  ةدجتـسملا و  ۀیلامجلا  ۀّیـسربیبلاب و  ثیدحلا  ۀیروصنملا و  ۀینـسحلاب و  ریـسفتلاک 
ۀیحالـصلا ۀیمجنلا و  ۀیحلاّصلا  ۀینوخیـشلا و  ۀیرخفلا و  ۀیفیرـشلا  رـصمب و  ۀیردبلا  ۀیبورخلاب  هقفلا  ۀـیدومحملاب و  عامـسالا  ۀـیروصنملا و 

نزخ ورمع و  عماجب  مث  رهزالا  عماجب  ۀـباطخلا  لدـعلا و  رادـب  ءاتفالا  اهرظن و  ۀیـسربیبلا و  ۀخیـشم  یلو  ۀـّیدیوملا و  یعفاشلل و  ةرواـجملا 
دعب هرکذ و  رهتشا  هظفح و  نم  سلجم  فلا  یلع  فینی  ام  یلصا  دحاو و  نا  یف  هل  عمتجی  مل  اّمم  کلذ  ریغ  ءایـشا  ۀّیدومحملاب و  بتکلا 

سانلا ذخا  هتذمالت و  نم  بهذم  ّلک  نم  ءاملعلا  سور  ناک  یتح  هتبلط  ترثک  هیلع و  دوفولاب  نایعألا  جحبت  هیلإ و  ۀمئالا  لحترا  هتیص و 
فوفـش هئاکذـب و  مهرهق  مهعومجم و  دـنع  عمتجی  مل  دادـجالاب و  مهءانبا  لب و  داـفحالا  ءاـبآلاب و  ءاـنبالا  قحلا  يرخا و  دـعب  ۀـقبط  هنع 

نکمی یّتلا ال  هاواتف  تراط  هتحراـطمب و  ءارعـشلا  لوحف  جـجبت  راـبکلا و  هحدـتما  هبادآ و  روفو  هرظن و  عاـستا  هکاردا و  ۀعرـس  هروصت و 
یف هیّرحت  هئاهب و  هملح و  هعضاوت و  ةدش  عم  کلذ  ّلک  اهنم  تالوطملا  اصوصخ  هتایورم  رثکاب  ثدح  قافآلا و  یف  رصحلا  تحت  اهلوخد 

لئاضفلا لهال  هلیم  هقالخا و  یضر  هتارضاحم و  ذیذل  هتارادم و  دیزم  هترشع و  نسح  هلذب و  همایق و  همایـص و  هسبلم و  هبرـشم و  هلکام و 
ۀنامالا و ۀقثلا و  ظفحلاب و  ءامدقلا  هل  دهـش  دق  هرـصع و  لها  نم  دحال  عمتجت  مل  یّتلا  هلاصخ  قحلا و  یلا  هعوجر  ثحبلا و  یف  هفاصنا  و 

لاق ثیدحلاب و  هباحـصا  ملعا  هناب  یقارعلا  هخیـش  هل  دهـش  یتش و  نونف  یف  ملعلا  ۀعـس  طرفملا و  ءاکذلا  داقولا و  نهذلا  ۀّماّتلا و  ۀـفرعملا 
هَّللا لاق  لاقف  کسفن  لثم  تیأر  هیقفلا أ  شمرب  يزعت  لضافلا  هلئس  هلثم و  انیار  ام  یبلحلا  ناهربلا  یسافنا و  یقتلا  نم  لک 
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ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  و 

فیناـصتلا یف  ناـیعألا  نم  همجرت  دـق  اـصوصخ و  هلثمب  فرعی  یتح  اـنا  نم  وا  رـصتخملا  اذـه  یف  لوقا  نا  یـسع  اـم  ۀـمج و  هنـساحم  و 
ءالعلا ةدیرفلا و  دوقعلا  هباتک  یف  يزیرقملا  یقتلا  ءارعشلل و  هتاقبط  یف  یکتشبلا  ردبلا  دییقتلا و  لیذ  یف  یـسافلا  یقتلا  يدیالاب  ۀلوادتملا 

ناهربلا هخیرات و  یف  ۀبهش  یضاق  نب  یقتلا  هبتشملا و  حیـضوت  یف  نیدلا  رـصان  نب  سمـشلا  بلح و  خیرات  لیذ  یف  ۀیرـصانلا  بیطخ  نب 
نم ۀـعامج  ۀـیعفاشلا و  تاـقبط  یف  يرـضیخلا  بطقلا  ظاـفحلا و  تاـقبط  لـیذ  یف  یکملا  دـهف  نـب  یقتلا  هعیماـجم و  ضعب  یف  یبـلحلا 
یف هتدرواف  ترساجت  ارخف و  کلذب  یفک  رصالا و  عفر  یف  هسفن  وه  تایفولا و  یف  دحاو  ریغ  مهمیجاعم و  یف  مجنلا  دهف  نباک  انباحـصا 

ینع و ۀّـمئالا  اهبتک  نیدـلجم  وا  مخـض  دـلجم  یف  هلاوحا  ضعبب  یفی  ۀـلفاح ال  ۀـمجرت  هل  تدرفا  لب و  ةاضقلا  لیذ  تایفولا و  یمجعم و 
اهتیمـس اهباب  یف  ۀیاغ  نوکت  نا  دـحاو  ریغ  هب  دهـش  امک  وجرا  ةرهاقلا و  ۀـکم و  نم  لکب  ةرم  ریغ  رباکالا  اهب  تثدـح  اهخـسن و  ترـشتنا 
ینّدوی هَّللا  همحر  ناک  اهعومجم و  یف  ینکراش  نم  ملعا  ثیحب ال  هتایورم  هفیناصت و  نم  ادـج  ریثکلا  هیلع  تأرق  دـق  رردـلا و  رهاوجلا و 

ءارقالا و یف  یل  نذا  یفیناصت و  نم  ةدع  یلع  یل  بتک  هلثم و  یتعامج  یف  سیل  لاق  یتح  ینس  رغـص  عم  یتبیغ  یف  يرکذب  هونی  اریثک و 
یفوت نا  یلا  تاریخلا  عاونا  یلع  هتموادـم  سوفنلا و  یف  هتمظع  هتلالج و  یلع  لزی  مل  هالما و  مث  ثیدـح  جـیرختب  ینرمأ  هطخب و  ةدافالا 

نینمؤملا و ریما  دهش  هلثم و  مهنود  نمع  الضف  خویشلا  نم  هرضح  نم  ری  مل  دهشم  هل  ناک  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  رخاوا  یف 
یلع رباکالا  ءارمالا و  محازت  ۀفارّـصلاب و  یملیدلا  ۀبرت  هاجت  نفد  ةولّـصلل و  ۀـفیلخلا  ناطلـسلا  مدـق  هیلع و  ةولـصلا  امهنود  نمف  ناطلـسلا 

هنم لجا  هماقم  امب  دـحاو  ریغ  هاثر  هلثم و  هعومجم  یف  هدـعب  فلخی  مل  طق و  اهتفاسم  فصن  شمی  مل  نم  هتبرت  یلا  یـشم  هشعن و  لـمح 
رـصعلا ظفاح  ذاتـسالا  یخیـش  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  هتفگ  رهاط  لیذ  رد  يواخـس  زین  انایا و  هَّللا و  همحر 
مساقلا یبأ  بطقلا  نب  نسحلا  یبأ  نیدلا  رون  ۀمالعلا  نبا  لضفلا  وبا  ةاضقلا  یضاق  مانالا  دّیس  ۀنس  ءاول  لماح  مالـسالا  خیـش  رهدلا  ۀماّلع 

رکذ دعب  لاق  نا  یلا  لصالا  فنـصم  رجح  نباب  فرع  یعفاشلا  يرهاقلا  مث  يرـصملا  ینالقـسعلا  ینانکلا  نیدـلا  لالج  نبا  نیدـلا  رـصان 
ةءارق و ۀعلاطم و  هیلع  فکع  ثیدحلا و  رـشنل  يدصت  سیردـتلا و  ءاتفالا و  یف  یقارعلا  ینیقلبلاک و  مهعیمج  وا  مهلج  هل  نذا  هتذـتاسا و 
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ریغ نیدـلا و  لوصا  هلوصا و  هقفلا و  بدالا و  نونف  نم  امهیف  ثیدـحلا و  نونف  یف  اهمظعم  یّتلا  هفیناـصت  تداز  ءاـتفا و  افینـصت و  أرقا و 
نیسمخ ۀئام و  یلع  کلذ 
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هبلط یعدتـسا  ثیحب  ابیجع  ارما  هریظن  یلا  قبـسی  مل  يذلا  يراخبلا  حرـشب  يرابلا  حتف  اصوصخ  لوبقلا  دعـسلا و  نم  اهیف  قزر  افینـصت و 
رئاس نم  همتخ  ۀمیلو  یف  هنع  روضحلا  نع  فلختی  مل  مت  امل  رانید و  ۀئام  ثلث  وحنب  عیب  کلذ و  یف  مهل  مهئاملع  لاؤسب  فارطالا  كولم 

هفیناصت لیـصحتب  ینتعا  رانید و  ۀـئام  سمخ  وحن  ّمهملا  کلذ  یف  فرـصملا و  غلب  فصولا  قوفی  ارما  ناک  ثیحب  رداـنلا  اـّلا  نیملـسملا 
اهنم و ةدـع  ءانبالا  نم  دـحاو  ریغ  ظفح  اهنم و  ریثکلا  أرقا  هتاـیح و  یف  ترـشتنا  رباـکالا و  اـهبتک  مهنود و  نمف  هنارقا  هخویـش و  نم  ریثک 

هتیـصو دـعب  هرکذ و  رهتـشا  هظفح و  نم  سلجم  فلا  یلع  فینی  ام  یلما  لاق و  نا  یلا  رـصعلا  خـیاشم  یلع  ةداعلا  يراـج  یلع  اـهوضرع 
دحا دنع  عمتجی  مل  هتذمالت و  بهذم  لک  نم  ءاملعلا  سؤر  ناک  یتح  هتبلط  ترثک  هیلع و  دوفولاب  ءالـضفلا  جـجبت  هیلإ و  ۀّـمئألا  لحترا 

ءارعـشلا لوـحف  حـجبتی  راـبکلا و  هحدـتما  هبادآ و  روـفو  هرظن و  عاـستا  هکاردا و  ۀعرـس  هرظن و  فوفـش  هئاکذـب و  مـهرهق  مهعوـمجم و 
ةدـش عم  اهنم  تالوطملا  اصوصخ  هتاّیورم  رثکاـب  ثدـح  قاـفآلا و  یف  رـصحلا  تحت  اـهلوخد  نکمی  ـال  یّتلا  هاوتف  تراـط  هتاـحراطمب و 

هتارضاحم ذیذل  هتارادم و  دیزم  هترشع و  نسح  هلذب و  همایق و  همایـص و  هسبلم و  هبراشم و  هلکام و  یف  هیرحت  هئاهب و  هملح و  هعـضاوت و 
دهش دق  هرصع و  لها  نم  دحال  عمتجی  مل  یتلا  هلاصخ  قحلا و  یلا  هعوجر  ثحبلا و  یف  هفاصنا  لئاضفلا و  لهال  هلیم  هقالخا و  یـضر  و 

یقارعلا هخیش  هل  دهش  یتش و  نونف  یف  ملعلا  ۀعس  طرقملا و  ءاکذلا  داقولا و  نهذلا  ۀماتلا و  ۀفرعملا  ۀنامالا و  ۀقثلا و  ظفحلاب و  ءامدقلا  هل 
کـسفن لثم  تیأر  شمری أ  يرغت  ریمالا  هلاس  هلثم و  انیار  ام  یبلحلا  ناهربلا  یـسافلا و  یقتلا  نم  ّلک  لاق  ثیدـحلاب و  هباحـصا  ملعا  هنأب 

دق اصوصخ و  هلثمب  فرعی  یتح  انا  نم  رـصتخملا و  اذه  یف  لوقا  نا  یـسع  ام  ۀمج و  هنـساحم  مکـسفنا و  اوکزت  الف  یلاعت  هَّللا  لاق  لاقف 
یقتلا ءارعـشلل و  هتاقبط  یف  یکتـشبلا  ردـبلا  دـییقتلا و  لیذ  هباتک  یف  یـسافلا  یقتلا  يدـیالاب  ۀـلوادتملا  فیناصتلا  یف  رباکالا  نم  همجرت 

وبا مالسالا  خیش  رجح  نبا  خیشلا  دشنا  هتفگ  رایخالا  ضور  هیشاح  رد  یـسامالا  بوقعی  نب  مساق  نب  دمحم  دوقعلا و  هباتک  یف  يزیرقملا 
ثلث و ۀنس  نابعش  یف  دلو  ةرهاقلا  لیزن  أشنملا  دلوملا و  يرصملا  ینالقسعلا  رجح  نب  دمحا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا 

هیلع یلـص  ۀئامنامث و  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  نماث  ۀـجرد  نیرـشع  وحنب  ءاشعلا  دـعب  تبـسلا  ۀـلیل  تام  ۀئامعبـس و  نیعبس و 
موی ناک  ۀفیلخلا و 
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يراخبلا و حرش  لثم  تافلؤم  هل  هیلع و  ةولّصلا  یّلص  مالسلا  هیلع  رـضخلا  نا  ءاحلـصلا  ضعب  نع  هلثم  ةرهاقلا  یف  ری  مل  امیظع  اموی  هتافو 

یلع نب  دمحم  نب  نیدلا  یضر  رصم و  یلا  ۀبیرق  ةدلب  نالقـسع  ةریثک  ارارم  یـضق  یتفا و  سرد و  اهریغ  تادلجم و  ةرـشع  وحن  خیراوتلا 
ملاعلا یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامنامث  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنـس  عئاقو  رد  ۀینـسحلا  ۀـلودلا  دـیهمتب  ۀینـسلا  دوقعلا  دیـضنت  رد  یماشلا  ردـیح  نب 

فورعملا يرـصملا  ینالقـسعلا  ینانکلا  دمحا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دمحا  لئاضفلا  وبا  ۀغلابلا  ۀجحلا  ۀماهفلا  لضافلا  ۀـمالعلا و 
رمعلا ءانباب  رمغلا  ءانبا  هل  رخآ  خـیرات  نادـلجم و  رجح  نبا  خـیرات  خـیراوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا  هَّللا و  همحر  رجح  نباـب 
دمحا لضفلا  وبا  مالـسالا  خیـش  ةاضقلا  یـضاق  رـصعلا  ظفاح  ۀمالعلا  مامالا  وه  ۀنماثلا و  ۀئاملا  نایعا  یف  ۀنماکلا  رردلا  اضیا  هل  نادلجم و 

ۀئام و نامث  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  رـشع  نماث  یف  تبـسلا  ۀلیل  یفوت  ینالقـسعلا  رجح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  مالـسالا  خیـش  نب 
مالّسلا هیلع  رضخلا  سابعلا  وبا  مهتلمج  نم  ریثک و  قلخ  هیلع  یّلص  مایا و  ةرشع  رهشا و  ۀعبرا  ۀنـس و  نیعـست  ۀعـست و  كاذ  ذإ  هرمع  ناک 

هتفگ هیندل  بهاوم  حرش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  ۀئامعبس و  نیعبس و  ثلث و  ۀنس  هدلوم  ناک  ءایلوالا و  نم  ۀباصع  هار 
ثالث و ۀنـس  دلو  یعفاشلا  يرـصملا  مث  ینالقـسعلا  یناتکلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  ظفاحلا  لاق 
هنونف و عیمج  یف  مدقت  هیف و  عرب  لحر و  ریثکلا و  عمسف  ثیدحلا  بلط  مث  ۀیاغلا  غلبف  رعشلا  ملعت  بدالا و  الوا  یناع  ۀئامعبس و  نیعبس و 
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فلا نم  رثکا  یلما  ةریثـک و  اـبتک  ّفلا  هاوس و  ظـفاح  هرـصع  یف  نکی  ملف  اهرـساب  ایندـلا  یف  ثیدـحلا  یف  ۀـسایرلا  ۀـلحرلا و  هیلإ  تهتنا 
نیدلا باهـش  نب  میهاربا  نب  هَّللا  دبع  ّنفلا و  هب  متخ  یطویـسلا و  لاق  ۀئام  نامث  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  یفوت  سلجم و 

امب اقیقح  هنونف  یف  امدقتم  ثیدـحلا  یف  اعراب  ناک  نا  رجح و  نبا  ظفاحلا  قیفوتلا  هّللاب  لوقا و  هتفگ  تایاورلا  رکفلا و  لامعا  رد  يدرکلا 
ظافحلا ماما  مالـسالا و  خیـش  هلوق  نم  یبهذلل  ظافحلا  تاقبط  یلع  هلیذ  یف  هنع  لقنی  امک  یلاعت  هَّللا  همحر  یطویـسلا  ظفاحلا  هب  همجرت 

نب دمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهـش  ةاضقلا  یـضاق  اقلطم  ایندلا  ظفاح  لب  ۀیرـصملا  رایدلا  ظفاح  هنامز و  یف 
مدقت ثیدـحلا و  یف  عرب  یقارعلا و  لضفلا  ابا  ظفاحلا  هخیـش  مزال  لاق و  نا  یلا  يرـصملا  مث  ینالقـسعلا  یعفاشلا  ینانکلا  رجح  نب  یلع 

یف قذاحلا  نا  لالـضلا  نم  ذقنملا  یف  دماح  وبا  مامالا  هلاق  ام  فصنم  لک  هرکنی  ام  يّذلا  قحلا  نکل  هنم و  ضرغلا  یهتنا  هنونف  عیمج  یف 
ۀعانص لک  یف  اقذاح  نوکی  نا  مزلی  سیل  ةدحاو  ۀعانص 
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لها ۀعانـص  ّلکل  لب  وحنلا  یف  الهاج  تایلقعلا  یف  لهاجلا  نوکی  نا  بطلا و ال  یف  اقذاح  مالکلا  هقفلا و  یف  قذاحلا  نوکی  نا  مزلی  و ال 
حتف باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  زین  ناهدلا  نیدلا  جات  یهتنا و  اهریغ  یف  مهمزلی  دق  لهجلا  ناک  نا  قبـسلا و  ۀـعاربلا و  ۀـبتر  اهیف  اوغلب 

مالسالا خیش  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  ینالقسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  یبأ  ظافحلا  ۀمتاخل  يراخبلا  حیحص  حرـش  يرابلا 
ایرکز مالسالا  خیـش  هتفگ و  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  یکملا  یلخنلا  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  ةزاجإ و  يروهجالا  دمحم  نب  یلع 

دنـس نیققحملا و  عجرم  مـالعالا و  ءاـملعلا  دیـس  مالـسالا و  خـیاشم  خیـش  قـالطالا  یلع  مهّلجا  ةریثـک  تاـعامج  نع  مولعلا  عیمج  ذـخا 
یلع نب  دمحا  مامالا  ظفاحلا  خیشلا  یناثلا  یقهیبلا  عافد  الب  ثیدحلا  یف  نینمؤملا  ریما  عازن و  الب  ۀیاغ  یـصقا  قیقحتلا  یف  غلابلا  نیققدملا 
هدنـس هتنج و  حیـسف  هنکـسا  هتمحر و  یلاعت  هَّللا  هدمغت  هلثم  طق  لامکلا  لضفلا و  یف  نیع  رت  مل  هدحو  خیـش  ماما و  ینالقـسعلا  رجح  نب 

زا نآ  لاثما  ۀنسلا و  خیـش  ثیدحلا و  یف  نینمؤملا  ریماب  ار  رجح  نبا  زین  تاماقم  رگید  رد  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  یلخن  روکذم و  روهـشم 
لاق هتفگ و  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  ۀـلاسرلا و  کلت  عجار  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  هدرک  داـی  هلیزج  هلیلج  باـقلا 
ناک رجح  نبا  ظفاحلا  ینعی  یخیـش  نم  ظفحا  را  مل  یننا  ظافحلا  ۀمئالاب  لسلـسملا  ثیدـحلا  حیحـصت  یف  همالک  یف  يواخـسلا  ظفاحلا 
امک یئالعلا  حالـصلا  نم  ظفحا  ری  مل  هنا  امک  یقارعلا  نیزلا  هخیـش  نم  ظفحا  ری  مل  هنا  امک  قافآلا  لها  ظـفحا  قـالطالا  یلع  هَّللا  همحر 

میظع لضفل  مهدنع  زرحملا  رجح * نبا  لیلجلا  مهظفاح  اذـهف  خـلا  یطایمدـلا  نم  ظفحا  ری  مل  هنا  امک  يزملا  هخیـش  نم  ظفحا  ری  مل  هنا 
نم سأرل  اعمق  هعـضو  یفن  و  رفن * یلوت و  نم  فنال  امغر  هنـسح  و  رهدزا * قلتئا و  رهب و  قرـشا و  يّذلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  رطخلا *

و رطبلا * روفنلا و  لیبس  راتخا  و  رـشالا * دوحجلا و  ةریتو  رثآ  فیک  رـصبلا * دیدحلا  رظنلا * عیـسولا  بطاخملا  نم  ابجع  ایف  رفک * یبأ و 
رطخلا راوبلا و  يواهم  یف  هفصن  يدرا  و  ررغلا * رورغلا و  يواغم  یف  هسفن  یقلا 

مهدجه دص و  هجو 

ۀمکحلا و راد  ثیدح  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  يارب  صاخ  یباب  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  هکنآ 
هتفگ هچنانچ  هدومرف  دراو  هدیدع  تایاورب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نا  رد  هدومن و  دوقعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  قیقحت 
هّللاب سانلا  ملعا  هنا  باب و  امهل  یلع  ملع و  ۀـنیدم  ۀـمکح و  راد  ملـس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  نا  یف  رـشع  سماخلا  بابلا 

بایترا الب  همالک  هتایآ و  هماکحا و  یلاعت و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نع 
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یملعل ۀـیعاو  نذا  تنا  ۀـیعاو و  نذا  اهیعت  ۀـیآلا و  هذـه  تلزنا  یعتل و  کّملعاف  کیندا  نا  ینرما  هَّللا  ّنا  یلع  ای  ملـس  كراب و  هلا و  یلع 
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یف يدرورهـسلا  رمع  رفعج  وبا  نیدـلا  باهـش  خیـشلا  ۀـقیقحلا  ناهرب  ۀـقیرطلا و  ناطلـس  هاور  ۀـیلحلا و  یف  میعن  وبا  ماـمالا  ظـفاحلا  هاور 
یّلص هَّللا  لوسر  لاق  ۀیعاو  نذا  اهیعت  ۀیآلا  هذه  تلزن  نیح  لاق  هظفل  امهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  یلا  هدانـساب  فراوعلا 

ههجو یلاعت  هَّللا  مرک  یلع  لاق  یلع  ای  کنذا  اهلعجی  نا  هَّللا  تلاس  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ّیلعل  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  ملس و  هیلع و  هَّللا 
یسن نا  یل  ناک  ام  هدعب و  ائیش  تیسن  امف 

هَّللا سدق  یفاوخلا  یلع  نب  دّمحم  نب  دمحم  رکب  وبا  نیدلا  نیز  خیـشلا  هنافرع  همولع و  یف  نارقالا  دحاو  هنامز و  یف  خـیاشملا  خیـش  لاق 
یتح ۀمکحلا  ملعلا و  دیزمب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  صتخا  اذلف  هرس  یلاعت 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
رمع و کلهل  یلع  الول  رمع  لاق  و 

عماج یف  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاـق  ملـس  كراـب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
انا لاق  ملـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  يذمرتلا و  هجرخا  لاق  لوصالا و 

يدنرزلا هاور  ایلع  تایلف  اهباب  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم 
اوجهتنا قافولا و  قیرط  اوکلس  اوجهتبا و  باحصالا و  هب  فرتعا  ۀلیضف  هذه  لاق  و 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هظفل  رمع و  وبا  هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور 

مهدزون دص و  هجو 

ملعلا ۀنیدم  باب  اهنم  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يامسا  رکذ  رد  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  زین  هکنآ 
نم هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

روکذملا هیقفلا  مامالا  هدروآ  رمع و  یبأ  جیرخت  نم  يربطلا  هاور  هباب 
ریغ نم  تویبلا  یتا  لوخدـلا و  دارأ  نمف  تیبلا  یلا  لوخدـلا  نم  عناملا  لئاحلا و  لاوزل  ببـس  بابلا  نا  ملعا  ثیدـحلا و  یف  اـمک  لاـق  و 
هناف دوصقملا  كردی  هناف ال  هنایب  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نم  کلذ  بلطی  مل  ملعلا و  بلط  نم  اذکهف  تیبلا  لوخد  هیلع  رسع  قش و  اهباوبا 

اروهشم هنع  هَّللا  یضر  یلع  ناک  حاصفالا و  نایبلا و  یلع  ردقی  املاع و ال  ناک  نم  ّبر  نایب و  لقع و  ملع و  بحاص  ناک  هنع  هَّللا  یضر 
اقوثوم هملع  یف  هیلإ  اعوجرم  ۀباحصلا  عامجاب  ناک  وه  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نم  هطابنتسا  هتیاور و  ملعلا و  بایف  کلذب  ۀباحصلا  نیب  نم 

کلهل ّیلع  الول  رمع  لاق  ینعملا  اذه  نم  هنوقبسی و  مهیلع و ال  لکشا  امهم  هنوعجاری  مهلک  ۀباحصلا  همکح و  هاوتفب و 
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مهنع یلاعت  هَّللا  یضر  رمع 

متسب دص و  هجو 

ینا کلذ و  لبق  هثیدح  مدقت  دق  قورافلا و  اهنم  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يامـسا  رکذ  رد  لئالدلا  حیـضوت  رد  هکنآ  زین 
اّمم رباحملا  ریبحتب  هتروص  هذه  ام  رباکالا  ءاملعلا و  ةداس  ضعب  طخب  تدجو  دق 

انا ملظلا  حابـصم  رونلا و  اـنا  ملقلا و  نونلا و  اـنا  ربنملا  یلع  ههجو  یلاـعت  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نیقتملا  ماـما  نینمؤملا و  ریما  لاـق 
انا موجنلا  یلویه  انا  مولعلا  ثراو  انا  میقتـسملا  طارـصلا  انا  میظعلا  أبنلا  انا  ملحلا  ۀـبوا  انا  ملعلا  ۀـبیع  انا  مظعالا  قورافلا  انا  موقـالا  قیرطلا 
انا رثوکلا  یقاس  انا  رـشحملا  ماما  انا  ربکالا  قیدصلا  انا  رخفالا  راخفلا  انا  ماوهلا  سینا  انا  ماحزلا  ثیل  انا  مانـصالا  رـسکم  انا  مالـسالا  دومع 
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بطاخم انا  تاملکلا  ظفاح  انا  ةاقـشلا  عفاد  انا  تابرکلا  جرفم  انا  تاتـشلا  فلوم  انا  تایالا  عماج  انا  تاّیفخلا  ةریرـس  انا  تایارلا  بحاـص 
ظفاح انا  لصفملا  مکحم  انا  لوطالا  مامزلا  انا  تازجعملا  بحاص  انا  تاوزغلا  ۀعینص  انا  تاهبـشلا  لیزم  انا  تالکـشملا  لالح  انا  تاومالا 

انا نارقالا  نرق  انا  نایعألا  نیع  انا  نایدالا  ۀـقیقح  انا  ناثوالا  مطاح  انا  نابعثلا  ملکم  انا  نارینلا  رطاش  انا  نانجلا  میـسق  اـنا  ناـیبت  اـنا  نآرقلا 
انا يدملا  دیعب  انا  يدرلا  فشاک  انا  ءاوللا  لماح  انا  يوقلا  دیدش  انا  یتا  لهب  حودمملا  انا  یتم  لاؤس  انا  ناسرفلا  سراف  انا  ناعجشلا  لذم 
انا ایاضقلا  حـضوم  انا  افولا  وفک  انا  افـصلا  ةوفـص  انا  يذـقلا  دـمثا  انا  اذـشلا  بوهوم  انا  یغب  نم  لتاق  اـنا  یعولا  یکذ  اـنا  يرولا  ۀمـصع 
انا فراوعلا  فراعم  انا  فراعملا  روس  انا  فارعالا  لاجر  انا  فالخلا  باوص  انا  فافعلا  ضحم  انا  فاصنالا  ندـعم  اـنا  اـیاصولا  عدوتـسم 
انا نیدـلا  مئاعد  انا  نیتملا  لبحلا  انا  نیقیدـصلا  لوا  انا  نیقتملا  ماما  نینمؤملا و  حـلاص  نیدـلا و  بوسعی  انا  نجلا  لتاق  انا  نذالا  بحاـص 

نینح ردب و  بحاص  انا  نیحمّرلاب  نعاطلا  انا  نیفیسلاب  براضلا  انا  نیـصحلا  عردلا  انا  نیمالا  مامالا  انا  نمیهملا  ةریخذ  انا  نمؤملا  ۀفیحص 
انا بابلا  علاق  انا  لئاسولا  ۀحجن  انا  لئاسملا  لاؤس  انا  لیلعلا  ءافش  انا  لیلغلا  ماوأ  انا  لولسملا  هَّللا  فیـس  انا  لوتبلا  لعب  انا  لوسرلا  قیقـش  انا 

ۀمکح انا  ۀـنیدملا  باب  انا  ۀـنیمثلا  ةرهوجلا  انا  شارفلا  یلع  مئانلا  انا  شاطعلا  یقاس  انا  برکلا  فشاک  انا  برعلا  دـشر  انا  بازحالا  قرفم 
لاضفم انا  ۀلیصالا  ۀحودلا  انا  ۀّمئالا  وبا  انا  ةرفکلا  دیبم  انا  ۀعیدولا  ۀیطم  انا  ۀقیقحلا  حضوم  انا  ۀقیرطلا  ظفاح  انا  ۀعیرشلا  عضاو  انا  ۀمکحلا 

رومالا ۀلمج  انا  رونلا  ةاکشم  انا  روفکلا  باقع  انا  راهطالا  ریهط  انا  راتخملا  ثراو  انا  ۀلاسبلا  عدیمس  انا  ۀلاسرلا  ۀفیلخ  انا  ۀلیضفلا 
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داوطالا دوط  انا  ریذنلا  ریشبلا  مع  نبا  انا  رشحملا  یف  عفشملا  عیفـشلا  انا  رـشبلا  ةراشب  انا  رئاخذلا  ةریخذ  انا  رئاصبلا  ةریـصب  انا  رونلا  ةرهز  انا 
حئانملا ۀحنم  انا  دوهعملا  دهعلا  انا  دوهـشملا  دهاشلا  انا  داسالا  ۀسلج  انا  داهجلا  ماصمـص  انا  دلبلا  ۀضیب  انا  دلخلا  ۀـیلح  انا  داوجالا  دوج  انا 

انا کنـضلا  ثایغ  انا  سئافنلا  سیفن  انا  ظفحلا  ۀـبوجعا  انا  ظفللا  ۀـبوذعا  انا  ظحاوللا  ۀـظحل  انا  ضماوغلا  ۀـضمغ  انا  حـلاصملا  حالـص  انا 
هَّللا هجو  انا  هَّللا  بنج  انا  ثفانلا  ۀثفن  انا  ثراولا  ثرا  انا  عامسالا  رقو  انا  عابلا  بیحر  انا  کتفلا  عیرس 

مکی تسب و  دص و  هجو 

کلـس یف  لضفلا  يرارد  هل  قستملا  لامعالا  مولعلا و  یف  هناـش  ولع  یلع  قفتملا  ماـمهلا  ماـمالا  لاـق  هتفگ  لئالدـلا  حیـضوت  رد  زین  هکنآ 
یف یناهفـصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ۀیرم  کش و  الب  لماکلا  فراعلا  لماعلا  ملاعلا  عرابلا  عرولا  ظفاحلا  لامکلا  لها  ۀنـسلاب  مظنلا 

تابطاخملا و سار  مولعلا و  مکحلا و  ۀـنیدم  باب  دوبعملا  بوبحم  دوهـشملا و  بحم  موقلا  دیـس  ۀـیلحلاب و  یّمـسملا  قئاللا  قئافلا  هباتک 
مهمظعا اناقیا و  ۀیضق و  مهموقا  انامیا و  ۀباجا و  مهمدقا  نیلداعلا  ماما  نیقتملا و  یلو  نیعیطملا و  رون  نیدتهملا و  ۀیار  تاراشالا  طبنتـسم 

یلا ریـشملا  دـیحوتلا و  قئاقح  نع  یبنملا  نیفراعلا  ۀـنیز  نیقتملا و  ةودـق  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  املع  مهرفوا  املح و 
عفدـف نحملا  نونف  نم  یقو  نتفلا و  نویع  أقف  یفاولا  دـهعلا  یعاولا و  نذالا  لؤسلا و  ناسللا  لوقعلا و  بلقلا  بحاـص  دـیرفتلا  ملع  عماول 

خلا نیقراملا  غمد  نیطساقلا و  عضو  نیثکانلا و 

مود تسیب و  دص و  هجو 

یتفم مالعالا  ۀلجالا  یف  مامالا  ةودقلا  خیشلا  هرهد  یف  ءافرعلا  ناهرب  هرصع و  یف  ءاملعلا  ناطلـس  لاق  هتفگ  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  هکنآ 
یف هَّللا  یلو  یلع  لاصخلا  ّدع  يدل  بارتالا  لضفا  لاقم و  الب  باحـصالا  لوا  لاح  ناسل  نع  مالـسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیدـلا  زع  مانالا 
نا دعب  ۀیامحلا  نجعم  یف  ۀیانعلا  دیب  انتنیط  تنجع  تیبلا  لها  نحن  موق  ای  لاح  ّلک  یف  هب  انعفن  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ءامّـسلا  ضرالا و 

انراونا لضت و ال  انراصبا  لزن و ال  انمادقا  الف  رمالا  حور  اهیف  خـفن  یحولاب و  تیقـس  ةوبنلا و  ةریمخب  ترمخ  مث  ۀـیادهلا  ضیف  اهیلع  شر 
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كراب و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دّمحم  ةدحاو  ةوبنلا  ةرجـش  یتش و  راجـشا  نم  سانلا  لدی  موقلاب  نمف  انللـض  نحن  اذإ  لقت و 
اُهْتیَز ُداکَی  اهنصغ  رون و  اهرمث  رون و  اهعرف  رون و  اهلصا  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا ع و  اهرمث و  ءارهزلا  ۀمطاف ع  اهعرف و  انا  اهلصا و  ملس 

288 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی 
ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت 

تعبات یمغ  هب  تفـشک  یمع و  نبا  نع  یملع  تثروف  یلـصا  بیط  یلع  یلـضف  لصف  تینب  لوصالا  یلع  ینبت  عورفلا  تناک  اـمل  موق  اـی 
انیما و الوسر 

ۀنیدم انا  ۀقطنمب  ینقطنم  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  جاتب  ینجوت  دقل  انیقی و  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ولف  انید  مالـسالا  ریغ  تیـضر  ام 
کنم ینتیندا  یّنع * کب  ینتلغـشا  کنم  تبجع  ینم  ّیلع  ّیلع و  نم  انا  ۀـلح  یناسک  یلع و  مکاضقا  دـیلقتب  یندـلق  اـهباب و  یلع  ملعلا و 

ینا کنا  تننظ  یتح 
خلا ءافلخلا  متاخ  انا  ءایبنألا و  متاخ  وهف  يدعب  یصو  کلذک ال  هدعب  یبن  هنا ال  امک  و 

موس تسیب و  دص و  هجو 

ررد هباتک  یف  يدـنرزلا  دـمحم  نیدـلا  سمـش  نیمرحلا  دـحاب  ثدـحملا  قئافلا  مامالا  خیـشلا  لاق  هتفگ و  لئالدـلا  حیـضوت  رد  زین  هکنآ 
همع نبا  لوسرلا  نیع  ةرق  لوتبلا  ۀمطاف  جوز  نیقیدصلا  ءایلوالا و  سار  نیقیلا و  قحلا و  جهانم  نیبم  نیقتملا  ماما  نینمؤملا  ریما  نیطمسلا 

نذالا لوقعلا و  بلقلا  وذ  دیا  يوق  هنید  ۀماقا  یلاعت و  هناحبس و  هَّللا  تاذ  یف  دیـس و  ماما  ةرخآلا  ایندلا و  یف  وه  يذلا  هملع  ۀنیدم  باب  و 
ۀمق یلع  هدجم * قدارـس  یلاعلا  دمحم ص  نیملاعلا  ّبر  لوسر  وخا  نیدلا و  بوسعی  ۀـیفاو  مامذـلا  دوهعلاب و  یه  یتلا  ۀـمهلا  ۀـیعاولا و 

قیقحتلا ووذ  زاح  و  انقتم * ۀیالولا  ناینب  سساف  اینامالا * یلاعملا  لان  هلـضف  نم  هردق و  تاومـسلا  قوف  الع  یلع ع  ایلاعت * دیجملا  شرعلا 
ملعلا روجسملا و  رحبلا  روقولا و  دیسلا  روصهلا و  مغیضلا  و  روضنملا * لطبلا  روتبلا و  فیـسلا  رـساکلا  باقعلا  رهاقلا و  ثیللا  ایناعملا  هنم 
ۀمئالا وبا  رارکلا  هَّللا  دـسا  متالا  یفوالا و  ساکلاب  ضوحلا  نم  نینمؤملا  یقاس  مشالا و  قهاشلا  دوطلا  مضخلا و  رخازلا  بابعلا  روشنملا و 

ۀیزمب فرشملا  راهطالا 
هالوم تنک  نم 
ةوعدب دیؤملا  و 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا 
باغ لک  ماغرـض  نیرع و  ّلک  ربزه  بارـضلا  ناعطلا و  نادـیم  سراف  بارحملا  یف  همتاخب  قدـصتملا  بازحالا  مزاه  باصنالا و  رـساک 

نم صوصخملا  باع  مذ و  لک  نع  هبانج  ءاقنل  هیلاعم  حدق  یف  حدـق  نع  باترم  ماذ و  لک  نایب  باتغم و  باتعم و  ّلک  ناسل  ّلک  يذـّلا 
قطن یحولا و  لزن  هئافطـصا  هلـضفب و  باب و  ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و  رادل  هنا  هیلع  صوصنملا  باختنالا  ةوخالا و  ۀمارکب  ۀیوبنلا  ةرـضحلا 

* خلا باطخلا  عطقنا  هَّللا و  باب  و  حون * کلف  میظعلا و  أبنلا  وه  بارت * یبأ  نیسحلا و  نسحلا و  یبأ  نیتناحیرلا و  یباب  ینکملا  باتکلا 

مراهچ تسیب و  دص و  هجو 

مالعالا یف  هیلإ  راشملا  مالسالا و  یف  مامالاک  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیحدام  رکذ  رد  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  هکنآ 
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رعش لاقملا  داجا  لاق و  دق  هناف  يواونلا  ییحی  نیدلا  یحم  ایرکز  یبأ  يواتفلا  مولعلا و  عجرم 
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بارت  وبا  نینمؤملا  ریما  بایترا  الب  نیملسملا  ماما 
باب  لثم  ۀنازخلل  یلع  ملع  لک  نزاخ  هَّللا  یبن 

حـضوا و  لئانلل * ضیفملا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  لئاضفلا * حیجرت  یلع  لئالدـلا * حیـضوت  بحاص  دـمحا * نیدـلا  باهـش  اذـهف  یهتنا 
بـسابس یف  کلذ  بغ  هنع  فرحنملا  و  لئآ * باوصلا  باوص  یلا  بئآ  هل  نعذـملاف  لئاوالا * رخاوالا و  هئاملع  دـنع  اققحم  اـتباث  هنوک 

هیف ال باترملا  و  لئاوغلا * رقاوفلا و  مطا  هسفن  یلع  بلاج  هیف  حداقلا  و  لـئاهلا * میظعلا  مثـالل  فرتقم  هیف  نعاـطلا  لـئاج و  مئاـه  یمعلا 
لئام دانس  و  لئاح * رورغ  و  لئاز * ّلظ  و  لفآ * ءوض  یلا  الا  نکری 

مجنپ تسیب و  دص و  هجو 

باـنج زا  اـمزج  اـمتح و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یکملا  یکلاـملا  غابـصلا  نباـب  فورعملا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  روـن  هـکنآ 
هدوزفا شیوخ  قینا  مـالک  قیـشر و  ناـیب  نییزت  نآ  جاردا  داریاـب و  هدومناو و  ققحتم  تباـث و  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 

مکح رکذ  دعب  تسرضاح  ریقح  ریقف  رظن  شیپ  یلاعت  هَّللا  دمحب  نآ  هقیتع  هخـسن  ود  هک  همئالا  ۀفرعم  یف  همهم  لوصف  باتک  رد  هچنانچ 
هملع و رونب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  جارختـسا  یلا  هَّللا  کمحر  رظناف  هتفگ  یثنخ  هعقاو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

ۀنملا هذـه  هل  تلـصح  داجیالا و  ةدام  نم  ۀـثونالا  یلع  ةروکذـلا  بناج  هب  رهظا  داشرلا و  قیرط  دادـسلا و  لیبس  هب  حـضوا  ام  همهف  بقاث 
رارـسالا مولعلا و  ضیفل  أیهت  راونالا و  لوبقل  دعتـساف  هتقفـش  هیلع و  هونح  هتیبرت و  مالـسلا و  هیلع  ّیبنلا  ۀظحالمب  ۀلماشلا  ۀمعنلا  ۀلماکلا و 

یتح اهبابع  وفطی  هردص و  نم  رجفنت  مولعلا  راحب  لزت  مل  ۀطبترم  هداوفب  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  مولعلا  ۀطقتلم و  هظافلا  نم  ۀمکحلا  تراصف 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

قحلل رکنم  لک  ربادل  عطاقلا  مزجلا  متحلاب و  غابسالا * متا  يدهلل  غبـسملا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  غابـصلا * نبا  ریبکلا  مهربح  اذهف  یهتنا 
* غال لطابلاب  هوفتم  لـک  قرع  ثتجملا  و  غاـب * باوصلا  یلع  دـناعم  لـک  سار  عماـقلا  غاـص * دـشرلا  نع  ربدـم  لـک  سا  علاـقلا  غاـط *

نع داح  و  غار * ناعذالا و  کلـسم  نع  راج  فیک  غاسم * اـهمع و ال  هماـطخ  یف  لـئاجلا  غاورلا * بطاـخملا  نم  بجعلا  لـک  بجعلاـف 
ماظع و ءاملع  رباکا  زا  یکلام  غابـص  نبا  همالع  غاتیالا و  لک  نیدـلا  عاتم  غثوا  و  غارفالا * لـک  نیقیلا  ءاـنا  غرفاـف  غاز * ناـقیالا و  جـهنم 

دشابیم هینس  ماقم  الاو  نیدقنم  لضافا  مالعا و  نیثدحم  لثاما  ماخف و  ياهبن  مظاعا 
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سمخ هنس  رد  ار  وا  تافو  هدومرف و  رکذ  همظعم  هکم  ءاملع  رد  ار  وا  يرقلا  مأ  رابخاب  يرولا  فاحتا  رد  یکملا  دهف  نب  رمع  نیدلا  مجن 
هک ماما  خیـش و  هلیلج  باقلاب  ار  وا  لاملا  ةریخذ  دوخ  باتک  رد  یعفاش  یلیج  رداقلا  دبع  نب  دمحا  هدومن و  تبث  ۀـئام  نامث  نیـسمخ و  و 
زا وا  ندوب  حیرـصتب  دـیامنیم و  شیاتـس  تسروـهظ  ناـعمل و  لاـمک  رد  نیققحم  تاداـفا  رظاـن  رب  نآ  تلزنم  تمظع  تبترم و  تلـالج 

شیازفا وا  عالطا  تعـسو  عاـب و  لوط  تلاـبن و  تماـخف و  یناـبم  دییـشت  رد  وا  همهم  لوصف  باـتک  زا  هدافتـسا  لـقن و  هیکلاـم و  ياـملع 
هدومرف دودعم  نایعا  نیلماع  ياملع  زا  ار  وا  هدومیپ  وا  يارطا  فصو و  انث و  حدم و  لامک  هار  زین  يریطم  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دیامرفیم و 

لآ لضف  یف  ةرهازلا  ضایرلا  دوخ  باتک  فینصت  ذخام  زا  ار  وا  همهم  لوصف  باتک  نوکـس  دانتـسا و  تیاغ  نوکر و  دامتعا و  تیاهنب  و 
هداهن و رب  باصن  تلالج  باتک  نیزا  ذخا  لقنب و  وا  تادافا  میود  تاضافا  بئاحـس  راطمتـسا  يانب  هداد  رارق  ةرهاطلا  هترتع  یبنلا و  تیب 

لئاـضف ناـیب  یف  نینوکلا  ةداعـس  دوخ  باـتک  ذـخام  زا  ار  همهم  لوصف  زین  يولهد  قحلا  بحم  نب  نیدـلا  ماـظن  نب  نیدـلا  مارکا  يولوم 
یخلبلا میهاربا  نب  نامیلـس  هدومرف و  رهاب  رهاظ و  باتک  نیاب  شیوخ  دانتـسا  دامتعا و  لامک  نا  زا  ذـخا  لقن و  راـثکاب  هدرمـش  نینـسحلا 
دانتـسا دامتعا و  قیرط  نا  زا  رابخا  تایاور و  لقنب  اجباج  هدروآ و  رکذب  ةدوملا  عیبانی  دوخ  باتک  ذخام  رد  ار  همهم  لوصف  زین  رـصاعملا 
ناکرا هینـس و  نیربتعم  مخافا  رگید  یخلب  میهاربا  نب  نامیلـس  يولهد و  نیدـلا  مارکا  يولوم  يریطم و  یلیجع و  رب  هوـالع  هدرپس و  ناـب 
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نیدلا رون  نیفرـشلا و  لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  رد  یعفاشلا  يدوهمـسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  همالع  لثم  هینـس  هقرف  نیا  نیدـمتعم 
طارـص رد  يرداقلا  یناخیـشلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دومحم  نوماملا و  نیمالا  ةریـس  یف  نویعلا  ناسنا  رد  یعفاـشلا  یبلحلا  میهاربا  نب  یلع 

ملاع بوبحم  دمحم  سئافنلا و  بختنم  سلاجملا و  هتهزن  رد  یعفاشلا  يوفصلا  مالسلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  یبنلا و  لآ  بقانم  یف  يوس 
نمؤم دیس  راونالا و  قراشم  رد  رصاعم  يوارمخ  يودع  نسح  خیش  نیبغارلا و  فاعسا  رد  ناّبص  یلع  نب  دمحم  خیش  یهاش و  ریـسفت  رد 
تقاثو باتک  زا  رابخا  ثیداحا و  لقنب  اجباج  دـنیامنیم و  اهلقن  غابـصلا  نبا  همالع  زا  راـصبالا  رون  رد  رـصاعم  یجنلبـش  نمؤم  نسح  نب 

رد دیـشر  لضاف  ینعا  دیحو  بطاخم  دیرف  ذیملت  هک  تسنا  رتالاب  همه  زا  دنیامرفیم و  راکـشآ  حضاو و  وا  رادـقم  تمظع  لامک  وا  راثآ 
ناشیالو تابثا  دوخ  موعزم  بسح  نآ  ببسب  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  رد  تنـس  لها  فیناصت  رکذ  ماقمب  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا 

غابصلا نبا  هتخاس و  روکذم  ار  همهم  لوصف  باتک  هتساوخ  دوخ  فاصنا  اب  فالسا  زا  فارحنا  تیصان و  تمص  عفد و  تارضح و  نیا  اب 
هراهتشا هتلالج و  یلع  ةرهاز  ۀنیب  هرابتعا و  هتقث و  یلع  هرهاق  ۀجح  کلذب  یفک  هتخاون و  خیش  لیلج  بقلب  ار 

مشش تسیب و  دص و  هجو 

هیلع و هَّللا  یّلـص  بانج  نآ  لوق  مزج  متحب و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یفنحلا  یماطـسبلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دـبع  هکنآ 
رارسالا یف  ۀیهلالا  فراعملا  ةرد  باتک  رد  هچنانچ  هتسناد  ملس  هلآ و 
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انالوم اندیـس و  نم  فورحلا  رارـسالا  ملع  ثرو  ههجو  هَّللا  مرک  ایلع  مامالا  نا  مث  هتفگ  ةدوملا  عیبانی  یف  یخلبلا  هنع  لقن  ام  یلع  ۀـیفرحلا 

ةراشالا هیلإ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دمحم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

دبع هتفگ  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض  رد  يواخـس  همالع  تسا - هینـس  ریراحن  يالمک  مظاـعا  ریهاـشم و  ياـملع  مخاـفا  زا  یماطـسب  و 
ۀئام ینامث  عضب و  ۀنس  یف  ۀعامج  نب  دمحم  رغلا  نع  ذخا  نمم  یفنحلا  یماطسبلا  یلع  نب  دمحا  وا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا 

مهربح یماطسبلا  اذهف  یهتنا  نیعبرا  يدحا و  ۀنس  اّیح  ناک  قافوالا و  فورحلا و  ملع  یف  قافآلا  سمش  هیف  هل  فورحلا و  ملع  یف  زیمت  و 
علتقی مزج  متحب و  قالتئالا * رفـسملا  قارـشالا  رهزملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  قالفالا * یف  عرابلا  مهردـص  و  قاـفآلا * یف  فورعملا و 

بوهـسلا یمعلا  نم  باج  نمـالا  دـعب  هیف  يرتمی  ـالف  قارغـالا * لـک  نیقرغملا  نیدـحاجلا  سؤر  یلتخی  و  قارعـالا * نیرکنملا و  لوصا 
قارتخالا ۀقبوملا  قورخلا  یف  يدرلا  نم  هات  نم  الا  هیف  بیرتسی  و ال  قامعالا * ۀمئاقلا 

متفه تسیب و  دص و  هجو 

باـنج داـشرا  مزجلا  متحلاـب و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یـشخبرونلا  یجهـاللا  ینـالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هـکنآ 
نینمؤملا ریما  بانج  تیبرقا  رب  لالدتسا  جاجتحا و  ضرعمب  ار  نآ  ثیداحا  رگید  لثم  هتسناد و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

نونظلا فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هک  زار  نشلگ  حرـش  زاجعالا  حیتافم  رد  هچنانچ  هدروآ  بانجنآ  يوسب  مالـسلا  هیلع 
یلع نب  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیشلا  يزاریشلا و  یلع  نیدلا  رفظم  هحرـش  هدومن و  جهن  نیاب  زار  نشلگ  حورـش  نایب  رد  نا  رکذ 

نیعبس و عبس و  ۀنس 877  ۀجحلا  يذ  یف  هضیب  زاجعالا  حیتافم  هامس  اجوزمم  اّیسراف  احرش  ۀنـس  یفوتملا  یـشخبرونلا  ینالیجلا  یجهاللا 
رعش حرشب  ۀئامنامث 

لباقم  رگید  یکی  دش  رخآ  رد  لصاح  تشگ  لوا  هک  هیاس  رهز 
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قرـشم بناج  زا  عافترا  تاجرد  طاقن  رد  معلـص  تلاسر  ترـضح  تقیقح  دیـشروخ  رود  ریـس و  زا  هچنانچ  ینعی  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع 
نآ نوچ  دـش و  ناهنپ  هیاس  دیـسر و  دوب  اوتـسا  تقو  هک  ترـضح  نآ  ناـمزب  اـت  دوب  هتفاـی  روهظ  یلماـک  نیعت  هیاـس و  هطقن  ره  زا  توبن 

ایلوا زا  یصخشت  ینیعت و  مالسلا  مهیلع  ایبنا  صاخشا  زا  یصخش  ره  لباقم  رد  درک  طاطحنا  بناجب  يو  رد  تشذگرد  اوتسا  زا  دیشروخ 
هنامز اب  تبـسن  هکنآ  لاثم  دـشابیم  هتبلا  یبرغ  طاقن  زا  هطقن  یقرـش  طاقن  زا  هطقن  ره  يذاـحم  لـباقم و  رد  هرئاد  رد  هچ  دوب  دـناوت  عقاو 

هیلع یـسیع  ترـضح  زا  لسرم  یبن  چیه  دش  هدومن  ریوصت  قرـشم  هباثمب  هک  توبن  بناج  رد  مالـسلا  هلآ  یلع  هیلع و  يدمحم  ترـضح 
هک تسین  برقا  مالسلا 

ّیبن هنیب  ینیب و  سیل  هناف  میرم  نب  یسیعب  ساّنلا  یلوا  ینا 
تیالو ّرس  ادبم  دش  هدومن  ریوصت  تیالو  فرط  هک  برغم  بناج  زا  و 
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هک دومرف  معلص  تلاسر  ترضح  تشگ و  یلع  یضترم 

يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  ایلع  نا 
اضیا و 

نآرقلا لیوات  یلع  لتاقی  یلع  نآرقلا و  لیزنت  یلع  لتاقا  انا 
اضیا و 

لدعلا یف  ءاوس  یلع  فک  یفک و  رکب  یبال  مالسلا  هیلع  لاق 
اضیا و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق 
یتش راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و  اضیا  لاق  و 

اضیا و 
ادحاو اءزج  سانلا  ۀعست و  ایلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  یلع  ۀمکحلا  تمسق 

اضیا و 
هَّللا یلوت  دقف  ینالوت  نم  ینالوت و  دقف  هالوت  نمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالوب  ینقدص  یب و  نمآ  نم  یصوا 

اضیا و 
یلع انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّـمحم  ای  مهلـس  یلا  یلاعت  هَّللا  یحواف  ءامّـسلا  یف  ءایبنالا  ّیلع  عمتجاف  جارعملا  ۀـلیل  یف  یب  يرـسا  امل  لاـق 

بلاط یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  کتوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهش 
ترـضحب وزا  دسریم و  یلعب ع  یلاعت  هَّللا  ءایلوا  نالماک  عیمج  هلـسلس  هک  تسنآ  تستیالو  رـس  ءدـبم  یـضترم ع  یلع  هکنآ  رب  لیلد  و 

قح  قیرط  كولس  ياوه  يرادهعطق و ال  دیابیم  لاصتا  معلص  تلاسر 
دهد ربخ  شردق  يدنلب  زا  هک  یهاش  یتف  هاش ال  هرب  یهن  مدق  دیاب 

تسقلطم  هاش  وا  وچ  رقف  کلم  تخت  رب  امنا  دیکاتب  یتا و  لهب  دزیا 
فشک  ول  ینولس و  تسوا  لامک  فصو  ادتقا  هدرک  واب  هلمج  رقف  ناهاش 

هچنانچ هک  تسنآ  ینعم  نیا  قادصم  دشاب و  مالسلا  هیلع  یـسیع  لباقم  رد  یلع  یـضترم  هنیآ  ره  سپ  ایبنا  دعب  نیا  هصرع  هدوبن  ار  سک 
لئاق ایلوا  هاش  ریغ  تیهولاب  ایـصوا  ایلوا و  ناـیم  رد  نینچمه  دـناهدشن  لـئاق  یـسیع  ریغ  یبن  چـیه  تیهولاـب  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  ناـیم  رد 

ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  هک  دیامرفیم  یسیع  تسروکذم  میرک  نارق  رد  هچنآ  رگید  دناهدشن و 
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امـش هچ  رهب  مدومنیم  امـش  رابخا  دـیوش  رفاک  ربمغیپ  ترـضحب  امـش  هک  يدیـسرتن  رگا  هک  دـیامرفیم  یـضترم  هک  تسیورم  تاـقث  زا 
قیقحت امهنیب  تبسانم  امنیم و  مالسلا  مهیلع  ایبنا  یقاب  ای  ایلوا  رئاس  سایق  اجنیزا  دیاهدرک و  هریخذ  دوخ  ياهناخ  رد  هچ  رهب  دیاهدروخ و 

زاح و كولـسلا و  فراوع  ینتقا  و  زاج * ۀقیقحلا و  ةرطنق  عطق  يذلا  مهفراع  زاجعالا * حیتافم  بحاص  یجهاللا  ینالیجلا  اذـهف  نکیم 
دشرلا و نع  لزخنا  هنع  یمع  نمف  الا  زارحالا  لک  يدهملا  زرحملا  زارطلا * قفوملا  ربخلا  اذه  تبثا  دق  زارفالا * عمجلاب و  هفراعم  یف  عرب 

زاکرلا یلا  قحلا  نم  لصو  هیلإ  يدتها  نم  و  زاف * قدصلا و  یلع  لصح  هب  نقیتسا  نم  و  زاتما * همارجا و  یف  ذب  هیف  نعط  نم  و  زاحنا *

متشه تسب و  دص و  هجو 

هلیمج یعاسم  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  قیقحت و  رد  يرصملا  يواخسلا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ریخلا  وبا  نیدلا  سمـش  هکنآ 
هدرپس ناعما  ماعنا و  لامکب  نیقدشتم  نیتنعتم و  تیکست  تیکبت و  هار  هدرب  راکب 
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هتفگ هتشذگ  رصاق  رظن  زا  نآ  هدیدع  خسن  یلاعت  هَّللا  دمحب  هک  هنسح  دصاقم  باتک  رد  هچنانچ 

هل و ۀنـسلا  یف  نایح  نب  خیـشلا  وبا  ریبکلا و  همجعم  یف  یناربطلا  هکردتـسم و  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
هاور بابلا و  تایلف  ملعلا  یتا  نمف  ةدایزب  هب  اعوفرم  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرضلا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  مهّلک  مهریغ 

ۀـمکحلا و راد  انا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نا  ّیلع  ثیدـح  نم  امهریغ  ۀـیلحلا و  یف  میعن  وبا  هعماج و  نم  بقانملا  یف  يذـمرتلا 
اهباب یلع 

هل سیل  لاق  يراخبلا و  هخیـش  لاق  اذک  رکنم و  هنا  يذمرتلا  لاق  تباث و  ریغ  برطـضم  ثیدح  هنا  امهیناث  بیقع  للعلا  یف  ینطقراّدلا  لاق 
دانسالا و حیحـص  هنا  امهلوا  بقع  مکاحلا  لاق  هل و  لصا  بذک ال  هنا  دادغب  خیرات  یف  بیطخلا  هاکح  امیف  نیعم  نبا  لاق  حیحـص و  هجو 

اذـه هلوقب  دـیعلا  قیقد  نبا  اذـه  یلا  راشا  کلذ و  یلع  هریغ  یبهّذـلا و  هقفاو  تاعوضوملا و  یف  نیهجولا  نیذـه  نم  يزوجلا  نبا  هدروآ 
کلذب هیلع  مکحلا  یف  فقوتلاب  یئالعلا  حرص  لب  هبذکب  مکحلا  نم  هیلإ  اوبهذ  امیف  هفقوتب  رعشم  وه  لطاب و  هنا  لیق  هوتبثی و  مل  ثیدحلا 

لاق و هنود  وه  نمم  روذحملا  كاذف  هب  ثدح  سابع  نبا  ثیدح  يوار  ۀیواعم  یبأ  نوکل  هتحصب  دهشی  ام  نیب  مث  رظن  هیف  يدنع  لاقف و 
ظافلالا نم  وه  سیل  لاق و  أطخأ  دقف  بذکلاب  کلذ  عم  ثیدحلا  یلع  مکح  نمف  هریغ  ۀنییع و  نباک  هدارفاب  جتحی  ظفاح  ۀقث  ۀـیواعم  وبا 

ثیدحک وه  لب  لوقعلا  اهابات  یتلا  ةرکنملا 
یتماب یتما  محرا 

اصوصخ و بذکب  ثیدحلا  اذه  سیلف  دمتعم  عینص  وه  یضاملا و 
جرخ نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نمف  ۀّطح  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  اعوفرم  رمع  نبا  نع  اّدج  فیعض  دنسب  هدنـسم  یف  یملیدلا  جرخا  دق 

ارفاک ناک  هنم 
ۀفار هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  هعفر  رذ  یبا  ثیدح  نم  و 

هنبا هعبت  سودرفلا و  بحاـص  دروا  ثیدـحلا و  هطویخ  نیـسحلا  نسحلا و  هاـتفک و  یلع  ملعلا و  نازیم  اـنا  هعفر  ساـبع  نبا  ثیدـح  نم  و 
اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هعفر  دوعسم  نبا  نع  دانسا  الب  روکذملا 

اهتقلح ۀیواعم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  سنا  نع  و 
نسح و وه  لب  سابع  نبا  ثیدح  اهنسحا  ۀکیکر و  اهرثکا  ظافلا  ۀفیعض و  اهلکف  ۀلمجلاب  و 

انا الا  ینع  يّدؤی  ّیلع ال  نم  انا  یّنم و  یلع  اعوفرم  ةدانج  نب  یـشبح  ثیدح  نم  مهریغ  ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  اضیا و  يذمرتلا  يور  دـق 
یلع وا 
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ۀباحّصلا نم  ۀنّسلا  لها  عامجا  یف  حدقی  ام  هّلک  اذه  یف  سیل  و 
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لاق دق  امهنع و  هَّللا  یضر  رمع  مث  رکب  وبا  قالطالا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  دعب  ۀباحـصلا  لضفا  نا  یلع  مهدعب  نمف  نیعباتلا  و 
عمـسیف نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اهینب  دعب  ۀمالا  هذـه  لضفا  یح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لوقن و  اّنک  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  نبا 

تبث لب  هرکنی  الف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  کلذ 
تنا مث  ۀیفنحلا  نب  دمحم  هل  لاقف  رخآ  لجر  مث  رمع  مث  رکب  وبا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ریخ  لاق  هنا  هسفن  یلع  نع 

نیملسملا نم  لجر  الإ  كوبا  ام  لوقی  ناکف  ۀبا  ای 
هلجا تابثا و  ظاقیا  مظاعا  تاـقث و  ظاـفح  رباـکا  زا  يواخـس  همـالع  هک  تسناد  دـیاب  نیعمجا و  ۀباحـصلا  رئاـس  نع  مهنع و  هَّللا  یـضر 

رفاس رون  رد  ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  دشابیم  هینـس  دزن  تاجردیلاع  نیققحم  مخافا  تامـسلا و  عیفر  نیدـقنم 
ۀمالعلا خیشلا  یفوت  ۀئامعست  دعب  نیتنثا  ۀنس  نابعش  رهش  نم  نیرشعلا  نماثلا و  رصعلا  تقو  دحالا  موی  یف  هتفگ و  رشاعلا  نرقلا  رابخا  نع 
يرهاقلا لصالا  يواخـسلا  دّمحم  نب  نامثع  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  ۀـلحرلا 

هخیرات یناث  نینثالا  موی  حبصلا  ةالص  دعب  هیلع  یلص  ۀنس و  نوعبس  يدحا و  هرمع  اهب و  ةریخالا  هترواجم  لاح  ۀفیرشلا  ۀنیدملاب  یعفاشلا 
هدعب فلخی  مل  ۀلفاح و  هتزانج  تناک  کلام و  مامالا  دهشم  راوجب  عیقبلاب  نفد  ۀفیرـشلا و  ةرجحلا  هاجت  هشعنب  فقو  ۀفیرـشلا و  ۀضورلاب 
ظفح مث  هدوجو  ریغـص  وه  میظعلا و  نآرقلا  ظفح  ۀئامنامث و  نیثلث و  يدحا و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  یف  هتدالو  تناک  هنونف و  عومجم  یف  هلثم 
یهتنا املک  ضورعلا و  یف  يواسلا  ۀمدقم  ۀیبطاشلا و  بلاغ  ۀبخنلا و  حرـش  یقارعلا و  ۀیفلا  ۀبخنلا و  کلام و  نبا  ۀیفلا  یلـصالا و  جاهنملا 

تاقیملا و باسحلا و  ضئارفلا و  یف  كراـش  اـهریغ و  تاءارقلا و  ۀـّیبرعلا و  هقفلا و  یف  عرب  هرـصع و  خویـش  یلع  هضرع  باـتکل  هظفح 
نم ةدع  تغلب  یتح  نوصحی  ۀعامج ال  نع  ذخا  رصحنت و  داکنالا  دج  ةریثکف  هتاعومـسم  هتاورقم و  اما  اهریغ و  ریـسفتلا و  هقفلا و  لوصا 

ۀّمئالا ماما  هخیـش  یلع  ثیدحلا  نم  ریثکلا  عمـس  ءالمالا و  سیردتلا و  ءاتفالاب و  دـحاو  ریغ  هل  نذا  سفن و  ۀـئامعبرا  نع  ةدایز  هنع  ذـخا 
نیذخآلا رثکا  نم  ناک  ثیحب  اریثک  هب  صتخا  امج و  املع  هنع  لمح  یتح  فصولا  یلع  دیزی  الابقا  ۀـّیلکب  هیلع  لبقا  رجح و  نبا  باهـشلا 

هبتک لـج  هیلع  عمـس  هماـمتب و  حالطـصالا  هیلع  أرق  رداـنلا و  اـّلا  هیلع  أرقی  اّـمم  هتوفی  ـال  ناـک  هنم و  هلزنم  برق  کـلذ  یلع  هناـعا  هنع و 
عابرا ۀثالث  بیرقتلاک و  اهریغ  لاجرلا و  یف  هفیناصت  رثکا  حالصلا و  نبال  هلئاوا  نم  ریـسیلا  یلا  ثیدحلا  مولع  ارارم و  اهحرـش  ۀیفلالاک و 

سودرفلا دنسم  صیخلت  رهاّزلا و  جیرخت  ۀبسنلا و  هبتشم  همامتب و  ناسللا  هلصا و 
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ۀباصالا و ۀمدقم  قیلعتلا و  قیلعت  یلصالا و  بجاحلا  نبا  حیباصملا و  جیرخت  يرابلا و  حتف  بلاغ  ۀیقشمدلا و  ۀیبلحلا و  هیلاما  ۀمدقملا و  و 
یف هب  بردت  فینصتلا و  ةدافالا و  ءارقالا و  یف  هل  نذا  تام و  نا  یلا  هقرافی  مل  ةرم و  نم  رثکا  هعمس  ام  هضعب  یف  اهدادعت و  لوطی  ۀلمج 

لحترا ۀـلحرلا و  یف  دـجو  لاج  دالبلا و  باج  کلذ و  ریغ  حالطـصالا و  رئاس  نوتملا و  مجارتلا و  نع  فشکلا  لزانلا و  یلاعلا و  ۀـفرعم 
بیرق نونوکی  مهنع  عمـس  يذـّلا  نا  ثیحب  صمح  کبلعب و  ةامح و  ۀـلحرلا و  سلبان و  لـیلخلا و  سدـقملا و  تیب  قشمد و  بلح و  یلا 

یلع يرقلا  دالبلا و  نم  اهیف  لمحت  یتلا  نکامالا  نیتئام و  فلا و  یلع  يواسملا  نودلا و  یلعالا و  نم  هنع  ذخا  نم  ددع  داز  لب  رفن  ۀـئام 
یف یفوتسم  هرکذ  ام  بسح  رـشعلا  نع  فینت  اعاونا  عونتت  یه  فصولا و  قوفی  اّمم  ةءارقلا  عامـسلاب و  تایورملا  نم  هل  عمتجا  نینامثلا و 

رثکا سفنا و  ةرـشع  هیف  کسامتملا  دنـسلاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  نیب  هنیب و  ام  يورملا  نم  هدنع  ام  یلعا  هخیرات و  نم  هتمجرت 
نم ّلک  ثیدـح  اذـک  ۀتـسلا و  بتکلا  هل  تلـصتا  روکذـملا و  ددـعلا  هیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نیب  هخویـش و  نیب  اـم  حـصا  هنم و 

میدقتب ۀعبـس  وه  ام  یئاسّنلا  یف  باوبا  رخآ و  قیرط  نم  دواد  یباک  ۀتـسلا  بتکلا  ضعب  یف  طئاسو و  ۀینامثب  یمرادلا  دمحا و  یعفاشلا و 
ءاملعلا نم  ۀعامج  یقل  هیدلاو و  عم  رجح  نبا  هخیش  ةافو  دعب  جح  ةانثملا و  میدقتب  ۀعستب  ۀفینح  یبأ  کلام و  ثیدح  هل  لصتا  ۀلمهملا و 
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عجر ۀفیرـشلا و  ۀنیدملا  راز  مث  قئالخ  ةریهظ و  نب  تاداعـسلا  یبأ  دـهف و  نبا  یقتلا  یمزمزلا و  ناهربلا  ّزعالا و  حـتفلا  یباک  مهنع  ذـخاف 
عامسلا و یف  دهتجی  لزی  مل  کلذ و  نع  روتف  ریغ  نم  ءارقالا  خویـشلا و  نم  ةدافتـسالا  جیرختلا و  ةءارقلا و  عامـسلل و  امزالم  ةرهاقلا  یلا 
ۀعست و لمکا  یتح  ءالماف  هتراشا  لثتماف  ءالمالا  سلجم  دقع  یلع  هخویش  ضعب  هضح  هیلإ و  لصو  ام  یلا  لصو  یتح  راطقالا  یلا  لحری 

امیسقت ثیدحلا  ۀیفلا  أرقا  اهریغ و  هفیناصت و  نم  ءایشاب  كانه  ثدح  رواج و  جحف و  نیعبس  ۀنس  یف  جحلا  یلا  هجوت  مث  اسلجم  نیسمخ 
هخیش جیرخت  ۀلمکت  ءالما  یف  عرش  ةرهاقلا  یلا  عجر  اّمل  مارحلا و  دجـسملاب  سلاجم  الما  اهحرـش و  ۀبخنلا و  اهمظانل و  اهحرـش  بلاغ  و 

نینامث سمخ و  ۀنس  یف  جح  اذک  رثکاف و  سلجم  ۀئامتس  ءالمالا  سلاجم  تغلب  ثیحب  اهریغ  مث  يوونلا  یعبرا  جیرخت  یلمأ  مث  راکذالل 
ۀنس یف  مث  عبرا  ۀنس  مث  ثلث  ۀنس  رواج  نیعست و  نیتنثا و  ۀنس  یف  مث  ۀیوبنلا  ۀنیدملاب  رهشا  ۀثلث  اهنم  ماقا  عبس و  ۀنس  مث  تس  ۀنـس  رواج  و 

ثکمف ۀکم  یلا  اهلاوش  یف  داع  مث  ناضمر  ماص  ارهش و  اهب  ماقاف  ۀیوبنلا  ۀنیدملا  یلا  هجوتف  نونامث  ۀنـس  ءانثا  یلا  رواج  نیعـست و  تس و 
اهب
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ۀـیارد و ۀـیاور و  ادـج  ریثکلا  هنع  امهیلع  نیمداقلا  امهلها و  نم  سانلا  لمح  تام و  نا  یلا  اهب  رواج  ۀـنیدملا و  یلا  عجر  مث  هَّللا  ءاش  اـم 
کلذ و نم  فصولا  قوفی  ام  هیلع  متخ  ثیحب  اهریغ  هفیناصت و  یف  ۀیاور  ۀیارد و  ةءارقلل  هلزنم  یف  سانلا  ۀمزالم  عم  هفیناصت  نم  اولصح 
هل ةداهشلا  یف  ۀیاهنلا  اهیلإ  هفیناصت  ارج و  مله  نیسمخلا و  لبق  جیرختلا  فینصتلا و  یف  عرـش  ةرثک و  یـصحی  ام ال  قئالخلا  نم  هنع  ذخا 

هجو یلع  هیف  نتملا  کبـس  مخـض و  دلجم  یف  هراصتخا  عم  وه  ثیدحلا و  ۀـیفلا  حرـشب  ثیغملا  حـتف  هفیناصت  نم  هرخف و  هولع و  دـیزمب 
نایب یف  ۀنسحلا  دصاقملا  حاصفالا و  نودب  نتملا  هب  يذاح  هل  حیضوت  هربدت و  نمل  اقیقحت  رثکا  هنم و ال  عمجا  نفلا  اذه  یف  ملعی  عیدب ال 
یلع تاولـصلا  یف  عیدـبلا  لوقلا  اّدـج و  هباب  یف  دـیفم  هلثم  یلا  قبـسی  مل  لیلج  باـتک  وه  ۀنـسلالا و  یلع  ةرهتـشملا  ثیداـحالا  نم  ریثک 

جنرطـشلا و مکح  یف  جـتحملا  ةدـمع  تادـلجم و  تس  نوکی  عساتلا  نرقلا  لهال  عماللا  ءوضلا  نسحلا و  ۀـیاغ  یف  وه  عیفـشلا و  بیبحلا 
امبر مخـض و  دلجم  یف  رجح  نب  مالـسالا  خیـش  ۀـمجرت  یف  رردـلا  رهاوجلا و  يوونلا و  ءایلوالا  بطق  ۀـمجرت  یف  يورلا  بذـعلا  لهنملا 

نمیلا و خیرات  صیخلت  هیلإ و  هقبـس  نم  ملعی  مجعملا ال  فورح  یلع  ۀقرو  ۀئامثالث  وحن  یف  وه  طیحملا و  خیراتلا  نیدـلجم و  یف  بتکی 
لوسرلا ءابرقا  بحب  فرعلا  ءاقترا  ّيوبّنلا و  دلوملا  یف  يولعلا  رخفلا  ۀیوبنلا و  ءامسالا  یف  ۀیلجلا  دئاوفلا  یـساقلل و  ۀکم  خیرات  نم  یقتنم 
لیجنالا ۀیروتلا و  نم  لقنلا  میرحت  یف  لیصالا  لصالا  ۀفـصلا و  لها  نایب  یف  ۀفکلا  ناحجر  سابعلا و  بقانمب  سانیالا  فرـشلا و  يوذ  و 

رجح و نبا  ظفاحلاک  بهذملا  ۀمئا  نم  دـحاو  ریغ  هفیناصت  نم  ءایـشا  ضرق  کلذ و  ریغ  نیقولخملاب و  نظلا  نیـسحت  یف  نیتملا  لوقلا  و 
يرقلا نادلبلا و  نم  ریثک  یلا  سانلا  اهلقانت  یجایفاکلا و  ینیعلا و  ینـصحلا و  یقتلا  يوانملا و  فرـشلا  ینیقلبلا و  ملعلا  یلحملا و  لالجلا 

هبحی و رجح  نبا  مالسالا  خیـش  هخیـش  ناک  ةدئاف و  الف  اذکه  فیناصتلا  نکت  مل  نا  مهـضعب  لاق  یتح  مهطوطخب  اهـضعب  رباکالا  بتک  و 
هلوق و هل  هتاوعد  نم  ناک  هتعانـص و  ثیدـحلا و  یلا  نیبوسنملا  هتعامج  رئاس  یلع  هحجری  هرخف و  ولعب  فرعی  هرکذـب و  هونی  هیلع و  ینثی 
وه و مدـقت  مالک  دـعب  ظافحلا  ضعب  هب  هفـصو  امم  قحاللا و  نم  قباّسلا  بجعتی  یتح  لوصحلا  یلا  لوصولا  یلع  هنیعی  نا  لوئـسملا  هَّللا 

ملعا ام  هَّللا  هیلع و  لایع  مالـسالا  دالب  رئاس  ۀیرـصملا و  دلبلا  ۀّیماشلا و  دالبلاب  ثیدحلا  ۀبلط  عیمج  انا و  خیاشملا و  نم  تیار  نم  ۀیقب  هَّللا 
ثیدحلا ملع  یف  دارفالا  نم  نالا  وه  هریغ  لاق  اریظن و  هل  دوجولا  یف 
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یسما هنا  یلع  عامجالا  دقعنا  نم  اهدقع  ۀطساو  هریغ  لاق  هلثم و  هیف  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  دعب  سیل  هلـضف و  هیف  رهتـشا  يّذلا  ثیدحلا 
نادیم یف  قبسلاب  هنایرج  هل  دهـش  هدوج  داوج  لب  ةردلاک  هرهاوج  عم  ررغلا  تراص  یتح  ةرغلاک  رهدلا  هجو  یف  حبـصا  درفلا و  رهوجلاک 

يراردلا بکاوکلا  هنم  تفتخاف  سمـشلا  اذه  ءاضا  نایبلل  ۀـجاح  الف  یناعملاب  عیدـبلا  هلـصا  قاف  يذـّلا  عرفلا  وه  هناب  هل  مکح  ناسرفلا و 
اهیلإ هتیادبف  ةدایز  ءاخـسلا و  نیع  هنال  دوجلا  ۀقبط  یف  ةدالقلا  نیع  رهدلا و  رـصعلا و  ۀبخن  وهف  يرابلا  حـتفب  ضیفلا  هداج  دـق  فیک ال و 
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تهز هتجهبف  ۀـفینملا  تکنلا  حالطـصالا و  نساحمل  يواـحلا  ۀفیرـشلا و  ۀنـسلل  مداـخلا  وه  ۀـیاغلا و  یلا  قرط  حـضوا  هجاـهنم  ۀـیاهنلا و 
هنونفل هقیقحت  هعالطا و  ةرثک  یف  هنا  عامجالا و  ّيوبّنلا  ثیدحلاب  هدرفت  یلع  دقعنا  يّذلا  وه  رخآ  لاق  اهتجهبب و  تهز  هتضور  اهتضورب و 

هتلالج و یف  ءالقعلا  نم  دحا  فلاخی  مل  تررقت و  سیفنلا و  ّنفلا  اذه  یف  هتدایـس  تبث  ترهتـشا و  هفیناصت و  تنود  عاطتـسی و  ام ال  غلب 
خیـش هخیـش  دعب  حیحـصتلا  نیـسحتلا و  حیرجتلا و  لیدـعتلا و  یف  هیلإ  عوجرملا  وه  هناب  مهعمجاب  اوحرـص  لب  هتناما  هتناید و  هتقث و  روفو 

هلضفب تراس  ثیدحلا و  میدقلا و  هلوسر  هَّللا و  مالک  نم  لقنلا  داجا  دقل  رخآ  لاق  رثالا و  مولعلا و  ۀیار  لماح  رجح  نبا  مالـسالا  خیاشم 
یه  تایبالا و  هذهب  رخآ  هحدم  ثیثحلا و  ریسلا  یف  تغلاب  نابکرلا و 

عامجالا  هتلق  دق  ام  لیلد  هنامز و  دیرف  یحضا  ادیس  ای 
عاضولا  ناقتالاب ال  هیوری  لسلسم  دنسم و  ثیدح  يدنع 

عامس  ةزاجإ و  كاذب  تحص  املاع  یقلت  كاوس  نامزلا  یف  ام 
عازن  هیف  سیل  حیحصلا و  وه  هرابخا و  ترتاوت  کیف  ریخلا 

عاجوالا  رضلا و  لازل  وکشی  ضرمم  هاتا  دق  ام  اذإ  نم  ای 
ثالث و هخیرات  یف  هتمجرت  ءاملعلا و  عم  یل  رـشح  یل و  رفغ  ینبـساح و  لاق  کب  هَّللا  لعف  ام  هل  لیقف  ۀنـسح  ۀـئیه  یلع  هتوم  دـعب  يأر  و 

فاصوالا نم  هسفنل  هرکذ  امب  قیقح  ۀمجرتلا  بحاص  انخیش  نا  ۀمجرتلا  کلت  بقع  هَّللا  همحر  دهف  نب  هَّللا  راج  خیشلا  لاق  ۀقرو  نورشع 
فصنم هیقف  فراع  وه  هدهش و  وا  هتافلؤم  یلع  علطا  نم  لک  کلذ  ملعی  هلثم و  نیرخأتملا  ظافحلا  یف  را  مل  میظعلا  هَّللا  دقل و  ۀنـسحلا و 

اقرش هتیص  راط  هریغ و  یف  هیف و  هتافنصم  ترثک  قافآلا و  یف  همـسا  راطف  هنفب  درفنا  هنا  هتمجرت  یف  لاق  ثیح  يدج  هَّللا  محر  همجارت  یف 
نم قافآلا  ءاملع  هنع  اهذـخا  کلذـل  نسحا و  افینـصت و ال  رثکا  هلثم و ال  ثیدـحلا  مولع  فرعی  نم  نـالا  ملعا  ـال  اـنمی و  اـماش و  اـبرغ  و 

هیلإ لیدعتلا و  حرجلا و  ةاورلا و  لاوحا  لاجرلا و  ءامسا  للعلاب و  ۀفرعملا  یف  یلوطلا  دیلا  هل  قافرلا و  ۀبلطلا و  خیاشملا و 
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هدعب و نم  ثیدحلا  نف  تام  دقل  هریغ و  کلاسملا  هذه  کلس  دحا  یبهذلا  ظفاحلا  دعب  تای  مل  ءاملعلا  ضعب  لاق  اذهل  کلذ و  یف  راشی 
هلبقی ملف  رـصم  ءاضق  هیلع  ضرع  ةددـعتم و  عضاوم  یف  ثیدـحلا  سیردـت  یلو  یهتنا و  هلثم  هدـعب  فلخی  مل  هدـقف و  یلع  ساـنلا  فسا 
ریخلا وبا  حرشلا  اذه  فلؤم  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  لوقی  هتفگ  يذمرت  لئامش  حرش  رد  يزاریـش  ناهبزور  نب  هَّللا  لضف  یلاعت و  هَّللا  همحر 
دتحم یجنخلا  ارابت  الـصا و  يراصنالا  یلع  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  هَّللا  لضف  دّـمحم  یبأ  نب  ناهبزور  نب  دّـمحم  یبأ  نب  هَّللا  لـضف 

ملعلا و عماجمل  عماجلا  مامالا  تافلؤم  نم  لئامـشلا  باتکب  انربخا  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ارابقا  اتوم و  یندملا  راد  یناهبـصالا  دلوم  يزاریـشلا 
ةروس نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  یبأ  مامالا  يذشلا  فرعلا  سافنا  ثیدحلا  سلاجم  یف  رـشانلا  يرولا  نیب  ثیدحلا  مالعال  عفارلا  یقتلا 
يّذلا رصم  دنـسم  رـصعلا  ظفاح  ۀلحرلا  مامالا  خیـشلا  اعامـس  نکی  مل  نا  یقابلل  ةزاجإ  هضعبل و  هیلع  ینم  ةءارق  یلاعت  هَّللا  همحر  يذمرتلا 

نمحرلا دبع  نب  دّمحم  ریخلا  وبا  مامالا  خیـشلا  نارودـلا  ۀـمئا  ۀـلجا  هردـق  ۀـلالجل  نعذا  یتح  نأشلا  ۀـعفر  دانـسالا و  ولعب  هنامز  یف  درفت 
عبس و ۀنس  ةرخآلا  يدامج  رخاوا  یف  کلذ  ۀّیحتلا و  لمکا  ةولصلا و  لضفا  اهنکاس  یلع  ۀیوبنلا  ۀفیرـشلا  ۀنیدملا  یف  يرـصملا  يواخـسلا 

لئامـش حرـش  رد  زین  امیظعت و  افیرـشت و  هَّللا  هداز  مرکملا  مرحلا  باوبا  نم  مالـسلا  باب  ةاذاحم  یف  نیینامثعلا  رادـب  ۀـئام  نامث  نیناـمث و 
دیرف هدحو و  جیـسن  رـصعلا و  ظفاح  نامزلا و  ۀلحر  يرـصملا  يواخـسلا  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  ریخلا  وبا  مامالا  خیـشلا  هتفگ 
نینـس یلاعت  هَّللا  همحر  رجح  نباب  رهـش  ینالقـسعلا  یلع  نب  دـمحا  لضفلا  یبأ  مامالا  خیـشلا  بحاص  خـیاشملا و  مزـال  هنأـش  یف  هرـصع 
انباتک عجاریلف  هلاوحا  قئاقح  یلع  عالطالا  دارأ  نم  لیلج و  ناش  هل  ناک  تاقبطلا و  باتک  یف  امیـس  هبتک  یف  خیـشلا  هیلع  ینثا  ۀلواطتم و 

يواخـسلا هیلإ  ۀبـسنلا  نم  روهـشملا  رـصم و  دالب  لامعا  نم  ۀبـصق  یه  اخـس و  نم  هلـصا  ناک  نیمالا  ةزاجإ  یف  نیتملا  لبحلاب  روهـشملا 
رـصم و ضرا  لفـساب  ۀـیرق  یه  لاق  اواو  فلالا  لادـباب  يوخـسلا  هیلإ  ۀبـسنلا  نا  باسنالا  باتک  یف  یناعمـسلا  رکذ  نکل  فلـالا  ةداـیزب 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 249 

http://www.ghadirestan.com


یبأ انخیـش  ةدالو  ناک  روهـشملا و  يراقلا  يواخـسلا  اهنم  یهتنا و  اخـسب  یفوت  يوخـسلا  یلعم  نب  دایز  دمحا  وبا  ۀبـسنلا  هذهب  روهـشملا 
ۀمزالم یلا  هوبا  بسنی  ناک  ۀـینیقلبلا و  ةراحلا  یف  اهب  أشن  خیـشلا  ۀیرـصملا و  دـالبلا  نم  ۀـیزعملا  ةرهاـقلاب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  ریخلا 

عمج نادلبلا و  رفاس  خیاشملا و  مزال  خیشلا  أشن  املف  ۀئامنامث  نیرشع و  فین و  یف  هتدالو  ناک  هَّللا و  همحر  ینیقلبلا  نیدلا  جارـس  خیـشلا 
فارطا نم 
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امک دلجم  ۀئامعبرا  یلع  فیناصت  هل  يراخبلا و  حیحـص  یف  اخیـش  نورـشع  ۀئام و  هل  ناک  هنامز و  یف  هلثم  عمجی  نا  لق  ام  ثیدحلا  ملع 

عیمج هیلع  تأرق  هنم و  اعامـس  هیلع و  ةءارق  ةدافا و  اـسرد و  هتمزـال  ۀـبیطلا و  ۀـنیدملاب  هتبحاـص  هتزاـجا  یف  اـهنم  ریثک  لـصح  یل و  رکذ 
یلع میرکلا  ربنملا  فیرـشلا و  ربقلا  نیب  ۀیوبنلا  ةرهطملا  ۀـضورلا  یف  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  مامالل  حیحـصلا  عماجلا 

یقابلا و یل  زاجا  لئامشلا و  نم  اضعب  هیلع  تأرق  ۀتـسلا و  حاحـصلا  نم  بتکلا و  نم  ةریغ  هیلع  تأرق  میلـستلا و  ةولـصلا و  لضفا  اهنکاس 
رصم یلا  عجری  مث  فیناصتلا  فنصی  سانلا و  عمسی  نیمرحلا و  یف  رواجی  نینس و  اهب  نکسی  زاجحلا و  یلا  نامز  ّلک  لحری  خیـشلا  ناک 

اهب یفوت  امیرکت و  ازع و  امیظعت و  افرـش و  هَّللا  اهداز  ۀمرکملا  ۀکم  فیرـشلا  مرحلا  نطوتـسا  زاجحلا و  یلا  هلها  عم  هرمع  رخآ  لحترا  و 
ۀیغب بکارلا و  ۀـلاجع  رد  یعفاـشلا  یناثدـعلا  یکعلا  میهاربا  نب  راـفغلا  دـبع  هتانـسح و  یف  داز  هتاـجرد و  هَّللا  عـفر  ۀئامعـست  فـین و  یف 

نیفیرـشلا نیمرحلا  لیزن  یعفاشلا  يرهاقلا  لـصالا  يواخـسلا  ریخلا  وبا  نیدـلا  سمـش  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  هتفگ  بلاـطلا 
ماما وهف  ۀلمجلاب  لاق و  نا  یلا  بتکلا  نم  ةدـع  ظفح  ةرهاقلاب و  ۀنس 831  عیبرب  دلو  عازن  الب  ظافحلا  ۀمتاخ  ریهـشلا  ملعلا  ریبکلا  ظفاحلا 
دعب نم  نساحمب  علاط  ردب  رد  یناعنصلا  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  ۀفیرـشلا و  ۀنیدملاب  ۀنس 902  یفوت  رصعلا  ظافح  متاخ  ردقلا و  لیلج 

يرهاقلا لصالا  يواخـسلا  نیدـلا  سمـش  نب  دـمحم  نب  ناـمثع  نب  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  هتفگ  عباـسلا  نرقلا 
ینیقلبلا و حلاص  یلبنحلا و  ماشه  نب  لامجلا  رضخ و  نبا  یلع  أرق  تارصتخملا و  نم  اریثک  ظفح  ۀنس 831 و  لوالا  عیبر  یف  دلو  یعفاشلا 

بردت هتیلکب و  نأشلا  اذـه  یلع  لبقا  ثیدـحلا و  یف  هب  جرخت  هب و  عفتنا  همزال و  رجح و  نبا  مامهلا و  نبا  ینمـشلا و  يوانملا و  فرـشلا 
ۀنیدملا ۀکم و  خیاشم  نع  ذخا  جح و  مث  خیش  ۀئامعبرا  اوغلب  یتح  اهیحاون  رصمب و  هرـصع  خیاشم  نع  ذخا  لزانلا و  یلاعلا و  عمـس  هیف و 

قاف نأشلا و  اذه  یف  عرب  رصم و  ماشلا و  تاهج  رئاس  قشمد و  طایمد و  لیلخلا و  سدقلا و  ۀیردنکسالا و  یلا  لحترا  هنطو و  یلا  داع  مث 
نیمرحلا لها  هب  عفتنا  رواج و  هدـالوا و  هلها و  وه و  ۀنس 870  یف  جح  مث  هرـصع  لها  نع  ادرفنم  هب  راص  ام  ثیدحلا  نم  ظفح  نارقالا و 

جرخ تارواجم و  تارم و  جـح  مث  سانلا  هب  عفتنا  مهخیاشم و  هخیاشم و  رباکا  هیلع  ناک  اـم  یلع  ثیدـحلا  ءـالما  ةرهاـقلا و  یلا  داـع  مث 
هـسرهف يواخـسلا و  هنع  ذخا  نمیف  يوارلا  ۀیغب  هامـس  تادلجم  ثالث  یف  هخویـش  مجارت  یف  اباتک  عمج  ثیداحا و  هخویـش  نم  ۀـعامجل 

ۀلمکت فیطل و  دلجم  یف  يوونلا  یعبرا  جیرخت  تادلجم و  یف  ةرکذتلا  کلذک و  تادلجم  ثالث  یف  هتایاورب 
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بیرقتلا حرـش  مخـض و  دلجم  یف  ثیدحلا  ۀیفلا  حرـشب  ثیغملا  حتف  میعن و  یبال  نیلداعلا  ثیداحا  جـیرخت  راکذالل و  رجح  نبا  جـیرخت 
حاضیا یف  دیفملا  لوقلا  دلجم و  یف  يذـمرتلا  لئامـشلا  حرـش  للعلا و  یف  ینطقرادـلا  باتک  صیخلت  یف  لمالا  غولب  دـلجم و  یف  يوونلل 

ۀئام نامث  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  نم  ثداوحلا  یف  يزیرقملا  خیرات  یلع  لیذ  هل  هلوا و  نم  ریسیلا  هنم  بتک  دیعلا  قیقد  نبال  ةدمعلا  حرش 
رصم ةاضقب  رجح  نبا  خیرات  یلع  لیذلا  تادلجم و  عبرا  یف  عساتلا  نرقلا  لهال  عماللا  ءوضلا  تادلجم و  عبرا  یف  عساتلا  نرقلا  سار  یلا 

عـساتلا نماثلا و  نرقلا  لهال  تایفولا  یبهذلل و  مالـسالا  لود  یلع  لیذلا  دلجم و  یف  يرزجلا  نبال  ءارقلا  تاقبط  یلع  لیذلا  دلجم و  یف 
نبا ۀمجرت  یف  رخآ  ماشه و  نبا  ۀـمجرت  یف  رخآ  يوونلا و  ۀـمجرت  یف  فنـصم  ممالا و  تایفو  یف  ملالا  نم  یفاشلا  هامـس  تادـلجم  یف 

لئاسم ةدع  درفا  دـق  دـلجم و  یف  یبرع  نبا  مذ  یف  ینبملا  لوقلا  تادـلجم و  ةدـع  یف  طیحملا  خـیراتلا  هسفن و  ۀـمجرت  یف  رخآ  مامهلا و 
نم ۀعامج  هب  هحدـم  ام  هتافنـصم و  هتاورقم و  هخویـش و  ددـع  عماللا و  ءوضلا  هفنـصم  یف  ۀـلوطم  ۀـمجرت  هسفنل  مجرت  دـق  فینـصتلاب و 
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ءوضلا یف  هسفن  ۀمجرتلا  بحاص  ۀمجرت  بقع  هبتک  امیف  اذهف  هَّللا  راج  خیـشلا  هذیملت  لاق  یتح  رباکالا  ۀّـمئألا  نم  وهف  ۀـلمجلاب  هخویش و 
هَّللا دقل و  ۀنـسحلا و  فاصوالا  نم  هسفنل  هرکذ  امب  قیقح  ۀمجرتلا  بحاص  انخیـش  نا  یّکملا  اذهف  نب  هّلل  راج  هذـیملت  لاق  هصن  ام  عماللا 
هَّللا محر  همجارت  یف  فصنم  هنفب  فراع  وه  هدـهاش و  وا  هتافلؤم  یلع  علطا  نم  کـلذ  ملعی  هلثم و  نیرخأـتملا  ظاـفحلا  یف  را  مل  میظعلا 

اماش و ابرغ  اقرـش و  راط  اهنم  ریثک  هریغ و  یف  هیف و  هتافنـصم  ترثک  قافآلا و  یف  همـسا  راط  هنفب و  درفنا  هنا  هتمجرت  یف  لاق  ثیح  يدـج 
ۀبلطلا و خیاشملا و  نم  قافآلا  ءاملع  هنع  ذـخا  کلذـل  نسحا و  افینـصت و ال  رثکا  هلثم و ال  ثیدـحلا  مولع  فرعی  نم  نالا  ملعا  انمی و ال 

مل ءاملعلا  ضعب  لاق  دـقل  کلذ و  یف  راشی  هیلإ  لیدـعتلا و  حرجلا و  ةاورلا و  لاوحا  لاجرلا و  ءامـسا  ۀـفرعم  یف  یلوطلا  دـیلا  هل  قافرلا و 
تناک هلثم و  هدعب  فلخی  مل  هدقف و  یلع  سانلا  فسا  ثیدحلا و  نف  تام  هدعب  کلـسملا و  اذـه  کلـس  هلثم  یبهذـلا  ظفاحلا  دـعب  تای 
نکی مل  وـل  دـهف و  نبا  هرکذ  اـم  یهتنا  ۀنـس 903  نابعـش  رـشع  سداس  دحالا  موی  رـصع  یف  ۀفیرـشلا  ۀنیدملاب  ةریخالا  هترواجم  یف  هتافو 

ۀمجرت یف  درـس  ۀیمالـسالا و  رایدـلا  لهال  هیف  مجرت  هناف  هتماما  یلع  لیلد  مظعا  ناکل  عماللا  ءوضلا  الا  فیناصتلا  نم  ۀـمجرتلا  بحاـصل 
ۀفرعم هیدل  نم  هل  رهبنی  فیطل  بولـسا  نسح و  طمن  یلع  هتافو  هدلوم و  هلاوحا و  هتافنـصم و  هخویـش و  هتاورقم و  هتاظوفحم و  دحا  لک 

ۀعسو کلذب  هتطاحا  نم  بجعتی  نأشلا و  اذهب 
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ریغ نع  الضف  هیخا  وا  هنبا  هیبا و  تاعومسم  عیمج  ۀّینمیلا  انراید  یف  امیس  لجرلا ال  فرعی  دق ال  هناف  سانلا  لاوحا  یلع  عالطالا  یف  هترئاد 
ۀنماثلا ۀـئاملا  لها  یف  رجح  نبا  هخیـشل  ۀـنماکلا  رردـلاب  عساتلا  نرقلا  لهال  ۀـمجرتلا  بحاص  هلعج  يذـلا  باتکلا  اذـه  نرق  نم  کـلذ و 

یف رجح  نبال  رذعلا  لعل  اّیرثلا و  يرثلا و  نیب  ام  توافتلا  نم  امهنیب  دجو  لب  هخیـش  فنـصم  یلع  ۀـمجرتلا  بحاص  فنـصم  لضف  فرع 
ۀعـساتلا ۀئاملا  یف  شاع  هناف  ۀمجرتلا  بحاص  فالخب  ۀنـس  نیرـشع  عبـس و  الا  ۀنماثلا  ۀئاملا  یف  شعی  مل  هنا  اذه  یف  هذیملت  نع  هریـصقت 

هباتک یف  دـیقتی  مل  ۀـمجرتلا  بحاـص  نا  مث  نماـثلا  نآرقلا  لـها  بلاـغ  دـهاشی  مل  رجح  نبا  هلها و  بلاـغل  دـهاش  وهف  ۀنـس  نیتس  عست و 
نمل ّالا  رردلا  یف  مجرتی  مل  رجح  نبا  رـشاعلا و  نرقلا  یلا  شاع  نمف  هیف  دجو  نم  عیمجل  مجرت  لب  عساتلا  نرقلا  یف  تام  نمب  روکذـملا 

هل ناک  امبر  نکل  هنارقا و  نم  ءاملعلا  رباکا  یف  ۀـعیقولا  نع  قئافلا  باتکلا  کلذ  ناص  ۀـمجرتلا  بحاص  نا  تیل  نماثلا و  نرقلا  یف  تاـم 
نبا هخیـش  ۀبحم  میقلا  نبا  یلع  تبلغ  امک  هلاوقا  بلاغ  نع  جرخی  راصف ال  رجح  نبا  ظفاحلا  هخیـش  ۀبحم  هیلع  تبلغ  دق  حلاص و  دـصقم 

ثیدحلا اذه  تبثا  دق  ّلعا  ححـص و  يّذلا  مهدقان  و  لجالا * مهذبهج  يواخـسلا  اذهف  یهتنا  یقارعلا  هخیـش  ۀبحم  یمثیهلا  یلع  ۀـیمیت و 
و ال لطخلا * ءاطخلاب و  علوملا  ّالا  هناعذا  نع  فدصی  الف  لما * ورط  لک و  يدهلا  یبلاط  نم  یـضق  و  لثملا * ریـس  قافآلا  یف  راس  يذـّلا 

ّالا هناهیا  دمـصی  و ال  لغولا * بخلل و  هتزیحن  تدـسف  نم  ّالا  هلاطبا  موری  و ال  للّزلا * راثعلا و  يواهم  یف  لـغوملا  اـّلا  هناـقیا  نع  فرحنی 
لبخلا هتعلا و  ةوهص  یطتما  نم 

مهن تسیب و  دص و  هجو 

رد ادهـشلا  ۀضور  رد  هچنانچ  هتـسناد  ققحتم  تباث و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  یقهیبلا  ظعاولاب  فورعملا  یفـشاکلا  یلع  نب  نیـسح  هکنآ 
كاردا زیح  زا  تسنوزفا و  مهف  سایق  زا  ترضح  نآ  هدیدنسپ  تامـس  هدیمح و  تافـص  اما  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ 

حـضاو و ادـیپ و  حـئال و  الـضف  افرع و  هیکاز  رطاوخ  القع و  هیفاـص  رئامـض  رب  يو  تقیقح  لاـح  لاـح و  تقیقح  زا  همـش  نوریب و  مهو 
تیب  تسادیوه 

تسلقیص  جاتحم  هچ  باتفآ  تآرم  یسک  دنک  فرصت  هچ  وا  نسح  حرش  رد 
هتفای رارق  رافـسالا  رون  راهّنلا و  ءوضک  راکفا  ناهذا و  همه  رد  ترـضح  نآ  عطاوسلا  ۀـعمال  تافـص  رخافم  عماوللا و  ۀـعطاس  تاذ  لئاضف 

تایبا  للح  نع  یلح و  نع  ربکت  سمشلا  دیامنیم و  لصاح  لیصحت  هلوقم  زا  تابثا  داریا و  سپ 
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ار ینعم  ءایض  شحدم  تروص  فصو  دنک ز  حرش  ردقب  ات  ملق  داهن  مدق 
ار یلجت  بش  تجاح  هچ  باتهامب  رذگب  نخس  نیزک  شنانع  تفرگ  درخ 
دوشیم هدروآ  اج  ره  زا  هملک  هس  ود  هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  مکحب  اما 
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ربتعم ربخ  زا  شیلاع  بسن  فرش  هلمج  زا 

هنم انا  یّنم و  یلع 
ماجنا تنمیم  مالک  زا  شیتاذ  بسح  تسمولعم و 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 
لماک هتکن  زا  شناد  تیفیک  هدش و  نشور  ملاع  ياملع  همه  رب  وا  ملع  اّما  موهفم  ققحم و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
تیب  دیامرف  يانث  میکح  هتشگ  نیبم 

شرادملع  مه  ملع و  رد  مه  شراتخم  کلم  نید و  رد  هدناوخ 
ات هدرواین  نآ  لـثم  یـسک  زین  يو  زا  دـعب  هتفگن و  يو  زا  شیپ  یـسک  هک  تسنانخـس  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هک  هدروآ  فرعت  حرـش  رد 

تفگ دوب و  هدمآرب  ربنمب  يزور  هک  اجنادب 
شرعلا نود  اّمع  ینولس 

باعل تکرب  زا  نیا  تسرایـسب و  ياهملع  نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  یتسردـب  سپ  دیـسرپیم  هچ  ره  شرع  ياروام  نم  زا  دیـسرپ  ینعی 
ناج هک  يادخب  هَّللا  لوسر  ترضح  ارم  تسا  هدرک  هقز  هک  تسیزیچ  نآ  نیا  نم و  ناهد  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسا  يادخ  لوسر 
ربخ هتسشن  نا  رب  منک و  عضو  هداسو  نم  هنیآ  ره  دنیوگ  نخس  هک  ار  لیجنا  تیروت و  رم  دسر  نامرف  رگا  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم 

بیدا زا  بدا  بتکم  رد  مولع  نیا  هک  نا  رد  تسین  کش  دـنیامن و  قیدـصت  ارم  باتک  ود  ره  نآ  تسباـتک و  ود  ره  نا  رد  هچنادـب  مهد 
تخومآ نم  رد  ملع  زا  باب  رازه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  دومرف  هچنانچ  دوب  هتخومآ  رد  ملعت  نکت  مل  اـم  کـملع  بیبل و 

دیامرف هَّللا  همحر  راطع  دیرف  خیش  باب  نیرد  دش  فشکنم  نم  رب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک 
داشکب ملع  دص  شلد  ردنا  ناز  داد و  رد  ملع  کی  وا  شوگ  رد  یبن  تایدرف 

دمآ ردیح  کشیب  رهش  نا  رد  دمآ  ربمغیپ  نید  ملع  رهش  وچ 
دروخ ناوت  رثوک  یقاس  تسد  دروخ ز  ناج  هک  لد  تایح  بآ  نا  زا 

* ءادصالل حیزملا  فشاکلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دـق  ءادـجنلا * ءاربکلا  نیب  لضفلاب  فورعملا  ءادهـشلا * ۀـضور  بحاص  یفـشاکلا  اذـهف 
فسعلا و لیبس  کلاس  هیف  نعاطلا  و  ءادـتهالا * دـشرلا و  نع  راع  هرما  یف  باترملا  و  ءادـتهالل * ناعذالا  نع  حزان  هناـش  یف  يرتمملاـف 
دشابیم و لوبقم  روهـشم و  تیاهن  ادهـشلا  ۀضور  باتک  هک  دـنامن  بجتحم  ءادـیبلا و  ۀیـصاق  یف  ّیغلا  نم  مئاه  هیف  حداقلا  و  ءادـتعالا *

یسراف ءادهشلا  ۀضور  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسق  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  دناهدومن  مجرتم  هدیدع  مجارتب  ار  نآ  تنـس  لها  ياملع 
يدادغبلا نامیلس  نب  دمحم  یلوضفلا  همجرت  ۀئامعست و  رـشع و  ۀنس 910  یفوتملا  یقهیبلا  ظعاولاب  فورعملا  یفشاکلا  یلع  نب  نیـسحل 

نم دئاوفلا  تقحلا  فیلاتلا و  لصا  یف  ءادهـشلا  ۀـضورب  تیدـتقا  هیف  لاق  ادعـسلا  ۀـقیدح  هامـس  ۀئامعـست و  نیعبـس و  ۀنـس 970  یفوتملا 
ینا ریغ  هرثا  تیفتقا  لاق  همانتداعـس  هامـس  ۀنـس و  یفوتملا  يرـصملا  یماجلا  اضیا  همجرت  ءاحلا و  یف  رم  امک  القتـسم  اباتک  ناـکف  بتکلا 

هبیترت دعاوق  يرعش و  نم  تاعطقملا  عجسلاب و  هتنیز  تایاکحلا و  لالخ  یف  ثیداحالا  تایالا و  تدروا 
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لاوحا یف  عبارلا  هتافو  یف  ثلاثلا  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ءـالتبا  یف  یناـثلا  ءاـیبنالا  ضعب  ءـالتبا  یف  لوـالا  باوبا  ةرـشع  یلع 
بقانم یف  عباّسلا  نسحلا ع  هنبا  لاوحا  یف  سداّسلا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع ع  لاوحا  یف  سماخلا  اهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ءارهزلا  ۀمطاف 

تیبلا و لها  عئاقو  یف  لوالا  نیلصف  یلع  رشاعلا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  نیسحلا  ةداهش  یف  عساتلا  لیقع  نب  ملسم  لاوحا  یف  نماثلا  نیسحلا 
مالعاب مالعالا  باتک  رد  یفنحلا  یکملا  یلاو  رهنلا  دـمحا  نیدـلا  ءالع  نب  دـمحم  نیدـلا  بطق  یهتنا و  نیلتاـقلا  روما  بقاوع  یف  یناـثلا 

هدی تفخ  هنید و  لق  نم  ۀلفغلا  تاقوا  هتـضف  نم  سلتخی  ناک  ۀضفلاب و  احفـصم  فیرـشلا  بابلا  انکردا  دق  تلق و  هتفگ  مارحلا  هَّللا  تیب 
باوبالا یلع  کلذ  ضرعف  اولدـهب  اوسبح و  کلذ و  لـعفی  نم  ارارم  کـسم  باـبلا و  بشخ  نع  فیرـشلا  باـبلا  لفـس  فشکنا  نا  یلا 
فیرشلا رمالا  زربف  ۀنس 961  یف  نانجلا  سیدارف  یلاعت  هَّللا  هنکسا  ناخ  نامیلـس  ناطلـسلا  سدقملا  موحرملا  مایا  یف  ۀیناطلـسلا  ۀفیرـشلا 

ءالضف نم  وه  ذئموی و  فیرشلا  مرحلا  ةراظن  بصنم  یف  ۀکمب  میقملا  فیرشلا  مرحلا  رظان  یلا  ۀضفلاب  فیرشلا  بابلا  حیفصتب  یناطلـسلا 
فیطل رعـش  هل  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  كاذ  ذإ  رـصم  رادرتفد  نامیلـس  نب  دـمحم  موحرملا  رهـص  یجعطاقملا  یبلچ  دـمحا  رـصم  ۀـبتک 

نـساحم نم  عبطلا و  هنـسحتسی  ام  رثنلا  مظنلا و  فئاطل  نم  هنمـض  یماج و  انالوم  ءادهـشلا  ۀـضور  باتک  یکرتلا  ناسلب  مجرت  یکرتلاب و 
خلا ۀنس 958  حاتتفا  یف  ۀکم  یلا  هلوصو  ناک  ءافطللا و  نیب  لوادتم  لوبقم  باتک  وه  عمّسلا و  یلع  فخی  ام  عجسلا 

مایس دص و  هجو 

هدیدع و قرطب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یلع  لئاضف  یف  یلج  لوق  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  هکنآ 
رشع و سداّسلا  ثیدحلا  هتفگ  هچنانچ  هدومن  تیاور  هدیدس  ظافلا 

ۀفرعملا یف  میعن  وبا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  يأ  هنع 
رشع عباّسلا  ثیدحلا 

بقعت مکاـحلا و  هجرخا  باـبلا  تاـیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اـهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  رباـج  نع 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  سابع  نبا  نع  رـشع  نماـثلا  ثیدـحلا 

یناربطلا هجرخا 
بقانملا نم  اریـسی  اهیف  تدروا  ةرخاز  راـحب  تارطق  نم  ةرطق  نم  ةذـبن  هذـهف  دـعب  هتفگ و  یلج  لوق  لوا  رد  یطویـس  هک  تسناد  دـیاب  و 

ضعب اهیجرخمل و  ورغلاب  ۀعبتم  ةرصتخم  اثیدح  نیعبرا  اهتنمض  ّیلع و  لئاضف  یف  یلجلا  لوقلاب  ۀبقلم  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  اندّیـسل  ةرهابلا 
بیرغ
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ترابع نیزا  لومام  فرـشا  تیبلا  لآ  بحب  كاسمتـسالا  ۀـکربب  ینقزری  نا  لوبقلاب و  ینفحتی  نا  لأسأ  هَّللا  اـهیناعم و  لکـشم  اـهظافلا و 

هرهاب بقاـنم  زا  ریـسی  ءیـش  هرخاز و  راـحب  تارطق  زا  هرطق  زا  هذـبن  هک  تسا  هدرک  دراو  یثیداـحا  یلج  لوق  رد  یطویـس  هک  تسرهاـظ 
تکربـب دـیامرف و  فاـحتا  نا  لوبقب  ار  وا  هک  دـنکیم  تلئـسم  ملاـع  دـنوادخ  زا  یطویـس  دـشابیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

ثیدح هک  دش  ققحم  تباث و  تحارصب  یطویس  هدافا  بسحب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دیامن  قزر  لومام  فرـشا  تیبلها  بحب  كاسمتـسا 
فاحتا تلئـسم  ملاع  دنوادخ  زا  نآ  لاثما  نآ و  عمجب  یطویـس  دشابیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هرهاب  بقانم  زا  ملعلا  ۀنیدم 

یلج لوق  هک  دنامن  یفخم  روبثلا و  لیولاب و  هل  يدانی  امغر  هیلإ  قوسی  و  رورغلا * عودخلا  دحاجلا  رهظ  رسکی  اّمم  اذه  دیامنیم و  لوبقب 
رد بطاخم  دوخ  تسا  هینـس  مالعا  ياـملع  دزن  فورعم  روهـشم و  تیاـهن  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  بتک  ریهاـشم  زا 

یـضعب هدش و  عقاو  هعونتم  هددعتم و  فیناصت  زین  باب  نیرد  دنیوگ  بقانملا  ملع  ار  بلاثم  بقانم و  ثیداحا  هتفگ  ثیدح  لوصا  هلاسر 
بقانم شیرق و  بقانم  لثم  نآـب  دـش  قلعتم  هک  یـضرغ  يارب  دناهتـشون  دـج  ار  باحـصا  لآ و  زا  یـضعب  بقاـنم  صوصخلاـب  نیثدـحم 
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يوذ بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ةرشعلا و  بقانم  یف  ةرضنلا  ضایرب  یمسم  تسیربط  بحم  فینـصت  هک  ةرـشبملا  ةرـشعلا  بقانم  راصنالا و 
هدـش و فنـصم  نیدـشار  ءافلخ  بقانم  رد  رایـسب  بتک  جاوزالا و  بقاـنم  یف  جابیدـلا  تیبلا و  لـها  بقاـنم  یف  تیمکلا  ۀـیلح  یبرقلا و 
رد یئاسن  تسا و  یلع ع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  یلجلا  لوقلا  باطخلا و  نب  رمع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  یف  باوصلا  لوقلا  صیـصختلاب 

دنتخاس دیهش  لمع  نیرب  قشمد  رد  ار  وا  توادع  بصعت و  طرف  ۀهجب  ماش  بصاون  هتـشون و  زارد  هلاسر  ضر  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم 
بقانملا و ثیداحا  هتفگ و  تراـبع  نیا  بیرعتب  ۀتـسلا  حاحـصلا  رکذ  یف  هطح  رد  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیدـص  يولوم  هیلع و  هَّللا  ۀـمحر 
لآلا و بقانم  امیس  ضعب  نع  مهضعب  بقانم  نیثدحملا  ضعب  زرفا  دق  ۀعونتم و  ةدیدع  فیناصت  اضیا  اهیف  بقانملا و  ملع  یّمست  بلاثملا 

بحملل ةرشعلا  بقانم  یف  ةرضنلا  ضایرلاب  ةامسملا  ةرشبملا  ةرشعلا  بقانم  راصنالا و  بقانم  شیرق و  بقانمک  هب  قلعت  ضرغل  باحـصالا 
ةریثک بتک  تفنص  جاوزالا و  بقانم  یف  جابیدلا  تیبلا و  لها  بقانم  یف  تیمکلا  ۀیلح  یبرقلا و  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  يربطلا و 
لیذلا ۀلیوط  ۀـلاسر  یئاسنلل  یلع و  بقانم  یف  یلجلا  لوقلا  باطخلا و  نب  رمع  بقانم  یف  باوصلا  لوقلاک  نیدـشارلا  ءافلخلا  بقانم  یف 

هنع هَّللا  یضر  هعم  مهتوادع  مهبصعت و  طرفل  ماشلا  بصاون  يدیا  نم  قشمد  یف  ةداهشلا  لان  اهیلع  ههجو و  هَّللا  مرک  هبقانم  یف 
305 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مکی یس و  دص و  هجو 

هتفگ هچنانچ  هدروآ  هددعتم  تاجیرخت  هفلتخم و  ظافلاب  ار  ثیدح  نیا  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  هکنآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هتفگ عماوجلا  عمج  رد  زین  سابع و  نبا  نع  بیطخلا  بقعت و  رباج ك و  نع  بقعت  ك و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

سابع نبا  نع  بط  هباب  نع  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نم  اهباب و  یلع ع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  نع  ۀفرعملا  یف  میعن  وبا 

مود یس و  دص و  هجو 

هتفگ هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ریذنلا  ریشبلا  ثیداحا  نم  ریغص  عماج  رد  یطویس  هکنآ 
بط دع  نع  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

لاق ثیح  تسحئال  حضاو و  نا  ردص  زا  ریغص  عماج  ثیداحا  دامتعا  رابتعا و  دانتسا و  قوثو و  تلزنم و  ومـس  تبترم و  ولع  لامک  ك و 
ةزیجولا و ثیداـحالا  یلع  هیف  ترـصتقا  افونـص  ۀیوفطـصملا  مکحلا  نم  اـفولا و  ۀـیوبنلا  ملکلا  نم  هیف  تعدوا  باـتک  اذـه  هیف  یطویـسلا 

باذـک وا  عاض  هب و  درفت  امع  هتنـص  بابللا و  تذـخا  رـشقلا و  تکرتف  جـیرختلا  ریرحت  یف  تغلاب  هزیربا و  رثـالا  نداـعم  نم  هیف  تصخل 
باتک یف  هلبق  عدوی  مل  ام  ۀیثیدحلا  ۀعانصلا  سئافن  نم  يوح  باهشلا و  قئافلاک و  عونلا  اذه  یف  ۀفلؤملا  بتکلا  کلذب  قافف 

موس یس و  دص و  هجو 

هتفگ هچنانچ  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  نیسحت  دییات  ةرهتشملا  ثیداحالا  یف  ةرثتنملا  رردلا  باتک  رد  یطویس  هکنآ 
ّیلع ثیدح  نم  يذمرتلا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح ) )

ۀعرز وبا  لاق  عوضوم و  لب  یبهذلا  لاق  حیحـص  لاق  سابع و  نبا  ثیدح  نم  هکردتـسم  یف  مکاحلا  اضیا و  يراخبلا  هرکنا  رکنم و  لاق  و 
قیقد نبا  لاق  تباث و  ریغ  ینطقرادلا  لاق  دیعس و  نب  ییحی  متاح و  وبا  لاق  اذک  هل و  لصا  نیعم ال  نب  ییحی  لاق  هیف و  اوحـضتفا  قلخ  مک 
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حیحـص و ال هقرط ال  رابتعاب  نسح  هنا  باوصلا  یئـالعلا  دیعـس  وبا  ظـفاحلا  لاـق  تاـعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  هوتبثی و  مل  دـیعلا 
یف رجح  نبا  یئالعلا و  مالک  تطـسب  دق  هل و  يوتف  یف  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  لاق  اذک  و  تلق )  ) اعوضوم نوکی  نا  نع  الـضف  فیعض 

یهتنا تاعوضوملا  یلع  یل  یتلا  تابقعتلا 

مراهچ یس و  دص و  هجو 

هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  لصف  رد  هچنانچ  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  نیسحت  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  نیدلا  لالج  هکنآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 

هلاح تنیب  دق  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  ۀعامج  هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  باوصلا ال  یلع  نسح  ثیدـح  اذـه 
تاعوضوملا یلع  تابیقعتلا  یف 

مجنپ یس و  دص و  هجو 

ار يزوجلا  نبا  مکح  تاعوضوملا  یلع  تاعیدبلا  تکنلا  باتک  رد  یطویس  هکنآ 
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هتفگ هچنانچ  هدومرف  لیمج  یعس  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  رد  نآ  بقعتب  هدومناو  لطاب  ثیدح  نیا  باب  رد 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح ت ك 

یناربطلا مکاحلا و  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح  مکاحلا و  يذمرتلا و  هجرخا  یلع  ثیدح  تلق  رباج  سابع و  نبا  ّیلع و  ثیدح  نم  هدروآ 
لصالا و یف  هتقـس  لیوط  لصفب  ثیدـحلا  اذـه  یف  يزوجلا  نبا  یلع  یئالعلا  دیعـس  وبا  ظفاحلا  بقعت  مکاحلا و  هجرخا  رباج  ثیدـح  و 

ۀجرد یلا  هقرطب  یهتنی  ّهنا  لصاحلا  لاق و  نا  یلا  رظن  کلذ  یف  يدنع  هعـضوب و  هریغ  يزوجلا و  نبا  مکح  ثیدحلا  اذه  لاق  نا  هصخلم 
ثیدحلا اذه  اهیلع  بتکف  رجح  نبا  ظفاحلل  تمدق  يوتف  هیف  تیار  اعوضوم و  نوکی  نا  نع  الـضف  افیعـض  نوکی  هب و ال  جتحملا  نسحلا 

فالخ باوصلا  بذـک و  هنا  لاق  تاـعوضوملا و  یف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  هفلاـخ  حیحـص و  هنا  لاـق  كردتـسملا و  یف  مکاـحلا  هجرخا 
وه اذـه  نکل  الوط و  یعدتـسی  کلذ  نایب  بذـکلا و  یلا  طحنی  ۀحّـصلا و ال  یلا  یقتری  ـال  نسحلا  مسق  نم  ثیدـحلا  ّنا  اـعم و  اـمهلوق 

هفورحب هظفل  اذه  دمتعملا 

مشش یس و  دص و  هجو 

تادافا ریطست  مالعا و  ياملع  تاملک  لقنب  هدرپس  كامهنا  قیرط  رتهدایز  ریزع  دحاج  رییعت  بینات و  رهب  هعونصم  یلآل  رد  یطویس  هکنآ 
يزوجلا نبا  حدق  لصاح  لقن  دـعب  هچنانچ  هدروآ  نایب  ضرعمب  ثیدـح  نیا  ققحت  توبث و  همکحم  دـهاوش  همربم و  هلدا  ماظع  نیدـقنم 

دمحم سابعلا  وبا  انث  كردتسملا  یف  مکاحلا  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح  يذمرتلا و  هجرخا  یلع  ثیدح  تلق  هتفگ  فیرـش  ثیدح  نیرد 
انث يرطنقلا  میمت  نب  دمحا  نب  دـمحم  انث  لاق و  هب  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا  وبا  انث  يورهلا  میحرلا  دـبع  نب  دـمحم  انث  بوقعی  نب 

تلصلا وبا  هانثدح  مهف و  نب  نیسحلا  لاق  هب  ۀیواعم  وبا  انث  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  انث  سیرـضلا  نب  ییحی  نب  دمحم  انث  مهف  نب  نیـسحلا 
ابا تعمس  دانسالا  حیحص  ثیدح  اذه  نومام و  ۀقث  تلـصلا  وبا  ظفاح و  نومام  ۀقث  مهف  نب  نیـسحلا  مکاحلا  لاق  ۀیواعم  یبأ  نع  يورهلا 

ۀیواعم یبأ  نع  ثدح  دق  سیل  تلقف أ  ۀقث  لاقف  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نبا  تلاس  لوقی  يرودلا  دمحم  نب  سابعلا  تعمـس  لوقی  سابعلا 
انا
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تعمـس لوقی  يراخبب  هرـصع  لها  ماما  لهـس  نب  دمحا  تعمـس  لاق و  ۀقث  وه  يدیفلا و  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دـق  لاقف  ملعلا  ۀـنیدم 

لوقت ام  هل  تلق  جرخ  املف  هیلع  هعم  نحن  نیعم و  نب  ییحی  لخد  لاقف  تلـصلا  یبأ  نع  لئـس  لوقی و  ظفاحلا  بیبح  نب  دمحم  نب  حلاص 
يوری هنا  تلق  قودص  وه  لاقف  هیف 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
تلاس کلام  نب  یلع  نب  نسحلا  لاق  بیطخلا  خـیرات  یف  كردتـسملا و  یف  ام  یهتنا  تلـصلا  وبا  هاور  امک  يدـیفلا  كاذ  هاور  دـق  لاقف 

نع نیعم  نب  ییحی  تلاس  دینجلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  لاق  عیـشتی و  هنا  ّالا  قودـص  ۀـقث  لاقف  يورهلا  تلـصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی 
هنع ّالا  ینغلب  ام  طق و  هب  تعمس  ام  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  ثیدحف  تلق  بذکلاب  هفرعا  ام  عمـس و  دق  لاقف  تلـصلا  یبأ 

يوری هنا  تلق  هفرعا  ام  لاقف  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاس  روصنم  نب  قلاخلا  دبع  لاق  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

مث هفرعی  كاذ  ذإ  ییحی  نکی  مل  امیدق و  تلصلا  یبأ  لاح  نع  ییحی  لأس  قلاخلا  دبع  بسحا  بیطخلا  لاق  ءیـشب  ثیدحلا  اذه  ام  لاقف 
ۀیواعم یبأ  نع  هیوری  ناک  تلـصلا  ابا  ناف  شمعالا  ثیدح  اماف  بیطخلا  لاق  هلاح  نع  دـینجلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  باجاف  دـعب  هفرع 
ۀیواعم یبأ  نع  هاور  دق  تلـصلا  یبأ  ریغ  دجوف  هنع  ییحی  ثحب  مث  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب  دـمحا  هرکناف  هنع 
ۀیواعم یبأ  ثیدح  نم  حیحص  هنا  دارأ  بیطخلا  لاق  حیحص  وه  لاقف  ثیدحلا  اذه  نع  ییحی  تلاس  يرابنالا  نمحرلا  دبع  نب  مسقلا  لاق 
هنا هل  تلقف  حلاص  نب  مالسلا  دبع  تلصلا  ابا  قثوی  نیعم  نب  ییحی  تعمس  يرودلا  ساّبع  لاق  هنع  دحاو  ریغ  هاور  دق  ذإ  لطابب  سیل  و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح 
ۀیواعم یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  هب  ثدح  دق  سیل  نیکسملا أ  اذه  نم  نودیرت و  ام  لاقف 

308 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بذکی نمم  سیل  لاقف  يورهلا  حلاص  نب  مالـسلا  دبع  تلـصلا  یبأ  نب  نیعم  نب  ییحی  تلاس  زرحم  نب  مسقلا  نب  دّمحم  نب  دمحا  لاق  و 

هل لیقف 
ملعلا ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف 

هذه بلطی  ارسوم  الجر  تلـصلا  وبا  ناک  هنع و  فک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  لاقف 
تلـصلا یبأ  نع  دّمحم  نب  حلاص  یلع  ابا  تلاس  یفـسنلا  فلخ  نب  نموملا  دبع  لاق  اهب و  هنوثدحی  اوناکف  خـیاشملا و  مرکی  ثیداحالا و 

يّذلا ثیدحلا  نع  لئس  هتیار  هیف و  لوقلا  نسحی  نیعم  نب  ییحی  تیار  لاقف  يورهلا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  نع  يور 

هطخ نم  یئالعلا و  نیدلا  حالـص  ظفاحلا  لاق  بیطخلا و  خیرات  یف  ام  یهتنا  رفعج  نب  دـمحم  لاق  همـسا  ام  تلق  يدـیفلا  اضیا  هاور  لاقف 
ۀعوضوم اهنا  یعدا  يوغبلا و  حیباصم  یلع  ینیوزقلا  جارسلا  اهبقعت  یّتلا  ثیداحالا  نع  هتبوجا  یف  تلقن 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
هریغ و نازیملا و  یف  یبهذلا  مهنم  ۀعامج  هدـعب  لاق  کلذـک  ّلکلا و  نالطبب  مزج  ةدـع و  قرط  نم  تاعوضوملا  یف  جرفلا  وبا  هرکذ  دـق 

دبع اعوفرم و  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع  يورهلا  حـلاص  نب  مالّـسلا  دـبع  تلـصلا  یبأ  ۀـیاور  هب  روهـشملا 
نکی مل  متاح  وبا  لاق  یـضفار و  ینطقرادلا  داز  مهتم  يدع  نبا  ینطقرادلا و  لاق  ۀقثب و  سیل  یئاسّنلا أ  لاق  اریثک  هیف  اوملکت  اذه  مالـسلا 
نیعم نب  ییحی  تلاس  لاق  يرودلا  ینعی  سابع  انث  مصالا  انث  مکاحلا  لاق  دقف  کلذ  عم  هثیدح و  یلع  ۀعرز  وبا  برـض  قودصب و  يدنع 

سیل تلقف أ  ۀقث  لاقف  تلصلا  یبأ  نع 
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ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق 
قیرط نم  مکاحلا  هقاس  مث  نیعم  نبا  نع  ةرزج  حلاص  يور  کلذک  ۀیواعم و  یبأ  نع  ۀقث  وه  يدیفلا و  رفعج  نب  دّـمحم  هب  ثدـح  لاقف 

مالّسلا دبع  تلصلا  وبا  ءيرب  دقف  یئالعلا  لاق  ۀیواعم  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دّمحم  نع  ظفاح  ۀقث  وه  سیرضلا و  نب  ییحی  نب  دمحم 
نا یف  ۀلاحتسا  يأ  اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهیلع و  قفتملا  مهظافح  خویشلا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  ۀیواعم  وبا  هتدهع و  نم 

باوجب هعضوب  مزج  ثیدحلا و  اذه  یف  ملکت  نم  لک  تای  مل  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  قح  یف  اذه  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لوقی 
دهاش هلف  کلذ  عم  نیعم و  نبا  نع  ۀحیحصلا  تایاورلا  هذه  نع 

نع لیهک  نب  ۀملس  نع  هَّللا  دبع  نب  کیرش  نع  یمورلا  نب  رمع  نب  دمحم  نع  يرازفلا  یسوم  نب  لیعامسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور 
نب دمحم  نع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هاور  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  اعوفرم  یلع  نع  یحبانـصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀـلفغ  نب  دـیوس 

یمورلا نارمع 
يذمرتلا لاق  نیل و  هیف  ۀعرز  وبا  لاق  دواد و  وبا  هفعض  نابح و  نبا  هقثو  دق  حیحصلا و  ریغ  یف  يراخبلا  هنع  يور  نّمم  وه  و 

309 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم دحا  نع  اذه  فرعی  یحبانـصلا و ال  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  اذـه  مهـضعب  يور  دـق  بیرغ و  ثیدـح  اذـه  ثیدـحلا  جارخا  دـعب 

ملـسم و هب  جتحا  یـضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دبع  نب  وه  کیرـش  هب و  درفتلا  نم  یمورلا  نب  دمحم  ءيرب  دـقف  یئالعلا  لاق  کیرـش  ریغ  تاقثلا 
نم هملع  یف  عروا  طق  دـحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدـحلا و  نسح  ۀـقث  یلجعلا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  يراـخبلا و  هل  قلع 
نب دیوس  نال  یحبانصلا  هنم  طقسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  ۀیواعم و ال  یبأ  ثیدح  یلا  مضنا  اذإ  فیکف  انسح  هدرفت  نوکی  اذه  یلعف  کیرش 

جرفلا و ال وبا  تای  مل  دیناسالا و  لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  یحبانـصلا  رکذـف  مهنم  عمـس  ۀـعبرالا و  ءافلخلا  كردا  مرـضخم  یعبات  ۀـلفغ 
وبا مالسالا  خیش  لئس  یئالعلا و  نیدلا  حالص  ظفاحلا  مالک  یهتنا  ردصلاب  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  کیرش  ثیدح  یف  ۀحداق  ۀلعب  هریغ 
نب جرفلا  وبا  هفلاخ  حیحـص و  هنا  لاق  كردتـسملا و  یف  مکاحلا  هجرخا  ثیدـحلا  اذـه  لاقف  ایتف  یف  ثیدـحلا  اذـه  نع  رجح  نب  لضفلا 

ۀحصلا و ال یلا  یقتری  نسحلا ال  مسق  نم  ثیدحلا  نإ  اعم و  امهلوق  فالخ  باوصلا  بذک و  ّهنا  لاق  تاعوضوملا و  یف  هرکذف  يزوجلا 
نع هتبوـجا  یف  رکذ  تلقن و  هطخ  نـم  یهتنا و  کـلذ  یف  دـمتعملا  وـه  اذـه  نـکل  ـالوط و  یعدتـسی  کـلذ  ناـیب  بذـکلا و  یلا  طـحنی 
رکب وبا  ینثدح  لاق  رباج  ثیدح  نم  ادهاش  هل  يور  مکاحلا  ناداز  کلذ و  وحن  حیباصملا  یلع  ینیوزقلا  جارـسلا  اهدقتنا  یّتلا  ثیداحالا 

نیفـس انث  قازرلا  دبع  انث  ینارحلا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انث  يدلبلا  نوراه  نب  نامعنلا  ینثدح  لافقلا  یـشاشلا  هیقفلا  یلع  نب  دّمحم 
داریا بقع  نازیملا  ناـسل  یف  لاـق  هب و  اـعوفرم  رباـج  نع  یمیتلا  ناـمثع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  میثـخ  نب  ناـمثع  نب  هَّللا  دـبع  نع  يروثلا 

لقا مکاحلا  كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدحلا  اذـه  هصن و  ام  عوضوم  اذـه  هلوق  ۀـیواعم و  یبأ  نع  دّـمحم  نب  رفعج  ۀـیاور  یبهذـلا 
یهتنا عضولاب  هیلع  لوقلا  قلطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدحلل  نوکی  نا  اهلاوحا 

متفه یس و  دص و  هجو 

لقنب هدومرف  لیمج  یعس  فینع  دحاج  فنا  ماغرا  فیرـش و  ثیدح  نیا  تابثا  رد  يذمرتلا  عماج  یلع  يذقنملا  توق  رد  یطویـس  هکنآ 
هتفگ هچنانچ  هدوزفا  نا  دیدست  دییشت و  رد  شیوخ  بهذم  نیدقنم  مالعا  تادافا 

یلع نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرـش  انثدح  یمورلا  رمع  نب  دّمحم  انثدح  یـسوم  نب  لیعامـسا  انثدح 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

تاقثلا نم  دحا  نع  اذه  فرعی  یحبانصلا و ال  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  رکنم و  بیرغ  ثیدح  اذه 
نیدلا جارس  ظفاحلا  اهدقتنا  یّتلا  ثیداحالا  دحا  اذه  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرش و  ریغ 
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310 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  هرکذ  ثیدحلا  اذه  هتبوجا  یف  یئالعلا  نیدلا  حالص  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هنا  معز  حیباصملا و  یلع  ینیوزقلا 
یبأ ۀیاور  هب  روهـشملا  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذلا  مهنم  ۀعامج  هدعب  لاق  کلذـک  ّلکلا و  نالطبب  مکح  ةدـع و  قرط  نم  تاعوضوملا 

هیف اوملکت  اذه  مالـسلا  دبع  اعوفرم و  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا 
بوص قودصب و  يدنع  نکی  مل  متاح  وبا  لاق  یـضفار و  ینطقراّدلا  داز  مهتم  يدع  نبا  ینطقرادلا و  لاق  ۀـقثب و  سیل  یئاسّنلا  لاق  اریثک 

تلـصلا یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاس  لاق  يرودلا  ینعی  سابع  انثدح  مصالا  انثدح  مکاحلا  لاق  دقف  کلذ  عم  هثیدـح و  یلع  ۀـعرز  وبا 
سیل تلقف أ  ۀقث  لاقف 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق 
مکاحلا هقاس  مث  نیعم  نبا  نع  اضیا  ةرزج  حلاص  يور  کلذک  ۀیواعم و  یبأ  نع  ۀقث  وه  يدـیفلا و  رفعج  نب  دـمحم  هب  ثدـح  دـق  لاقف 

دّمحم نب  دمحا  تلـصلا  وبا  لاق  ۀیواعم و  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  نع  ظفاح  ۀقث  وه  سیرـضلا و  نب  ییحی  نب  دّمحم  قیرط  نم 
هل لیقف  بذکی  نمم  سیل  لاقف  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاس  زرحم  نب 

ملعلا ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف 
بلطی ارـسوم  الجر  تلـصلا  وبا  ناک  لاق  هنع و  فک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  لاقف 

مهظافح خویـشلا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  ۀیواعم  وبا  هتدهع و  نم  مالـسلا  دبع  تلـصلا  وبا  ءيرب  دقف  تلق  خیاشملا  مزلی  ثیداحالا و  هذـه 
مل یلع و  قح  یف  اذه  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لوقی  نا  یف  ۀلاحتـسا  يأ  اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهیلع و  قفتملا 
هاور دهاش  هلف  کلذ  عم  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحـصلا  تایاورلا  هذه  نع  باوجب  هعـضوب  مزج  ثیدحلا و  اذه  یف  ملکت  نم  ّلک  تای 

حیحـصلا و ریغ  یف  يراخبلا  هنع  يور  نمم  وه  یمورلا و  رمع  نب  دّمحم  نع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هاور  یلع و  ثیدـح  نم  يذـمرتلا 
یحبانصلا و هیف  اورکذی  مل  کیرش و  نع  اذه  مهـضعب  يور  يذمرتلا  لاق  نیل و  هیف  ۀعرز  وبا  لاق  دواد و  وبا  هفعـض  نابح و  نبا  هقثو  دق 
هب جتحا  یضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دبع  نبا  وه  کیرش  درفتلا و  نم  یمورلا  نب  دمحم  يرب  دقف  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  اذه  فرعی  ال 
یف عروا  طق  ادـحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدـحلا و  نسح  ۀـقث  یلجعلا  لاق  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  يراـخبلا و  هل  قلع  ملـسم و 
هنم طقـسا  نم  ۀـیاور  هیلع  دری  ـال  مدـقتملا و  ۀـیواعم  یبأ  ثیدـح  یلا  مضنا  اذإ  فیکف  انـسح  هدرفت  نوکی  اذـه  یلعف  کیرـش  نم  هملع 

دیناسالا لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  یحبانصلا  رکذف  مهنم  عمس  ۀعبرالا و  ءافلخلا  كردا  مرضخم  یعبات  ۀلفغ  نب  دیوس  نال  یحبانصلا 
311 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یئالعلا و مالک  یهتنا  ردصلاب  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  کیرش  ثیدح  یف  ۀحداق  ۀلعب  هریغ  جرفلا و ال  وبا  تای  مل  و 
ملعلا و ۀنیدم  انا  هظفل  باعیتسالاب و  یّمسملا  ۀباحـصلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح  هتبوجا  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق 

ظفللا اذهب  سابع  نبا  ثیدح  نم  یناربطلا  هجرخا  مکاحلا و  هححص  هباب و  نم  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع 
ثیدحلا اذه  یف  هیلإ  تعفر  ایتف  هباوج  یف  هلاق  فیعض  هناف  يورهلا  مالسلا  دبع  ّالا  یحیحصلا  لاجر  هلاجر  و 

متشه یس و  دص و  هجو 

هدرپس و نآ  نیـصرت  ناقتا و  قیرط  هدرک  لقن  دوخ  فالـسا  مظاعا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیحـصت  عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  زین  هکنآ 
هتفگ هچنانچ  هدروآ  لمعب  نینعاط  يدیا  مذج  نینحاش و  لابح  مزج  هدومن  نآ  تحصب  مزج  زین  دوخ 

نب دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  نع  یمورلا  رمع  نب  دـمحم  انا  يرـسلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  انث  اعم  ریرج  نبا  يذـمرتلا و  لاق 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ 
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یحبانـصلا و ال نع  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  رکنم و  ۀخـسن  یف  بیرغ و  ثیدح  اذه  يذـمرتلا  لاق  لح 
بجی دق  حیحص و  اندنع  ربخ  اذه  ریرج  نبا  لاق  یهتنا و  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعن 

الا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  یلع  نع  جرخم  هل  فرعی  ربخ ال  هنا  امهدحا  نیتلعل  حیحص  ریغ  امیقس  نیرخآلا  بهذم  یلع  نوکی  نا 
هیلع و هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  ربخلا  اذه  ۀیاور  یف  اّیلع  قفاو  دق  ۀجح و  هلقنب  تبثی  نمم ال  مهدنع  لیهک  نب  ۀملس  نا  رخآلا  هجولا و  اذه  نم 

يورهلا حلاص  نب  مالسلا  دبع  انث  يرازفلا  لیعامسا  نب  دمحم  ینثدح  هریغ  ملس 
دارأ نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  وبا  اـنث 

يزارلا یسوم  نب  میهاربا  ینثدح  اهباب  نم  اهتأیلف  ۀنیدملا 
نبا دروا  دق  ریرج و  نبا  مالک  یهتنا  ثیدـحلا  اذـه  ریغ  هنم  تعمـس  هفرعا و ال  خیـشلا ال  اذـه  هلثم  هدانـساب  ۀـیواعم  وبا  انث  ءارفلاب  سیل  و 
نع هخیرات  یف  طخ  يور  دانـسالا و  حیحـص  لاق  سابع و  نبا  ثیدح  جرخا ك و  سابع و  نبا  ّیلع و  ثیدح  تاعوضوملا  یف  يزوجلا 

نیدلا حالص  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هنا  سابع  نبا  ثیدح  یف  دع  لاق  حیحص و  وه  لاقف  سابع  نبا  ثیدح  نع  لئـس  هنا  نیعم  نب  ییحی 
ظفاحلا لاق  ردصلاب و  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  ۀحداق  ۀلعب  کلذ  یف  اوتای  مل  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذـلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دـق  یئالعلا 

لوقلا قلطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدـحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  لقا  مکاحلا  كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدـحلا  اذـه  هناـسل  یف  رجح  نبا 
هنا لاق  كردتسملا و  یف  هجرخا ك  ثیدحلا  اذه  هل  يوتف  یف  لاق  عضولاب و  هیلع 

312 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نسحلا ال مسق  نم  ثیدحلا  ّنا  اعم و  امهیلوق  فالخ  باوصلا  بذـک و  هنا  لاق  تاعوضوملا و  یف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  هفلاخ  حـیحص و 

اذهب بیجا  تنک  دق  یهتنا و  کلذ  یف  دمتعملا  وه  اذـه  نکل  الوط و  یعدتـسی  کلذ  نایب  بذـکلا و  یلا  طحنی  ۀحـصلا و ال  یلا  یقتری 
هَّللا ترختـساف  سابع  نبا  ثیدحل  حیحـصت ك  عم  راثالا  بیذهت  یف  ّیلع  ثیدـحل  ریرج  نبا  حیحـصت  یلع  تفقو  نا  یلا  ارهد  باوجلا 

ملعا هَّللا  ۀحصلا و  ۀبترم  یلا  نسحلا  ۀبترم  نع  ثیدحلا  ءاقتراب  تمزج  یلاعت و 

مهن یس و  دص و  هجو 

هرهم رب  شیوخ  عالطا  تعسو  عاب و  لوط  رهمت و  رحبت و  لامک  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  قرط  عمج  رد  صاخ  یفینـصت  یطویـس  هکنآ 
نع فشکلا  تسروکذم  هتاقیلعت  ثیدحلا و  نف  ناونع  ریز  یطویـس  تافنـصم  سرهف  هلاسر  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  حـضاو و  ناش  نیا 
یف دینافلا  طیمـشلا  ران  ۀلعـش  یمـسی  ءزج  طقللا  مظن  طقـسلا و  حرط  داوسلا  سبل  ثیداحا  یف  داوفلا  جلث  فلالا  دعب  ۀـمالا  هذـه  ةزواجم 
یف ۀفاضالا  فرش  جوع  ربخ  یف  جوالا  نیطالسلا  یلا  ءیجملا  موی  یف  نیطاسالا  هاور  ام  ۀیجانلا  ۀلئـسالا  یف  ۀیجاتلا  ةردلا  دیناسالا  ةوالخ 

یف لهانملا  بذعا  ۀیناطلسلا  ۀلاسرلا  ۀفالخلا  بصنم 
لهاج وهف  ملاع  انا  لاق  نم  ثیدح 

ۀفرع ۀلیل  ءایحا  یف  ردبلا  ءوض  جرفلا  یف  جرالا  نایصخلا  یف  ءزج  عومشلا  ءوض  یف  عومـشلا  ۀمدانم  کیبشتلا  مکح  یف  کیلـستلا  نسحا 
ءزج قیقعلا  یف  قیقشلا  رون  فیحصتلا  یف  فیرطتلا  ۀمامحلا  قوط  تمصلا  یف  تمسلا  نسح  ردقلا  ۀلیل  نابعش و  فصن  نیدیعلا و  و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  قرط  یف 
قیرط یف  ءزج 

ملسم لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  ثیدح 
قرط یف  ءزج  ۀیلاغلا  یف  ءزج  فیرشلا  لعنلا  مداخ  راثالا  نم  ءارعشلا  هدقع  امیف  راهدزالا 

اثیدح نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم  ثیدح 
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قرط یف  ءزج 
هوجولا ناسح  دنع  ریخلا  اوبلطا  ثیدح 

درفلا مهعراب  و  داقنلا * ذـبهجلا  مهظفاح  یطویـسلا  اذـهف  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  تیبلا  لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  ناسلیطلا  یف  اثیدـح  نوعبرا 
* داقولا هرونب  يداهلا  داشملا * ثیدحلا  اذه  تابثا  یف  داهتجالا * ّدجلاب و  هیعـس  دفنا  و  دافنالاب * هدوهجم  لذب  دـق  داقتنالا * عمجلا و  یف 

نیربنملا داـجحلا * رـشعمل  هّلل و  اـیف  دادزت * ومنت و  اهترهـش  تلاز  ـال  یتلا  هفیناـصت  و  دـالبلا * یف  ناـبکرلا  اـهب  تراـس  یتلا  هرافـسا  یف 
تحـضو دق  قحلا و  نع  نومعی  فیک  داسفلا * لتخلا و  لها  ذخا  نیذخآلا  و  دانعلا * رتاهتلا و  يوذ  ةریت  نیرثوملا و  دادللا * مصاختلاب و 

یغلا بذاوـک  نودمــصی  و  داـعتقالل * یغبلا  براوـغ  نوـموری  و  دادّـسلا * تاـیآ  ترهظ  دــق  لـطابلا و  یف  نوـهمعی  و  داـشرلا * مـالعا 
نوکرتی و  دادتشالاب *
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* ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  دابعلا  ّبر  قدص  دقل  داوجلا * ریخ  وه  قدصلا و  جهن  نورجهی  و  داجتسملا * باوصلا  مقل 

تاقث ریهاشم و  ظافح  نیلماک و  قاذح  نیرهام و  قابس  نیدهتجم و  مظاعا  نیثدحم و  رباکا  زا  یطویـس  نیدلا  لالج  هک  دنامن  یفخم  و 
خیـش رهاب  رهاظ و  تارـضح  نیا  تاملک  عبتتم  رب  وا  حـئادم  لئالج  دـماحم و  سئافن  بقانم و  یلاوع  نساحم و  یلاوغ  تسموق و  ریراحن 
طخب تسیشحم  نآ  زا  یکی  هک  برع  طخب  نآ  هخسن  هس  هک  رایخالا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  رد  ینارعـش  دمحا  نب  باهولا  دبع 
یلاعت هَّللا  یلا  انتودق  انخیش و  مهنم  هتفگ و  تسرـضاح  راسکاخ  نیا  شیپ  راگدرورپ  هلیلج  تیانعب  یـشخدب  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازریم 

قلطملا داهتجالا  تیعدا  یننا  یّنع  سانلا  عاشا  دق  لوقی  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ناک  دق  یلاعت و  هَّللا  همحر  یطویـسلا  نیدـلا  لالج  خیـشلا 
قلطملا دـهتجملا  امهدـحا  نیعون  یلع  داهتجالا  ناـف  بستنملا  دـهتجملا  کلذـب  يدارم  اـمنا  ینع  لـطاب  کـلذ  ۀـعبرالا و  ۀـمئالا  دـحاک 

عونلا ۀصاخ  ریرج  نبا  الا  یعفاشلا  مامالا  دعب  دـحا  هعدـی  مل  نالا و  هدوجو  روصتی  مل  عبارلا و  نرقلا  نم  دـقف  دـق  عونلا  اذـه  لقتـسملا و 
حیرش نبا  ینزملاک و  ریثک  عونلا  اذه  نم  یعفاشلا  باحصا  یف  ۀعاسلا و  موقت  نا  یلا  رمتسملا  وه  اذه  بستنملا و  قلطملا  دهتجملا  یناثلا 

دبع هدلو  یکبسلا و  نیدلا  یقت  خیشلا  دیعلا و  قیقد  نبا  هذیملت  مالّـسلا و  دبع  نبا  نیمرحلا و  ماما  غابـصلا و  نبا  ۀمیزخ و  نبا  لافقلا و  و 
نوبـستنم و نودهتجم  ءالوه  لکف  ۀملکلا  هذه  یلع  دری  دحا  ردـقی  قالطالا ال  یلع  ایندـلا  دـهتجم  انا  ماشلا  بئانل  ةرم  بتک  هناف  باهولا 

نع ءالوه  جرخی  ملف  کلذ  عم  نیدلا و  لالج  خیشلا  لاق  قلطملا  داهتجالا  اوغلب  هبارضا  بهو و  نباک  کلام  باحـصا  یف  لوقلا  کلذک 
خیـشلا ناک  دق  ابترم و  داهتجالا  ناش  یف  هنع  هلقنی  ام  یلع  اذـه  یخا  ای  لزنف  یهتنا  لهاج  وهف  اقلطم  داهتجالا  رکنا  نمف  مهمامال  مهتیعبت 

ۀبیرغ و تافشاکم  هل  هنع  هَّللا  یـضر  ناک  نیفراعلا و  نم  رباکالا  نیلماعلا و  ءاملعلا  نم  حلاصلا  فلـسلا  مدق  یلع  هَّللا  همحر  نیدلا  لالج 
یلا تئج  امل  مث  هتافلؤم  هتایورم و  عیمجب  یل  هتزاجاب  يدلاو  عم  ۀـقرو  یل  لسرا  دـئاوفلا  ةریثک  ةدـیج  تافنـصم  ۀـمج و  مولع  قراوخ و 
رهـش دـعب  مث  اکربت  هقفلا  یف  جاهنملا  نم  ائیـش  ۀتـسلا و  بتکلا  نم  ثیداحا  ضعب  هیلع  تأرقف  ةدـحاو  ةرم  هب  تعمتجا  هتوم  لـیبق  رـصم 

عماجلا دنع  نینمؤملا  لیبس  یف  ۀعمجلا و  ةالص  بیقع  ۀضورلاب  یقیرابالا  دمحا  خیشلا  هیلع و  ةولّـصلا  ترـضحف  هتوم  یعنی  هیعان  تعمس 
هنویع کل  صخلم  انا  اه  ءزج و  یف  هبقانم  ضعب  یلذاشلا  رداقلا  دبع  خیشلا  رکذ  دق  هنع و  هَّللا  یضر  قیتعلا  رصمب  دیدجلا 
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ةریرسلا ۀمالس  نطابلا و  ءافص  نم  ۀلیمجلا  ةدیمحلا  لاصخلا  یلع  الوبجم  یلاعت  هَّللا  همحر  نیدلا  لالج  خیـشلا  ناک  قیفوتلا  هّللاب  لوقاف و 

یلاعت هَّللا  یـضر  هتایح  ةدم  مهریغ  كولملا و  ءارمالا و  نم  دحا  یلا  ددرتی  لمعلا و ال  ملعلا و  یف  ادـهتجم  اعرو  ادـهاز  داقتعالا  نسح  و 
اَّمَأ َو  یلاعت  هلوقب  المع  همتکب  رما  ام  الا  ائیـش  اهنم  متکی  قالخالا و ال  مولعلا و  نم  هیلع  هَّللا  معنا  ام  لک  رهظی  هنع  هَّللا  یـضر  ناـک  هنع و 

ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب 
یضر ناک  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  باتکلا  اذه  ۀمتاخ  لئاوا  هل  دهشی  ام  یتایس  ۀمیظع و  يوعد  هدنع  نالف  لوقی  هدصق  فرعی  نم ال  ناک  و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 260 

http://www.ghadirestan.com


لوقی ناک  اهیف و  ساـنلا  یلع  ماـق  یّتلا  یعئاـقو  لوا  نم  ۀـعقاولا  هذـه  لاـق و  ۀـعامج  هبتک  قطنملا و  ملعب  لاغتـشالا  میرحتب  یتفی  هنع  هَّللا 
ُْکلُْملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت  ةروس  أرقی  نا  سردملل  یغبنی 

ناک هَّللا و  همحر  ینیقلبلا  حلاص  نیدلا  ملع  مالـسالا  خیـش  نع  کلذ  لعف  لقنی  أرقی و  نا  دیری  املک  ۀحتافلا  نیتذوعملا و  صالخالا و  و 
نع يور  نم  یلوـالا  تاـقبط  عـبرا  مه  لاـق و  ةزوـجرا  یف  مهتمظن  دـق  سفن و  ۀئامتـس  نع  ثیدـحلا  ملع  تذـخا  لوـقی  هنع  هَّللا  یـضر 

يوری نم  ۀیناثلا  مهوحن  يزاریشلا و  نب  رصن  یبأ  ةزمح و  نب  نامیلس  راجحلا و  ةریزو و  یطایمدلا و  فرشلا  راجنلا و  نبا  رخفلا  باحصا 
کیوک و نب  فرـشلا  نع  يوری  نم  ۀـثلاثلا  ّولعلا  یف  اهلبق  یّتلا  نود  یه  امهوحن و  یقارعلا و  لضفلا  یبأ  ظـفاحلا  ینیقلبلا و  جارـسلا  نع 

یف اهلبق  یّتلا  نود  یه  امهوحن و  يرزجلا و  نبا  یقارعلا و  ۀـعرز  یبأ  نع  يوری  نم  ۀـعبارلا  ۀـیناثلا  نود  یه  امهوحن و  یلبجلا و  لامجلا 
یف هَّللا  همحر  فنـص  فیلاتلا و  یف  جیرختلا و ال  یف  ءالمالا و ال  یف  ائیـش ال  امهنع  را و  مل  مجعملا و  ریثکتل  ةدعلا و  ریثکتل  هذـه  ولعلا و 

یـضر ناک  خیرات و  ضورع و  عیدب و  یناعم و  وحن و  یلع  يوتحت  دحاو  موی  یف  فرـشلا  ناونع  طمن  یلع  ۀسارک  رواج  جح و  امل  ۀکم 
رجح و نبا  ظفاحلاک  ثیدـحلل  ظفحلا  یف  ینیقلبلا و  جارـسلاک  هقفلا  یف  نوکا  نا  ۀـّین  یلع  مزمز  ءام  تبرـش  تججح  اـمل  لوقی  هنع  هَّللا 

یف ثیدـحلا  ءالما  یف  تادـتباف  ۀنـس  نیرـشع  رجح  نبا  ظفاحلا  دـعب  ۀیرـصملا  رایدـلاب  ثیدـحلا  ءالما  عطقنا  لوقی  هنع  هَّللا  یـضر  ناـک 
یعفاشلا مامالا  بحاص  نامیلس  نب  عیبرلا  هیف  ثیدحلا  یلمأ  نم  لوا  لاق و  نولوط  نبا  عماج  یف  ۀئامنامث  نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  لهتـسم 

ام فالخ  رکاسع  نبا  یناعمسلا و  نبا  يدادغبلا و  بیطخلاک  نیمدقتملا  ظافحلل  اعابتا  ةولّصلا  دعب  ۀعمجلا  موی  ءالمالا  ترتخا  اّمنا  لاق و 
لها ینفلاخ  ۀئامنامث و  نیعبـس و  يدـحا و  ۀنـس  ياتفا  ۀـیادب  تناک  لاق و  ءاثلثلا  موی  نولمی  اوناک  مهناف  رجح  نبا  هدـلو و  یقارعلا و  هیلع 

ءاتفالا یف  جرخا  مل  حیجرتلا  ۀبتر  تغلب  امل  لاق و  قحلا  هجو  هیف  تنیب  افلؤم  ۀلئسم  لک  یف  تقلاف  ۀلئسم  نیسمخ  یف  يرصع 
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یعفاشلا مامالا  بهذم  نع  ءاتفالا  یف  جرخا  مل  قلطملا  داهتجالا  ۀبتر  یلا  تغلب  امل  هفالخ و  يدنع  حجارلا  ناک  نا  يوونلا و  حـیجرت  نع 
ینلاس امنا  لئاسلا  لوقی  هرایتخاب و  یعفاشلا ال  مامالا  بهذمب  یتفی  ناکف  داهتجالا  ۀجرد  هغولب  دعب  یتفی  لافقلا  ناک  امک  هنع  هَّللا  یضر 

نم وه  هترتخا  ام  ۀـّیقب  ادـج و  اریـسی  الا  بهذـملا  نع  اجراخ  ائیـش  رتخا  مل  ینا  عم  ملعلا  نم  انا  يدـنع  ام  یعفاشلا ال  ماـمالا  بهذـم  نع 
هنع جراخب  سیل  بهذملا و  یلا  عجار  کلذ  لک  هباحـصا و  ضعبل  بهذملا  یف  دجو  وا  دیدج  وا  میدق  یعفاشلل  رخآ  لوق  اّما  بهذـملا 

هتافلؤم ترشتنا  اهنود و  ام  یلا  تادلجم  رشع  نم  هبتک  تسرهف  باتک  یف  ةروکذم  افلؤم  نوتس  ۀئامعبرا و  هنع  هَّللا  یضر  خیـشلا  بتک  و 
لوقی هنع  هَّللا  یـضر  ناک  اهریغ و  نمیلا و  دنهلا و  برغملا و  رورکتلا و  دالب  مورلا و  يرـصب و  ۀیبلحلا و  ۀیماشلا و  ۀّیزاجحلا و  دالبلا  یف 

وبا ناک  دـق  نیلـسرملا و  ءایبنالاب و  ةوسا  یل  نوکیل  کـلذ  ینوذآ و  یتوادـعل و  اوبـصتنا  نیذـّلا  ۀـعامجلا  ءـالوه  هب  ّیلع  هَّللا  معنا  اـمم  و 
ءاقـشلاب موق  یلع  یـضق  ناتهبلا  روزلا و  نم  هئایفـصا  هئایبنا و  یف  لاقیـس  ام  لج  زع و  هَّللا  ملع  یف  قباسلا  ناک  امل  لوقی  یلذاـشلا  نسحلا 

نا یضرت  اما  قحلا  فتاوه  هتدان  هیف  لیق  مالک  نم  ّیلولا  عرذ  قاض  اذإ  یتح  نونجلا  رحسلا و  یلا  ءایبنالا  اوبسن  ادلو و  ۀجوز و  هل  اوبسنف 
هَّللا یـضر  ناک  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دـمحلاف  یلولا  بلق  نکـسی  كانهف  ناتهبلا  نم  ّیلا  مهیلإ و  بسن  امیف  یئایبناب  یب و  ةوسا  کل  نوکت 

ۀقیرط یلع  عیدبلا - نایبلا و  و  یناعملا - و  وحنلا - و  هقفلا - و  ثیدحلا - و  ریسفتلا - مولع  ۀعبـس  یف  رحبتلا  یلاعت  هَّللا  ینقزر  دق  لوقی  هنع 
فیرصتلا لدجلا و  هقفلا و  لوصا  ۀفرعملا  یف  ۀعبسلا  هذه  نود  لاق و  ۀفسلفلا  لها  مجعلا و  نم  نیرخأتملا  ۀقیرط  یلع  ءاغلبلا ال  برعلا و 

تـالا عـیمج  یف  لاـمکلا  ماـقم  تغلب  دـق  لوـقی  هنع  هَّللا  یـضر  ناـک  باـسحلا و  بطلا و  تاءارقلا و  لـسرتلا و  ءاـشنالا و  ضئارفلا و  و 
دق رخفلاب و  اهلیـصحت  بلطی  یتح  ایندلل  ردق  ّيأ  ایندلاب و  ارخف  یلاعت ال  هَّللا  ۀمعنب  اثدـحت  کلذـب  تحرـص  بستنملا و  قلطملا  داهتجالا 

تلعفل اهعورف  اهلیصافت و  اهتلدا و  یلع  يوتحی  افنـصم  ۀلاسم  ّلک  یف  بتکا  نا  تدرا  ینا  ول  رمعلا و  بهذ  بیـشلا و  ادب  لیحرلا و  فزا 
ۀیبرعلا ثیدحلا و  هقفلا و  یف  قلطملا  داهتجالا  ۀبترم  یغولب  ۀعامج  رکنتـسا  دق  لوقی  ناک  یتوق و  یلوحب و ال  یلاعت ال  هَّللا  لضفب  کلذ 

هلبق یلاعت و  هَّللا  همحر  یکبـسلا  نیدلا  یقت  خیـشلا  یف  ۀعمتجم  تناک  اهنا  مهنع  باغ  نیدـهتجملا و  ۀّـمئالا  دـعب  کلذـب  يدارفنا  مهنظل 
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لیلقف مولع  ۀثلثلا  هذه  نفل  نوعماجلا  اّما  طقف و  هقفلا  یف  نکل  قلطملا  داهتجالاب  اوفصتا  ۀعامج 
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ۀیبرعلا یف  ادهتجم  ثیدحلا  یف  ادـهتجم  نوکی  نا  قلطملا  دـهتجملا  مزال  نم  نا  نظت  لاق و ال  يریغ  یکبـسلا  دـعب  دـحا  یف  عمتجت  مل  و 
يدؤی ام  یلع  ثیدحلا  یف  اوصن  طسوتلاب و  اهیف  یفتکی  ناک  لب  ۀیبرعلا  یف  رحبتلا  قلطملا  داهتجالا  یف  طرتشی  ّهنا ال  یلع  اوصن  دق  مهنال 

داهتجالاب فصو  دـق  ظفاحلاب و  نیثدـحملا  فرع  یف  یمـس  ناسنالا  اهغلب  اذإ  یّتلا  ۀـبترملا  وه  ثیدـحلا  یف  داهتجالا  کـلذ و  لـثم  یلا 
یف ءالوه  يور  دـق  یلازغلا و  نیمرحلا و  ماما  غابـصلا و  نب  رـصن  یبأ  يزاریـشلا و  قاحـسا  یبأ  خیـشلاک  ظفاحلاب  فصوی  مل  نم  قلطملا 
ماقم یف  حدـقی  ثیداحالا ال  ضعب  ءاـفخ  نا  ملعف  يوونلاـک  هریغ  حالـصلا و  نبا  اـهیلع  هبن  ةرکنم  یه  اـهب و  اوجتحا  ثیداـحا  مهتاـفلؤم 

ثیداحاب هدعب  ذخالا  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  قلع  دق  ایندلا و  یف  ثیدح  لکب  املع  طیحی  نا  دهتجملا  طرـش  نم  سیل  ذإ  داهتجالا 
ام ءاش  امب  یـضقی  ناکف  باطخلا  نب  رمعک  ۀباحـصلا  رباکال  کلذ  عقو  دـق  لـب  هریغ  دـنع  تحـص  دـق  هدـعب و  اهتحـص  یلع  هیلع  تیفخ 

طیحملا هباتک  فلا  قلطملا و  داهتجالا  ۀبتر  ینیوجلا  دمحم  وبا  خیشلا  غلب  دق  لاق و  هتیضقا  نع  عجریف  اهب  هنوثدحی  یتح  ثیدحلا  فلاخی 
اهیف بقعتف  فنصملا  ةایح  یف  ءازجا  ۀثلث  هنم  هنع  هَّللا  یـضر  یقهیبلا  مامالل  عقوف  بهذملاب  دیقتلا  مدع  ثیدحلا و  عم  فوقولا  هیف  مزتلا  و 

هب جتحا  يذلا  ثیدحلا  توبث  یلا  جاتحی  نکل  رحبتی و  دهتجی و  نا  لها  خیـشلا  اهتلمج  نم  ینیوجلا  یلا  کلذـب  لسرا  ۀـیثیدح و  اماهوا 
نم ناک  اقلطم و  ادهتجم  ینیقلبلا  جارسلا  ناک  دق  لاق و  هیلع  ثیداحالا  کلت  ءافخ  عم  داهتجالا  ۀبترم  هل  ملـس  فیک  رظناف  تباث  ریغ  هناف 

حیرجتلا نم  ءایلعلا  ۀبترلا  یف  نکی  مل  نکل  ظافحلا و  تاقبط  یف  هرکذ  ظفحلاب و  رجح  نبا  ظفاحلا  هذیملت  هفصو  اضیا و  ثیدحلا  ظافح 
یطسو و ینیقلبلا  ۀیبرع  تناک  ریثکب و  دقنلا  یثیدحلا و  نفلا  یف  لجا  هنم و  ظفحا  یقارعلا  لضفلا  وبا  ظفاحلا  هرصاعم  ناک  لب  لیدعتلا  و 

عمتجاف یکبـسلا  لبق  اما  ثیدـحلا و  یف  ینیقلبلا  ۀـبتر  غلب  نم  مهیف  نکی  ملف  نـالا  یلا  یکبـسلا  دـعب  نیدـهتجملا  نم  ءاـج  نم  ۀـیقب  اـما 
نم هلبق  اما  حالـصلا و  نبا  هلبق  ۀماش و  وبا  هلبق  يوونلا و  دیعلا و  قیقد  نبا  ۀـیمیت و  نبا  مهنم  ریثک  قلخل  ثیدـحلا  ماکحالا و  یف  داهتجالا 
هلبق رامعملا و  نع  ینغلب  ام  الا  يریغ  هب  فصوی  نال  حلـصی  نم  ماشه  نبا  دعب  ئجی  ملف  ۀیبرعلا  یف  داهتجالا  اما  ادج و  ریثکف  نیمدـقتملا 

ۀیبرعلا و ثیدحلا و  یف  داهتجالا  نوفرعی  نالا ال  سانلا  بلاغ  لاق و  کلام  نبا  غئاصلا و  نبا  يدـمآلا و  نایح و  یباک  قئالخ  ماشه و  نبا 
لاق دق  طقف و  ۀعیرشلا  یف  داهتجالا  نوفرعی  امنا 
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لها نم  اونوکی  مل  نا  کـلذ و  یف  داـهتجالا  لـها  نم  ناـک  نم  ّنف  لـک  یف  عاـمجالا  یف  ربـتعملا  هصن  اـم  لوـصحملا  یف  يزارلا  ماـمالا 

ریـسیت اهنم  نیدـهتجملا و  ةرـصن  یلا  نیدـتهملا  داشرا  اهنم  قلطملا  داهتجالا  طورـش  نایب  یف  ابتک  خیـشلا  فلا  یهتنا و  هریغ  یف  داهتجالا 
مث کلذ  یف  لاطا  ضرف و  رـصع  لک  یف  داهتجالا  نا  لهج  ضرالا و  یلا  دلخا  نم  یلع  ّدرلا  اهنم  دادمتـسالا و  نم  هلام  نایب  داهتجالا و 
اذإ مالکلا  لهاب  ةربع  الف  هقفلا  لئاسم  یف  داهتجالا  نم  نکمتملاب  هقفلا  لئاسم  یف  مالکلا و  یف  دهتجملاب  مالکلا  لئاسم  یف  ةربعلا  ام  لاق 

هفالخ هقافو و  ربتعی  کسانملا  نود  ضئارفلا  یف  داهتجالا  یف  نکمت  نم  لب  مالکلا  ملع  یف  اوملکت  اذإ  هقفلا  لهاب  ـال  هقفلا و  یف  اوملکت 
نوکی نیدلا و ال  لوصا  یف  داهتجالا  زوجی  امک ال  هقفلا  لوصا  یف  دیلقتلا  زوجی  يرـصبلا ال  نسحلا  وبا  لاق  کسانملا  نود  ضئارفلا  یف 

هناف هقفلا  فالخب  روذـعم  ریغ  هقفلا  لوصا  یف  یطخملا  لاق و  نیرمالا  یف  هقفلا  فالخب  دـحاو  هیف  بیـصملا  لب  ابیـصم  هیف  دـهتجم  لـک 
مالک یلا  یخا  ای  رظناف  یهتنا  ۀیعطق  هبلاطم  نیدلا و  لوصاب  قحلم  هقفلا  لوصا  نال  هقفلا  اهیف  فلاخ  دعاوق  ثالث  هذهف  مولعم  ریغ  روذعم 

اماف ثالثلا  تاداهتجالا  هذـه  یلع  لکـشی  لاق و  مث  نونفلا  رئاس  هقفلا و  لوصا  یف  دـهتجملا  داهتجالا و  اقلطا  فیک  نسحلا  یبأ  مامالا و 
یف مهراعـشاب  جتحی  نیّذلا  برعلا  رعـش  بلاغ  ظفحی  اذه و  هنامز  یلا  هیوبیـس  نم  نفلا  ۀمئا  صوصنب  طیحم  نا  وهف  ۀـیبرعلا  یف  داهتجالا 

ثیحب مهنیواود  یلع  عـالطا  هل  نوـکی  نا  دارملا  اـمنا  بلق و  رهظ  نع  اـهظفح  دارملا  سیل  هیلع و  کـلذ  ضعب  ءاـفخ  رـضی  ـال  ۀـیبرعلا و 
دعاوقلا ریغ  اـهیلع  مهتافرـصت  اونب  یتـلا  ةاـحنلا  دـعاوقب  اـطیحم  کـلذ  عـم  نوـکی  ریغ و  ـال  بتکلا  نم  کلذـب  لالدتـسالا  لـحم  فرعی 
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دعاوقلا هذه  یف  تفلا  دق  لاق و  ّنفلا  یف  رحبتم  الا  نالا  هفرعی  اذه ال  دعاوقلا و  هذهل  لوصالا  کلت  ناف  بتکلا  تاحـضاو  یف  ةروکذملا 
نیّذلا لاجرلا  نوکی  نا  ظفاحلا  بتارم  لقا  يرذنملا  لاقف  ثیدحلا  یف  داهتجالا  اما  هقفلا و  دعاوق  حلطصم  یلع  وحنلا  لوصا  عمجی  اباتک 
مهلوق نم  نیمدقتملا  نع  یکحی  اماما  بلاغلا و  مکحلا  نوکیل  مهفرعی  نیّذلا ال  نم  رثکا  مهلاوحا  مهنادلب و  مهمجارت و  فرعی  مهفرعی و 

اذإ یتلا  طورـشلا  لوقی  رجح  نبا  ظفاحلا  ناک  مهنامز و  بسحب  وهف  ثیدـح  فلا  نیرـشع  بتکی  مل  نم  ثیدـح  بحاص  فرعن  ـال  اـنک 
لیدعتلا حرجلاب و  ۀفرعملا  لاجرلا و  هاوفا  نم  ذخالا  بلطلاب و  ةرهشلا  یه  اظفاح  یمس  ناسنالا  یف  تعمتجا 
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نم ریثکلا  ظافحتسا  عم  هرضحتسی  امم ال  رثکا  کلذ  نم  هرضحتسی  ام  نوکی  یتح  میقسلا  نم  حیحـصلا  زییمت  مهبتارم و  ةاورلا و  تاقبطب 

یمیدلا نامثع  خیـشلا  ناک  ثیدح و  فلا  ۀئام  یلع  دیزی  ام  ظفحی  رجح  نبا  ظفاحلا  ناک  ظفاح و  وهف  اهعمج  نم  طورـشلا  هذهف  نوتملا 
نالا ضرالا  هجو  یلع  دـجوی  هلعل ال  هتظفحل و  رثکا  تدـجو  ول  ثیدـح و  فلا  یتئام  ظفحاف  انا  اما  لاق و  ثیدـح  فلا  نیرـشع  ظفحی 

اهیلع و اوبیجی  مل  رصعلا و  ءاملع  یلع  اهدروا  تالاؤس  عبس  هنع  هَّللا  یـضر  هل  ابتک و  هیف  انفلأ  دقف  هقفلا  یف  داهتجالا  اّما  کلذ و  نم  رثکا 
یه له  اهتامـسم و  ام  ءامـسالا و  هذه  ام  اهرخآ  یلا  ءاث  ءات  ءاب  فلا  ۀلئـسالا  هذه  یف  هقفلا  ملعلل و  نوعدـملا  رـصعلا  ءاملع  لوقی  ام  یه 
یه لهف  لّوالا  ناک  ناف  ۀیسنج  وا  ۀیصخش  یه  لهف  یناثلا  ناک  نا  یه و  سانجالا  يأ  نمف  لوالا  ناک  ناف  مالعا  ءامسا  وا  سانجا  ءامسا 
نم یه  لهف  ۀیسنج  تناک  نإ  تافـص و  مأ  رداصم  مأ  نایعا  ءامـسا  مأ  لاعفا  مأ  فورح  نما  تلقن  ممف  لوالا  ناک  ناف  ۀلجترم  مأ  ۀلوقنم 

لقنلا وا  لقعلا  وه  له  اهعـضاو  دنتـسم  ام  تعـضو و  نمز  ّيأ  یف  فورحلا و  هذـه  عضو  نم  یناثلا  لاؤسلا  یناعملا  نم  مأ  نایعألا  مـالعا 
مأ ناف  نافدارتم  ةزمهلا  فلالا و  له  عبارلا  لاؤسلا  تاغللا  عیمج  یف  ۀماع  یه  مأ  ۀیبرعلا  ۀغللاب  ۀـصتخم  فورحلا  هذـه  له  ثلاثلا  لاؤسلا 

یلع تادرفملا  یلع  نیملکتملا  نم  مهریغ  هقفلا و  ۀـغللا و  ءاملع  عمجا  مل  سماخلا  لاؤسلا  لـصالا  اـمهیا  قرفلا و  اـمف  یناـثلا  یلع  ـال و 
ینع ام  ۀلمعتـسم و  وا  ۀلمهم  یه  له  اهرخآ  یلا  زوه  دجبا  تاملک  سداسلا  لاؤسلا  ۀمکحل  وا  یقافتا  مهنم  اذه  ةزمهلا و  فرحب  ءادتبالا 

فرـصلا و عنملا و  فقولا و  ءادـتبالا و  یف  اهمکح  ام  عباـسلا  لاؤسلا  اـهظافلا  طبـض  اـم  اـهب و  دارملا  یلا  تلقن  فیک  اهلـصا و  اـم  اـهب و 
وا طئاح  وا  طاسب  وا  بوث  یلع  اهـشقن  دنع  اعرـش  اهمکح  ام  اهب و  ۀیمـستلا  دنع  مسرلا و  ظفلتلا و  ءانبلا و  بارعالا و  ثیناتلا و  ریکذتلا و 

زجع نم  لافطالا و  نع  هل  ۀیزم  الف  الا  لاجرلا و  نم  وهف  ۀلئسالا  هذه  نع  باجا  نمف  ۀعمتجملا أ  فورحلل  ام  ۀمرحلا  نم  اهل  له  فقس و 
تیناع لوقی  يدؤادـلا  نیدـلا  زع  خیـشلا  ناک  هَّللا و  همحر  هطخ  نم  هتلقن  ام  یهتنا  اثاحبا  ررقی  نا  هل  یغبنی  الف  ءاث  ءات  ءاـب  فلا  ینعم  نع 

ۀنسح ۀبوجاب  هنم  ضراعتملا  نع  بیجی  ثیدحلا و  یلمی  کلذ  عم  ناک  اریرحت و  افیلات و  سیرارک  ۀثلث  دحاو  موی  یف  بتک  دق  خیـشلا و 
دحا هضراع  اذإ  ناک  هنع و  تلئس  نا  لج  زع و  هَّللا  يدی  نیب  اباوج  اهل  تددعا  الا و  ۀلأسم  نع  طق  تبجا  ام  لوقی  ناک  فلکت و  ریغ  نم 

ضعب قرس  اریظن و  اهل  هرصع  لها  ملعی  بتک ال  ةدع  هتوم  لبق  لسغ  لوقعلا و  رهبی  یتح  هریغ  ۀبوجاب  اهفدری  ۀبوجا  یف 
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ّنا يرمعل  لاق و  مث  قراّسلا  عطق  یف  قرابلا  هامـس  کلذ  یف  اباتک  فلاف  هریغ  خیـشلا  دـنع  نکی  مل  هسفنل و  هبـسن  اـباتک و  هل  نیرـصاعملا 
ثیدـحلا هقفلاب و  هنامز  لها  ملعا  هنع  هَّللا  یـضر  ناک  هلمعی و  مل  ام  رجا  بلطی  فیکف  هفیلات  یف  یلاعت  هَّللا  نم  هرجا  بلطی  اّمنا  فلؤملا 

اهبتارم نیب  اهجرخ و ال  نم  فرعی  ثیداحا ال  ةدـعل  رجح  نبا  ضّیب  دـق  ماکحالا و  طابنتـسا  هظافلا و  بیرغ  فرعی  اـنقتم  اـظفاح  هنونف  و 
مالـسالا خیـش  لسرا  لاق  يریـضخلا  یفوصلا  نامیلـس  خیـشلا  ینربخا  کلذ و  ریغ  فیعـض و  نسح و  نم  اهبتارم  نیب  خیـشلا و  اـهجرخف 

ۀیاور مهل  نم  یلا  خیشلا  اهدرف  اهتاور  تبلق  نیدلا و  لالج  خیشلا  یلا  اهبتارم  اوفرعی  مل  ظافحلا و  اهل  ضیب  ثیداحا  ةدع  یعم  یقاجوالا 
ام لاطف  لح  یف  ینلعجاف  کلذ  نم  ائیـش  فرعت  کنا  نظا  تنک  ام  هَّللا  لاق و  هدـی و  لبق  هیلإ و  مالـسالا  خیـش  بهذـف  اهبتارم  نیب  هنع و 
ذإ هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  باب  یلع  ۀیریضخلا  یف  انا  امنیب  لاق  اضیا  نامیلس  خیـشلا  ینربخا  کمد و  کمحلب و  تیـشعت  تیدغت و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبنلا  مه  اذاف  ینم  اوبرق  املف  لبجلا  ۀـیحان  نم  ینودـصقی و  رون  نم  ۀـمامغ  مهـسور  یلع  ضایب و  مهیلع  ۀـعامج  تیار 
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تیب یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عم  تبهذـف  ۀـضورلا  یلا  انعم  ضما  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  هدـی  تلبقف  هباحـصا  ملس و 
خیشلا راصف  هیدی  نیب  سلج  رادلا و  هلخدا  مث  هباحصا  یلع  مّلس  هدی و  لبق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یلا  جرخف  نیدلا  لالج  خیـشلا 
رداقلا دـبع  خیـشلا  رکذ  یهتنا و  ۀنـسلا  خیـش  ای  تاه  لوقی  وه  ثیداحالا و  ضعب  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لئـسی  نیدـلا  لـالج 

یتایـس و امک  ثیدحلا  خیـش  ای  تاه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاق  اهنیعب و  ایؤرلا  هذه  يار  هنا  خیـشلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  یلذاشلا 
اذک اذک و  ۀینالفلا  ۀحفصلا  نم  دعو  ینالفلا  باتکلا  حتفا  ناوخ  نهّذلا  لوقی  مث  ۀهیدبلا  یلع  لئاسلا  بجی  ام  اریثک  هنع  هَّللا  یـضر  ناک 
یلص یبنلا  يوبا  ةاجنب  لوقی  هنع  هَّللا  یـضر  ناک  کلذک و  رمالا  دجیف  باتکلا  حتفیف  کل  تلق  امک  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ۀلئـسملا  دجت  ارطس 

خیـشلا فنـص  يواخـسلا و  ظفاحلا  هفلاخ  یمیدلا و  نامثع  خیـشلا  هرـصع  لها  نم  کلذ  یلع  هقفاو  ۀّنجلا و  یف  امهنا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبنلاب  عمتجی  هنع  هَّللا  یـضر  ناک  ظافحلا و  نم  کلذ  یلع  قفاو  نم  اهیف  رکذ  تافلؤم و  تس  کلذ  یف  نیدـلا  لـالج 
هل یـضقی  نا  هلئـس  نیح  هباحـصا  ضعبل  اهبتک  ۀقرو  نیدلا  لالج  خیـشلا  طخب  يار  هنا  یلذاشلا  رداقلا  دـبع  خیـشلا  ینربخا  ۀـظقی و  ملس 
انا نکل  ۀبوقع و  ینع  بجحیف  يروغلا  سلاجا  نا  فاخا  ۀظقی و  هیلع  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  يرا  ینا  یخا  ای  لاقف  يروغلا  ناطلـسلا  دنع  ۀجاح 

لاقف ۀظقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  تیار  مک  يدیس  ای  هل  تلقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  کل  لاسا 
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ّیبنلاب عمتجی  ناک  نم  رکذ  کلملا و  یبنلا و  ۀیور  یف  کلحلا  ریونت  هامـس  کلذ و  یف  اباتک  خیـشلا  فلا  دقل  لاق و  ةرم  نیعبـس  اعـضب و 
ۀقرولا هذه  یف  هرکذ  امم  ائیـش  هیف  رکذی  مل  ءاملعلا و  ۀباحـصلا و  ءایلوالا و  نم  مانملا  یف  ۀـظقیلا ال  یف  کلملاب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

لها نم  هَّللا أ  لوسر  ای  تلقف  ثیدحلا  خیـش  ای  لاقف  ۀـظقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تیار  لوقی  هنع  هَّللا  یـضر  ناک  اهانرکذ و  یّتلا 
خیشلا یل  لاق  لوقی  یسانبالا  ۀّیطع  خیـشلا  ناک  کلذ و  کل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  قبـسی  باذع  ریغ  نم  تلقف  معن  لاقف  انا  ۀنجلا 

هب عمتجا  نا  فاخا  ۀـظقی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلاب  عمتجا  ینا  ۀـیطع  ای  ناطلـسلا  دـنع  ۀـجاح  یل  یـضقی  هتلاس  اـمل  نیدـلا  لـالج 
مامالا یکملا  مساق  خیـشلا  لاق  یتوم  دـعب  الا  هب  ربخت  ـال  ینع و  کـلذ  متکا  هل  لاـق  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ۀـیور  ینع  بجحیف 
ۀیؤرک تسیل  بلقلا و  باجح  فاشکنا  ۀـظقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  يار  هنا  لاق  نم  دارم  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  ماـمالا  ماـقمب 

ۀنتف تعقو  امل  لاق  كزایحلا  یلع  نب  دـمحم  همـسا  ناک  نیدـلا و  لالج  خیـشلا  مداخ  ینربخا  لاحلاب و  ملعا  هَّللا  نـالا و  هبحاـص  اندـحا 
ناک رمع و  يدیـس  خیـشلا  ةرایزل  انب  مق  نیدـلا  لالج  خیـشلا  لاق  ضرافلا  نب  رمع  يدیـس  یلع  هراکنا  یف  یعاقبلا  نیدـلا  ناـهرب  خیـشلا 
لاقف ۀعاس  انـسلجف  عارز  وحن  ۀیوازلا  طئاح  تحت  ّلّظلا  اندجوف  لبجلا  قوف  یـشویجلا  هَّللا  دبع  خیـشلل  انعلط  هانرزف و  ۀلولیقلا  تقو  کلذ 

امهتضمغف کینیع  ضمغ  یل  لاق  يدیب و  ذخا  معن و  هل  تلقف  توما  یتح  یلع  کلذ  متکت  نا  طرشب  رصعلا  ةالـص  ۀکم  یف  یلـصن  دیزب 
نب نیفـس  ضایع و  نب  لیـضفلا  ۀجیدخ و  انمأ  انرزف  یّلعملا  بابب  نحن  اذاف  کینیع  حتفا  یل  لاق  مث  ةوطخ  نیرـشع  عبـس و  وحن  یب  لمرف 
لاق مث  مزمز  ءام  نم  انبرش  انفط و  رصعلا و  انیلص  یتح  ماقملا  فلخ  انـسلج  مزمز و  ءام  نم  انبرـش  انفطف و  مرحلا  انلخد  مث  مهریغ  ۀنییع و 

یـضمت تئـش  نا  لاق  مث  انفرعی  مل  نیرواجملا  رـصم  لها  نم  دـحا  نوک  نم  بجعلا  امنا  انل و  ضرالا  یط  نم  بجعلا  سیل  نـالف  اـی  یل 
لورهف امهتضمغف  کینیع  ضمغ  یل  لاق  یلعملا و  باب  یلا  انیشمف  يدیـس  عم  بهذا  لب  تلقف  جاجحلا  یتای  یتح  میقت  تئـش  نا  یعم و 

انبهذ هترامح و  خیشلا  بکرف  رمع  يدیـس  یلا  انلزنف  یـشویجلا  نم  برقلاب  نحن  اذاف  امهتحتفف  کینیع  حتفا  یل  لاق  مث  تاوطخ  عبـس  یب 
ینربخا کل و  اهذـخف  یمولع  حـیتافم  هذـه  لاق  یل و  اـهاطعاف  ةریثک  حـیتافم  هعم  ةرم و  خیـشلا  تیار  تلق  یهتنا  نولوط  نبا  عماـج  یلا 

مالکلا و ال اذه  ینم  عمسا  ۀئامعست  ةرشع و  ۀنس  یف  لوقی  نیدلا  لالج  خیشلا  تعمس  لاق  يرمعلا  عماجب  مامالا  نیدلا  نیما  خیشلا  انخیش 
ناطلسلا لخدی  لاقف  معن  تلقف  توما  یتح  ادحا  کلذب  ربخت 

321 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلاعت هَّللا  لاسی  دحا  ریصی  الف  نیثلث  ثلث و  ۀنس  تویبلا  يوذ  نم  اهتاضایب  ضرقنت  نیرشع و  ثلث و  ۀنس  حاتتفا  ماع  رصم  نامثع  نب  میلس 
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تلق و نیتس  عبس و  ۀنس  کلذ  نم  دشا  ابارخ  برخت  اهقزر و  بلاغ  جارخ  فقی  نیسمخ و  عبس و  ۀنس  اطـسو  ابارخ  برخت  باجیف و  ائیش 
کلذب تربخاف  میلـس  ناطلـسلا  لاتقل  يروغلا  ناطلـسلا  جورخ  ۀنـس  يرمعلا  عماجب  مامالا  نیدـلا  نیما  خیـشلا  نم  مالکلا  اذـه  انا  تعمس 

ناطلـسلا رکـسع  لخد  يروغلا و  لتق  املف  هقیدـصت  زوجی  رما ال  اذـه  لاقف  نیدـلا  لالج  خیـشلا  یلع  نورکنی  اوناک  نیذـلا  ءاملعلا  ضعب 
نیدـلا نیما  خیـشلا  یل  لاـقف  مهمیرح  نوبـسی  مهنولتقی و  ۀـسکارجلا و  تویب  باوبا  نوقرحی  اوراـص  نیرـشع و  ثلث و  ماـع  حاـتتفا  میلس 

ردـق ۀـقفاوم  اذـه  دـعری  وه  هیف و  ءیـش  لکب  لاقف  ادـحاو  اموی  طخی  مل  خیـشلا  هب  ربخا  ام  قدـص  رظنا  هل  لـقف  رکنملا  کـلذ  یلا  بهذا 
ةزجعملا امنا  لج و  زع و  هَّللا  ردقب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  رمقلا  قاقـشنا  لاق و  مسبتف و  نیدلا  نیما  خیـشلا  یلع  هباوج  تددرف 

دق تلق و  هّلک  اذه  یلا  يدؤی  دـسحلا  هَّللا و  ناحبـس  ای  لاق  مث  ءایلوالا  تامارک  یف  لوقلا  کلذـک  هل و  راصتنالا  هلاؤس و  قحلا  ۀـباجا  هیف 
ملعا و هَّللا  ۀعبارلا و  ۀمالعلا  یقب  نیسمخ و  عبس و  ۀنس  یف  رـصم  قزر  جارخ  بلاغ  فقو  اضیا و  ۀثلاثلا  ۀیناثلا و  ۀمالعلا  یف  خیـشلا  قدص 
ّلج و زع و  هَّللا  یلا  عاطقنالا  ةدابعلل و  درجتلا  یف  ذـخا  ۀنـس  نیعبرا  نیدـلا  لالج  خیـشلا  غلب  امل  لاق  یلذاشلا  رداقلا  دـبع  خیـشلا  ینربخا 

ءاتفالا كرت  هتافلؤم و  ریرحت  یف  عرش  مهنم و  ادحا  فرعی  مل  هناک  یتح  اهلها  ایندلا و  نع  ضارعالا  افرص و  یلاعت  هناحبس و  هب  لاغتشالا 
ةدـم لینلا  رحب  یلع  یتلا  هتیب  تاقاط  حـتفی  مل  هنا  انغلب  اهیلع و  تام  نا  یلا  اهنم  لوحتی  ملف  لینلا  ساـیقم  ۀـضور  یف  ماـقا  سیردـتلا و  و 
فلا ایـصخ و  يروغلا  ناطلـسلا  هل  لسرا  اهدریف و  ۀـسیفنلا  لاومالا  هیلع  نوضرعی  هترایز و  یلا  نوتای  ناـیعألا  ءارمـالا و  تناـک  هاـنکس و 

نع انانغا  یلاعت  هَّللا  ناف  طق  ۀیدهب  ایناث  دعت  هدـصاقل ال  لاق  ۀـیوبنلا و  ةرجحلا  یف  امداخ  هلعج  هقتعاف و  یـصخلا  ذـخا  فلالا و  درف  رانید 
مهددرت مدع  یف  حلاصلا  فلـسلا  عابتا  لاقف  سانلا  جـئاوح  یف  ءارمالا  كولملا و  یلا  ددرتی  ناک  ءایلوالا  ضعب  نا  ةرم  اولاق  کلذ و  لثم 

یف يایتباف  ناطلسلل  ةرم  علط  نیدلا  لالج  خیشلا  نا  نیدلا  نیما  خیشلا  ینربخا  مهیلع و  مهلاوما  در  یف  کلذک  ملسملا و  نیدل  ملـسا  یلا 
هنوکل ۀیکلاملاب  صاخ  هنا  هنظل  ناسلیطلا  سبلت  یتح  ّیکلام  تنا  ناطلسلا  هل  لاقف  ناسلیطلا  هسار  یلع  ۀثداح و 
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یعفاشلاب اصاخ  یـضاملا  نامزلا  یف  ناسلیطلا  ناک  ابیرق و  تثدح  ةداع  هذه  هل  لاقف  طقف  یکلاملا  یـضاقلا  الا  ناسلیطلاب  هل  علطی  ناک ال 

لاقف ۀیکلاملاب  صتخی  بهذـم ال  ّلک  یف  ۀنـس  ناسلیطلا  ناطلـسلل  خیـشلا  لاقف  مالکلا  امهنیب  لاطف  یکبـسلا  نیدـلا  یقت  خیـشلا  مایا  یلا 
یلع ناطلسلا  ذخا  وا  مل  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀنـس  لب  هَّللا  ذاعم  خیـشلا  هل  لاقف  ریکنلا  یف  غلاب  ربجت و  ربکت و  اذه  ناطلـسلا 
هماما نا  خیشلا  غلبم  مایا  دعب  ناک  املف  فرـصنا  سلجملا و  رخآ  یف  هعم  بدات  هنا  مث  ةاضقلا  ضعب  نم  یلعاف  افوذحم  ناک  هنوکل  کلذ 
هّدرل رفکی  اذه  لب  خیشلا  لاقف  دوهیلا  ۀنس  ینعی  هل  تلقل  ۀنس  هلوق  دنع  ارـضاح  تنک  ول  ۀنـس و  ناسلیطلا  سیل  هل  لاق  یکرکلا  نب  میهاربا 

نا مث  ناسلیطلا  لضف  یف  ناسحلا  ثیداحالا  هامس  الفاح  اباتک  فنص  نیدلا  لالج  خیشلا  نا  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  ۀتباث  ۀنس 
هدصاق هل  لسراف  هیلإ  خیـشلا  علطی  ملف  ۀمالـسلاب  هنوئّنهی  مهریغ  ءاملعلا و  هل  علط  توملا و  یلع  هیف  فرـشا  ادیدش  اضرم  ضرم  ناطلـسلا 
هدصاق لسرا  ناطلـسلا  نا  خیـشلا  لاق  رمالا  یلا  هتباجا و  مدع  یف  هلوسرل  هّلل و  صاع  اذه  لاق  رانلا و  هیلع  یکرکلا  نبا  دـقواف  یباف  هبلطب 

الا ینع و  عجرت  مل  ناف  ءوس  کـنم  اـنیار  اـم  ۀنـس  نیرـشع  فین و  اناطلـس  کـل  نا  هل  لـق  هدـصاقل  تلقف  یف  اـهعقوی  روماـب  ینفوخی  یلا 
ینم مهل  یکشف  رهشلاب  هنوئنهی  مالسالا  خیاشم  علط  یتح  تکـسف  کنیب  ینیب و  مکحی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  کیف  تهجوت 

كولملا یلع  ءاملعلا  لوخد  مدع  نا  نم  همزلی  ام  لاق  ّقحلا و ال  رصن  دحا  مهنم  امف  کلذ  یف  فلسلا  قیرط  یکولـسل  هل  عولطلا  مدع  یف 
هاور ام  هتیمـس  اباتک  کلذ  یف  تفلا  ۀـیالو و  اهیلع  مهل  یتلا  فئاـظولا  رئاـس  نم  یـسفن  تلزعف  حـلاّصلا  فلـسلا  ۀنـس  وه  لاـق  ـال  ۀـنس و 

يّذلا مامالا  ریبک و  ریما  زارمت  ریبک و  روخا  ریما  یلا  لسرا  هیلع و  قش  کلذ  ناطلـسلا  غلب  املف  نیطالـسلا  یلا  ءیجملا  مدع  یف  نیطاسالا 
ثیداحالا نم  ۀلمج  اهیف  ۀیناطلسلا  ۀلاسرلا  اهتیمس  ۀلاسر  ناطلسلل  تلسرا  مهبجا و  ملف  عولطلا  ینم  نوبلطی  بیط  مالکب  ناطلـسلاب  یلـصی 

ینبرض یصع و  ذخا  نالا  اذه  دعب  خیشلا  نا  ول  هَّللا  ناطلسلا و  لاق  ریبک  ریما  هیلع  اهأرق  املف  نیطالـسلل  ددرتلا  نم  ءاملعلا  عنم  یف  ةدراولا 
یل لاقف  لتقلاب  یندـعوتی  راص  لوالا و  هلوق  یلا  عجرف  ّیلع  ناطلـسلا  يزعی  ذـخا  کلذ و  یکرکلا  نبا  ءاـسف  هلباـقا  مل  هل و  تنعذـال  اـهب 
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تلقف ناطلسلا  نم  کیلع  فاخن  انناف  ریبک  ریما  ناسل  یلع  هل  هلسرت  بیط  مالکب  ناطلسلا  رطاخ  یفالتت  ناب  ساب  یعفاشلا ال  مالسالا  خیش 
کسمتم ینا 
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مهلذخ نم  مهرضی  هَّللا ال  رما  یتأی  یتح  قحلا  یلع  نیرهاظ  یتّما  نم  ۀفئاط  لازت  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

اّمل تلق و  یهتنا  مایا  دـعب  تام  نا  یلا  ضرملا  هب  دتـشا  نیموی و  دـعب  ضرمف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هیف  تهجوت  ینا  مث 
هدقتعی ناک  لبقی و  ملف  رهش  لک  یلاوح  کل  بترن  لاقف  لبقی  ملف  اهتخیـشمب  خیـشلا  ثعب  ءاقرزلا  هتبق  هتـسردم و  يروغلا  ناطلـسلا  رمع 

امک ءایلوالا  قالخاب  قلخت  نم  یفوصلا  امنا  ۀیفوصب و  متـسل  مکنا  مهل  لاق  ناک  ۀیـسربیبلا و  هاقناخلا  ۀـیفوص  هیلع  ماق  امل  امیظع و  اداقتعا 
امل امارح و  لکا  مهقالخاب  قلخت  ریغب  مولعملا  لکای  نم  بتکلا و  نم  امهریغ  يریـشقلا و  ۀلاسر  میعن و  یبال  ۀیلحلا  باتک  کلذـل  دهـشی 
ةرعش هنم  ریغتی  مل  مهیلع و  روصنم  ّینا  ینربخا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  خیـشلا  لاق  ناطلـسلا  دنع  هلتق  یف  اوعـس  رمالا و  دتـشا 

راص نم  ینیعب  انا  تیار  دـق  وفعلا و  هَّللا  لاسن  لاح  ءوسا  یلع  تام  دابعلا و  نیب  تقم  هل  لصح  خیـشلا  یلع  ماـق  نم  عیمج  ّنا  مث  ةدـحاو 
اتحـس و امارح  اهلکای  اهنمث و  نم  سأیی  اهبحاص و  بعتی  یتح  جرخی  دوعی  الف  هتیب  اهب  لخدـی  لکأملا و  جاجدـلا و  عیبی  نم  یلع  بصنی 
ههجو و داوس  نیتداهشلا و  نع  هناسل  دقع  نم  توملا  دنع  ءاقشلا  تاراما  هیلع  ترهظ  یتح  ءایلوالا  ءاملعلا و  یلع  راکنالاب  یلتبا  مهـضعب 

اعطق هنعطقال  هتیار  نئل  لاقف  اریثک  کیلع  طحی  هنا  اولاق  لداعلا و  ناطلـسلا  دنع  خیـشلا  یلع  رانلا  اوججا  امل  ۀیفاعلا و  هَّللا  لاسن  هینیع  هترز 
اموی فلتخی  مل  لاق  امک  رمالا  ناکف  اذـک  اذـک و  موی  یف  عطقی  هسار  ّنا  ینربخا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  خیـشلا  لاقف  اـعطق 

ةدسجلا و ال نم  هاذآ  نم  یلع  وعدی  ادحاو  اموی  هتعمـس  ام  ةریثک و  نحمب  خیـشلا  نحتما  رداقلا و  دبع  خیـشلا  لاق  خیـشلا  قدص  ادحاو و 
ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  لوقی  اّمنا  ءوس و  ۀملکب  هلباق 

ۀیفوص ماق  امل  لاق  هب  هَّللا  عفن  خابطلا  نبا  نیدـلا  ردـب  خیـشلا  ینربخا  ۀـمایقلا و  موی  یلا  ۀـمالظلا  ریخاـت  هامـس  اـباتک  کـلذ  یف  فنـص  و 
یف تلزن  ۀـقروب  اذإ  هیف و  ۀـلیّللا  کلت  تعرـشف  اـباتک  فلون  هیلع و  درا  نا  ینولئـسف  مهیف  فنـص  نیدـلا و  لـالج  خیـشلا  یلع  ۀیـسربیبلا 

نیدـلا لالج  خیـشلا  نا  تملع  فیلاتلا و  نع  تعجرف  ینیب  ملع  لمح  نمم  ادـحا  ذؤت  نمؤم ال  ای  يدـبع  اـهیف  بوتکم  لـیّللا  یف  يرجح 
ءاشی و نمل  ملعلا  یطعی  هّلل  رمالا  لاقف  رفغتسا  هرماب و  فرتعا  مث  نیدلا  لالج  خیشلا  یلع  طحی  یقاجوالا  نیدلا  یقت  خیشلا  ناک  قحم و 

ۀباتک یلع  سانلا  لابقا  الا  تامارکلا  نم  هل  نکی  مل  ول  ةروهـشم و  ةریثک  خیـشلا  بقاـنم  تاـم و  یتح  لـضفب  فرتعی  لزی  مل  ریجحت و  ـال 
فراعملا مولعلا و  نم  هیلع  تلمتشا  امل  ۀیافک  کلذ  یف  ناکل  اهتعلاطم  هتافلؤم و  رئاس 
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باتک بیبحلا و  صئاصخ  یف  بیبللا  جذومنا  ۀـقیقحلا و  كاردا  یف  ۀـقیقدلا  یناـعملا  باـتک  هیلإ  قبـسی  مل  فیلاـتلا و  نم  هب  درفنا  اـمیف 
یـضر تام  تسرهفلا  باتک  نم  ملعت  ةریثک  ابتک  نیوبالا و  ءایحا  یف  نیملعلا  رـشن  باتک  کئالملا و  یلا  انیبن  لاسرا  یف  کئارالا  نییزت 
راسیلا هعارذ  یف  دیدش  مروب  مایا  ۀعبس  هضرم  ناک  ۀئامعست و  رشع و  يدحا  ۀنس  لوالا  يدامج  رشع  عسات  ۀعمجلا  ۀلیل  رحـس  یف  هنع  هَّللا 

جراخ نوصوت  شوح  یف  نفد  اموی و  رشع  ۀینامث  رهـشا و  ةرـشع  ۀنـس و  نیتس  يدحا و  رمعلا  نم  لمکتـسا  دق  رادحنا و  طلخ و  هنا  لاقی 
دماحم ضعب  زین  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  نیما و  هتاکربب  هَّللا  اـنعفن  ۀـّبق  هیلع  رازی و  رهاـظ  اـهب  هربق  ۀـفارقلا و  باـب 
ۀمئالا عامتجا  رکذ  یف  نازیملا  یف  ینارعـشلا  یلع  نب  دـمحا  نب  باهولا  دـبع  مامالا  لاق  لاـق  ثیح  هدرک  لـقن  ینارعـش  بتک  زا  یطویس 
نیقیب ماقملا  یف  نیدهتجملا  ۀمئالا  نود  مه  نیذلا  ءایلوالا  نم  ریثک  نع  رهتشا  دق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  نیدهتجملا 

لالج خیشلا  مهنم  ۀعامجب  لثمف  کلذ  یلع  مهرصع  لها  مهقّدصی  اریثک و  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  نوعمتجی  اوناک  مهنا 
صخشل ۀلسارم  یلذاشلا  رداقلا  دبع  خیشلا  وه  هباحـصا  دحا  دنع  یطویـسلا  نیدلا  لالج  خیـشلا  طخب  ۀقرو  تیار  لاق و  یطویـسلا  نیدلا 

اذه یتقو  یلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  تعمتجا  دق  ینا  یخا  ای  ملعا  هَّللا  همحر  يرابیتاق  ناطلـسلا  دـنع  ۀعافـش  یف  هلاس 
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ۀعلقلا و تعلطل  ةالولل  یلوخد  ببـسب  ینع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هباجتحا  نم  یفوخ  الول  ۀـهفاشم و  ۀـظقی و  ةرم  نیعبـس  اسمخ و 
اهفعـض یتلا  ثیداحالا  حیحـصت  یف  هیلإ  جاتحا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هثیدح  مادخ  نم  لجر  ینا  ناطلـسلا و  دنع  کیف  تعفش 

ام ام  کلذ  یف  نیدـلا  لالج  خیـشلا  دـیؤی  لاق و  یهتنا  یخا  ای  تنا  کعفن  نم  حـجرا  کلذ  عفن  نا  کـش  ـال  مهقیرط و  نم  نوثدـحملا 
ۀظقی ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  يری  ناک  هنا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  حداملا  نیز  نب  دمحم  يدیس  نع  رهتشا 

املف دلبلا  مکاح  دنع  هل  عفـشی  نا  ۀـیوارهنلا  نم  صخـش  هنم  بلط  یتح  هماقم  اذـه  لزی  مل  ربقلا و  لخاد  نم  هملک  جـح  امل  ۀـهفاشم و  و 
نم هل  یئر ، یتح  ایؤرلا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  بلطتی  لزی  ملف  ۀـیورلا  هنع  تعطقناـف  هطاـسب  یلع  هسلجا  هیلع  لـخد 
یف لاق  یهتنا و  تام  یتح  کلذ  دـعب  هار  هنا  انغلبی  ملف  کلذ  یلا  کل  لیبس  ۀـملظلا ال  طاسب  یلع  کسولج  عم  یتیؤر  بلطت  لاقف  دـیعب 
ۀبرت یف  میقملا  یبرغملا  مساق  حلاصلا  خیشلا  یسابنالا و  ۀیطع  حلاّصلا  خیـشلا  ینربخا  دق  رباکالا  دئاقع  نایب  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و  هباتک 

یعفاشلا ایرکز  یضاقلا  یعفاشلا و 
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ةرم و نیعبس  اعضب و  ۀظقیلا  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تیأر  لوقی  هَّللا  همحر  یطویسلا  نیدلا  لالج  خیـشلا  اوعمـس  مهنا 
تلاس ۀـیطع و  خیـشلا  لاق  کلذ  کل  لاق  قبـسی  باذـع  ریغ  نم  تلقف  معن  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  ۀـنجلا  لها  نم  انا  له  اهنم  ةرم  یف  هل  تلق 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلاب  عمتجا  انا  ۀّیطع  ای  لاقف  یل  تعقو  ةرورـض  یف  يروغلا  ناطلـسلاب  عمتجی  نا  ةرم  نیدـلا  لالج  خیـشلا 
هیلع ملست  ۀکئالملا  تناک  ۀباحصلا  نم  انالف  نا  لاق  مث  ینع  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بجتحی  نا  يروغلاب  تعمتجا  نا  یـشخا  ۀظقی و 
اباتک روکذملا  نیدلا  لالج  خیشلا  فلا  دق  ینارعشلا و  لاق  هئاوتکا  یلع  هل  ۀبوقع  کلذ  دعب  ۀکئالملا  ری  ملف  ةرورضل  هدسج  یف  يوتکاف 

نم ۀظقی  ۀکئالملاب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلاب  عمتجی  ناک  نم  هیف  رکذ  کلملا و  یبنلا و  ۀیور  ناکما  یف  کلحلا  ریونت  هامس 
لثم یف  نومهتی  نیّذلا ال  تاقثلا  لودعلا و  ۀثالثلا  خایشالا  ءالوه  نع  هانرکذ  امم  ائیـش  هسفن  نع  رکذی  مل  ءاملعلا و  ءایلوالا و  ۀباحـصلا و 

يواخـسلاک و کلذ  یعدـی  نم  یلع  نیرکنملا  هیفلاخم  در  یف  باتکلا  ّفلا  اّمنا  هناف  رهاظ  هسفن  نع  کلذ  هرکذ  مدـع  هجو  تلق  کـلذ 
نع القن  ۀـیدمحملا  دوهعلا  نایب  یف  ۀیـسدقلا  راونالا  قراشم  یف  ینارعـشلا  لاق  کلانه و  هسفن  نع  هرکذ  مئالی  الف  هرـصع  لـها  نم  هریغ 

نیدم وبا  خیشلا  فلسلا  نم  ۀهفاشم  ۀظقی و  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلاب  عمتجی  ناک  هنا  انغلب  نمم  هَّللا و  همحر  صاوخلا  یلع  هخیش 
ملـس و هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  تیار  لوقی  ناک  لاق  یطویـسلا  نیدـلا  لـالج  خیـشلا  مهرخآ  ۀـعامج  ّدـعف  ۀـعامجلا  خیـش  یلزغملا 

یلع هخیـش  نا  ۀـیدمحملا  دوهعلا  یف  ینارعـشلا  رکذ  هنا  یطویـسلا  یلع  ةرکنملا  ضعب  یل  لاق  دـق  ةرم و  نیعبـس  افین و  ۀـظقی  هب  تعمتجا 
عطتـسی ملف  اهنم  تاماقم  رـشع  انل  خیـشلا  نیبیلف  ماقم  اذـک  اذـک و  ماـقملا  اذـه  دـبعلا و  نیب  خیـش  اـی  یطویـسلل  لاـق  هَّللا  همحر  صاوخلا 

ٌمیِظَع  ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  تلق  اهنایب  یطویسلا 
هَّللا لوسر  يرا  ترص  ماقم  یلا  تلصو  دق  يدیس  ای  لاقف  رضاح  انا  یفصرملا و  یلع  يدیس  یلا  صخش  ءاج  دق  هلوق و  دوهعلا  یف  اّمنا  و 
ماقم فلا  نوعبرا  ۀعبس و  ماقم و  فلا  اتئام  ماقملا  اذه  نیب  دبعلا و  نیب  يدلو  ای  هل  لاقف  تئش  تقو  يأ  ۀظقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
یلِإ ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  ُهَّللا  َو  کلذ  ملعاف  حـضتفا  لوقی و  ام  یعدـملا  کلذ  يرد  امف  اهنم  تاماقم  رـشع  یلع  يدـلو  ای  انل  ملکتت  اندارم  و 

* ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص 
بتک نم  ملعی  امک  ۀنطابلا  فراعلل  ةرهاّظلا و  مولعلا  عیمج  نیب  نوعماجلا  هرـصع و  ۀیفوص  عیمج  کلذ  یلع  یطویـسلا  قدص  دق  یهتنا و 

ۀیرشقلا ۀفشقتلل  هنارقا  نم  داحآ  ریغ  ینارعشلا 
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هک رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  رد  ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  هلوقب و  هیف  ةربع  نمم ال  هریغ  يواخـسلاک و 
هدیدع مجارت  طاقتلا  مدید و  افیرشت  امیرکت و  هَّللا  اهداز  هرونم  هنیدم  مرح  هناخبتک  رد  فنصم  طخ  حیحـصتب و  نیزم  نآ  لصا  هخـسن 
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ۀعمجلا موی  یف  دیامرفیم و  هداتفا  رایسب  یعاسم  دعب  رـصاق  دبع  نیا  تسدب  رفاغ  بر  تیانعب  نآ  هقیتع  هخـسن  الو  نیا  رد  مدومن و  نا  زا 
لامک نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  لضفلا  وبا  ظفاحلا  ۀمالعلا  خیـشلا  یفوت  ةرـشع  يدـحا  ۀنـس  یلوالا  يدامج  رـشع  عسات  رـصعلا  تقو 

یطویسلا يریضخلا  مامهلا  خیشلا  نب  دمحم  نب  بویا  نب  رضخ  نب  دمحم  نب  دّمحم  نب  نامثع  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  رکب  یبأ  نیدلا 
ۀلحم ۀبـسن  يریـضخلا  مایا و  ۀـثلث  ضرم  ۀـفارقلا و  باب  یف  رـشب  نفد  ۀـعلقلا و  تحت  یقیراـفالا  عماـجب  هیلع  یلـص  یعفاـشلا و  يرـصملا 

نا دعبی  الف  قرشلا  نم  وا  ایمجعا  ناک  یلعالا  هدج  نا  رکذی  هدلاو  عمس  هنا  هبوثی  نم  عمس  هنا  هَّللا  همحر  هطخب  دجو  دادغبب و  ۀیریـضخلا 
ۀئامنامث نیعبرا و  عست و  ۀنـس  بجر  لهتـسم  دحالا  ۀلیل  برغملا  دـعب  هدـلوم  ناک  ۀـّیکرت و  دـلو  مأ  هما  ةروکذـملا و  ۀـلحملا  یلا  ۀبـسنلا 
تبهذف هبتک  نیب  نم  باتکلاب  هیتات  نا  هما  رماف  باتک  ۀـعلاطم  یلا  جاتحا  ملعلا و  لها  نم  ناک  هابا  نال  بتکلا  نباب  بقلی  ناک  ةرهاقلاب و 

یضاق هخیش  هانک  نیدلا و  لالج  هبقل  نمحرلا و  دبع  عوبسالا  دعب  هدلاو  هامسر  مث  هتعـضوف  بتکلا  نیب  یه  ضاخملا و  اهأجافف  هب  یتاتل 
یفوت هطخب و  هبتک  لضفلا و  وبا  لاقف  یل  ۀـینک  لاقف ال  کتینک  ام  هل  لاق  هیلع و  ضرع  امل  یناـنکلا  میهاربا  نب  دـمحا  نیدـلا  زع  ةاـضقلا 

هئاعد و هرظنب و  هظحلف  هیلع  اّیصو  مامهلا  نب  نیدلا  لامک  خیشلا  لعج  ۀئام و  نامث  نیتس و  سمخ و  ۀنس  رفـص  سماخ  نینثالا  ۀلیل  هدلاو 
نود وه  اهضرع و  يواضیبلا و  جاهنم  کلام و  نبا  ۀیفلا  يوونلا و  جاهنم  ماکحالا و  ةدمع  ظفح  مث  نینس  نامثلا  نود  هنس  نآرقلا و  متخ 

سلجم ریغص  وه  رـضح و  ةدحاو و  ةرم  رجح  نب  مالـسالا  خیـش  سلجم  نینـس  ثالث  هرمع  هدلاو و  هرـضحا  هرـصع و  خیاشم  یلع  غولبلا 
عست و ۀنس  جح  خیاشم و  ةدع  یلع  ملعلاب  لغتشا  مث  يدرولا  رمع  نیدلا  جارس  خیشلا  سرد  یبقعلا و  ناوضر  نیدلا  نیز  ثدحملا  خیشلا 

رجح نبا  ظفاحلا  ۀبتر  یلا  ثیدحلا  یف  ینیقلبلا و  خیـشلا  ۀبتر  یلا  هقفلا  یف  لصی  نا  اهنم  رومال  مزمز  ءام  نم  برـش  ۀئام و  نامث  نیتس و 
عیمج یف  دهز  ّهنا  مث  ةرهاقلا  نم  ةددعتم  عضاوم  یف  ۀخیشملا  یلو  هلسغ و  هنع و  عجر  ام  يوس  افنـصم  ۀئامتـس  وحن  هتافنـصم  تلـصو  و 
دّمحم ۀـمالعلا  خیـشلا  نب  ایرکز  ۀـمالعلا  خیـشلا  یکح  هتافو و  دـعب  اهبلاغ  مظع  تامارک و  هل  تناک  ۀـضورلاب و  هَّللا  یلا  عطقنا  کـلذ و 

ۀقرو یلع  ینعلطا  عنتماـف و  یلع  ۀّیـصولاب  هتذـمالت  ضعب  یلا  بتکی  نا  هتلاـسف  لاـق  هتاـقوا  ضعب  یف  ّمهم  هل  ضرع  هنا  یعفاـشلا  یلحملا 
عمتجا هنا  اهیف  هطخب و 
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ددم و یلا  جاتحی  ۀباثملا ال  هذهب  ناک  نم  نا  هلصاح  امالک  هل  لاق  ةرم و  نیعبس  یلع  دیزت  تارم  ۀظقیلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلاب 

یف تعرـش  اباتک  هل  ترکذف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  يدی  نیب  یناک  مانملا  یف  تیار  لاق  هنا  هنع  یکح  هَّللا و  همحر  دحا  نم  ۀـناعا 
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 

هب  اضرعم  هیلع و  الماحتم  يواخسلا  ظفاحلا  یلا  هب  بتک  ام  وه  ةدربلا و  نم  عارصمل  انمضم  هرعش  نم  اهریفاذحب و  اینّدلا 
مطتلم  جاومالا  نم  رحبک  یملع  ۀلکشم  كورعت  نا  يواخسلل  لق 

میدلا  نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  ذخف  نامزلا  ثیغ  یمیدلا  ظفاحلا  و 
یمیدلا ثیدحلا و  للع  ۀفرعمب  درفت  يواخـسلاف و  هریغ  یف  ۀکراشملا  عم  هنف  یف  ادرف  ناک  ۀـثلثلا  نم  الک  نا  قحلا  ءالـضفلا و  ضعب  لاق 

ۀبیجع تاریخلا  ةریثک  يوتسم  یف  دیعصلا  یحاون  نم  لینلا  یبرغ  یف  ۀنیدم  طویسا  ملعا و  هَّللا  نتملا و  ظفحب  یطویسلا  لاجرلا و  ءامـسأب 
نم اهب  ام  ةرثکل  طویـسا  ةروک  ریغ  نسحتـسی  مل  دیـشرملا  ایندـلا  تروص  امل  رکذـی و  امم ال  اـهروس  اـهتارامع و  بئاـجع  تاـهرتتملا و 

اهراطقا یف  ءاملا  ریصی  اهـضرا و  حطـس  يوتـسال  ناک  نا  اهعیمج و  یف  اهءام  رثنی  نادف  فلا  اهب  ّنا  اهبئاجع  نم  تاهرتتملا و  تاریخلا و 
لـضفلا وبا  ظفاحلا  مامالا  وه  هتفگ  دـیناسالا  دـیلاقم  باتک  رد  یبلاـعثلا  يرفعجلا  یبرغملا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  ینیوزقلا و  هلاـق 

ثیلثتب یطویسلا  دّمحم  نب  بویا  نب  رضخ  نب  دّمحم  نب  نامثع  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  رکب  یبأ  لامکلا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج 
نیعبرا عست و  ۀنس  بجر  ةّرغ  دحالا  ۀلیل  برغملا  دعب  دلو  یعفاشلا  يرصملا  اهحتف  ةزمهلا و  مضب  یطویـسالا  اضیا  لاقی  ۀلمهملا و  نیـسلا 
اهأجافف هب  یتاتل  تبهذف  بتکلا  نیب  نم  باتکب  هیتای  نا  هل  دلو  مأ  تناک  هّمأ و  رما  هابا  نال  بتکلا  نباب  بقلی  ناک  ةرهاقلاب و  ۀئامنامث  و 
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هدلاو هرضحا  لضفلا و  ابا  ینانکلا  میهاربا  نب  دمحا  زعلا  هخیش  اّنک  نیدلا و  لالج  هدلاو  بقل  اهنیب و  هتعضوف  بتکلا  نیب  یه  ضاخملا و 
رجح نبا  ظفاحلاک  ثیدحلا  یف  نوکی  نا  یلع  مزمز  ءام  برش  جح و  ةدحاو و  ةرم  رجح  نبا  مالسالا  خیـش  سلجم  نینـس  ثالث  هرمع  و 
اهبلاغ مظع  تامارک و  هل  تناک  یلاعت و  هَّللا  یلا  عطقنا  اهعیمج و  یف  ارخآ  دهز  ةریثک و  تاخیشم  یلوت  ینیقلبلا و  جارـسلاک  هقفلا  یف  و 

ّیبنلاب عمتجا  هنا  اهیف  هطخب و  ۀقرو  یلع  هعلطا  ّهنا  هتذمالت  نم  ءالضفلا  دحا  یعفاشلا  یلحملا  دّمحم  نب  ایرکز  رکذ  هتافو و  دعب 
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ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیدـی  نیب  یننأک  مانملا  یف  تیار  لاـق  ّهنا  هنع  یکح  نیعبـس و  یلع  دـیزت  تارم  ۀـظقیلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لاق ثیدـحلا  خیـش  ای  تاه  یل  لاقف  هنم  ائیـش  مکیلع  أرقا  هل  تلقف  عماوجلا  عمج  وه  ثیدـحلا و  یف  هفیلات  یف  تعرـش  اباتک  هل  ترکذـف 
یلع نب  نمحرلا  دبع  ةریره  یبأ  ینیقلبلا و  نب  رمع  جارّسلا  نب  حلاص  نیدلا  ملع  نع  يور  اهریفاذحب  ایندلا  نم  مظعا  يدنع  يرشبلا  هذه 

فیرط ساـبعلا  یبأ  یناـجرملا و  لـضفلا  یبأ  يواـنملا و  ۀـقدص  نب  رکب  یبأ  ینمـشلا و  دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  یقت  نقلملا و  رمع  نب 
اهعفن ّمع  یّتلا  فیناصتلا  هل  همجعم و  مهعمجی  نیرخآ  یف  یبلحلا  لبقملا  نب  دمحم  نع  ةزاجالاب  یکملا و  دهف  نب  نیدلا  یقت  يواشلا و 

یف اهءامسا  درفا  دق  يدابلا و  رضاحلا و  اهاعرم  بیـصخ  یلا  عجتنا  يدابلا و  يداشلا و  اهب  طبتغا  اهعقو و  لامکلا  يوذ  سوفن  یف  مظع  و 
ریـسفتلا یف  روثنملا  رّدلا  مدقت  ام  ریغ  اهنویع  نمف  هلـسغ  هنع و  عجر  ام  يوس  ۀئامـسمخ  یلع  ّدعلا  یف  تدار  نونفلا و  یلع  اهل  ابترم  ءزج 

بتکلا یلع  هیشاوح  ریـسفتلا و  مولع  یف  ریبحتلا  لوزنلا و  بابـسا  یف  لوقنلا  بابل  نآرقلا و  ملع  یف  ناقتالا  نآرقلا و  نامجرت  روثاملاب و 
حرـشب رودصلا  حرـش  صئاصخلا و  تازجعملا و  لئامـشلا و  یلع  لئامخلا  رهز  ۀفینح و  یبأ  دمحا و  یعفاشلا و  دنـسم  اطوملا و  ۀتـسلا و 

ثیداحا جیرخت  یف  افـصلا  لهانم  ۀـعوضوملا و  رابخالا  یف  ۀعونـصملا  یلآللا  ةرخآلا و  روما  نع  ةرفاسلا  رودـبلا  روبقلا و  یتوملا و  لاح 
ریرحت یف  بابللا  بل  يواونلا و  بیرقت  حرـش  یف  يوارلا  بیردت  يربکلا و  تالـسلسملا  ثیدحلا و  بارعا  یف  دـجربزلا  دوقع  ءافـشلا و 
کلام نبا  ۀیفلا  حرش  ثیدحلا و  مولع  طمن  یلع  اعون  نوسمخ  ۀغللا  مولع  یف  رهزملا  ریثالا و  نبا  ۀیاهن  راصتخا  یف  ریثنلا  ردلا  باسنالا و 

طمن یلع  هل  دجو  وحنلا  لوصا  یف  حارتقالا  هیلإ و  قبـسا  مل  لاق  وحنلا و  یف  رئاظنلا  هابـشالا و  روذشلا و  ۀیفاکلا و  ۀیفلالا و  یلع  تکنلا  و 
نییوغللا و تاقبط  ظافحلا و  تاقبط  ۀیاردلا و  مامتا  اهحرش  ۀیاقنلا و  ادلجم و  نوسمخ  نوحشملا  کلفلا  یّمست  ةرکذتلا و  هقفلا و  لوصا 

مامالا بقانمب  کلامملا  نییزت  ۀفینح و  یبأ  مامالا  بقانمب  ۀفیحصلا  نییزت  هخویـش و  مجعم  ةرـضاحملا و  نسح  ءافلخلا و  خیرات  ةاحنلا و 
يواخسلا  یلا  هب  بتک  همظن و  نم  کلذ و  ریغ  کلام و 

مطتلم  جاومالا  نم  رحبک  یملع  ۀلکشم  كورعت  نا  يواخسلل  لق 
میدلا  نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  ذخف  نامزلا  ثیغ  یمیدلا  ظفاحلا  و 

ۀکراشملا عم  نف  یف  ادرف  ناک  ۀثلثلا  نم  الک  نا  قحلا  ءالضفلا و  ضعب  لاق 
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رشع عسات  ۀعمجلا  موی  رصع  یفوت  نوتملا  ظفح  یف  یطویسلا  لاجرلا و  ءامسا  یف  یمیدلا  ثیدحلا و  للع  ۀفرعم  یف  يواخـسلاف  هریغ  یف 
نم رخآ  هنا  لاق  يواشلا و  فیرط  ۀمجرت  یف  هخویـش  مجعم  یف  هدروآ  دـق  همظن و  نم  ۀئامعـست و  ةرـشع و  يدـحا  ۀنـس  یلوالا  يدامج 

یـضق وربتعم  خیـش و  هنعارخآ  يواشلا  يور  ورهتـشا  يّذلا  یبهذلا  هلبق  هنع  يور  دقرثالا  ظفاح  اهقاسۀلیـضف  یخونتلل  یخونتلا  نع  يور 
عرابلا اهّیارخدـی  هددـعا  قحال  قباس و  یف  وهفرطتـست  نوثلث  وۀتـس  مث  ۀـئامربغ  يذـّلا  یبهذـملا  ةافولا و  یف  هنیبردـقلاب  نینامث  وعبرا  ماع 

قبی مل  رضحی  ام  نیئملا  نامث  دعبۀنـس  اهدعب  نیعبـس  ماع  یف  یبلحلا  لبقم  نبا  هخیـش  توم  هغلب  امل  اضیا  هل  ورهب  دق  ملعلا  يرذ  یفيّذلا 
وا هتفگ  دوخ  تاحلطصم  رکذ  رد  داشّرلا  يدهلا و  لبـس  رد  یماشلا  فسوی  نب  دمحم  رخفلا و  نع  دحا  مکربخاهل و  لاقی  نم  رـصعلا  یف 

یلاعت و هَّللا  مهمحر  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لضفلا  وبا  نیدلا  لالج  مالعالا  نیدهتجملا  ۀیقب  مالـسالا  ظفاح  انخیـشف  خیـشلا 
مهفتملا ۀجاح  هیلإ  تدتـشا  ام  اذهف  دعب  هتفگ و  باتک  لوا  رد  ریغـص  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانملا  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دـبع 
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نع حـصفی  هرئامـض و  زربی  هرهاوج و  رثنی  ریهـشلا  لالجلا  مامالا  ریبکلا  ظفاحلل  ریغـصلا  عماجلا  یلع  حرـش  نم  ملعم  سردـم و  لّکو  لـب 
هتفگ و لاعنلا  حدم  یف  لاعتملا  حتف  رد  یکلاملا  يرقملا  دمحا  نب  دمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  خـلا و  هتاراشا  نع  عانقلا  فشکی  هتاغل و 

برقم ۀعساتلا و  ۀئاملا  ددجم  مهنم  اهوور و  نمم  ۀعامج  يواخسلا و  ظفاحلا  طخ  اهیلع  لاثملا  یف  رکاسع  نبا  باتک  نم  ۀخسن  تیار  دق 
دمحا مامالا  انخیش  ینربخا  هتفگ  دیحوتلا  لها  لسالس  یف  دیجم  طمس  رد  یشاشق  دمحا  خیـش  خلا و  یطویـسلا  لالجلا  ۀعـساشلا  دئاوفلا 

خیش خیشلا  نع  ینارعشلا  دمحا  نب  باهولا  دبع  خیشلا  نع  يوانشلا  سودقلا  دبع  نب  یلع  يدیس  هدلاو  نع  هَّللا  همحر  يوانـشلا  یلع  نب 
نیدلا لمکا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  لضفلا  یبأ  نیمدقالا  ةداسلا  لیبس  کلاسلا  نیدلا  ملعلا و  نیب  عماجلا  دـهازلا  ظفاحلا  مالـسالا 

ۀلئـسملا یف  هنم  ۀـیثیدحلا  يواـتفلا  یف  يواـتفلل  يواـحلاب  یّمـسملا  هیواـتف  عماـج  یف  لاـق  هنا  هَّللا  همحر  يرهاـقلا  مث  یطویـسلا  رکب  یبأ 
تقیرط تعیرـش و  رد  بطاخم  دـلاو  خویـشلا  خیـش  یطویـس  هک  دـنامن  بجتحم  خـلا و  هصن  ام  ۀـقرخلا  عفرب  ۀـقرفلا  فاـحتاب  ۀـمجرتملا 

خیـش ود  نا  زا  یکی  هکلب  درآیم  اجب  یهلا  دمح  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتاب  بطاخم  دـلاو  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  نآ  خیـش  دـشابیم و 
فاصوا همیظع و  هلیلج  باقلاب  ار  وا  بطاخم  دوخ  بطاخم و  دـلاو  ددرگیم و  یهتنم  ناـشیاب  هعبـس  خـیاشم  نیا  دنـس  هک  تسمالـسالا 

ار وا  تبترم  تلالج  لامک  دنیاتسیم و  همیخف  هلیمج 
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لصتا دق  لصف  هتفگ  دانسالا و  تامهم  یلا  داشرالا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  ارهاب  افرـش  ارهاز و  ارخف  مهدنع  هب  کیهان  دنیامنیم و  المرب 
نم مهلضف  یلع  عمجملا  نیمرتحملا  نیمرحلاب  نیروهـشملا  نم  مالعالا  ةداقلا  ۀّمئالا  مارکلا  ۀلجلا  خیاشملا  نم  ۀعبـسب  هّلل  دمحلا  يدنس و 

یبرغملا و ینادرلا  نامیلس  نب  دّمحم  نب  دمحم  خیشلا  يرفعجلا و  یبرغملا  یسیع  خیـشلا  یلبابلا و  ءالعلا  نب  دمحم  خیـشلا  نیقفاخلا  نیب 
دبع خیشلا  یکملا و  یلجتلا  دّمحم  نب  دمحا  خیشلا  یکملا و  یمیجعلا  یلع  نب  نسح  خیشلا  یندملا و  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  خیشلا 

یلبابلا اـما  یتش  مولع  یف  ۀـعونتملا  هدـیناسا  اـهیف  هل  عمج  وا  اـهیف  وه  عمج  ۀـلاسر  مهنم  دـحاو  لـکل  یکملا و  مث  يرـصبلا  ملاـس  نب  هَّللا 
نع هیبا  نع  يدرکلا  میهاربا  نب  دمحم  رهاط  وبا  نیمالا  ۀقثلا  انخیش  هل  یـسیع  خیـشلا  هعمج  يّذلا  دیناسالا  بختنم  یف  ام  عیمجل  ینزاجاف 

رهاط و وبا  انخیـش  فیلات  دـیناسالا  دـیلاقم  ینلوانف  یـسیع  خیـشلا  اّما  یلبابلا و  نع  مهّلک  هیبا  دـعب  مهئامـسا  اندرـس  نیذـلا  ۀـثلثلا  هخیاشم 
رهاط وبا  انخیـش  هفیلات  فلخلا  ۀلـص  یف  ام  عیمجل  ینزاجاف  نامیلـس  نبا  اّما  هنع  نیروکذـملا  ۀـعبرالا  نع  رهاط  وبا  هیف  ام  عیمجل  ینزاـجا 

دبع خیـشلا  تنب  نبا  رمع  دیـسلا  هعیمجل  ینزاجا  هنع ح و  هَّللا  دفو  دمحم  هدلو  هیف  ام  عیمجل  ینزاجا  ۀـبتاکم ح و  فنـصملا  نع  ۀـهفاشم 
یمیجعلا اما  روکذـملا و  هیبا  یلع  هتءارقب  رهاط  وبا  هیلع  اعامـس  هفیلات  ممـالا  عیمجب  ینربخاـف  يدرکلا  اـما  هنع و  هدـج  نع  ملاـس  نب  هَّللا 

هسورد يراق  رهاط  وبا  ناک  هنع و  رهاط  وبا  یمیجعلا  هاور  ام  عیمجل  ینزاجا  هدیناسا و  اهیف  ۀطیـسب  ۀلاسر  ناهدلا  نیدلا  جات  خیـشلا  فلاف 
دنـسم نم  ائیـش  ۀتـسلا و  لئاوا  ۀـکم  یتفم  یفنحلا  یعلقلا  نیدـلا  جات  خیـشلا  نم  تعمـس  اـهلامکب ح  ۀتـسلا  هیلع  أرق  هتذـمالت و  صخا  و 

هدـیناسا اهیف  عمج  ۀـلاسر  هلف  یلخنلا  اّما  یمیجعلا  نع  هتیاور  هل  حـصت  ام  عیمجل  اـهرئاسل و  ینزاـجا  هراـثآ و  دـمحم و  اـطوم  یمرادـلا و 
فلاف يرـصبلا  اّما  هیبا و  نع  اهل  ینزاجا  روکذـملا و  دـمحا  خیـشلا  نبا  یلخنلا  نمحرلا  دـبع  خیـشلا  اهینلوان  هنع ح  رهاط  وبا  اهل  ینزاجا 
بتکلا لئاوا  هنع  تعمس  روکذملا و  هَّللا  دبع  خیشلا  هدج  نع  رمع  دیسلا  هتیاور  هل  حصت  ام  عیمجل  اهل و  ینزاجا  ۀلاسر  ملاس  خیشلا  هدلو 
لئامـش هیلع  أرق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ربق  دـنع  هلامکب  دـمحا  مامالا  دنـسم  رهاـط  وبا  هنم  عمـس  دـق  هنع و  رهاـط  وبا  ینزاـجا  ح 

نیریهشلا نیتودقلا  نیظفاحلا  نیمامالا  یلا  یهتنی  ۀعبسلا  خیاشملا  ءالوه  دنس  لصف  هنم  هعمس  هناف  ءاسنلا  رمس  ثیدح  الا  هلامکب  يذمرتلا 
یطیغلا مجنلا  نع  يروهنسلا  ملاسلا  مهنم  ۀعامج و  نع  يورف  یلبابلا  اما  یطویسلا  نیدلا  لالج  خیشلا  ایرکز و  نیدلا  نیز  مالسالا  خیـشب 

ایرکز نیزلا  هدلاو  نع  ایرکز  نب  فسوی  لامجلا  نع  یلبابلا  مئادلا  دبع  نب  نامیلس  مهنم  ایرکز و  نیزلا  نع 
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نع ظعاولا  يزاجح  دـمحم  خیـشلا  مهنم  ایرکز و  نیزلا  نع  یلمرلا  دّـمحم  نب  دـمحا  باهـشلا  نع  يداـیزلا  ییحی  نب  یلع  رونلا  مهنم  و 
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نب دمحا  مهنم  ایرکز و  نیزلا  نع  هدلاو  یلمرلا  دّمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  سمـشلا  نع  یناقللا  ناهربلا  مهنم  ایرکز و  نیزلا  نع  یطیغلا 
یمقلعلا نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  نع  لیعامـسا  نب  رکب  وبا  مهنم  یطویـسلا و  لالجلا  نع  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نع  لیمج  نب  یـسیع 

وبا مهنم  ۀـعامج  نع  يورف  یـسیع  خیـشلا  اّما  نیمامالا و  کنیذ  یلا  نوهتنی  ءالوه  ریغ  نوریثک  خـیاشم  یلباـبلل  یطویـسلا و  لـالجلا  نع 
دّمحم نب  دمحا  نیدلا  باهـش  مهنم  یطویـسلا و  لالج  نع  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نع  يروهجالا  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  داشرالا 

ریغ وه  يرـصبلا و  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  مهنم  یطویـسلا و  لالجلا  نع  یمقلعلا  رکب  یبأ  نب  میهاربا  ناـهربلا  نع  یجاـفخلا  ریهـشلا 
نب دـمحا  خیـشلا  نع  یحازملا  ناطلـس  خیـشلا  مهنم  ایرکز و  نیز  مالـسالا  خیـش  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  يروهنـسلا  ملاس  نع  يروهجالا 

میهاربا نب  دیعـس  نامثع  وبا  مالـسالا  خیـش  مهنم  ۀـعامج  نع  يورف  نامیلـس  نبا  اّما  ایرکز و  نیزلا  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  یکبـسلا  لیلخ 
نب نمحرلا  دـبع  دـیز  یبأ  نوراه و  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ظفاحلا  نع  يربقملا  دـمحا  نب  دیعـس  ناـمثع  یبأ  نع  ةرودـقب  فرع  يرئازجلا 
نع یناتسجسلا  يدهم  یبأ  رمعملا  هخیـش  مهنم  یبرغم و  دانـسا  اذه  ایرکز و  نیزلا  خیـشلا  نع  نایفـسب  ریهـشلا  یمـصاعلا  دمحا  نب  یلع 

یجافخلا دّـمحم  نب  دـمحا  ةاضقلا  یـضاق  يروهجالا و  دّـمحم  نب  یلع  داشرالا  وبا  مهنم  اـیرکز و  نیزلا  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  روجنملا 
دمحم سمشلا  یخرکلا و  نیدلا  ردب  خیشلا  یماجلا  رمع  جارسلا  مهنم  ایرکز و  خیـشلا  نع  یلمرلا  دمحا  نب  دمحم  سمـشلا  نع  امهالک 

نع ۀـّماعلا  ةزاجالاب  يور  یـشاشقلا و  دـمحا  خیـشلا  نعف  يدرکلا  اّما  یطویـسلا و  لالجلا  اـیرکز و  نیزلا  نع  اـعیمج  یمقلعلا  دـمحا  نب 
نب یلع  هوبا  مهنم  ۀعامج  نع  يور  يوانـشلا  دمحا  خیـشلا  نع  ۀـهفاشم  اعامـس و  ةءارق و  هذـخا  رثکا  ایرکز و  نیزلا  نع  یلمرلا  سمـشلا 
یبأ نب  دمحم  خیـشلا  نع  ایرکز و  نیزلا  نع  امهالک  يوارعـشلا  باهولا  دبع  خیـشلا  یکملا و  رجح  نب  دمحا  خیـشلا  نع  سودقلا  دـبع 
الب ایرکز  نیزلا  نع  اـیرکز و  نیزلا  نع  هدـلاو  نع  یلمرلا  دـمحا  نب  دـمحم  سمـشلا  نع  اـیرکز و  نیزلا  نع  هدـلاو  نع  يرکبلا  نسحلا 

ۀعامج نع  ذخا  ۀمالس  نب  دمحا  نب  ناطلس  خیشلا  نع  اضیا  يدرکلا  يور  یطویسلا و  لالجلا  نع  یبحیدلا  نیسح  خیـشلا  نع  ۀطـساو و 
خیاشم هلف  یمیجعلا  اما  یلبابلا و  نارقا  نم  وه  يروهنـسلا و  ملاس  یکبـسلا و  لیلخ  نیدلا  باهـش  يدایزلا و  یلع  نیدلا  رون  خیـشلا  مهنم 

نع اـیرکز و  نع  يوارعـشلا  نع  هدـلاو  نع  يوانـشلا  نع  یـشاشقلا  مهنم  مهرهـشا  یلع  مهنم  فـتکنل  رهاـط و  وـبا  یل  مهامـس  نوریثـک 
يربطلا رداقلا  دبع  نب  نیدباعلا  نیز  مامالا  یبرغملا و  یسیع  خیشلا  یلبابلا و  مهنم  یطویسلا و  لالجلا  نع  یهجنالا  نسحلا  نع  يوانشلا 
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خیـشلا نع  يرـصملا  یخوطلا  روصنملا  مهنم  مهدـیناسا و  انرکذ  دـق  يدرکلا و  یـسیع و  یلبابلا و  مهنم  ۀـعامج  نع  يورف  یلختلا  اـما  و 

رثکا یلخنلا و  خیاشم  هخیاشمف  يرصبلا  اما  مهریغ و  ۀکم و  لها  نم  ۀعامج  نع  یکملا  نالع  نب  دمحم  خیـشلا  مهنم  یحازملا و  ناطلس 
هتفگ هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  زین  مهدـیناسا و  اندرـس  دـق  يدرکلا و  نامیلـس و  نبا  یـسیع و  یلبابلا و  نع  ذـخالا 

نیشناج هدیـشوپ و  هیفوص  هقرخ  هدرک و  ذخا  ثیدح  ملع  ناشیزا  رهاط و  وبا  خیـش  اب  تسا  هتـشاد  تبحـص  ریقف  نیا  املع  هیفوص  هلـسلس 
دنتشاد و تبحص  رهاط  وبا  خیش  اریخ و  هب  دیفتـسم  رئاس  نع  ینع و  هَّللا  هازج  هیفوص  هقرخ  سابلا  ثیدح و  ملع  تیاور  رد  هدش و  ناشیا 

هقرخ دنتشاد و  تبحص  میهاربا  خیش  دندوب و  دوخ  ردپ  نیـشناج  میهاربا و  خیـش  دوخ  دلاو  زا  دندیـشوپ  هقرخ  دندرک و  ذخا  ثیدح  ملع 
ملع دش  نیشناج  دیـشوپ و  هقرخ  تشاد و  تبحـص  يو  یـشاشق و  دمحا  خیـش  زا  دندش  نیـشناج  دندرک و  ذخا  ثیدح  ملع  دندیـشوپ و 
دوخ دلاو  زا  درک  تیاور  ثیدح  ملع  دیـشوپ و  هقرخ  دش و  نیـشناج  تشاد و  تبحـص  يو  يوانـش و  دمحا  خیـش  زا  درک  ذخا  ثیدـح 
لالج هخیش  نع  سبل  ذخا و  بحص و  وه  يوارعـشلا و  باهولا  دبع  خیـشلا  نم  سبل  ذخا و  بحـص و  وه  سودقلا و  دبع  نب  یلع  خیش 
هلاسر رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  خلا و  ۀّیلماکلا  ماما  نباب  فورعملا  دمحم  نیدلا  لامک  هخیش  نم  سبل  ذخا و  بحـص و  وه  یطویـسلا و  نیدلا 

هوبا اهسبل  دق  هیبا و  نم  اهـسبل  دق  تسعقاو و  يدرکلا  میهاربا  نب  دمحم  رهاط  وبا  خیـش  اب  هقرخ  تهج  زا  طابترا  ار  ریقف  نیا  هتفگ و  هابتنا 
هیبا دی  نم  اهل  هسابلب  يوانشلا  دمحا  خیشلا  هخیش  دی  نم  اهسبل  ّهنا  اهنم  قرط  ۀیرداقلا  ۀقرخلا  یف  هل  یشاشقلا و  دمحا  مامالا  هخیش  دی  نم 
لالج ظفاحلا  دی  نم  اهل  هسابلب  يوارعشلا  باهولا  دبع  خیشلا  دی  نم  اهل  هسابلب  سودقلا  دبع  هیبا  دی  نم  اهل  هسابلب  سودقلا  دبع  نب  یلع 
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خلا و ۀفرـشملا  ۀبعکلا  هاجت  ۀیلماکلا  ماما  نباب  فورعملا  دّمحم  نیدلا  لامک  خیـشلا  دی  نم  اهل  هسابلب  رـصم  ۀـضور  یف  یطویـسلا  نیدـلا 
نیا نیمرح  خیاشم  هلجا  زا  همظعم  هکم  رد  هرونم و  هنیدم  رد  دـجام  دـلاو  ترـضح  ارخآ  هتفگ  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  دـیحو  بطاخم 
دوخ رصع  هناگی  هک  دوب  هرس  سدق  یندم  رهاط  وبا  خیش  ترـضح  بانج  زا  ناشیا  هدافتـسا  رتشیب  دنتفرگ و  ارف  اصقتـسا  باعیتساب و  ملع 

دنراد لسلـسم  دنـس  هرـس  سدـق  رهاط  وبا  خیـش  هکنآ  تاـقافنا  نسح  زا  هخیاـشم و  هفالـسا و  یلع  هیلع و  هَّللا  ۀـمحر  باـب  نیرد  دـندوب 
وه یشاشقلا و  دمحا  خیشلا  نع  وه  يدرکلا و  میهاربا  خیشلا  هیبا  نع  ذخا  هنا  وه  يراصنالا و  ایرکز  نیدلا  نیز  خیـش  ات  افرع  نایفوصب و 
نع اضیا  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  نب  دمحم  خیـشلا  نع  ضیا  يوانـشلا و  سودقلا  دبع  خیـشلا  هدلاو  نع  وه  يوانـشلا و  دـمحا  خیـشلا  نع 

هّللاب و نیفراعلا  خیاشملا  ۀلجا  نم  مهلک  ءالوه  دهف و  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیـشلا  نع  اضیا  یلمرلا و  دـمحا  نب  دـمحم  خیـشلا 
نع امه  يوارعشلا و  باهولا  دبع  خیشلا  نع  یّکملا و  رجح  نبا  خیشلا  نع  سودقلا  دبع  خیشلا 
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خیـشلا نع  وه  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  هّللاب  فراعلا  هدلاو  نع  يرکبلا  نب  دمحم  خیـشلا  يراصنالا و  ایرکز  نیدلا  نیز  مالـسالا  خیـش  نع 

همع نعف  دهف  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیشلا  اما  ایرکز و  نیزلا  نع  هدلاو و  نع  یلمرلا  دمحم  خیشلا  کلذک  ایرکز و  نیدلا  نیز 
خیش دندومن و  هدافتسا  ذخا و  یمیجع  نسح  خیش  زا  هرس  سدق  رهاط  وبا  خیـش  زین  یطویّـسلا و  نیدلا  لالج  خیـشلا  نع  دهف  نب  هَّللا  راج 
خیش زا  يروهنس  ملاس  تسیروهنس و  ملاس  خیش  درگاش  یلبابلا  ءالعلا  نب  دمحم  خیش  درگاش  یبرغم  یـسیع  خیـش  درگاش  یمیجع  نسح 

یبرغم یـسیع  خیـش  زین  هدومن و  ذـخا  يراصنا  اـیرکز  نیدـلا  نیز  مالـسالا  خیـش  زا  یطینغ  نیدـلا  مجن  هتفرگ و  ارف  یطینغ  نیدـلا  مجن 
هکم رد  دوخ  رصع  ملعا  هک  یلخن  دمحا  خیش  زا  رهاط  وبا  خیـش  ترـضح  زین  هدرک و  ذخا  یطویـس  نیدلا  لالج  خیـش  زا  رایـسب  طئاسوب 

یسدقم و دمحم  خیش  زا  ناشیا  یکبس و  لیلخ  نیدلا  باهش  زا  ناشیا  یحازم و  ناطلـس  خیـش  زا  یلخن  دمحا  خیـش  دندرک و  ذخا  دندوب 
دمحا خیش  نارقا  زا  ناشیا  دندومن و  ذخا  يرصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیش  زا  رهاط  وبا  خیش  ترضح  زین  ایرکز و  نیدلا  نیز  خیـش  زا  ناشیا 
یبرغم نامیلـس  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دـمحم  خیـش  زا  رهاط  وبا  خیـش  زین  دـندرک و  ذـخا  یلخن  دـمحا  خیـش  خـیاشم  زا  دـندوب و  یلخن 

یطویسلا نیدلا  لالج  خیش  ایرکز و  نیدلا  نیز  خیشب  هفتلم  هرجش  هریثک و  قرطب  هطساو  هس  ای  هطساو  ودب  نازیزع  نیزا  کی  ره  هلمجلاب 
دنتسم نیروکذم  نیزا  یکی  ره  دنسریم و  ینیسحلا  ةزمح  نب  دمحم  نیدلا  لامک  دیس  یطابنس و  قحلا  دبع  يواخـس و  نیدلا  سمـش  و 

بطاخملا مالک  یهتنا  تسفورعم  روهشم و  قافآ  رد  اهنیا  دیناسا  رئاس و  رئاد و  اهنیا  فیناصت  دندوب و  دوخ  تقو  ظفاح  و 

ملهچ دص و  هجو 

نیدقعلا رهاوج  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  نآ  تابثا  هدومن و  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يدوهمـسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  هکنآ 
نبا جرخا  دـق  هتفگ و  تسرـضاح  رـصاق  رظن  شیپ  ریرحت  نیح  نآ  هخـسن  ود  هک  یلعلا  بسنلا  یلجلا و  ملعلا  فرـش  نیفرـشلا  لـضف  یف 

یناقبا هنع ال  جرفن  هباجاف  ءیش  نع  هلئس  دق  امهنع و  هَّللا  یضر  ّیلعل  لوقی  رمع  عمس  ّهنا  هنع  هَّللا  یضر  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  نامـسلا 
ذوعتی ناک  ّیلع و  اناضقا  هنع  هَّللا  یضر  رمع  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ۀمجرت  یف  بیرقتلا  حرـش  یف  یقارعلا  نیزلا  لاق  ّیلع  ای  كدعب  هَّللا 

هل ۀیاور  یف  نسح و  وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  هّللاب  ذوعا  هظفل  هریغ و  ینطقرادلا و  هاور  ذوعتلا  اذه  یهتنا و  نسح  وبأ  اهل  سیل  ۀلـضعم  نم 
تسل موق  یف  شیعا  نا  هّللاب  ذوعا  رمع  لاقف  ائیش  یلع  هل  رکذف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هعم  ۀکم و  رمع  عم  انمدق  لاق  يردخلا  دیعس  یبأ  نع 

دبع نع  یبهذـلا  ظفاحلا  جرخا  هترواشم و  هیأر و  ذـخال  هدـنع  هکـسمی  ناـک  هنـال  ثوعبلا  نم  ائیـش  ّهلوی  مل  اـمنا  اولاـق و  نسح  اـبا  مهیف 
تلق هتملع  ام  هَّللا  لاق ال و  یلع  نم  هقفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحا  ناک  ءاطعل  رکذ  لاق  نامیلس  یبأ  نب  کلملا 
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دهاش بابلا  اذه  یف  یلع  ۀلیضف  یف  ءاج  اّمم  ههابشا  اذه و  و 
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یناربطلا هکردتسم و  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  هنع و  هَّللا  یضر  یلع  نع  لئاضفلا  یف  دحا  مامالا  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحل 
بابلا تایلف  ملعلا  یتا  نمف  ةدایزب  هب  اعوفرم  سابع  نبا  نع  مهلک  مهریغ  هل و  ۀنسلا  یف  نایح  نب  خیشلا  وبا  ریبکلا و  ۀمجعم  یف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  ّیلع  ثیدح  نم  يذمرتلا  هاور  و 
عم يزوجلا  نبا  هدروآ  دانـسالا و  حیحـص  هنا  لّوالا  بقع  مکاحلا  لاق  يراخبلا و  هخیـش  لاق  اذـک  رکنم و  هنا  اذـه  بقع  يذـمرتلا  لاق  و 

نوکی نا  نع  الـضف  فیعـض  حیحـص و ال  هقرط ال  رابتعاب  نسح  هنا  باوصلا  یئـالعلا  دیعـس  وبا  ظـفاحلا  لاـق  تاـعوضوملا و  یف  یناـثلا 
الاو نیثدـحم  هلجا  مالعا و  ياهبن  مظاعا  ماخف و  ياهقف  رباکا  زا  يدوهمـس  همالع  هل و  يوتف  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاـق  اذـک  اـعوضوم و 

نیدـلا سمـش  عمال  ءوض  رظان  رب  وا  هلیلج  رثام  هلیزج و  رخافم  زا  يرطـش  دـشابیم  هینـس  دزن  مامـضنا  تحاـجر  نیدـقنم  لـثاما  ماـقم و 
دمحا نب  دمحم  نیدلا  بطق  مارحلا  هَّللا  تیب  مالعاب  مالعالا  باتک  یکم و  دهف  نب  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  راج  زا  نا  لیذ  يواخس و 
یکعلا يولعلا  میهاربا  نب  رافغلا  دـبع  بلاطلا  ۀـغلب  بکارلا و  ۀـلاجع  ینمیلا و  سوردـیعلا  رداـقلا  دـبع  نیدـلا  ییحم  رفاـس  رون  یکملا و 

يوس طارـص  یکملا و  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  لاملا  ۀلیـسو  یماشلا و  فسوی  نب  دـمحم  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  یناثدـعلا و 
یناروکلا يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  ریسملا  ۀغلب  يولهد و  قحلا  دبع  خیش  بولقلا  بذج  يرداقلا و  یناخیشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم 

هعاشا و یماشلا و  ینیـسحلا  ردیح  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  یـضر  هینـسلا  دوقعلا  دیـضنت  یکملا و  ناهدلا  نیدـلا  جات  علطتملا  ۀـیافک  و 
دبع نب  دـمحا  لاملا  ةریخذ  یثراحلا و  یـشخدبلا  ناخدـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  ءاجنلا  حاتفم  یجنزربلا و  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  ضفاون 

دهاوخن یفخم  رصاعم  یلع  ردیح  نیغلا  ۀلازا  دیشر و  لضاف  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  یناکوشلا و  یلع  نب  دمحم  علاط  ردب  یلیجعلا و  رداقلا 
دوریم افتکا  اج  نیا  رد  نا  زا  يذبن  رب  دودولا و  هَّللا  دمحب  ریدغلا  ثیدح  دلجم  یف  موقلا  ءالوه  تارابع  نم  ارفاو  ارطش  اندروا  دق  دوب و 
بقلملا ینسحلا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  دیـسلا  هتفگ  علاط  ردب  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم 

مدـق هیلع و  أرق  هدـلاو و  مزال  جاهنملا و  نآرقلا و  ظفحف  اـهب  أـشن  دوهمـسب و  ۀنس 833  رفـص  یف  دلو  يدوهمـسلاب  فورعملا  نیدلا  رون 
ام ددرت  يواخسلا و  نم  عمس  رواج و  جح و  مث  یّلحملا  ینیقلبلا و  ایرکز و  نیزلا  يوانملا و  يرجوجلا و  مهنم  ۀعامج  یلع  أرق  ةرهاقلا و 

نسحاف ناطلـسلا  یقل  ةرهاقلا و  یلا  داع  کسانملا و  یف  يوونلا  حاضیا  یلع  ۀیـشاح  فنـص  اخیرات و  ۀنیدملل  لمع  ۀنیدملا و  ۀکم و  نیب 
ۀنیدملا یلا  داع  سدقملا و  تیب  راز  هتدلاو و  ةرایزل  رفاس  مث  هلجال  ابتک  ۀنیدملا  یلع  فقو  ۀیارج و  هل  لعج  هیلإ و 
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ۀنس 912 و ابیرقت  هتوم  رکذ و  ام  ریغ  تافلؤم  تاعومجم و  يواتف  هل  عفادم و  ریغ  اهخیـش  راص  ۀنیدملا و  یلا  عجر  جحف و  ۀکم و  یلا  مث 

یفطـصملا راد  رابخا  یف  ءافولا  ءافو  باتک  یف  تعلطا  ام  بیجع  نم  تلق و  هتفگ  مالعالا  باتک  رد  یکملا  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  بطق 
ۀطـساوب هنع  يورنف  هنع  ذخا  نمع  انذخا  دق  اهخروم و  اهثدحم و  هرـصع و  یف  ۀنیدملا  ملاع  یعفاشلا  يدوهمـسلا  یلع  نیدـلا  رون  دیـسلا 

قافآلا یلا  اهءام  اهنع  لقنی  اهءام و  نم  نوبرـشی  اهب و  نوکربتی  اثیدح  امیدق و  ۀنیدملا  لها  لزی  مل  مزمز  رئبب  فرعت  رئب  ۀـنیدملاب  نا  لاق 
اههیقف اهملاع و  ۀـنیدملا و  خروم  لاق  هتفگ  مالعالا  باتک  رد  نیدـلا  بطق  زین  یهتنا و  اهتکربل  مزمز  رئب  اهنومـسی  مزمز و  ءام  لقنی  اـمک 

راد رابخاب  افولا  ۀصالخ  هباتک  یف  اذه  نم  طسباب  ۀیاکحلا  هذه  قوس  دعب  هَّللا  همحر  يدوهمسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  دیـسلا  انالوم 
لامعا نا  تبث  دق  معلص و  مظعالا  ریذنلا  ةرضح  اهب  صخف  راذنالل  یلاعت  هَّللا  اهزربا  ۀماع  ۀظعوم  ۀّمات و  ةربع  کلذ  یف  معلص  یفطصملا 
ُلِـسُْرن ام  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ضرعلا  موی  یف  اهب  يزاجملا  رانلا  راهظاب  راذنالا  کلذ  بسان  ۀضورعملا  لامعالا  تءاس  املف  هیلع  ضرعت  هتما 

ًافیِوَْخت اَّلِإ  ِتایْآلِاب 
ِنوُقَّتاَف  ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ  یلاعت  لاق  و 

قیقدت ریرحت و  قیقحت و  ناقتا و  تیاغ  رد  امامت  بکارلا  ۀلاجع  رد  یکع  رافغلا  دبع  حیرـصت  ربانب  يدوهمـس  همالع  تافنـصم  هچ  رگا  و 
نیدـقعلا رهاوج  باتک  نکیل  دـنیامنیم  دانتـسا  جاجتحا و  هیعرـش  بلاطم  هینید و  بتک  رد  نآب  تارـضح  نیا  ياـملع  رباـکا  دـشابیم و 
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دق هتفگ و  لاملا  ۀلیـسو  رد  یکم  ریثکاب  دـمحم  نب  لـضفلا  نب  دـمحا  تسروثاـم  دنتـسم و  روهـشم و  فورعم و  تیاـهن  زین  صوصخلاـب 
فیلاتلا و کلت  یف  تعمج  ام  نسحا  نم  نامزلا و  دیج  هب  لمجی  ام  ۀفیرـشلا  مهبقانم  رهاوج  نم  تعمج  نأشلا و  اذـه  یف  ءاملعلا  ترثکا 
هتمحرب و هَّللا  هدمغت  يدوهمـسلا  دیـسلا  نیمرحلا  ۀـمالعل  نیفرـشلا  لضف  یف  نیدـقعلا  رهاوج  باتک  فینـصتلا  اذـه  یف  هنم  تلقن  ام  عفنا 
ۀنیدملا و ملاع  ثیداحالا  هذه  دروا  هتفگ  ناب  جاجتحا  ثیداحا و  ضعب  داریا  دـعب  ریـسملا  ۀـغلب  رد  یناروکلا  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا 

باتک یف  هَّللا  همحر  یعفاشلا  یندملا  مث  يدوهمـسلا  ینـسحلا  نیدلا  لامج  یـضاقلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  رون  دیـسلا  ۀمالعلا  اهیتفم 
یلع نیدلا  رون  يرقملا  حلاصلا  خیـشلا  نع  لکلل  ةزاجإ  ضعبلل و  ةءارق  یلاعت  هَّللا  هدیا  انخیـش  هلک  باتکلاب  انربخا  دق  نیدـقعلا و  رهاوج 

نع یلاعت  هَّللا  هملس  يدیبزلا  ینابیشلا  عبیدلاب  فورعملا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  ابـضلا  یبأ  هیجولا  نب  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  نب 
لدهالا نیسحلا  نب  رهاطلا  فیرشلا  دّیسلا  نع  يرعـشلا  ینمیلا  یـشیجلا  زیزعلا  دبع  خیـشلا  نع  ینمیلا  يرهزلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا 

ینیسحلا
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فیرشلا نع  لوصالا  عماج  یلا  لوصولا  ریسیت  بحاص  وه  يدیبزلا و  عبیدلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  ایّـصلا  یبأ  هیجولا  ثدحملا  هیقفلا  نع 
دیـسلا يور  هتفگ و  ضفاورلا  ضفاون  رد  یجنزرب  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  هرکذـف  يدوهمـسلا  لاـمجلا  نب  یلع  نیدـلا  روـن  نسحلا  یبأ 

نیدقعلا رهاوج  هباتک  یف  يدوهمسلا  یلع  نیدلا  رون  لیلجلا 
لها اخا  ای  لاقف  یلع ع  نب  رقابلا  دمحم  رفعج ع  ابا  تیتاف  ۀنیدملا  تمدق  لاق  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀفینح  یبأ  مامالا  نع  ینطقرادلا  قیرط  نم 

انیلإ سولحلا  نع  متیهن  دق  مکناف  انیلإ  سلجت  قارعلا ال 
رهاوج باتک  یف  ۀنیدملا  خروم  یندملا  مث  يدوهمـسلا  یلع  نیدلا  رون  ینـسحلا  فیرـشلا  مامالا  لاق  هتفگ  ضفاون  رد  یجنزرب  زین  خلا و 

نیفرشلا لضف  یف  نیدقعلا 
انیلإ سلجت  قارعلا ال  لها  اخا  ای  لاقف  رقابلا  رفعج ع  ابا  تیتاف  ۀنیدملا  تمدق  لاق  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀفینح  یبأ  مامالا  نع  ینطقرادلا  يور 

انیلإ سولجلا  نع  متیهن  دق  مکناف 
یف يدوهمسلا  میحرلا  دبع  دیسلا  ۀمالعلا  يور  هتفگ  هینسلا  دوقعلا  دیـضنت  رد  یماشلا  ینیـسحلا  ردیح  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  یـضر  و 

ۀمالعلا خیـشلا  مامالا  ینربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  لاق  نیدـقعلا  رهاوج  یف  يدوهمـسلا  یلع  دیـسلا  لیلجلا  دیـسلا  همع  نع  فارـشالا  باـتک 
ۀیوبنلا ۀنیدملاب  هترواجم  یف  نیفیرشلا  نیمرحلا  لیزن  یبرغملا  ینیطنطسقلا  سنوی  نب  دمحا  نیدلا  باهش  هنمز  یف  ۀیکلاملا  خیش  ققحملا 

خلا و جحلل  هدالب  نم  هجوتلا  یلع  مزع  ۀبراغملا  نایعا  نم  اصخش  ّنا  هربخا  هب  قثی  نمم  هخیاشم  ضعب  نا  ۀئامنامث  نیعبس و  سمخ و  ۀنس 
دیسلل یلعلا  بسنلا  یلجلا و  ملعلا  فرـش  نیفرـشلا  لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم 

هّلل دمحلا  هلوا  دلجم  وه  ۀئامعـست و  ةرـشع و  يدحا  ۀنـس  یفوتملا  یعفاشلا  یندملا  يدوهمـسلا  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نیدـلا  رون 
مهفرـش و ّيوبّنلا و  تیبلا  لها  لضف  یف  یناثلا  باوبا و  ۀثلث  هیف  ءاملعلا و  ملعلا و  لضف  یف  لوالا  نیمـسق  یلع  بتر  خلا  هءایلوا  ّزعا  يذلا 

رهاوج دیـشر  لضاف  هک  تسنآ  همه  زا  رتـالاب  ۀـئامنامث و  نیعـست و  ۀنـس 898  نامث و  ۀنـس  هفیلات  نم  غرف  هنا  رکذ  اـباب  رـشع  ۀـسمخ  هیف 
هینس يالو  رب  ناب  لالدتسا  مات  راشبتـسا  ججبتب و  هدومناو  دوخ  هلحن  لها  زا  تیبصان  راع  عفاد  دوخ  همئا  تافنـصم  رگید  لثم  ار  نیدقعلا 

رد هینـس  فیناصت  رکذ  نمـضتم  نیزح  یلع  خیـش  ترابع  رکذ  دـعب  لاقملا  ۀـفاطل  حاـضیا  رد  هچناـنچ  هدومرف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهاب 
لضف رد  هدرفنم  لئاسر  تنـس  لها  يامظع  زا  رگید  ياملع  نیروکذم  صاخـشا  ياوس  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف 
بقانم یف  اجنلا  حاتفم  يدابآتلود و  رمع  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  زا  تاداسلا  بقانم  هلاسر  لثم  هدومن  فیلاـت  تراـهط  تیبلها 

یلع دیـس  زا  یبرقلا  ةدوم  یـشخدب و  ناخدـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  زا  راهطالا  تیبلا  لـها  بقاـنم  نم  حـص  اـمب  راربـالا  لـمز  اـبعلا و  لآ 
بلاط یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینسا  ینادمه و 
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ماما هلاسر  يدوهمسلا و  یلع  دیسلا  مامالل  یلعلا  مهفرش  یبنلا و  تیبلها  لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  زازب و  زا  تیب  لها  لئاضف  يرزج و  زا 
نیمه بتک  لئاسر و  نیا  هلباقمب  بانج  هاگ  ره  نیفنصم و  زا  ناشیا  ياوس  تافنـصم و  زا  اهنیا  ریغ  هدش و  وا  تداهـش  بجوم  هک  یئاسن 

لها ياملع  هک  رگید  تافلؤم  رکذـب  دابعلا  رقحا  داد  دـنهاوخ  ناشن  دوخ  قیرط  زا  راـهطا  تیبلها  لـئاضف  رد  هفلؤم  بتک  لـئاسر و  ردـق 
تلالج تمظع و  لامک  زین  نیدقعلا  رهاوج  دوخ  زا  یهتنا و  تخادرپ  دـهاوخ  هتخودـنا  تداعـس  هیامرـس  درک * فیلات  باب  نیرد  تنس 

اـصیّصخب ّيوبّنلا  تیبلا  لها  ّیبنلا و  ملع  لها  هدابع  صتخا  دـق  یلاعت  هَّللا  ناف  دـعب  اّما  هردـص  یف  لاق  ثیح  دوشیم  دافتـسم  باـتک  نیا 
يدـصتلا مهتوادـعل و  باصتنالا  تابوثملا و  یلعا  تابرقلا و  ّمها  نم  مهتدوم  مهتبحم و  لعج  تاجردـلا و  عیفر  مهابح  یلعلا و  فرـشلا 

اولبج ام  ۀـلاهجلا و  یف  مهتلاصال  انراید  ناکـس  اننامز و  ءایقـشا  ضعب  نم  مهل  ةاداعملا  يذالا و  رثک  دـق  تاـقبوملا و  مظعا  نم  مهتاـیذال 
طاقسا مهرکذ و  لامخا  یف  مهدهج  ۀیاغ  نولذبیف  مارکلا  مهضغب  مائللا و  مهبح  نم  ۀماّتلا  هتمکح  هتضتقا  امل  ۀلاذنلا و  ۀلافسلا و  نم  هیلع 

* ْمِهِهاْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  نوعاس  ادبا  کلذب  مه  مهرما و  مهیهن و  مهتملک و 
ینابنا امیف  تایبا  نم  لوقی  ثیح  یقارعلا  نب  یلولا  ۀعرز  ابا  مامالا  ۀمالعلا  مالسالا  خیـش  نوکرـشملا  هرک  ول  هرون و  متی  نا  ّالا  هَّللا  یبای  و 

رعش هتمحرب  هَّللا  امهدمغت  يوانملا  فرشلا  رصعلا  هیقف  مالسالا  خیش  انخیش  هب 
ملا  دق  بطخ  مظعا  نم  كاذ  مکحلا و  عفرت  هیف  نامز  اذه 
میدلا  ءام  اوقس  اوغلب و ال  يدهلا ال  رون  اوئفطی  نا  مهدارم 

یلا اهمـسقا  نیدقع و  یف  اهرهاوج  مظنا  نیفرطلا  نم  امهبادآ  نیفرـشلا و  نیذه  قح  میظعب  ۀلفاک  ۀـلاسر  فیلات  یف  یلاعت  هَّللا  ترختـساف 
تمدـق ّیلعلا و  بسنلا  یلجلا و  ملعلا  فرـش  نیفرـشلا  لضف  یف  نیدـقعلا  رهاوج  اهتیمـس  باتکلا و  سرهف  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  نیمـسق 

هّللاب ال کلاهملا و  نم  هب  ذقنی  کلذب و  عفنی  نا  یلاعت  هَّللا  نم  وجرملا  ماتخلا و  فرش  ةزایحل  یناثلاب  تمتخ  مامالا و  وه  ملعلا  نال  لّوالا 
ملاع نیمرحلا و  ۀمالعب  مهتنسلا  یلع  فوصوملا  يدوهمّسلا  اذهف  یهتنا  لیکولا  معن  یبسح و  وهف  مصی  اّمم  ۀمصعلا  هلأسا  مصتعا و  هاوس 

تادافا نم  هتبثا  و  ۀـنیبملا * جـجحلا  لجا  نم  وه  يذـّلا  ۀـنیدملا * ثیدـح  يور  دـق  هنیمثلا * ةرخافلا  رخافملل  مهدـنع  زرحملا  هنیدـملا *
نع دـیحی  الف  هنیهملا * نیدـناعملا  تاهومم  لطبا  و  هنیخـسلا * نیدـحاجلا  نیعا  لمـسف  هنیتملا * هناکرا  لاوقاـب  همربا  و  هنیزرلا * همـالعا 

هتمذ نم  الا  ناقیالا  نع  لکنی  و ال  هنیرق * ناودعلاب  هسفن  نم  الا  ربخلا  ناعذا 
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هنیهر ایاطخلاب 

مکی لهچ و  دص و  هجو 

بلـصت بصعت و  همه  نیا  اب  يزاریـشلا  یجنخلا  يراصنالا  یلع  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  هَّللا  لـضف  نب  ناـهبزور  نب  هَّللا  لـضف  هکنآ 
تـس نیا  نآ  ظافلا  هک  قحلا  جـهن  رد  هارث  باط  یلح  همالع  لوق  باوجب  هچناـنچ  هدومن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تحـصب  حیرـص  فارتعا 

ۀیعرـشلا و ماکحالا  ۀـینیقیلا و  مولعلا  ۀـیقیقحلا و  فراعملا  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـیع  فـالخ  ـالب  مهلک  ساـنلا  ملعلا و  یناـثلا  بلطملا 
قفشا وه  ملس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  هتمزالم  ملعتلا و  یلع  صرحلا  ءاکذلا و  ۀیاغ  یف  ناک  مالّـسلا  هیلع  هنال  ۀیلقنلا  ایاضقلا 

هریغ و نم  ملعا  ةرورضلاب  نوکیف  اراهن  الیل و ال  هنع  کفنی  هیلع ال  سانلا 
ّیلع مکاضقا  هقح  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

نیدلا و ملعلا و  مزلتسی  ءاضقلا  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  ۀحیحص  یف  يذمرتلا  يور 
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وه فیک ال و  هیف و  هیلإ  نوجاتحم  سانلا  ۀـمالا و  ءاملع  نم  هنا  یف  کش  الف  نینمؤملا  ریما  ملع  نم  هرکذ  ام  هتفگ  دوخ  لطابلا  باـتک  رد 
حیحصف يذمرتلا  حیحص  نم  هرکذ  ام  اما  هیف و  دحال  عازن  الف  فراعملا  قئاقح  عئادو  ملعلا و  غالبا  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  یصو 

مود لهچ و  دص و  هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ناهبزور  نب  لضف  زین  هکنآ 
باوجب هچنانچ  هدوزفا  نآ  دیطوت  دیدست و  دـییات و  دییـشت و  رد  بانجنآ  ملع  روفو  رب  نآ  تلالد  تابثاب  هتـسناد  ققحتم  تباث و  مالـسلا 

رشع عساتلا  تس  نیا  نآ  ظافلا  هک  قحلا  جهن  رد  هارث  باط  یّلح  همالع  مالک 
یبأ نب  یلع  ّالا  ینولس  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحا  نکی  مل  لاق  ملـسم  حیحـص  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  یف 

بلاط
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  و 

رومالا هذه  لک  فراعملا و  مولعلا و  یلع  هعالطا  عئاقولا و  ۀبوجا  هراضحتـسا  هملع و  روفو  یلع  لدی  اذه  هتفگ  شیوخ  لطابلا  باتک  رد 
حلـصا رکب  وبا  نکی  مل  ول  ۀمالل و  حلـصالا  ةزوحلل و  ظفحالا  لب  ۀفیلخ  ملعالا  نوکی  نا  بجی  هنا ال  ثیح  صنلا  یلع  لیلد  ۀملـسم و ال 

رد اقباس  دشابیم  تنـس  لها  ماخف  نیملکتم  رباکا  ماظع و  نیثدحم  لثاما  زا  ناهبزور  نبا  هک  دـنامن  بجتحم  ّرم و  امک  هراتخا  امل  ۀـمالل 
رکذ لیصفتب  وا  هلیثا  رخافم  هلیلج و  دماحم  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض  رد  يواخس  نیدلا  سمـش  همالع  هک  یتسناد  ریط  ثیدح  دلجم 

تیامح و ددص  رد  هدومن و  دای  لیجبت  میظعت و  تیاهنب  ار  وا  دوخ  تافنـصم  رد  دیـشر  لضاف  ینعا  دیرف  بطاخم  دیحو  ذیملت  هدومرف و 
دامتعا و ثبـشت و  کسمتب و  ار  وا  لوقا  تادافا و  هتـساخرب و  یهلا  مـالک  فیحـصت  فیرحت و  تحیـضف  زا  وا  میرح  تسارح  تیاـقو و 

مالع وا  ناش  میخفتب  زین  مالکلا  یهتنم  بحاص  رصاعم  لضاف  هتخاس و  دوخ  ذاعم  أجلم و  دانتسا 
339 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج هلباقمب  وا  رـساجت  رکذـب  حـیجارملا  ةدـمع  نآ  قح  رد  حیرـص  لوفغ  لوهذ و  دوجو  اب  هتـشادرب  طاسبنا  رخافت و  طاشن و  جـحبت و 
دق نائنـشلا * فیحلا و  باحـصا  ریبک  ناهبزور  نبا  اذهف  هتـشاگنا  رورـسم  تقوشوخ و  ار  شیوخ  همارکلا  راد  یف  هماقم  هَّللا  یلعا  همالع 

قدص و  ناهدالا * فیعـضتلل و  اغاسم  و  ناهیالا * نعطلل و  الاجم  هیف  ری  مل  و  ناعذالا * قیدصتلاب و  هیلإ  رداب  و  ناد * ربخلا و  اذـهل  داقنا 
هوفتف ناه * ددللا و  هیلع  لهس  فیک  ناودعلا * ننس  یف  يراجلا  بطاخملا  نم  بجعلاف  نایعألا * دحاو  يذمرتلا  حیحـص  یف  ایورم  هنوک 

یف عقوف  ناهرلا * کلذـب  نیدبتـسملا  نأشلا * اذـهب  نیرباخلا  همالعا  فلاخ  و  ناـکرالا * عینملاـب  ناـینبلا * قیثولا  ربخلا  اذـه  یف  نعطلاـب 
ُءامَّسلا ِتَّقَْشنا  اَذِإَف  هبیسح  هَّللا  و  ناهم * مولم و  رش  هدانع  هغیزل و  حبـصا  و  ناوهلا * لذلا و  طباهم  یف  طقـس  ناهتمالا و  ةءامقلا و  طقاسم 

ِناهِّدلاَک ًَةدْرَو  َْتناکَف 

موس لهچ و  دص و  هجو 

گنز هدومرف  مظن  دوخ  رادبآ  راعـشا  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یکملا  یمـشاهلا  دهف  نباب  فورعملا  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  هکنآ 
نآ هقیتع  هخـسن  هک  مارحلا  دـلبلا  ۀنطلـس  رابخاب  مارملا  ۀـیاغ  باتک  رد  هچناـنچ  هدودز  راصبتـسا  راـبتعا و  لـها  رطاوخ  زا  ارتما  باـیترا و 

رفنـضغ بئاونلا  جرفم  بئاتکلا و  قرفم  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذـب  تسرـضاح  ریقف  رظن  شیپ  فنـصم  نامز  بوتکم 
لامک یلع  عمجملا  میسجلا  لضفلا  میمعلا و  لدعلا  يذ  لئامـشلا  بیط  لئاضفلا و  ندعم  هیرف  ام  ریغ  نم  عماعملا  ربزه  هیرم و  الب  ءاجیهلا 

يذ بلاغ  ینب  ثیل  لوسرلا  مع  نبا  لوتبلا و  جوز  ةوتفلا  ۀـعنملا و  ةوخالا و  قبـسلا و  يذ  هتعاجـش  طرف  هئابإ و  ةدـش  یلع  قفتملا  هتدایس 
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بورحلا ثیل  ناولملا  فلتخا  اـم  ناوضرلا  ۀـمحرلا و  ّهبر  نم  هیلع  یلج  ماـنالا  نیب  هلـضف  يذـّلا  یلع  نینمؤـملا  ریما  بقاـنملا  لـئاضفلا و 
دهزلا و میشلا * لئامشلا و  وذ  ۀباحـصلا  یـضقا  همولع * باب  هوخا  لوسرلا  رهـص  ملظلا  یجایدلا و  بناج  هماسحب  نم * ماغرـضلا  هردملا 
هل و  میدـلا * يداوغلا و  اـم  لویـسلا و  لـک  اـم * راـیتلا  اـم  رحبلا  اـم  هدوج  یف  مرکلا * عم  میمعلا  لدـعلا  هراـثد  و  هراعـش * دـیدشلا  عرولا 
ام ملطصا * برحلا  اذإ  هعم  يرشلا  دسا  ام * سابلا  یف  هریغ  ام  رتنع  ام  مکحلا * ۀغالبلا و  ۀحاصفلا و  اذک  و  ءایحلا * ۀماهشلا و  ۀعاجشلا و 

رـصن مدقلا * نم  كاذ  هاطعا  هلـضف  نم  نم * ناحبـس  اهّلک  لئاضفلا  زاح  مظن * نا  مالکلا و  رثن  نا  نابحـس  ام * هیدـل  غیلبلا  ةدـعاس  لجن 
ّیلج رما  اذ * اقح و  هلضفب  رقا  لک  ّمع * قلخلل  هلضف  ّمع  لجن  نم  هل * ایف  هادف  مک  لوسرلا و 
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مخافا زا  دهف  نب  زیزعلا  دبع  همالع  هک  دنامن  بجتحم  ممذلا و  لها  مهلک  ۀباحصلا  یلع  و  ۀّیحت * فلا  فلا  ینم  هیلعف  مهبنا * ام  ّیلع  یف 

لهال عمال  ءوض  رد  يواخـس  نیدـلا  سمـش  دـشابیم  هینـس  دزن  رباک  نع  ارباک  تلالج  لضف و  نیثراو  مظاعا  رثاـم و  رخاـفم و  نیزرحم 
نیزم شدوخ  طـخب  نآ  فنـصم  هزاـجاب  بوتکم و  زیزعلا  دـبع  همـالع  نیمه  طـخب  هک  نآ  هرداـن  هخـسن  یهلا  تیاـنعب  هک  عساـتلا  نرقلا 

وبا سراف و  وبا  رغلا  دـمحم  ریخلا  یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  ریزعلا  دـبع  هتفگ  تسرـضاح  ریقح  رظن  شیپ  کـنیا  دـشابیم و 
نب دّمحم  نب  هَّللا  دبع  فیفعلا  ۀنبا  ۀشئاع  هما  دـهف و  نبا  هفلـسک  فرعی  یعفاشلا و  یکملا  یمـشاهلا  مساقلا  یبأ  مجنلا  انبحاص  نبا  ریخلا 

ةرهاقلاب و هدلاو  ۀبیغ  یف  ۀکمب  ۀئام  ینامث  نیسمخ و  ۀنس  لاوش  يرشع  سداس  تبسلا  ۀلیل  نم  ریخالا  ثلثلا  یف  دلو  لصالا  یمجعلا  یلع 
یعبرا نآرقلا و  ظفحف  أشن  سراف و  ابا  زیزعلا  دـبع  همـسف  رکذ  كءاج  هل  لوقی  الئاق  همانم  یف  يار  هیبا  نوکلا  ریغ  مث  ریخلا  ابا  ایلع  یمس 
اهـضرع اضیا و  وحنلا  یف  امهالک  ۀیمورجلا  ۀیدرولا و  وحنلا و  ۀـیفلا  انخیـشل و  ۀـبخنلا  يرقملا و  نبال  يواحلا  رـصتخم  داشرالا  يوونلا و 

نبا یمابلاک و  اهیلإ  نیمداقلا  نم  هدلب و  لها  نم  ۀعامج  یلع  نیریخالا  ۀبخنلا و  ادع  ام  ةداعلا  یلع  ضرع  اذک  هدـجو و  هیبا  یلع  اهمامتب 
اقلخ هل  زاجتساف  هدلاو  هب  ینتعا  یلـصالا و  جاهنملا  نم  ابناج  ثیدحلا و  ۀیفلا  بلاغ  اضیا  ظفح  مث  امظن  هتزاجا  بتک  یکلاملا و  یبضقلا 

ینمک اهنم  نکاما  اهب و  مهریغ  یمزمزلا و  یطویمالا و  نیزلا  یغارملا و  حتفلا  یباک  ریبکلا  نم  ریثک  یلع  هعمسا  هرضحا و  انخیـش و  مهنم 
رحبلا نم  نیعبس  ۀنس  یف  لحترا  ۀعامج و  نم  ۀبیطب  اهیف  عمـس  ۀیوبنلا و  ةرایزلل  ةرم  ریغ  هجوت  هسفنب و  أرق  عرعرت  امل  یعم و  کلذ  لج  و 

عم اهنتم  یعاقبلا  نع  ۀبخنلل و  هیبا  مظنل  هحرـش  ضعب  ثحبلا  یف  ینمـشلا  نع  هذـخا  امم  عامـسلا و  ةءارقلا و  نم  ۀیرـصملا  رایدـلاب  رثکاف 
رفاس هبرا  یهتنا  امل  هئیجم و  یف  ةدجب  اذـک  اهنکاما و  نم  اهریغ  مارهالا و  ولع  ةزیجلا و  رـصمب و  عمـس  یجوغاسیا و  نتم  هب  يذاح  ءیش 

ةزغب و سدـقلاب و  عمـس  لیلخلا و  سدـقلا و  راز  ۀیـسوقامرسلا و  هاقناخلاب  ههجوت  یف  عمـسف  ۀـیماشلا  دالبلا  یلا  اـهیلت  یّتلا  ۀنـسلا  لوا  یف 
داع مث  ینم  دمتسا  بلطلا و  یف  زیمت  کلذ و  لک  یف  دهتجا  ۀعامج و  نم  اهریغ  بلح و  ةامح و  کبلعب و  اهتیحلاص و  قشمد و  سلبان و 

یفیناصت و نم  اهریغ  عم  ثیدحلا  ۀیفلا  ثحبلا  یف  یلع  أرق  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  یف  اضیا  رحبلا  نم  عجر  مث  بکرلا  عم  هدلب  یلا  اهیف 
ناک هترواجم و  یف  ریسیلا  ّالا  هیلع  هعمس  مث  داشرالا  هباتک  یطابنسلا  قحلا  دبع  فرشلا  یلع  أرق  لب و  هریغ  ءالمالا و  یف  يدنع  رضح 
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یلع هحرـش  لوا  نم  ۀـعطق  يرهوجلا  سمـشلا  یلع  أرق  هلامکا و  ّأیهتی  مل  نکل  يداـبعلا و  جارّـسلا  یلع  جاـهنملا  میـسقت  یف  ءارقملا  دـح 
اضیا ۀیاردلل  اهنم  رفاس  مث  هدلب  یلا  عجر  ۀیاردلا و  ۀمدقلا  هذه  نم  هدصق  لج  ناک  نتملا و  یف  ایرکز  نیزلا  یلع  هطخب و  هبتک  داشرالا و 

یلع اذـک  داـشرالا و  لوا  نم  ۀـعطق  باـطخ  نیزلا  یلع  قشمد  یف  أرق  ههجوت و  یف  ۀـنیدملا  راز  اـهیلت و  یّتلا  ۀنـسلا  مسوم  یف  ماـشلا  یلا 
اهنم لصو  كانه و  نولجع  یضاق  نبا  یقتلا  سورد  نم  لیلق  عم  امهلوا  سورد  رضح  اضیا و  ۀکمب  هنع  ذخا  دق  ناک  يرـصبلا و  بحملا 

ةءارقلا و عامـسلا و  یف  یمزالف  نینامث  عبرا و  یف  بکرلا  عم  اضیا  ةرهاقلا  لـخد  مث  بکرلا  عم  هدـلبل  مث  اـضیا  رـصملا  عجر  بلح و  یلا 
یلمتـسا لب و  ءالمالا  سلاجم  نم  اریثک  رـضح  ۀـبخنلا و  حرـش  عیمج  ثیدـحلا و  ۀـیفلال  یحرـش  لوا  نم  ةریبک  ۀـعطق  یلع  هارق  امم  ناک 

يوس کلام  نبا  ۀیفلا  عیمج  میسقت  اریسی و  الا  هیبنتلا  میسقت  هدنع  رضح  هیلع و  داشرالا  يرجوجلا  حرـش  نم  لّوالا  عبرلا  لمکا  اهـضعب و 
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ۀیلماکلا ماما  مزال  اذک  ۀجهبلا و  نتم  بلاغ  هل و  رودصلا  حرش  هیلع  عمـس  یتح  ۀکمب  هترواجم  نیح  همزال  نمم  وه  لب  ۀثالث  وا  نیـسلجم 
جاحلا عم  عجر  مداخلا و  وا  ۀضورلا  یف  ۀـعبارلا  ۀـمدقلا  یف  يدابعلا  نع  هذـخا  اّمم  وحنلا و  یف  ۀـیدرولا  بلاغ  هیلع  أرق  هریغ و  هقفلا و  یف 

أرق ثیحب  یتمزالم  نم  رثکا  اهیلی  یتلا  نینامث و  تس و  ۀنـس  ترواج  امل  هناش و  یلع  لابقالا  لاغتـشالل و  امزالم  اهب  ماقاف  هدـلب  یلا  اـهیف 
هل هنم  ریثک  ررکت  عم  ۀیفلالا  یحرش  عامس  لمکا  اهأرق و  ءایـشا  اضیا  وه  لصح  ریثک و  ءیـش  وه  یفیناصت و  نم  هدلاو  بتک  ناک  ام  ّیلع 

هوخا هلوصا  عم  طقف  هقفلا  یف  ةریهظ و  نبا  ناهربلا  زاجحلا  ملاع  ریسفتلا  هقفلا و  یف  هدلبب  مزال  نمم  کلذ و  ریغ  ینم  یلع و  عمس  اذک  و 
وحنلا و یف  هدـنع  رـضح  لب  داشرالا  نم  لّوالا  عبرلا  هیلع  أرق  همیـسقت و  یف  ءارقلا  دـحا  ناک  جاهنملا و  هنع  ذـخا  یهکاـفلا  رونلا  رخفلا و 

لمجلا یف  هدـنع  رـضح  ماـشه و  نبـال  اهحیـضوت  کـلام و  نبا  ۀـیفلا  نیترم و  یلـصالا  جاـهنملا  یکلاـملا  یملعلا  ییحی  یلع  أرق  هریغ و 
يدشرملا تقولا  یبأ  نع  وحنلا  یف  ذخا  کلذ  لیق  یکلاملا و  يویحملا  یلع  ریسیلا  الا  نیترم  ۀیفلالا  حیضوتلا و  عیمج  عمـس  یجنوخلل و 

اطبـض و ابلط و  ثیدحلا  یف  عرب  وحنلا و  ۀـیفلا  لوا  نم  ۀـعطق  يوونلل و  کسانملا  یف  حاضیالا  يدوهمـسلا  فیرـشلا  نع  ذـخا  هرخاب  مث 
ةداـفالا و سیردـتلا و  یف  هل  تنذا  خـیراتلا و  فشکلا و  جـیرختلاب و  عـلوت  ءازجـالا و  بتکلا و  نم  ۀـلمج  هطخب  بتک  لـب  قاـبطلا  بتک 

دالبب هیبا  دعب  سیل  ۀیفلالا و  ءارقإ  یف  ۀعامج  نمـض  يویحملا  ةدافالا و  وحنلا و  هقفلا و  سیردـت  یف  يرجوجلا  هل  نذا  اذـک  ثیدـحتلا و 
قلختلا ةورملا و  ۀـمهلا و  یلع  ۀـئیهلا و  لـیمج  مهفلا و  طـخلا و  ةدوـج  لـئاضفلا و  یف  ۀـکراشملا  عـم  ثیدـحلا  یف  هینادـی  نـم  زاـجحلا 

فاصوالاب
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رمع نب  زیزعلا  دبع  نب  هَّللا  راجب  وعدملا  دمحم  هدلب و  تانسح  نم  ۀنسح  وه  یکـشتلا و  مدع  لمجتلا و  راهظا  ریـسیلاب و  عنقتلا  ۀلیمجلا و 
عمال ءوض  هروکذم  هخسن  شماه  رب  شدوخ  طخب  نا  هخـسن  یلاعت  هَّللا  دمحب  هک  عمال  ءوض  لیذ  رد  یکملا  یمـشاهلا  دهف  نب  دمحم  نب 

اـهلها و نم  قلخ  هتاـیورم  بلاـغ  هنع  ذـخا  اـهیف و  نیثدـحملا  خیـش  راـص  اـهب و  درفنا  فلؤملا  دـعب  لوقا و  هتفگ  تسدوجوم  فیحن  دزن 
ثیدحلا قرط  یف  ۀیلعلا  دـئاوفلا  نیرـشع و  ۀـئام و  وحن  تالـسلسم  اعماج و  هخیاشمل  امجعم  الفاح و  اسرهف  هسفنل  فلا  اهیلع و  نیمداقلا 

امه اهریغ و  مظنی  مل  لاق  نیتیب  یف  هانعم  مظن  ۀیلوالاب و  لسلسملا 
لسرلا  دّیس  نع  امک  ءامّسلا  یف  نم  مهمحری  ضرالا  یف  نمل  نومحارلا 

للز  نع  وفعلا  اضرلا و  لانت  هب  مهعرا  هَّللا و  قلخ  کبلقب  محراف 
ةدع بتر  تایورملا و  ثیداحالا و  نم  ۀلمج  هریغل  جرخ  رافسا و  ۀتس  یف  ةرکذت  مخـض و  دلجم  یف  ۀلحر  تادلجم و  عبرا  یف  تبث  هل  و 

نیمثلا و دقعلا  لیذب  نیمکلا  ردلا  اضیا  هخیرات  یلع  الیذ  ضیب  يرولا و  فاحتا  لیذل  يرقلا  غولب  هامـس  هدلاو  خیرات  یلع  لیذ  تاقبط و 
ۀکم بحاصل  هلمع  مارحلا  دلبلا  ۀنطلس  رابخاب  مارملا  ۀیاغ  مارحلا و  دجسملا  راظن  ۀمئالا و  ءابطخلا و  ةاضقلا و  رابخاب  مالحالا  يوذ  ۀفحت 

اهضعب هل  ضرق  هتانسح و  نم  نوکت  نا  هَّللا  مرک  نم  وجرملا  هتادوسم و  یف  هتافلؤم  بلاغ  هل و  هضیب  تامرکملاب و  هّدما  تاکرب و  دیـسلا 
هسفنل مضه  عم  کلاسملا  ۀنسحلا  ةریـسلاب  ساّنلا  طلاخی  کلذ و  یلا  تفتلی  وه ال  هتذمالت و  نم  دحاو  ریغ  هحدتما  هخویـش و  نم  ۀعامج 
ربصلا هَّللا و  ۀمعنب  ثدحتلا  هنامز و  لها  نع  ۀعامجلا  ثیدحتلا و  ۀعامجلا و  ۀمزالم  ثیدحلا و  عامس  یلع  هصرح  هسابل و  یف  فشقتلا  و 
هکعوت دـعب  هبحن  یـضق  توفلا و  هکردا  یتـح  توملا  ینمتی  راـصف  هناریج  ضعب  نم  هتیذاـب  هرمع  رخآ  یف  نحتما  یتـح  هَّللا  ءاـضق  یلع 

نماث ۀعمجلا  موی  رهظ  دعب  کلذ  ناک  ةداعسلا و  اهب  لان  ةداهشلاب و  هل  متخف  هضرم  رخآ  یف  هنطب  قلطنا  هترـصاخ و  یف  حایرب  رهـشا  ۀعبرا 
هدج هدلاو و  ربق  یلع  ةالعملاب  نفد  ۀبعکلا و  باب  دنع  هیلع  یلص  هموی و  یف  زهجف  ۀئامعست  نیرشع و  نیتنثا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  رـشع 

رد یفنحلا  یکملا  یلاو  رهنلا  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  بطق  و  یلاعت - هَّللا  همحر  ۀـعمجلا  موی  لـضف  قحلف  ۀـعاسب  سمـشلا  بورغ  لـبق 
هنع لقنن  نم  یلا  مارحلا  دـلبلا  رابخا  نم  اذـه  انباتک  یف  هلقنن  امیف  اندنـس  رکذ  یف  ۀـمدقملا  هتفگ  مارحلا  هَّللا  تیب  مـالعاب  مـالعالا  باـتک 
یلع دامتعا  الف  هنع  لقنی  نم  يوارلا و  لقانلا  نیب  دنـس  كانه  نکی  مل  اـم  هلئاـق و  یلا  هتبـسن  ملعلا  ۀـکرب  نم  نا  ملعا  داـمتعالا  قوثولل و 
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ۀکم یخروم  مدقا  ۀیاورلا و  کلتل  رابتعا  الف  الا  مهب و  اقوثوم  دنسلا  لاجر  نوکی  نا  دب  لقنلا و ال  کلذ 
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ةاضقلا یـضاق  مث  یکملا  یهکافلا  سابعلا  نب  قاحـسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  مث  یقرزالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  دـیلولا  وبا  مامالا  وه 
يولعلا یعفاشلا  دهف  نب  دمحم  نب  رمع  نیدلا  مجن  ظفاحلا  مث  یکملا  مث  یـسافلا  ینـسحلا  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  یقت  دیـسلا 

رد یکم  ناهد  نیدلا  جات  خلا و  ۀیاور  هنع  انل  هانکردا و  نمم  ریخالا  اذه  دهف و  نب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  خیـشلا  هدـلو  مث  یکملا 
یبنعقلا ۀملـس  نب  هَّللا  دبع  نمحّرلا  دبع  یبأ  ۀیاور  اطوملا  هتفگ  هدومن  عمج  یمیجع  نسح  دوخ  خیـش  تایورم  نا  رد  هک  علطتملا  ۀـیافک 

نع یمشاهلا  دهف  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیشلا  نع  یـشاشقلا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  یفـص  مامالا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر 
ۀمالعلا يدلاو  ینربخا  لاق  دهف  نب  نیدلا  یقت  ظفاحلا  نب  رمع  ظفاحلا  نب  زیزعلا  دبع  نیدـلا  زع  ۀـلحرلا  نب  هَّللا  راج  دـمحم  ۀـلحرلا  همع 
بیطخلا انخیـش  هّمع  نبا  عم  دهف  نب  رمع  ظفاحلا  نب  زیزعلا  دبع  سرافلا  وبا  ریخلا و  وبا  نیدلا  زع  نیمالا  هَّللا  دـلبب  نیبلاطلا  ۀـلحر  ظفاحلا 

هزاجا و خیاشم  زا  وا  هک  دیدرگ  حئال  حـضاو و  مهنیا  دـهف  نب  زیزعلا  دـبع  میظع  حدـم  رب  هوالع  ترابع  نیزا  خـلا  يریونلا  نیدـلا  بحم 
داشرا هلاسر  رد  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  دشابیم  هعبـس  خیاشم  نآ  زا  یکی  یمیجع  نسح  خیـش  تسیمیجع و  نسح  دیناسا  خویش 

نیروهـشم هلمج  زا  مالعا و  هداق  همئا  مارک و  هلج  خیاشم  ار  ناشیا  هدروآ و  اجب  یهلا  دـمح  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتاب  اقباس  تملع  امک 
بطاخم دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هزاجا  خـیاشم  خویـش  زا  دـهف  نب  زیزعلا  دـبع  سپ  هدومناو  نیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف  یلع  عمجملا  نیمرحلاـب 
هرثاکتم هددـعتم  تاماقم  زا  ظفاح  لیلج  فصوب  وا  فاـصتا  یمیجع و  نسح  هزاـجا  خـیاشم  زا  دـهف  نب  زیزعلا  دـبع  ندوب  دوب و  دـهاوخ 

* لدعملا مهرباک  و  لجبملا * مهظفاح  دهف  نب  نیدلا  زع  اذهف  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  ددرگیم و  راکـشآ  حـضاو و  علطتملا  ۀـیافک 
يرتمملا و  لکنم * بذعم  هناودعل  هنع  عئارلاف  لّلکملا * عئارلا  هماظن  طمـس  یف  همظن  و  لمکملا * عرابلا  همظن  یف  ثیدحلا  اذه  تبثا  دـق 

لّونم حدمل  ابوبحم  ناقیالاب  هل  لبقتملا  و  لمؤم * ریخلاب  وجرم  ناعذالاب  هل  یقلتملا  و  ّللذم * ناوهلاب  خودم  هناش  یف 

مراهچ لهچ و  دص و  هجو 

ۀنیدم یعفاشلا  يرـصملا  ینالطـسقلا  نیـسح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  کلملا  دبع  نب  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  هکنآ 
توبث ققحت و  هدومن  دودعم  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا  زا  ار  ملعلا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
عیدبلا لوقلا  یف  انخیش  مالک  یف  هتیار  يّذلا  هتفگ و  بانج  نآ  ءامـسا  رکذ  رد  هیندل  بهاوم  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  غلبا  متا و  هجوب  ار 

ۀبترم اهتدرس  دق  ۀئام و  عبرالا  یلع  دیزی  مهریغ  ساّنلا و  دیـس  نبا  هل و  ماکحالا  سبقلا و  یف  یبرعلا  نبا  ءافـشلا و  یف  ضایع  یـضاقلا  و 
لمؤملا ذام  ذام  دجاملا  هتفگ م  ماللا  فرحب  ات  هزمهلا  فرح  زا  ءامسا  رکذ  دعب  مجعملا و  فورح  یلع 
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نیتملا نیبملا  حیبملا  غلبملا  ثوعبملا  قحلاب  ثوعبملا  نیـسئابلا  رـشبم  رـشبملا  أربملا  لتبملا  كرابملا  نیعملا  ءاملا  عفاملا  نوماملا  یحاملا 
ریجملا یبتجملا  بیجم  باـجم  تبثتملا  لـکوتملا  طـسوتملا  دـجهتملا  هیلع  ولتملا  یقتملا  عرـضتملا  محرتـملا  صبرتـملا  مسبتملا  لـتبتملا 
دجملاـب صوصخملا  ّزعلاـب  صوصخملا  فرـشلاب  صوصخملا  راـتخملا  ربـخملا  دوـمحملا  دّـمحم  لـلحملا  ظوـفحملا  مرحملا  ضرحملا 
ثیدحلا اذـه  تبثا  دـق  دـحوالا * مهلدـب  و  درفملا * مهملع  ینالطـسقلا  اذـهف  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  ملعلا  ۀـنیدم  یندـملا  رثدـملا  صلخملا 

لدعی الف  دقوت * بکوک و  ءامسلا  یف  حال  ام  دضنسلا * مالسلا  فالآ  هلا  هیلع و  دیوملا * ّیبنلا  ءامسا  نم  ملعلا  ۀنیدم  ّدع  ثیح  دیشملا *
الا هیف  يرتمی  و ال  درطملا * مولملا  دـئاحلا  ّالا  هیف  باتری  و ال  دـکنالا * سکنلا  قراملا  ّالا  هنع  دـیحی  و ال  دـغوالا * دـغولا  قئاملا  اـّلا  هنع 
هَّللا راج  زا  نا  لیذ  يواخس و  عمال  ءوض  رظان  رب  تارضح  نیا  تادافا  ربانب  ینالطسق  هریهش  رثام  هریثا و  رخافم  و  دّدنملا * مولملا  دناعملا 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 279 

http://www.ghadirestan.com


نب خیش  نب  رداقلا  دبع  رفاس  رون  ینارعشلا و  یلع  نب  دمحا  نب  باهولا  دبع  راونالا  حقاول  يربک و  ننم  یمـشاه و  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب 
ۀیافک یـشاشق و  دمحم  نب  دمحا  خیـش  دیجم  طمـس  یبلاعث و  دمحم  نب  یـسیع  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  ینمیلا و  سوردیعلا  هَّللا  دـبع 
ءالبنلا فاحتا  بحاصهاش و  دوخ  نیثدحملا  ناتسب  یناعنـصلا و  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  علاط  ردب  یکملا و  ناهدلا  نیدلا  جات  علطتملا 

نب دمحا  هتفگ  عمال  ءوض  رد  يواخس  دوریم  تارابع  ضعب  رب  افتکا  اج  نیا  رد  تسراکشآ  حضاو و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم 
ینالطـسقلا یلع  جاتلا  نب  نیـسح  دجملا  نب  دـمحم  یفـصلا  نب  دـمحم  لامجلا  نب  دـمحا  نیزلا  نب  کلملا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نب  دـمحم 

يذ يرـشع  یناث  یف  دلو  ساحنلا  ةدیمح  نب  دمحا  نب  رکب  یبأ  خیـشلا  ۀنبا  ۀمیلح  هما  ینالطـسقلاب و  فرعی  یعفاشلا و  يرـصملا  لصالا 
یلت وحنلا و  یف  ۀیدرولا  ۀیرزجلا و  ۀبیطلا  فصن  نیتیبطاشلا و  نآرقلا و  ظفحف  اهباشت  رصمب و  ۀئام  ینامث  نیسمخ و  يدحا و  ۀنس  ةدعقلا 

مث عبسلاب  یمثیهلا و  ینغلا  دبع  نیزلا  یلع  ءاقل  نوجری  نیّذلا ال  لاق  یلا و  ثالثلاب  راشنلا و  يراصنالا  مساق  نب  رمع  جارسلا  یلع  عبـسلاب 
نب سمـشلا  نع  تاءارقلا  ذخا  اذک  يرهزالا و  دلخ  نیزلا  یلع  ةرقبلا  لّوا  نم  ءزجل  عبـسلاب  دـسا و  نب  باهـشلا  یلع  نیتمتخ  یف  رـشعلاب 

جارـسلا امیـسقت و  یمـسقملا  رخفلا  نع  هقفلا  ذـخا  مهرثکا و  هل  نذا  يرهزالا و  مئادـلا  دـبع  نیزلا  نولوط و  نبا  عماج  ماـما  یناـصمحلا 
ینولجعلا و ناهربلا  یلع  يواحلا  نم  ۀعطق  یمابلا و  سمشلا  یلع  ۀجهبلا  نم  هریغ  عبـسلا و  نم  جاهنملا و  نم  تادابعلا  عبر  أرق  يدابعلا و 

لوا نم 
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وذـشلا و حرـش  هیلع  أرق  وحنلا  ذـخا  ینولجعلا  نع  اهفلؤم و  یلع  اهئانثأ  یف  تاوفب  حاکنلا  ءانثا  یلا  جاهنملا  یلع  يرکبلا  لالجلا  ۀیـشاح 
همامتب هبتک  ۀیفلالا و  یلع  هحرـش  نم  عضاوم  عمـس  ۀیرزجلا و  ۀیادهلا  یلع  هحرـش  نم  ةریبک  ۀعطق  هیلع  أرق  هبتاک  نع  ثیدـحلا  هفلومل و 

حیحصلا أرق  یقارعلا و  دوعسلا  یبأ  یقاجوالا و  یضرلا  یتوتلملا و  یلع  عمس  ءایـشا و  یف  ینمزال  ۀثلث و  نم  رثکا  ۀکمب  هنم  أرق  ةرم و  ریغ 
ریغ جح  اهریغ و  يرغصلا و  ناذاش  نبا  ۀخیـش  هیلع  عمـس  دمحا و  دنـسم  تایثالث  هیلع  أرق  اذک  يواشلا و  یلع  سلاجم  ۀسمخ  یف  همامتب 
یلع ۀـکمب  أرق  ۀـنیدملاب و  فلختف  بکرلا  عم  عجر  یلاوتلا و  یلع  اهلبق  نیتس  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  مث  نیناـمث  عبرا و  ۀنـس  رواـج  ةرم و 

ظعوـلل سلج  هریغ و  یلوـبتملا و  ناـهربلا  بحـص  نیرخآ و  دـهف و  نبا  مجنلا  یلع  اـهریغ و  ۀـجام و  نبـال  ننـسلا  یکبوـشلا  ۀـنبا  بنیز 
کلذ و یف  هلیم  مدع  عم  ریفغلا  مجلا  هدنع  عمتجی  ناک  ۀکمب  لب و  نیینابصلاب  ۀیفیرشلاب  اذک  نیعبـس و  ثالث و  ۀنـس  یف  يرمعلا  عماجلاب 
عمجنا و هدعب  ءالضفلا و  ضعبل  اقیفر  ادهاش  رصمب  سلج  ۀبلطلا و  ارقا  يرغـصلا و  ۀفرقلا  رارحلا  سابعلا  یبأ  نب  دمحا  ماقم  ۀخیـشم  یلو 
ةزمح و فقو  یف  زنکلا  دیوجتلا و  یف  ۀیرزجلا  ۀـمدقملا  حرـش  یف  ۀینـسلا  دوقعلا  تاءارقلا  یف  عمج  لب  ءایـشا  هریغل  هسفنل و  هطخب  بتک 
ۀـبیرغ ال دـئاوف  عم  هرـشن  قرط  نم  يرزجلا  نبا  تادایز  هیف  داز  ریغـصلا  ماغدالا  یلا  هیف  لـصو  ۀـیبطاشلا  یلع  احرـش  زمهلا و  یلع  ماـشه 

ۀیربلا ریخ  حدـم  یف  ۀئیـضملا  راونالا  قراشم  هامـس  اضیا  اـجزم  ةدربلا  یلع  اـجزم و  ۀـعطق  هنم  بتک  ۀـبیطلا  یلع  هریغ و  حرـش  یف  دـجوت 
یف راربالا  ۀـهزن  رداقلا و  دـبع  خیـشلا  بقانم  یف  رهازلا  ضورلا  سابللا و  ۀبحـصلا و  یف  سافنالا  سئافن  اـضیا  هل  ۀـعامج و  اـنا و  هتـضرق 

یئافولا زعلا  نع  هذخا  هنظا  عبرلاب و  لمعلا  یف  لئاسر  يراخبلا و  حیحص  متخب  يراقلا  عماسلا و  ۀفحت  رارحلا و  سابعلا  یبأ  خیـشلا  بقانم 
ددوتم عضاوتم  لـئاضفلا  یف  كراـشم  اـهب  توصلا  یحبـش  ۀـباطخلا  ثیدـحلا و  نآرقلل و  ةءارقلا  دـیج  ففعتم  عناـق  ماقـسالا  ریثک  وه  و 

راج هل و  هَّللا  ناک  هعم  عجر  مث  جحف  نیعست  عبس و  ۀنس  ۀفیلخلا  یخا  نبا  ۀبحـص  ارحب  اضیا  ۀکم  مدق  دق  ۀکرحلا و  عیرـس  ةرـشعلا  فیطلا 
هباب یف  میظع  ۀیدمحملا  حنملاب  ۀیندللا  بهاوملا  اهنم  رهتـشا  هتافلؤم و  ترثک  فلؤملا  دعب  هتفگ و  عمال  ءوض  لیذ  رد  یکم  دـهف  نب  هَّللا 
یلع فشقتلا  حالصلاب و  رهتـشا  هلمکی و  مل  هلثم  ملـسم  حیحـص  حرـش  تادلجم و  عبرا  یف  اجزم  يراخبلا  حیحـص  یلع  يراسلا  داشرا  و 

ینمظع ۀیناثلا  ۀلحرلا  یف  هتایورم و  هتافلؤمب و  ینزاجا  یلوالا  ۀلحرلا  یف  هب  تعمتجا  امل  حالفلا و  لها  قیرط 
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یف ینغلب  مث  همارم  ۀـیاغ  هغلبی  همارکا و  یف  دـیزی  یلاعت  هّللاف  یترـضحب  هتبترم  یلع  سلجی  مل  یعم و  بداـت  یّنف و  ۀـفرعمب  یل  فرتعا  و 
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نفد رهزالا و  عماـجب  ۀـعمجلا  دـعب  هیلع  یلـص  ۀئامعـست و  نیرـشع و  ثلث و  ۀنـس  مرحملا  عباـس  ۀـعمجلا  ۀـلیل  یف  تاـم  ّهنا  ماـشلل  یتلحر 
بهاوم زا  یترابع  لقن  دعب  دیجم  طمـس  رد  یـشاشق  دمحا  خیـش  هتاکرب و  هَّللا  انعفن  هلثم  هدعب  فلخی  مل  هتمحرب و  هَّللا  هدمغت  ۀـسردملاب 

یلع تأرق  يربکلا و  ننملا  یف  لاق  هناف  انخیـش  دلاو  خیـش  ینارعـشلا  باهولا  دبع  خیاشم  دحا  اذـه  ینالطـسقلا  هتفگ و  ینالطـسق  هیندـل 
بهاوملا نم  ۀعطق  يراخبلا و  یلع  هحرش  بلاغ  يراخبلا  حراش  ینالطسقلا  نیدلا  باهش  خیـشلا  يرقملا  ثدحملا  حلاصلا  ملاعلا  خیـشلا 

نیدلا باهـش  ۀمالعلا  مامالل  ۀیندللا  بهاوملا  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  یکملا  ناهدلا  نیدـلا  جات  هَّللا و  همحر  هظفلب  یهتنا  ۀـیندللا 
سمش خیـشلا  نع  ینومیملا  دّمحم  نب  میهاربا  ۀمالعلا  دنـسملا  خیـشلا  نع  ایلاع  هب  ربخا  هَّللا  همحر  بیطخلا  ینالطـسقلا  دمحم  نب  دمحا 

ۀیعفاشلا ح نییرصملاب و  لسلسم  دنس  اذه  ةزاجإ و  ینالطـسقلا  دّمحم  نب  دمحا  ۀمالعلا  هفلؤم  نع  یلمرلا  دمحا  خیـشلا  نب  دمحم  نیدلا 
ینادیملا دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیشلا  نع  يروفصلا  یفطصم  نب  رداقلا  دبع  خیشلا  نع  ۀیعفاشلا  نییماشلاب و  الـسلسم  هب  ربخا  و 

نب دمحا  ءافولا  وبا  یفوصلا  خیشلا  نع  ۀّیعفاشلا  نیرمعملاب و  السلسم  هفلؤم و  نع  يزغلا  یضرلا  نب  دمحم  نیدلا  ردب  ۀمالعلا  خیـشلا  نع 
مامالا نب  نیدباعلا  نیز  مامالا  نع  ۀیعفاشلا  نییکملاب و  الـسلسم  هفلؤم و  نع  ةزاجإ  يزغلا  دمحم  ردبلا  نع  ةزاجإ  يدیبزلا  لجعلا  دـمحم 

نع ۀیعفاشلا  ۀیفوصلاب و  الـسلسم  ةزاجإ و  فلؤملا  نع  ییحی  مامالا  هدج  نع  هیبا  نع  يروصلا  مرکم  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  رداقلا  دـبع 
یبأ نب  دمحم  بطقلا  خیـشلا  نع  يوانـشلا  یلع  نب  دمحا  بهاوملا  وبا  خیـشلا  نع  یـشاشقلا  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  یفـص  مامالا  هخیش 

دیسلا نع  يوانـشلا  یلا  دنـسلاب  نییندملاب  الـسلسم  هفلؤم و  نع  نیدلا  لالج  نب  دمحم  نسحلا  وبا  ریبکلا  بطقلا  هیبا  نع  يرکبلا  نسحلا 
الب ةزاجإ  فلؤملا  نع  یندـملا  قارع  نب  دّـمحم  نب  یلع  خیـشلا  نع  نیمرحلا  لـیزن  يدنـسلا  هَّللا  دعـس  نب  هَّللا  دـبع  خیـشلا  نع  رفنـضغ 

یلمّرلا دمحا  نب  نیدلا  ریخ  خیشلا  نع  اضیا  نیرمعملا  ۀیفنحلاب و  السلسم  ةریسلا و  بحاص  یماشلا  هَّللا  دبع  یبأ  خیشلا  ۀطساوب  ۀطـساو و 
وبا نیدلا  حور  ۀمالعلا  هخیـش  نع  ۀیکلاملاب  الـسلسم  فلؤملا و  نع  هیبا  نع  یطالبنجلا  لاعلا  دـبع  نب  نیدـلا  نیما  نب  دـمحا  خیـشلا  نع 

ریـضخ نب  دـمحم  خیـشلا  نع  يروهجالا  دـمحم  نب  یلع  داـشرالا  یبأ  ۀـمالعلا  خیـشلا  نع  يرفعجلا  یبلاـعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم 
امهریغ یفارقلا و  نیدلا  ردب  خیشلا  يرفونبلا و 
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حلاصلا خیـشلا  ۀماع و  ةزاجإ  یقـشمدلا  یلبنحلا  یقابلا  دبع  خیـشلا  نع  ۀلبانحلاب  الـسلسم  ۀـصاخ و  نکت  مل  نا  ۀـماع  ةزاجإ  فلؤملا  نع 

ۀصاخ نکت  مل  نا  ۀماع  ةزاجإ  فلؤملا  نع  راجنلا  نب  نیدلا  یقت  خیشلا  نع  یتوهیبلا  نمحرلا  دبع  خیـشلا  یناثلا  مع  نع  یتوهیبلا  دمحم 
ۀمالعلا نع  لدهالا  نیسحلا  نب  رهاط  دیسلا  دنسملا  نع  يدیبزلا  صاخلا  میحرلا  دبع  خیشلا  نع  اضیا  نیرمتعملا  نمیلا و  لهاب  الـسلسم  و 
ةودقلا خیشلا  نع  دمحا  مهضعب  هامس  دق  دمحا و  همسا  نمب  السلسم  کلذک و  ةزاجإ  فلؤملا  نع  ینابیـشلا  عیبرلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع 

ۀفلؤم نع  یلمرلا  دمحا  خیـشلا  نع  يدابعلا  مساق  نب  دمحا  ۀمالعلا  نع  يوانـشلا  دـمحا  خیـشلا  ۀـمالعلا  نع  یـشاشقلا  دـمحم  نب  دـمحا 
يراخبلا حرـش  یلا  يراسلا  داشرا  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  یکملا  ناهدلا  نیدـلا  جات  زین  ینالطـسقلا و  دـمحم  نب  دـمحا  ۀـمالعلا 

نع یشاشقلا  دمحا  خیشلا  نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  ینالطسقلا  بیطخلاب  دمحم  نیدلا  سمش  خیشلا  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ۀمالعلل 
نیدلا باهش  ۀمالعلا  هفلؤم  نع  یلمرلا  دمحا  خیشلا  نع  يدابعلا  مساق  نب  دمحا  ۀمالعلا  نع  يوانشلا  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  مامالا 

هَّللا دبع  یبأ  نیدلا  ردب  دنسملا  ۀمالعلا  لب  لجعلا  دمحا  خیـشلا  نع  ایلاع  هب  ربخا  ینالطـسقلا ح و  بیطخلا  دّمحم  نب  سمـشلا  نب  دمحا 
هتافلؤم عیمجب  هب و  هفلؤم  نع  يزغلا  یضرلا  نب  دمحم 

مجنپ لهچ و  دص و  هجو 

متحلاب و ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یناودلا  یقیدصلا  دعـسا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  هکنآ 
جراخ یف  یمانم  یف  تیار  ینا  وه  اناش و  ۀلاسرلا  هذه  نا  لوقا  ام  لواف  هتفگ  اروز  هلاسر  حرـش  رد  هچنانچ  هتـسناد  ققحتم  تباث و  مزجلا 
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هنا اهلصحم  ۀلیوط  ةرـشبم  یف  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  نیدحوملا  بوسعی  نینمؤملا  ریما  ءاروزلا  یطاش  نم  برق  یلع  مالـسلا  راد  رهاظ  دادغب 
یلاعلا همـساب  ۀنونعم  ۀلاسر  قلعا  نا  یلع  یل  اثعاب  کلذ  راصف  ۀـئالکلا  قیرطب  ینأشب  اینتعم  ۀـیانعلا و  رظنب  یلا  اتفتلم  ناک  هنع  هَّللا  یـضر 

کلت یف  دصقملا  نییعت  یف  اددرتم  تنک  هتبتع و  بارت  رومدب  لاحتکالا  هترایزب و  فرشتلا  تقو  ۀسدقملا  هتضور  یلع  اهولتا  هب و  اکربتم 
ۀبسانمل ملعلا  ۀیهام  قیقحت  یف  اهبتکا  نا  مزعا  تنک  ةراتف  ۀلاسرلا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لوق 
دهشملا ۀّیورغلا و  ۀیـسدقلا  ۀبتعلا  مثلب  داعـستسالل  یلاعت  هَّللا  ینقفو  نا  یلا  رطاوخلا  نم  ءیـش  نیعتی  مل  کلذ و  ریغ  یلابب  رطخی  يرخا  و 

نیدعتسملا یباحصا  نم  دحاو  ینلاس  ۀعجارملا  دعب  مث  مالسلا  ةولصلا و  امهینکاس  یلع  ّیبنلا و  یلع  يرئاحلا  سدقملا 
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ۀمکح باـتک  یلع  أرق  دـق  یّمـسملا و  مسـالا و  نسح  ایاجـسلا  میـشلا و  میرک  قئاـف  نهد  قـئار و  كرد  هل  ناـک  نمم  قئاـقحلا  كردـل 
یلما حناوسلا و  نم  افرط  باتکلا  اذه  ۀثحابم  ءانثا  هل  ررقا  تنک  يدرورهـسلا و  نیدـلا  باهـش  لمکالا  میکحلا  لجالا و  خیـشلل  قارـشالا 

نم برقا  یف  يرطاخ  یف  اهدصاقم  عمتجاف  ۀلاسرلا  هذـه  یلع  مادـقالل  اببـس  هلاؤس  راصف  ۀـلاسر  یف  هل  اهعمجا  نا  حـئاوللا  نم  اضعب  هیلع 
دادمالا تاحفن  نا  تنقیتف  مارت  تناک  یتلا  یه  اهتدجو  مامتلا  دعب  اهیف  ترظن  املف  هتممتا  نا  یلا  لّوالا  دصقملا  نع  الهاذ  تنک  ۀعاس و 

ۀیحتلا و مالسلا و  ةولصلا و  هیلع  ّیبنلا و  یلع  ملحلا  مکحلا و  يدوج  یلع  يوتسملا  روجلا  ۀنیفس  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نم  ّبهت  تناک  اهیف 
ۀسدقملا و دهاشملا  ةرایز  نم  ضیفلا  اذه  نا  یلا  حـیولتلا  نم  هیف  ام  عم  ةرهاظ  ۀبـسانملا  ۀـلجدلا و  مسا  یه  ءاروزلاب و  اهتیمـس  مارکالا و 

بولقلا حاتف  بویغلا  حانم  یلاعت  هَّللا  ۀسنوملا و  فقاوملا 

مشش لهچ و  دص و  هجو 

دعـصتت نیقیلا و  کیتای  یتح  رظنلا  ودب  یف  هنع  کعبط  رف  ام  ۀلوص  هب  رـسکت  کلانه  کلذ  لعجاف  هتفگ  اروز  هلاسر  رد  یناود  زین  هکنآ 
ۀقیقح یلع  فرشت  نایبلا و  هنع  زجعی  ام  نایعلا  نیعب  يرت  نیبملا و  قفالا  یلا 

توملا خا  مونلا  ءایبنالا  هب  تتا  ام  رئاس  میمتتل  مالسلا  هیلع  ثوعبملا  یبنلا  اندّیس  لوق 
مالسلا هیلع  هملع  ۀنیدم  باب  هّرس و  بحاص  لوق  و 

اوهبتنا اوتام  اذاف  مانی  سانلا 
تافارخب ثارتکا  نادـقف  نانـش و  لها  تاوفهب  تالابم  مدـع  ناقیا و  نافرع و  دـیزم  ببـسب  ناود  همالع  هک  تسرهاـظ  زین  تراـبع  نیزا 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فصوب  ار  ناقیا  نامیا و  لها  بولق  دنادیم و  تباث  امزج  امتح و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نایذه  بابرا 
مهتمالع اذهف  دنادرگیم  روبث  جاعزنا و  يالتبم  تیاهنب  ار  روز  تیبصع و  باحصا  رورسم و  جهتبم و  بتارملا  یـصقاب  ملعلا  ۀنیدم  بابب 

ۀفاشل لصاتـسملا  ثیدحلا  اذـه  تبثا  دـق  ینادالا * یـصاقالا و  نیب  هرثام  مئاظعب  مهدـنع  دوهـشملا  یناوّدـلا ) ققحملاب  فورعملا  لیلجلا 
تفتحا نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  یناورلا * ظاحلالا  هنم  تیمع  نم  ّالا  هققحت  یف  باتری  الف  یناجلا * دـحاجلا  قرع  ثتجملا  ئناشلا * دـقاحلا 
یناعملا لتاخملا  دئاحملا  فلخالا  الا  هنع  دصی  ینامملا و ال  لطامملا  غوارملا  لفعالا  الا  هنع  دیحی  و ال  یناودـلا * حامرلاک  بذاوکلا  هب 

همالع تسیناث  بناج  مظاعا  لوبقم  ملـسم و  یناعملا و  ۀعیفر  رخافمب  فوصوم  ینابملا و  ۀـلیلج  همیظع  حـئادمب  حودـمم  یناود  همالع  و 
ۀلمهملا حتفب  یناودلا  یقیدصلا  نیدلا  لالج  انالوم  دعسا  نب  دمحم  هتفگ  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض  رد  يواخس 

349 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع ذـخا  نمم  ریثکلا  ملعلاب  روکذـملا  سراف و  میلقاب  یـضاقلا  یعفاـشلا  ینورزاـکلا  نورزاـک  نم  ۀـیرقل  ۀبـسن  نونلا  فیفخت  ۀـلمهملا و 

ناسارخ و مورلا و  نم  هیلإ  اولحترا  یحاونلا و  کلت  لها  هنع  ذخا  تایلقعلا و  امّیـس  مولعلا  یف  مدقت  لاقبلا و  نب  نسح  يراّللا و  يویحملا 
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یلع حرش  کلذ  نم  ریثکلا  فنص  ءاضقلا و  یف  بوقعی  ناطلسلا  هب  رقتـسا  ینع و  ذخا  نمم  ۀعامج  نم  هیلع  ءانثلا  تعمـس  رهنلا و  ءاروام 
یح نیعست  عبس و  ۀنس  یف  نالا  وه  عضاوت  حالص و  ۀغالب و  ۀحاصف و  عم  دضعلا  یلع  بتک  اذک  هب و  عافتنالا  مع  یسوطلل  دیرجتلا  حرش 

نامث و ۀنـس  یف  هتفگ و  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  رد  ینمیلا  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دـبع  نیعبـس و  عضب و  نبا 
ینورزاکلا نورزاک  نم  ۀیرقل  ۀبسن  نونلا  فیفخت  ۀلمهملا و  حتفب  یناودلا  یقیدصلا  نیدلا  لالج  دعسا  نب  دّمحم  ۀمالعلا  یفوت  نیرـشع 

امیـس مولعلا  یف  مدـقت  لاقبلا و  نبا  نسح  يراللا و  يویحملا  هنع  ذـخا  نمم  ریثکلا و  ملعلاب  روکذـملا  سراف و  میلقاـب  یـضاقلا  یعفاـشلا 
ءانثلا تعمـس  لاق و  هئوض  یف  يواخـسلا  هرکذ  رهنلا  ءاروام  ناسارخ و  مورلا و  نم  هیلإ  اولحترا  یحاونلا و  کلت  لها  هنع  ذخا  تایلقعلا و 

مع یسوطلل  دیرجتلا  حرـش  یلع  حرـش  کلذ  نم  ریثکلا  فنـص  ءاضقلا و  یف  بوقعی  ناطلـسلا  هرقتـسا  ینع و  ذخا  نمم  ۀعامج  نم  هیلع 
یهتنا نیعبس  عضب و  نبا  یح  نیعست  عست و  ۀنس  یف  نالا  وه  عضاوت و  حالص و  ۀغالب و  ۀحاصف و  عم  دضعلا  یلع  بتک  اذک  هب و  عافتنالا 

رحبت ۀیمکحلا و  نونفلا  یف  ۀعساتلا  ۀئاملا  سار  یف  قوفت  دق  هتفگ  یناود  همجرتب  رایخالا  ضور  هیشاح  رد  یـسامالا  بوقعی  نب  دمحم  و 
ۀّیبدالا و مولعلا  يور  ۀـئام  یلا  ۀـبیرق  هتافلؤم  قالخالا و  ملع  فوصتلا و  یف  فنـص  ةءارقلا و  ثیدـحلا و  هقفلا و  نم  ۀیعرـشلا  مولعلا  یف 

خیاشملا نم  ذخا  وه  نورزاکب و  يدـشرملا  عماجلاب  ثدـحملا  یقیدـصلا  دعـسا  انالوم  هدـلاو  نع  هقفلا  ریـسفتلا و  ثیدـحلا و  ۀـّیلقعلا و 
نـصحلا ةءارقلا و  یف  رـشنلا  بحاص  يرزجلا  دّمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  ۀـلملا و  سمـش  مالـسالا  ةاضق  یـضاق  مامالا  خیـشلا  مهنم  ماظعلا 

جاحلا نب  دومحم  نیدلا  لالج  انالوم  نم  هقفلا  ذخا  يراخبلا و  حیحص  امّیس  دیوجتلا ال  یف  ۀمدقملا  ۀیعدالا و  ثیداحالا و  یف  نیـصحلا 
دبع نب  دمحم  مساقلا  یبأ  مالـسالا  ۀّـمئا  ةودـق  مامالا  نع  وه  ینیوزقلا و  دّـمحم  نیدـلا  لالج  خیـشلا  نع  وه  یناتـسورسلا و  حـتفلا  یبأ 

لالج انالوم  لاـق  یناـجرجلا و  ّیلع  نیدـلا  ۀـلملا و  نیز  فیرـشلا  دّیـسلا  نم  تاـیلقعلا  ذـخا  نییلع و  یف  هتجرد  هَّللا  عفر  یعفارلا  میرکلا 
ینعا ۀیلوالاب  لسلسملا  ثیدحلا  هنم  تعمس  ینامرکلا  نومیم  نب  هَّللا  دبع  دجملا  وبا  مالسالا  خیش  یخیاشم  نم  نیدلا 

نومحارلا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
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ءامّسلا یف  نم  مکمحری  ضرالا  یف  نم  اومحرا  نمحرلا  مهمحری 
دبع نیدـلا  رون  خیـشلا  یلع  فراوعلا  باتک  تعمـس  ةزاجالا  یف  هخیاشم  رکذ  یف  هَّللا  همحر  لاق  ۀـبوتکم و  ۀـظوفلم و  ةزاجإ  ینزاـجا  و 
علاط ردـب  رد  یناـکوش  یلع  نب  دـمحم  هداـشرا و  لـالظ  هَّللا  ّدـم  یفاوخلا  رکب  یبأ  نیدـلا  نیز  فراـعلا  خیـشلا  ةءارقب  یـشرقلا  نمحّرلا 

یعفاشلا نورزاک  يرق  نم  ۀیرق  یه  ناود و  یلا  ۀبـسن  یناودلا  نیدلا  لالج  بقلملا  دعـسا  نب  دمحم  هتفگ  عباسلا  نرقلا  دعب  نم  نساحمب 
امیـس مولعلا ال  عیمج  یف  قاف  لاقبلا و  يویحملا و  نع  ملعلا  ذـخا  تافنـصملا  بحاص  تـالوقعملا و  ماـما  سراـف و  ضراـب  مجعلا  ملاـع 

هتذمالت رثاکت  میظع و  تیص  ةریبک و  ةرهش  هل  رهنلا و  ءاروام  ناسارخ و  مورلا و  لها  هیلإ  لحترا  یحاونلا و  کلت  لها  هنع  ذخا  ۀّیلقعلا و 
تافنـصم هل  اهب و  ءاضقلا  رایدلا  کلت  ناطلـس  هالو  ءیـشب و  مهنم  دـحا  ملکتی  مل  ابدات و  مهـسوءر  اوسکن  ملکت  اذإ  ّهنا  مهبدا  نم  ناک  و 

ۀنس 928 تام  عضاوت و  ۀغالب و  ةدئاز و  ۀحاصف  هل  دضعلا و  یلع  ۀیـشاح  بیذهتلا و  حرـش  یـسوطلل و  دیرجتلا  حرـش  اهنم  ۀلوبقم  ةریثک 
نوکیف هرکذ  انمدـق  يذـّلا  خـیراتلا  یف  هتوم  هریغ  خرا  مث  نیعبـس  عضب و  كاذ  ذإ  هرمع  ناک  ایح و  ناـک  ۀنس 897  یف  هنا  يواخـسلا  لاق 

رحبت تیاغ  زا  یناود  دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  هتفگ  ریسلا  بیبح  رد  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  ۀنس و  نیعـست  وحن  شاع  دق  اذه  یلع 
رد دوب و  قئاف  مدآ  ینب  ءاملع  یمامت  ملاـع و  يالـضف  عیمج  رب  لوصا  عورف و  ثحاـبم  رد  تراـهم  لاـمک  زا  لوقنم و  لوقعم و  مولع  رد 

نارقا لاثما و  زا  قبـسلا  بصق  نیرخاتم  تایبخ  حـیولت  نیمدـقتم و  تایفخ  حیـضوت  لئاسر و  تالـضعم  لالحنا  لـئاسم و  قیقحت  نادـیم 
هک نوزخم  رارسا  تشاد و  روهظ  هولج  شتریصب  رظن  رد  دوب  بوجحم  افخ  رس  رد  یـسوط  همالع  یلع و  وبا  زا  هک  نونکم  نونف  دوبریم 

تشاگنیم  شریمض  هحفص  رب  یناحبس  تیانع  ملق  دوب  هدنام  موتکم  یناث  لوا و  ملعم  زا 
یباتک  عماج  ار  لضف  نونف  یباتفا  دوب  ار  ملع  رهپس 
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لاـمعا زا  هک  ناود  هیرق  رد  دوـب و  روهـشم  شناد  تیـص و  وـلعب  هک  تسدعـسا  نیدـلا  دعـس  اـنالوم  دـشرا  دـلو  نیدـلا  لـالج  اـنالوم  و 
رخآلاب تشاد و  لاغتشا  لیصحتب  دوخ  دجام  دلاو  دزن  تسخن  يولوم  بانج  دومرفیم و  مادقا  هیعرـش  يایاضق  لصف  عطقب و  تسنورزاک 

زا گرزب  ود  نیا  تشامگ و  لامک  بسک  رب  تمه  لاقب  هاش  نسح  هجاوخ  يرانکـشوک و  نیدـلا  یحم  اـنالوم  سرد  رد  هتفاتـش  زاریـشب 
دندومنیم و مایق  هدافا  سرد و  مزاولب  زاریش  رد  رقنسیاب  دمحم  ازریم  نامز  رد  دندوب و  زاتمم  تلیضف  ملع و  روفوب  فیرش  ققحم  هذمالت 
رد هدرک  تالوادتم  زا  یـضعب  هعلاطم  دراد  دیفم  یحرـش  علاوط  رـس  رب  هک  يرانلگ  نیدلا  مامه  انالوم  سرد  رد  نیدلا  لالج  انالوم  اضیا 

تیلباق هطساوب  هصقلا  هدروآ  ياجب  ذملت  طئارش  دوب  دنمـشناد  دیـس  هک  یجیا  نیدلا  یفـص  خیـش  تمدخ  رد  ثیدح  ملع  باستکا  تقو 
هک دوب  بابش  نس  رد  يولوم  بانج  زونه  یلزی  مل  تیانع  ضحمب  هکلب  یلصا 
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رد شناد  ضاـیر  شراـبرهوگ  ملق  باحـس  تاحـشر  زا  تشگ و  رطعم  موـلع  رازلگ  ناممـشتم  ماـشم  شتـالامک  لـئاضف و  میمـش  زا  هک 

مور و نیقارع و  راصما  راطقا  زا  ازریم  بوقعی  نسح و  ریما  تلود  مایا  رد  مرجال  تشذـگرد  مرا  ناتـسوب  تحاس  زا  تراـضن  ترـضخ و 
دندوب و شتمزالم  هجوتم  شناد  ملع و  بسک  دـیماب  لضافا  مظاعا  ناسارخ  ناجرج و  ناتـسربط و  نامرک و  زمره و  ناجیابرذآ و  ناّرا و 

هاگدنچ بابـش  مایا  رد  بانج  نآ  دـندومنیم و  تالامک  راونا  سابتقا  شراثآ  ضیف  ریمـض  هعـشا  زا  یمظع  تداعـس  نآ  كاردا  زا  دـعب 
ماـتیالا راد  ار  نآ  هک  مگیب  هسردـم  رد  مهم  نا  زا  افعتـسا  زا  دـعب  دوب و  هدرک  یلوغـشم  هاـش  ناـهج  ازریم  نب  فسوی  هدازریما  ترادـصب 

قلعت لالقتـسالا  ثیح  نم  سراف  کلامم  يایاضق  بصنم  ولنویوققآ  نیطالـس  تلود  نامز  رد  دومنیم  مایق  هدافا  سرد و  مزاولب  دنیوگ 
بانج تشامگیم و  هیعرـش  يایاضق  لصف  رب  تمهن  یلاع  تمه  دـشیم  غراف  سرد  زا  هاگ  ره  تشاد و  لامک  لضف و  لـها  عجرم  ناـب 
حراش رظنب  هلاسر  نآ  دومن و  فینـصت  تقد  لامک  رد  هیـشاح  یجـشوق  یلع  اـنالوم  دـیرجت  حرـش  رب  یناگدـنز  ماـیا  هطـساوا  رد  يولوم 

رب هتشون و  هیشاح  روکذم  باتک  رب  ناوا  نآ  رد  مه  دمحم  نیدلا  ردص  ریما  اما  دوشگ  شفیصوت  فیرعتب و  نابز  فاصنا  يور  زا  هدیسر 
هتسویپ سایق  نیرب  هدروآ و  ملق  رد  نانخس  نآ  ور  تهج  رتشیپ  زا  رتهب  رگید  هیـشاح  بانج  نآ  هدرک و  تاضارتعا  يولوم  بانج  هیـشاح 
دیفتـسم هتخاس  سلاجم  ناشیا  عبط  قئاقد  قیقحت  تهج  دوبیم  زاریـش  یلاو  سک  ره  هدیماجنا و  عوقوب  تاثحابم  رحبتم  ملاع  ود  نآ  نایم 
هدـینادرگ امتنا  تغالب  هماخ  هتـشاگن  تمکح  ملع  رد  هک  تسا  روز  هلاسر  رگید  يولوم  باـنج  فیناـصت  هلمج  زا  دـیدرگیم  روهرهب  و 

هتفر فجنب  هک  یتقو  رد  نیدلا  لالج  انالوم  هک  هدومن  عامتسا  یناحبسلا  دییاتلاب  ادیؤم  لاز  ینامرک ال  نیدلا  دجم  خیـش  زا  فورح  مقار 
ناب دومنیم و  فینـصت  ار  هلاسر  نآ  هداتـسیا  ياپ  رب  يزور  ۀـیحتلا  مالـسلا و  هیلع  هانپ  تیالو  هاش  ترـضح  تلزنم  سدـق  هضور  رد  دوب 
لح تهج  هاگدنچ  زا  دعب  يولوم  بانج  نیتم  رـصتخم و  تیاغب  تسینتم  اروز  نوچ  دینادرگ و  موسوم  اروز  هب  ار  فینـصت  نآ  تبـسانم 

قارشا تمکح  ملع  رد  هک  تسلکایه  حرـش  تافـص  هدیدنـسپ  ملاع  نا  تافلؤم  زا  رگید  دیـشک  اشنا  کلـس  رد  حتفم  حرـش  نآ  تارابع 
لخاد دش  هتـشون  يرـصان  قالخا  ربارب  رد  هک  یلالج  قالخا  بجاو و  تابثا  هلاسر  نینچمه  دومرف و  ریرحت  لوتقم  نیدـلا  باهـش  خـیش 
هیـشاح بیذـهت و  هیـشاح  هیـسمش و  هیـشاح  هدومن  مقر  تادافا  ملق  موقرم  هلوادـتم  بتک  رب  هک  یـشاوح  هلمج  زا  تسیولوم و  تافنـصم 

دیحوت و هملک  بیکرت  صالخا و  هروس  ریسفت  ظفاح و  تیب  حرش  تایعابر و  حرش  هیدضع و  دئاقع  حرش  هیعفاش و  راونا  هیشاح  علاطم و 
دمحم نیدـلا  لالج  انالوم  تافو  روطـسم  هبلط  لضافا  ینامز  رئامـض  حاولا  رب  بتک  نآ  تاکن  تسروهـشم و  تیاغب  ةالـص  هیبشت  هلاسر 
حتاوف رد  يذبیم  نیـسح  نیدلا  لامک  یهتنا و  دوب  لاس  داتفه  رب  هدایز  شتایح  تدم  دومن  يور  ینامز  كدناب  هاشداب  متـسر  لتق  زا  دعب 

هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوید  حرش 
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دبع نیدلا  یفـص  دیـسلا  لماکلا  یقتلا  لماعلا  ملاعلا  خیـشلا  نع  هلالظ  هَّللا  دلخ  یناودلا  دمحم  نیدـلا  لالج  انالوم  ۀـمالعلا  انذاتـسا  لقن 
ملاع لجر  وه  یلـصوملا و  نیدـلا  ناهرب  خیـشلا  نع  رکب  وبا  خیـشلا  یقتملا  ملاعلا  لضافلا  یل  رکذ  لاق  هنا  هرـس  سدـق  یکیـالا  نمحرلا 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 284 

http://www.ghadirestan.com


فطتخاف یمع  نبا  هلتقف  هلتق  یلا  سانلا  ردابتف  نابعث  انیلع  جرخ  الزنم و  انلزناف  جحلا  دیزت  ۀکم  یلا  رصم  نم  انهجوت  انا  عرو  حلاص  لضاف 
ناک املف  میظع  رما  کلذ  نم  سانلا  لصحف  کلذ  یلع  اوردقی  ملف  هدر  نودـیری  باکرلا  لیخلا و  یلع  سانلا  ردابت  هیعـس و  يرن  نحن  و 

انا اذإ  متیأر و  امک  یب  عنصف  هومتیار  يّذلا  نابعثلا  اذه  تلتق  نا  ّالا  وه  ام  لاقف  کناش  ام  هانلأسف  راقولا  ۀنیکـسلا و  هیلع  ءاج و  راهنلا  رخآ 
یل لاق  یب و  قصل  لجر  اذإ  ّیلع و  اورثاـکتف  یّمع  نبا  تلتق  مهـضعب  یخا و  تلتق  مهـضعب  یبأ و  تلتق  مهـضعب  لوقی  نجلا  نم  موق  نیب 
انرص املف  ۀبطصم  یلع  ریبک  خیش  یلا  انلصو  یتح  انرسف  عرـشلا  یلا  اوریـس  نا  مهیلإ  راشاف  کلذ  تلقف  ۀیدمحملا  ۀعیرـشلاب  هّللاب و  انا  لق 

لزنملا اذه  انلزن  مارحلا  هَّللا  تیب  دفو  نحن  امنا  هّلل  اشاح  تلقف  انابا  لتق  هنا  هیلع  یعدن  دالوالا  لاقف  هیلع  اوعدا  هلیبس و  اولخ  لاق  هیدی  نیب 
ۀلخنلا نطبب  تعمس  هلیبس  اولخ  لاق  یتلاقم  خیشلا  عمس  اّملف  هتلتقف  هتبرضف  هلتق  یلا  سانلا  ردابتف  نابعث  انیلع  جرخف 

هَّللا یلو  هاش  دوق و  ۀید و ال  الف  لتقف  هّیز  ریغب  ییزت  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع 
ینانبلا فیطللا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  ثدـحملا  لضافلا  رمعملا  خیـشلا  انربخا  لاق  هیبا  نع  رهاط  وبا  انربخا  هتفگ  رداون  رد  بطاـخم  دـلاو 

رهنلا دمحا  نب  دمحم  هدلاو  نع  رادلا  یکملا  لصالا  یلاو  رهنلا  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  بطق  یتفملا  نم  ۀـماعلا  هتزاجاب  ۀـبتاکم  ةزاجإ 
نمحرلا دبع  نیدلا  یفص  لماکلا  یقتملا  لماعلا  ملاعلا  خیشلا  انا  لاق  هنا  یقیدصلا  یناودلا  دمحم  نیدلا  لالج  ققحملا  ذاتسالا  نع  یلاو 

لـضاف ملاع  لجر  وه  یلـصوملا و  نیدـلا  ناهرب  خیـشلا  نع  رکب  وبا  خیـشلا  یقتلا  ملاعلا  لضافلا  ینرکذ  یل  لاق  هنا  هرـس  سدـق  قحـاللا 
يرن نحن  فطتخاف و  یمع  نبا  هلتقف  هلتق  یلا  سانلا  ردابتف  نابعث  انیلع  جرخ  انلزنف و  جحلا  دیزت  ۀکم  یلا  رـصم  نم  انهجوت  انا  عرو  حلاص 

ءاج راهنلا  رخآ  ناک  املف  میظع  رما  کلذ  نم  انل  لصحف  کلذ  یلع  اوردـقی  ملف  هدر  نودـیری  باکرلا  لیخلا و  یلع  سانلا  ردابت  هیعس و 
نم موق  نیب  انا  اذإ  متیار و  امک  یب  عنـصف  هومتیار  يذـّلا  نابعثلا  اذـه  تلتق  نا  الا  وه  ام  لاقف  کناش  ام  هاـنلأسف  راـقولا  هنیکـسلا و  هیلع  و 

هّللاب و انا  لق  یل  لاق  یب و  قصل  لجر  اذإ  یلع و  اورثاکتف  یّمع  نبا  تلتق  مهضعب  یخا و  تلتق  مهـضعب  انابا و  تلتق  مهـضعب  لوقی  ّنجلا 
لاق هیدی  نیب  انرص  املف  ۀبطصم  یلع  ریبک  خیش  یلا  انلصو  یتح  انرسف  عرشلا  یلا  اوریـس  نا  مهیلإ  راشاف  کلذ  تلقف  ۀیدّمحملا  ۀعیرـشلاب 

اولخ
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ردابتف نابعث  انیلإ  جرخف  لزنملا  اذه  انلزن  مارحلا  هَّللا  تیب  دفو  نحن  اّمنا  هّلل  اشاح  تلقف  انابا  لتق  هنا  یعدن  دالوالا  لاقف  هیلع  اوعدا  هلیبس و 
هلیبس اولخ  لاق  یتلاقم  خیشلا  عمس  املف  هتلتقف  هتبرضف  هلتق  یلا  ساّنلا 

دوق ۀید و ال  الف  لتقف  هیز  ریغب  لکشت  ایزت و  نم  لاق  هنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  ۀلخن  نطبب  تعمس 
هدنسب یفیرشلا  یضترم  دمحم  ریمالا  ذاتسالا  نع  میقم  دمحم  انالوم  ذاتسالا  عمس  هنا  هرس  سدق  يولهدلا  قحلا  دبع  خیشلا  طخب  تدجو 

نع يذبیملل  حتاوفلا  باتک  یف  تدجو  هلثمب  یناودلا  دّمحم  نیدلا  لالج  ۀمالعلا  ققحملا  دمحم  انالوم  ذاتسالا  نع  نیتطساوب  وا  ۀطساوب 
دوخ راید  رد  لوا  ناشیا  ترـضح  هتفگ و  دوخ  دـلاو  رکذ  رد  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  بحاصهاش  هلثم و  یناودـلا  نیدـلا  لالج  اـنالوم 

دندوب و هدومرف  ملع  نیا  ذخا  تیارد  قیرطب  هدینارذگ  دوخ  راوگرزب  دـلاو  تمدـخب  يراخب  حیحـص  ةاکـشم و  لثم  ثیدـح  بتک  ضعب 
لیـصفتب مولعلا  جذومنا  لـئاوا  رد  ناـشیا  ثیدـح  دنـس  دـسریم و  یناود  نیدـلا  لـالج  ـالم  اـت  دـهاز  دـمحم  ریم  هطـساوب  ناـشیا  دـنس 
تافنـصم تسلخاد و  هینـس  ماخف  هلجا  مالعا و  رباکا  تایورم  تازاـجا و  رد  یناود  همـالع  تافنـصم  هک  دـنامن  بجتحم  تسروکذـم و 

دعـسا نب  دّمحم  نیدلا  لالج  ققحملا  ذاتـسالا  فیناصت  هتفگ  ممهلا  ظاقیال  ممالا  باتک  رد  میهاربا  لماش  نا  زا  جاجتحا  لقن و  رب  ناشیا 
نب فسوی  الم  نب  فیرـش  دمحم  الم  ققحملا  ذاتـسالا  یلع  ةءارق  یلاعت  هَّللا  همحر  یناودلا  یقیدصلا  یلع  نب  میحرلا  دبع  نب  دـمحم  نب 

مظعم هیلع  تأرق  اهلامکب و  فنـصملل  اهتیـشاح  عم  اهلامکب  ءاروزلا  ۀلاسر  حر  یقیدصلا  یناروکلا  نیدلا  لامک  الم  نب  دومحم  یـضاقلا 
ینیـسحلا نیـسح  ـالمل  هتیـشاح  یغاـبرقلا و  دـمحم  نب  فسوی  ـالمل  هتیـشاح  مظعم  عـم  ۀنـس  ۀنـس 1053  دـضعلل  رهاوجلا  نوـیعل  هحرش 

ۀلاسّرلا نم  ینازاتفتلا و  بیذـهتلا  یلع  هتیـشاح  نم  اـفارطا  يزارلا و  بطقلل  ۀیـسمشلا  حرـشل  هتیـشاح  نم  اـفارطا  هیلع  تأرق  یلاـخلخلا و 
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هرس سدق  دمحا  نیدلا  یفص  هّللاب  فراعلا  انخیش  یلع  ۀیدضعلا  دئاقعلا  هحرـش  نم  افرط  تأرق  ۀنس 1053 و  بجاولا  تابثا  یف  ةدیدجلا 
یمکحلا دمحم  نب  یلع  هیقفلا  نع  ةزاجإ  فیرش  دمحم  ذاتـسالا  ۀیاورب  نونفلا  بتک  نم  هیوری  اّمل  اهرئاسل و  ةزاجإ  ءاروزلا و  نم  افرط  و 

دبع نع  یمکحلا  يوانشلا و  نع  امهتیاورب  هرس  سدق  يوانشلا  بهاوملا  یبأ  هخیـش  نع  هرـس  سدق  دمحا  نیدلا  یفـص  انخیـش  ۀیاورب  و 
نیدلا فرـش  هیقفلا  نع  یکملا  دهف  نب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نب  هَّللا  راج  همع  نع  یکملا  دـهف  نب  زیزعلا  دـبع  نب  رداقلا  دـبع  نب  نمحرلا 

رمع نب  دـمحا  سابعلا  یبأ  باهـشلا  يدـیبزلا و  ینمیلا  یناندـعلا  یکعلا  يولعلا  لیعامـسا  نب  میهاربا  نیدـلا  ناـهرب  هیقفلا  نب  لیعامـسا 
ققحملا نع  امهتیاورب  يزعتلا  ایسن  ینادمهلا  یبعرشلا 
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یناودلا لالجلا  هخیـش  نع  یعفاشلا  یجیالا  اّما  ینیـسحلا  ابا  ینـسحلا  هَّللا  دیبع  نیدـلا  رون  دیـسلا  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  فیفع  دیـسلا 

هتفگ هدومن  عمج  یمیجع  نسح  دوخ  خیـش  تایورم  نا  رد  هک  علطتملا  ۀیافک  رد  یکملا  ناهدـلا  نیدـلا  جات  هتایورم و  هتافیلات و  عیمجب 
امهب ربخ  یقیدصلا  یناودلا  دّمحم  نب  دعسا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  ذاتسالا  ۀمالعلا  بطقلل  ۀیسمشلا  حرـش  یلع  ۀیـشاح  بیذهتلا و  حرش 

هیلإ و تاراشالا  دنـس  یف  رم  امب  امهب  ربخا  امهفلؤم و  نع  هدازدیؤم  نمحرلا  دبع  ۀمالعلا  یلا  نیدلا  ردص  ریم  ۀـمالعلا  ۀیـشاح  یف  رم  امب 
سابع نب  مساقلا  وبا  ازریم  ۀـمالعلا  نع  ینیـسحلا  يروهاللا  ینامرکلا  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  دـمحم  ۀـمالعلا  نع  امهب  ربخا 
نیدلا لامج  هجاوخلا  ۀمالعلا  نع  دامادلاب  روهـشملا  يدابآرتسألا  دّـمحم  نب  رقابلا  دـمحم  دیـسلا  ذاتـسالا  نع  یمعالاب  ریهـشلا  ینالتخلا 

نب ملاس  امهب و  رکذف  یناودلا  یقیدصلا  میحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  دعـسا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  ۀمالعلا  امهفلؤم  نع  يزاریـشلا  دومحم 
؟؟؟ ۀفرعمب هلاسر ؟؟؟ رد  يرصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع 

روهـشملا یقیدصلا  دعـسا  نب  دّمحم  نیدـلا  لالج  ذاتـسالا  فیناصت  اّما  هتفگ و  هدروآ  مهارف  دوخ  دـلاو  تایورم  نا  رد  هک  دانـسالا  ولع 
یـضاقلا نب  فسوی  الم  نب  فیرـش  الم  ۀمالعلا  نع  روجالا  یلاعت  هَّللا  هغلب  روکذملا  يدرکلا  میهاربا  خیـشلا  نع  دلاولا  اهیوریف  یناودـلاب 

نع یـشاشقلا  دـمحا  خیـشلا  هخیـش  اضیا  هیوری  یمکحلا و  دـمحم  نب  یلع  هیقفلا  نع  یقیدـصلا  یناروکلا  نیدـلا  لامک  الم  نب  دومحم 
یکملا دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نع  یمکحلا  يوانـشلا و  ینعا  امهتیاورب  يوانـشلا  دمحا  بهاوملا  یبأ  خیـشلا 

لیعامـسا نب  میهاربا  نیدلا  ناهرب  هیقفلا  نب  لیعامـسا  نیدلا  فرـش  هیقفلا  نع  یکملا  دـهف  نب  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  نب  هَّللا  راج  همع  نع 
دیـسلا ققحملا  نع  امهتیاورب  يرغتلا  ینادمهلا  یبعرـشلا  رمع  نب  دمحا  سابعلا  یبأ  باهـشلا  يدـیبزلا و  ینمیلا  یناندـعلا  یکملا  يولعلا 
روصنم خیـشلا  نب  یلع  خیـشلا  نب  دمحم  یناودلا و  لالجلا  هخیـش  نع  یجیالا  هَّللا  دیبع  نیدلا  رون  دیـسلا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  فیفع 

نب دمحم  نیدلا  لالج  ققحملا  وه  یناودلا و  لالجلا  تافنـصم  هتفگ  ۀیناونـشلا  دـیناسالا  نم  الع  امیف  هینـسلا  رردـلا  باتک  رد  یناونـشلا 
هخیش نع  يواربلا و  یسیع  خیشلا  انخیـش  نع  ةزاجإ  اهیورا  یلاعت  هَّللا  همحر  یناودلا  یقیدصلا  یلع  نب  میحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  دعـسا 

فسوی الم  نع  فیرش  الم  ققحملا  ذاتسالا  یلع  تأرق  هَّللا  همحر  الئاق  رینملا  انخیش  نع  میهاربا ح  الملا  نع  يرـصبلا  ملاس  نع  يرکذلا 
اهلامکب و صملل  اهتیشاح  عم  اهلامکب  ءاروّزلا  هتلاسر  هحور  یلاعت  هَّللا  حور  یقیدصلا  یناروکلا  نیدلا  لامک  الم  نب  دومحم  یضاقلا  نب 
یغابرقلا و دمحم  نب  فسوی  المل  هتیـشاح  مظعم  عم  فلالا  دعب  نیـسمخ  تنـس و  ۀنـس  دـضعلل  رهاوجلا  نویعل  هحرـش  مظعم  هیلع  تأرق 

بیذـهتلا یلع  هتیـشاح  نم  اـفارطا  يزارلا و  بطقلل  ۀیـسمشلا  هتیـشاح  حرـش  نم  اـفارطا  هـیلع  تأرق  یلاـخلخلا و  نیـسحلا  ـالمل  هتیـشاح 
نیدلا یفص  هّللاب  فراعلا  انخیش  یلع  ۀیدضعلا  ۀلاسرلل  هحرـش  نم  افرط  هیلع  تأرق  بجاولا و  تابثا  یف  ةدیدجلا  هتلاسر  نم  ینازاتفتلا و 

نب یلع  هیقفلا  نع  ةزاجإ  فیرش  دمحم  داتسالا  ۀیاورب  نونفلا  بتک  نم  هیوری  امل  اهرئاسل و  ةزاجإ  ءاروزلا و  نم  افرط  هرس و  سدق  دمحا 
نع یمکحلا  يوانشلا و  ینعا  امهتیاورب  يوانشلا  بهاوملا  یبأ  هخیش  نع  هرس  سدق  دمحا  نیدلا  یفص  انخیـش  ۀیاورب  یمکحلا و  دمحم 

ناهرب هیقفلا  نب  لیعامـسا  نیدلا  فرـش  هیقفلا  نع  زیزعلا  دبع  نب  هَّللا  راج  نع  یکملا  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 
امهتیاورب ابسن  ینادمهلا  یبعرشلا  رمع  نب  دمحا  باهشلا  يدیبزلا و  ینمیلا  یناندعلا  یکعلا  يولعلا  لیعامسا  نب  میهاربا  نیدلا 
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355 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هخیـش نع  یعفاشلا  یجیالا  اّما  ینیـسحلا  ابا و  ینـسحلا  هَّللا  دبع  نیدلا  رون  دیـسلا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  نیدـلا  فیفع  دیـسلا  ققحملا  نع 
نیدـلا لالج  تافلؤم  هتفگ  رتافدـلا  دانـساب  رباکالا  فاحتا  رد  یناعنـصلا  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  یلاـعت و  هَّللا  همحر  یناودـلا  لـالج 
نمحرلا دبع  نع  یمکحلا  دمحم  نب  یلع  نع  فیرـش  دمحم  نع  يدرکلا  میهاربا  یلا  مدقتملا  داتـسالاب  اهیورا  یناودلا  دعـسا  نب  دمحم 

فیفع دیسلا  نع  يدیبزلا  ینمیلا  یکعلا  يولعلا  میهاربا  نب  لیعامـسا  نع  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  هَّللا  راج  همع  نع  دهف  نب  رداقلا  دبع  نب 
تافنصم اّما  هتفگ و  دراشلا  رصح  رد  يدنسلا  یلع  دمحا  نب  دباع  دمحم  فلؤملا و  نع  یجیالا  ینسحلا  هَّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا 

دمحم خیـشلا  یمع  نع  اهیوراف  یناودـلا  یقیدـصلا  یلع  نب  میحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دعـسا  نب  دـمحم  نیدـلا  لالج  ققحملا  ذاتـسالا 
رداقلا دبع  ۀکم  یتفم  نع  يدنسلا  روفغلا  دبع  نب  مشاه  دمحم  خیشلا  نع  هیبا  نع  يدنـسلا  يراصنالا  بوقعی  نب  دارم  دمحم  نب  نیـسح 
زیزعلا دبع  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نع  يوانشلا  بهاوملا  یبأ  نع  یشاشقلا  دمحا  خیـشلا  نع  یمیجعلا  نسح  خیـشلا  نع  یفنحلا 
یکعلا يوـلعلا  لیعامـسا  نب  میهاربا  نیدـلا  ناـهرب  نب  لیعامـسا  نع  یکملا  دـهف  نب  زیزعلا  دـبع  نب  هَّللا  راـج  همع  نع  یکملا  دـهف  نـب 
یناودلا لالجلا  هخیش  نع  یعفاشلا  یجیإلا  اّما  ینیسحلا  ابا  ینـسحلا  هَّللا  دبع  نب  نیدلا  رون  دیـسلا  نب  نمحرلا  دبع  نع  يدیبزلا  یناندعلا 

ۀقرفلا نم  دارملا  نییعت  یف  یسوطلا  نیدلا  ریصن  ذاتسالا  عم  انثحب  رهطملا  نبا  لاق  هتفگ  ضفاون  رد  یجنزرب  لوسرلا  دبع  نب  دمحم  دیس  و 
نوفلاخی مهناف  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  الا  یه  ام  ةریثک و  ۀفلاخم  قرفلا  رئاسل  ۀفلاخم  ۀقرفلا  کلت  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یلع  يأّرلا  رقتـساف  ۀیجانلا 

یناودلا ققحملا  ذاتـسالا  هنع  هلقن  دق  لوصالا و  رثکا  یف  نوبراقتم  مهناف  قرفلا  نم  مهریغ  فالخب  ةریثک  ۀفلاخم  قرفلا  عیمج  نم  مهریغ 
هک دنکیم  لقن  یسوط  نیدلا  ریصن  زا  لالج  الم  هتفگ  نیتمیرکلا  رون  رد  ینیسح  نیدلا  رمق  مهیلع و  هضقن  ۀیدضعلا و  دئاقعلا  حرـش  یف 

ةردقلا ءاملعلل و  ملعلا  بهو  هنال  ارداق  املاع  یمس  لب  مهنع  هَّللا  یضر  تیبلا  لها  نم  ملاع  لاق  ام  معن  تسا  هتشون  ملعلا  ۀلاسر  حرـش  رد 
ردـقم ةویحلا  بهاو  یلاعت  يراـبلا  مکیلإ و  دودرم  مکلثم  عونـصم  مکل  قولخم  هیناـعم  قدا  یف  مکماـهواب  هومتزیم  اـم  لـک  نیرداـقلل و 
ءالقعلا لاح  اذکه  هل و  نانوکی  نمل ال  ناصقن  امهمدع  نأ  روصتی  اهناف  اهل  امک  نیتنابز  یلاعت  هّلل  نا  مهوتی  راغـصلا  لحنلا  لعل  توملا و 

هئابآ نع  هنع و  هَّللا  یـضر  رقابلا  دمحم ع  مامهلا  مامالا  ملاعلا  هارا  دسیونیم  روکذم  مالک  لقن  دعب  لالج  الم  هب  یلاعت  هَّللا  نوفـصی  امیف 
قیقدتلا دروم  قیقحتلا  ردصم  نم  ردص  قینا  قیشر  مالک  اذه  مارکلا و 

متفه لهچ و  دص و  هجو 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يذبیملا  يدزیلا  نیدـلا  نیعم  نب  نیـسح  نیدـلا  لامک  یـضاق  هکنآ 
نآ زا  لالدتسا  جاجتحاب و  هتشاگنا و  ققحتم  تباث و  نیقیلا  عطقلاب و  ملس 

356 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دشابیم روهـشم  حتاوفب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  بوسنم  ناوید  رب  دوخ  حرـش  رد  هچنانچ  هتـشارفا  قیقحت  تفـصن و  مالعا 

تیهام نامـسآ  رد  هک  تسیا  هراتـس  رتنشور  ملع  هک  تسین  یفخم  تقیقح  لزانم  نارواجم  تقیرط و  لحارم  نارفاسم  رب  دـعب  اما  هتفگ 
کلس رد  تشگ  هتسارآ  تمکح  رویزب  هک  هقطان  سفن  ره  دبای  نتفگش  تمـس  وا  تقیقح  نمچ  رد  هک  تسیاهچنغ  رتکزان  دبات و  ناسنا 

تسین و ناج  ار  وا  هک  دشاب  یندب  نوچ  هدشن  یلاح  ملع  هیلحب  هک  یلمع  هتشون  وا  دادعتـسا  نیبج  رب  يدبا  تداعـس  ماقرا  تسا و  هتـشرف 
لئاقلا  رد  هّلل  تسین و  ناور  یبلق  تیاغ  زا  هدیسرن  تمکح  هکسب  هک  یلد 

ءابطا مهیف  مه  یضرم و  سانلا  ءایحا و  ملعلا  لها  یتوم و  سانلا 
ءاملظ رونلا  یف  ام  رون و  ءامس  هقوف م  ملعلا  لها  ضرا و  سانلا  و 

ءاضعا لیثمتلا  یف  سانلا  رئاس  مهّلک و  قلخلا  سار  ملعلا  ةرمز  و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 287 

http://www.ghadirestan.com


یعابر  تسدوهش  هبترم  ماوق  دوجو و  هلسلس  ماظن  قئاقد و  زومر  حابصم  قئاقح و  زونک  حاتفم  ملع 
دهد هاگآ  ناج  كاپ و  لد  تملع  دهد  هار  تفرعم  لامکب  تملع 

دهد هّللاب  ءاقب  یبلط  قح  رو  دهد  هاج  ارت  ینک  بلط  هاج  رگ 
مکحب و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
تسروطسم و يذمرت  عماج  رد  هک 

هناسل ّیلع  ۀمکحلا و  نازیم  انا 
توکلم نطابب  دنـشاب  هجوتم  هک  تسبجاو  ناـفرع  قیحر  ناـبراش  ناـقیا و  قیرط  ناـبلاط  رب  تسروکذـم  یلازغ  ماـما  هیلقع  هلاـسر  رد  هک 

فقاو تمارک  ریرس  دیـشمج  تماما  رهپـس  دیـشروخ  نیلماکلا  بولطم  نیلـصاولا  بوسعی  نینـسحملا  ماما  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نطوم 
تیالو باتک  هحتاف  تورم  راثآ  ردصم  توتف  راونا  رهظم  هدهاجم  نونف  عمجم  هدهاشم  نویع  عبنم  توسان  جرادم  فراع  توهال  جراعم 

ورس تحاصف  نگل  عمش  تداعس  کلف  بطق  تدایـس  هرئاد  زکرم  تیاده  هلاسر  هجابید  تیانع  هفیحـص  ناونع  تیاصو  فحـصم  همتاخ 
ءامـسا و هنیئآ  رـشبلا  دیـس  ترـضح  زار  بحاص  ردـق  اضق و  همکحم  یـضاق  تحامـس  يامـس  رمق  تحالم  ناوخ  کمن  تحابـص  نمچ 

صنب صوصنم  یهاش  تفالخ و  هبترم  قئال  یهلا  تافص 
هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

هتـسکش و مهرد  ار  برع  ءاحـصف  تاـقبط  زا  هقبط  وا  مـالک  راـقفلا  وذ  زا  هرقف  ره  هکنآ  هاـجتنا  هَّللا  نکل  هـتیجتنا و  اـم  صفب  صوـصخم 
هعطق  هتسویپ  وا  تیاده  بحاص  لد  هطقنب  تیالو  تیالو  نایلاو  هلسلس 

باتفا  ربنق  يور  زا  مادم  دریگیم  رون  تسه  نیرادلا  یف  هجولا  ضایب  نوچ  ار  شربنق 
باتفا  رب  رد  خرچ  زا  دنک  قرزا  هقرخ  وا  رهم  ریغ  یفاص ز  تفص  یفوص  دوش  نوچ 

باتفآ  رثوک  ضوح  رانک  رب  ددرگ  ماج  قلخب  رثوک  تبرش  دناسر  نوچ  تمایق  رد 
باتفآ  رد  یتف  ینیبیم  هچ  رهب  زا  هنرو  شقن  درک  دوخ  هنیس  رد  یلع  الا  یتف  ال 

باتفآ  روصم  مد  ره  دوش  نم  لایخ  رد  راکشآ  مزاس  هک  مهاوخ  شخر  زا  یلاثم  رگ 
باتفا  رکاچ  داقنم و  ناجب  ار  وا  دشن  رگ  شتعاط  يارب  يدیدرگزاب  برغم  یک ز 

ص: ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  باتفا  رمخم  شهاگرد  كاخ  زا  رگم  دش  غیردـیب  ملاع  ماع  صاخب و  دـشخبیم  رون 
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باتفآ  رد  ام  شرهم ز  اب  دییاز  اییوگ  شمنیبیم  تفرعم  رون  قرغ  رس  ات  ياپ 
ریما بلاغلا  هَّللا  دـسا  نیقتملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  بلاط  لک  بولطم  بصانم  مالعا  بصان  بقانم  ماسقا  بحاص  ایفـصا  متاخ  اـیلوا  مدآ 

ملـسم برثـی و  هّکم و  ءاـغلب  لوـبقم  هک  وا  نخـس  زا  هیلإ و  برقت  نم  یلع  هـیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  بلاـط  یبأ  نـب  یلع  نینمؤـملا 
مهزکر و  ربآلا * مهـسدن  يذـبیملا  اذـهف  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  دـننک  نیقی  راونا  سابتقا  نید و  رارـسا  ساـمتلا  تسبرغم  قرـشم و  ياحـصق 

* رباد لک  بیرلا  لها  نم  اعطاق  رباکلا * يذمرتلا  حیحـص  یلا  هایا  ایزاع  رهابلا * رفـسملا  رهاّزلا * قرـشملا  ثیدحلا  اذهب  جتحا  دـق  رباخلا 
ریم رباکملا و  دوحجلا  الا  هیف  نعطی  و ال  رـساخلا * دونعلا  ّالا  هیف  زملی  و ال  رئابلا * ۀماعلا  الا  هنع  دـصی  و ال  رئاحلا * هئاّتلا  الا  هنع  دـیحی  الف 

تارـضح نیا  رباکا  تادافا  بسح  وا  هیلالتم  رثآم  هیلاع و  رخافم  تسهینـس  ماظع  يالـضف  رباکا  ماخف و  ياملع  ریهاشم  زا  يذبیم  نیـسح 
نیدلا مامه  نب  نیدلا  ثایغ  دوریم  افتکا  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  دینش  یهاوخ  لیـصفتب  هیبشت  ثیدح  رد  لینملا  لضفملا  هَّللا  ءاشنا 
ياملع لضافا  کلـس  رد  يدزی  نیـسح  ریم  نیدلا  لامک  یـضاق  هتفگ  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  باتک  رد  ریما  دـناوخب  وعدـملا 
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شتافلؤم هلمج  زا  تشارفایم  تناـما  ملع  هدوب  بوصنم  اـضق  رماـب  دزی  تکلمم  رد  تشاد و  ماـظتنا  قاـفآ  نآ  دنمـشناد  مظعا  لـب  قارع 
ناروشناد همیلـس  عاـبط  عوبطم  رثا و  شناد  تسیفینـصت  ۀـیحتلا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هسدـقم  ترـضح  ناـشنزجعم  ناوـید  حرش 

نآ رد  هداد و  ماـظتنا  ءاـشنا  دـقع  رد  هقیقد  یـشاوح  هیـسمش  علاوط و  تمکح و  هیادـه  هیفاـک و  رب  باـنج  نآ  نینچمه  رورپ و  تلیـضف 
نهذ نازیمب  هدـیفم  تسیاهلاسر  امعم  نف  رد  ار  نیـسح  ریم  یـضاق  هداهن و  ضرع  هصنم  رب  ار  دوخ  عبط  تدوج  شناد و  لاـمک  تاـفلؤم 
دزیا ریدـقتب  تشگ و  موتخم  ءاضقلا  متاخب  نیـسح  ریم  یـضاق  تایح  لجـس  یهاـشتلود  ماـیا  لـئاوا  رد  هدیجنـس و  رثن  مظن و  باحـصا 

تشذگرد هدوب  ذخاؤم  دنچ  يزور  یناحبس 

متشه لهچ و  دص و  هجو 

ِیف َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآ  ریـسفتب  يرونا  ریـسفت  رد  يراخب  دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دـمحم  نب  باهولا  دـبع  یجاح  هکنآ 
یبْرُْقلا 

هتیب لها  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  ۀمایقلا  موی  یلا  نیملسملا  عیمج  یلع  تیبلا  لها  ّبح  ۀیضرف  نایبل  ۀیآلا  نا  اذه  ای  ملعا  هتفگ 
امهانبا ۀمطاف و  یلع و  لاق  مهتدوم  انیلع  تبجو  نیذلا  ءالوه  کتبارق  نم  هَّللا  لوسر  ای  لیق  تلزن  امل  اّهنا  يور  دقف 

هتفگ مالسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  زا  يذبن  رکذ  دعب  و 
هلذخ نم  لوذخم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  لاق  یلع و  دـضعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذـخا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  نع 

یلزاغملا نبا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  هتوص و  دم  مث  هرصن  نم  روصنم 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  رابخا  رگید  نیزا  دعب  و 
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ّیلع دادزا  ام  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  تدرو  ثیداحالا  هذه  نا  اذـه  ای  ملعا  هتفگ  هدومن و  رکذ 
دبع یجاح  خلا و  امهنع  هَّللا  یضر  اهل  الها  هنوکب  ّالا  ۀمطاف  جوزت  ام  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیس  تنب  ۀمطاف  جیوزتب  ّالا  الـضف 

رابخا رظان  رب  تارـضح  نیا  تادافا  بسح  وا  هعـصان  رثآم  هعراب و  رخافم  هدوب  هینـس  دزن  ماخف  ياهبن  مالعا و  يـالبن  زا  يراـخب  باـهولا 
راصتخا ربانب  اج  نیا  رد  تسحئال  حضاو و  يراخب  ملاع  هام  لالج  دیـس  نب  دمحم  دیـس  راربالا  ةرکذت  يولهد و  قحلا  دبع  خیـش  رایخالا 

دیـس دج  هک  تسگرزب  يراخب  لالج  دیـس  دالوا  زا  يراخب  باهولا  دبع  یجاح  خیـش  هذـه  یه  دوریم و  رایخالا  رابخا  ترابع  رب  افتکا 
دیس رسپ  نایناهج  مودخم  دومحم  دیـس  رگید  گرزب و  رـسپ  دمحا  يدیـس  دوب  رـسپ  ود  ار  لالج  دیـس  تسنایناهج  موذحم  نیدلا  لالج 

لئاوا رد  تبحم و  لاح و  لمع و  ملعب و  فوصوم  دوب  گرزب  تسدمحا  يدیس  دالوا  زا  يراخب  باهولا  دبع  یجاح  خیش  تسدومحم و 
هک دینش  يو  زا  دوب  هتسشن  يراخب  نیدلا  ردص  دیس  دوخ  رهـص  داتـسوا و  وریپ  تمزالم  رد  يزور  تشاد  نطوت  ناتلم  رد  زونه  هک  لاح 
یپ نادـب  دنـسانشیمن و  ار  تمعن  ود  نآ  ردـق  مدرم  نکیل  تساـهتمعن و  عیمج  قوـف  هک  تسدوـجوم  لـعفلاب  ملاـع  رد  تمعن  ود  تفگ 

مدرم تسدوجوم و  هنیدم  رد  تایح  تفصب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  كرابم  دوجو  هکنآ  یکی  دنلفاغ  اهنآ  لیـصحت  زا  دنربیمن و 
دنلفاغ نا  زا  قلخ  ملکتم و  نادب  هطساویب  یلاعت  هناحبس و  يو  تسراگدرورپ و  مالک  هک  دیجم  نآرق  رگید  دنباییمنرد و  ار  تداعس  نیا 

هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترایزب  یکـشخ  هارب  تساوخرد و  هنیدم  ترایز  تصخر  تساخرب و  ریپ  شیپ  زا  مالک  نیا  ندینـش  درجمب  يو 
دهع رد  هدومن  لاقتنا  راگزور  حـناوس  یـضعب  بیرقتب  نا  زا  دـعب  دـندومن  دوع  یلـصا  نطوب  زاب  تفایرد  ار  تداعـس  نیا  تفاتـشب و  ملس 

تیاعر دوب  میظعت  لیجبت و  طئارش  زا  هچنآ  دش و  ادیپ  میظع  داقتعا  يوب  ار  ردنکـس  ناطلـس  دمآ  یلهدب  یهدول  ردنکـسا  ناطلـس  تلود 
نینچ نیا  دشابیم  خیـشلا  یف  انف  هک  دـیوگیم  هچنآ  هک  دوب  نادـنچ  داشرتسا  بلط و  زاین و  تبحم و  تبـسن  هَّللا  دـبع  هاش  اب  ار  وا  دومن 

زا مه  رگید  راب  مهرارسا و  هَّللا  سدق  زیربت  سمـش  اب  تسمور  انالوم  تیاکح  بسانم  هیبشت  قیرطب  يو  اب  وا  تبحـص  تبـسن  دوب  دهاوخ 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  لسرلا  متاخ  ترضح  بانج  زا  اهتراشب  هب  دیـسر و  یمظع  تداعـس  نیاب  اررکم  درک و  نیمرح  ترایز  دصق  یلهد 
هربقم تسنآ و  قفاوم  یجاح  خیش  ترابع  ددع  هک  ۀئامعست  نیثلث و  نینثا و  هنس  رد  خیش  تافو  دومرف  دوع  دودح  نیدب  زاب  هتفای  تراشا 

ثیدـحلا اذـه  يور  دـق  يراسلا * کلاسلل  مهنم  دـشرملا  مهفراع  يراخبلا * باهولا  دـبع  اذـهف  تسهَّللا  دـبع  هاش  هربقم  راوج  رد  ناشیا 
هل دحاجلاف  يراردـلا * بکاوکلا  هئوض  هرونب و  لجخملا  قرـشملا  قنوملا ؟؟؟ ربغت  اذـه ؟؟؟ تبثا  و  يرادـلا * یکذـلا  کسملاک  حـفانلا 

مثالل هل  بقتحم  هل  ّطلملا  هنع و  دئاحلا  و  يراکلا * يداعلاک  یغبلا  کلاسم  یف  رئاج  هنع  دئاحلا  و  يراجملا * ۀبطاق  یف  ناودعلا  نم  راج 
يرازلا رزولا  ریبکلا و 
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يراضلا ّلزالاک  هنید  یف  ثئاع  هیف  نعاطلا  و 

مهن لهچ و  دص و  هجو 

تاولـص هتفگ  هیلـصت  ماقم  رد  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  باتک  هبطخ  رد  ریمادناوخب  وعدملا  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  هکنآ 
میرکتب مرکملا  هتفیلخ  هملع و  ثراو  هیصو و  امیس  هترتع  یلع  همالس و  هیلع و  هَّللا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
فیرشتب فرشملا 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
بلاط  یبأ  نب  یلع  نیملسملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  بئارغلا  رهظم  بئاجعلا و  رهظم 

فرش  جوا  رهم  مرک  رهپس  فجن  هاشداپ  مما  ماما  مظن 
ناهج  يامنهر  مرح  غارچ  ناشن  تیاده  نارورس  رس 

دوجو رهپس  باتفآ  شخر  دوج  رحب  شفک  ملع و  ناک  شلد 
ملق  حول و  لاکشا  درک  لح  هک  ملع  دش  نانچ  یندل  ملعب 

ادا زا  دوب  رترب  وت  فصو  هک  ادتقم  يا  تفص  منک و  نوچ  ادا 
دوب تیاهنیب  ارت  يانث  دوب  تیاغ  دحیب و  وت  لامک 
داب وت  رابت  یلاع  دالوا  رب  داب  وت  راثن  ناوارف  دورد 

مایقلا ۀعاس  ۀعاسلا و  مایق  یلا  اکرابم  اریثک  امیلـست  مّلـس  مالظلا و  حـیباصم  هباحـصا  رئاس  مارکلا و  هئافلخ  هلا و  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهَّللا 
الف رهدزاف * هءوض  قرشا  يذلا  رهتشملا * ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  رطخلا * لیلجلا  مهرباک  ریـسلا * بیبح  بحاص  نیدلا  ثایغ  اذهف  یهتنا 
هنعط یلع  مدقی  و ال  رصحنا * ناقیالا و  لیبس  نع  عطقنا  نم  ّالا  هنع  فدصی  و ال  رجحنا * نالذخلا و  رـسک  یف  لزخلا  نم  ّالا  هنع  فرحنی 

هک دنامن  یفخم  رـصبلا و  هنم  یمع  ردـصلا و  هنم  رغو  نم  ّالا  هنم  ضغلا  یلع  يرتجی  و ال  ررغلا * کلهلا و  يواهم  یف  هسفنب  یقلا  نم  الا 
هتفگ نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  دشابیم  هرهتـشم  هدنتـسم  رافـسا  هربتعم و  هدمتعم  بتک  زا  ریـسلا  بیبح  باتک 
هدلاو خیرات  نم  هصخل  ریبک  خیرات  وه  ریما و  دـناوخب  وعدـملا  نیدـلا  مامه  نب  نیدـلا  ثایغل  یـسراف  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح 
ردیح نبا  فصو  یف  لاطا  هنا  الا  ةربتعملا  ۀعتمملا  بتکلا  نم  رابک  تادلجم  ثلث  یف  وه  لاق و  نا  یلا  هیلع  داز  افصلا و  ۀضورب  یّمـسملا 

هتفگ و ضفارم  رد  يروپنراهـس  دیزیاب  نب  نیدلا  ماسح  هنع و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  زواجت  هیف  روذعم  وه  هرـصع و  لاح  یـضتقم  وه  امک 
يدـهاز و ینیـسح و  يروپاشین و  ماظن  ریـسفت  نایبلا و  عماج  فاشک و  كرادـم و  ملاعم و  يواضیب و  دـننام  هربتعم  بتک  دـیوست  ماگنه 
هقرحم و قعاوص  ملسم و  حیحص  يراقلا و  ریسیت  يراخبلا و  حیحص  يولهد و  قحلا  دبع  خیش  نیحرـش  يراق و  یلع  الم  حرـش  ةاکـشم و 
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راونالا علاوط  حرش  فقاوم و  حرش  ضایع و  یضاق  ءافش  يدهلا و  ننس  نآ و  حرش  ةداعسلا و  رفس  يذمرت و  لئامـش  ثیللا و  یبأ  ناتـسب 
ازریم ضفارلا  ضقاون  هّرس و  هَّللا  سدق  يدنهرس  دمحا  خیش  ترضح  ینابر  بطق  هلاسر  نامیالا و  لیمکت  دئاقع و  حرش  دیرجت  حرـش  و 

یبعش و هیافک  هیاده و  نامحر و  بهاوم  حرش  ناهرب  يریگملاع و  يواتف  یماسح و  قیقحت و  بولقلا و  ققرم  موذحم و 
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همجرت باـبحالا و  ۀـضور  ةوبنلا و  جراـعم  ةوبنلا و  جرادـم  بوبحملا و  راـید  یلا  بوـلقلا  بذـج  قئاقدـلا و  زنک  حرـش  قئاـقحلا  ندـعم 
لئاسر یضعب  ینیلک و  لوصا  یهاش و  بطق  همجرت  ناویحلا و  ةایح  يوضترم و  بقانم  ءافلخ و  بقانم  هلاسر  ریسلا و  بیبح  یـصقتسم و 

صـصق ناگرزب و  لاوحا  فالتخا و  بهاذـم و  قیقحت  رایخا و  ءاملع  لاوقا  راـبخا و  ثیداـحا و  هتـشاد  صحفت  رظن  حـمطم  هضفر  رگید 
اجباج ریسلا  بیبح  زا  ضفارم  رد  يروپنراهس  نیزا  دعب  یهتنا و  هدرک  لقن  هروکذم  بتک  زا  ار  همه  هدش  لوقنم  هلاسر  نیرد  هک  فالسا 

حضاو و ریـسلا  بیبح  دامتعا  رابتعا و  زین  بطاخم  مالک  زا  عجار و  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدرک  نآ  رابتعاب  حیرـصت  ررکم  هدروآ و  لقن 
شیج زیهجت  هصق  رکذ  دـعب  رکب  یبأ  نعاطم  زا  موس  نعط  باوجب  هفحت  باتک  نیمه  نعاـطملا  باـب  رد  بطاـخم  هچناـنچ  تسراکـشآ 

زین تسدوجوم و  ینـس  هعیـش و  هربتعم  خـیراوت  رگید  ریـسلا و  بیبح  بابحالا و  ۀـضور  افـصلا و  ۀـضور  رد  هچنآ  تس  نیا  هتفگ  هماـسا 
بانج رد  یبارعا  كوبت  ةوزغ  زا  دعب  هک  تسروکذم  ریـسلا  بیبح  جراعم و  رد  هتفگ و  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مراهچ  نعط  باوجب  بطاخم 

وباب دوخ  ناشن  ربمغیپ ص  بانج  دـنراد  نوخبـش  هیعاد  هتـشگ  عمتجم  لمرلا  يداو  رد  بارعا  زا  یموق  هک  دومن  ضرع  هدـمآ  ربمغیپ ص 
لیـصفت هتفگ  رکب  وبا  نعاطم  زا  مهدزای  نعط  باوجب  بطاخم  زین  دنداتـسرف و  ۀعامج  نآ  رب  هتخاس  رکـشل  ریما  ار  وا  هداد و  قیدص  رکب 

جح تراـما  يارب  ار  رکب  وبا  هک  دـناهدمآ  نومـضم  نیاـب  تاـیاور  رثـکا  دـنافلتخم  هصق  نیا  رد  تنـس  لـها  تاـیاور  هکنآ  همدـقم  نیا 
دش و لزان  تئارب  هروس  نوچ  رکب  وبا  ندـش  هناور  زا  دـعب  ار  ریما  ترـضح  تئارب و  ندـیناسر  يارب  هن  دـندوب  هدرک  هناور  هدرک  بوصنم 

الـصا رکب  وبا  لزع  تروص  نیا  رد  سپ  دیامن  هزات  ماکحا  نیا  غیلبت  ات  دنداتـسرف  بقع  زا  دـمآ  دورف  هروس  نآ  رد  ناکرـشم  دـهع  صقن 
رب نآ  رادم  هک  دنامن  هعیـش  کسمت  ياج  دوخ  تایاور  نیرد  سپ  دندش  بوصنم  فلتخم  رما  ود  يارب  سک  ود  ره  نیا  هکلب  دـشن  عقاو 

بولقلا و بذج  يروپاشین و  ماظن  ریـسفت  يدهاز و  كرادم و  يواضیب و  رد  دوش و  عقاو  ارچ  لزع  دوبن  بصن  نوچ  تسرکب و  وبا  لزع 
بابحالا و ۀضور  جراعم و  ینیـسح و  ملاعم و  زا  ثیدح و  لها  دزن  حـجرا  تسنیمه  دـناهدومن و  رایتخا  ار  تیاور  نیمه  ةاکـشم  حورش 

یلع نا  زا  دـعب  دـندوب  هدومن  رما  هروس  نیا  تءارقب  ار  قیدـص  رکب  وبا  ترـضح  نآ  لوا  هک  دوشیم  رهاظ  نانچ  جرادـم  ریـسلا و  بیبح 
ار یـضترم  یلع  هدرک  لزع  تمدـخ  نیزا  ار  قیدـص  رکب  وبا  هکنآ  یکی  دراد  لامتحا  ود  نیا  دـندومرف و  دزمان  راـک  نیا  رد  ار  یـضترم 

تایاور هچنانچ  دـنیامن  مایق  تمدـخ  نیاب  ود  ره  نیا  ات  دـندرک  رکب  وبا  کیرـش  ار  یـضترم  یلع  هکنآ  مود  وا  ياجب  دـندومرف  بوصنم 
یهتنا دشخبیم  توق  ار  مود  لامتحا  نیمه  نیثدحم  عیمج  رگید  ملسم و  يراخب و  بابحالا و  ۀضور 

مهاجنپ دص و  هجو 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ءامـسا  رکذ  رد  دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  هکنآ 
ملعلا ۀنیدم  هتفگ  ملس 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  هریغ  يذمرتلا و  يور 
یف تاعوضوملا و  بیذهت  هباتک  یف  هیلع  مالکلا  خیـشلا  طسب  دـق  رجح و  نبا  یئالعلا و  ناظفاحلا  لاق  امک  نسح  ثیدـح  هنا  باوصلا  و 

تسرهاظ ترابع  نیزا  تکنلا 
361 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

جاجل ءارم و  عفاد  جاجتحا و  لالدتـسا و  حلاص  حیحـص  ثیدح  لثم  سپ  تسنـسح  ثیدـح  یحلاص  همالع  دزن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک 
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كرابم ءامـسا  زا  امزج  امتح و  ار  ملعلا  ۀـنیدم  یحلاص  هک  تساجنیزا  دـشاب و  جادـخ  هیهاو  تاهبـش  علاق  جاجوعا و  غیز و  لتخ  باـبرا 
نیرکنم و بولق  هتشاذگ  فیرـش  ثیدح  نیمه  رب  فرـص  نآ  تابثا  يانب  هدرک و  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

ریراحن رابک و  ياملع  ریهاـشم  زا  یماـش  فسوی  نب  دـمحم  هک  تسناد  دـیاب  هتخادـگ و  صاـصر  ناـسب  ار  نیلغدـم  نیلطبم  نیدـحاج و 
رجح نبا  ناسح  تاریخ  ینارعـش و  باهولا  دـبع  راونالا  حـقاول  عبتتم  رب  وا  ناکم  تعفر  ناش و  تلالج  تسا و  هینـس  دزن  راـبحا  يـالمک 

یکملا و ناهدلا  نیدلا  جات  علطتملا  ۀیافک  يرقملا و  دمحم  نب  دمحا  لاعتملا  حتف  یجافخ و  دمحا  نیدلا  باهـش  ءابلالا  ۀـناحیر  یکم و 
ناهدلا نیدلا  جات  علطتملا  ۀیافک  يرقملا و  دمحم  نب  دمحا  لاعتملا  حـتف  یجافخ و  دـمحا  نیدـلا  باهـش  ءابلالا  ۀـناحیر  نونظلا  فشک 

ردـص یتفم  لاقملا  یهتنم  دیـشر و  لضاف  هیرمع  تکوش  بطاخم و  دوخ  ثیدـح  لوصا  هلاسر  یپلچ و  لـضاف  نونظلا  فشک  یکملا و 
نب دمحا  هیوبن  تریـس  يدابآضیف و  یلع  ردیح  نیغلا  ۀلازا  مالکلا و  یهتنم  ینویادب و  هَّللا  تمالـس  يولوم  مالکلا  عابـشا  ناخ و  نیدلا 

دلجم رد  تارابع  نیزا  رفاو  رطش  تسرهاظ و  حضاو و  نامزلا  نسح  يولوم  نسحتسم  لوق  نالحدب و  روهـشملا  یعفاشلا  دمحا  نبا  ینیز 
یتعامج رکذ  رد  راونالا  حقاول  رد  ینارعـش  باهولا  دبع  دوریم  راصتقا  افتکا و  تارابع  ضعب  رب  اج  نیا  رد  هدش  روکذم  تیالو  ثیدح 
یماشلا دمحم  خیـشلا  ۀیدّمحملا  ۀنـسلاب  کسمتملا  دهازلا  ملاعلا  حلاّصلا  خالا  مهنم  هتفگ و  هدـناوخن  ناشیا  رب  هدرک و  ناشیا  كاردا  هک 

سانلا لبقا  باتک و  فلا  نم  اهعمج  یتلا  ةروهشملا  ةریـسلا  فلا  مولعلا و  یف  اننفم  احلاص  املاع  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  ۀیقوقربلا  ۀبرتلا  لیزن 
ردقلا و قلعی  فیضلا  هیلع  مدق  اذإ  ناک  طق و  جوزتی  مل  ابزع  هنع  هَّللا  یـضر  ناک  هیلإ و  قبـسی  مل  جذومنا  یلع  اهیف  یـشم  اهتباتک و  یلع 

دحا تام  اذإ  ناک  الیلق و  الا  لیّللا  یف  مانی  هارا  تنک  امف  یلایللا  هدنع  تب  مایقلا  مایصلا و  ریثک  رظنملا  بیهم  قطنملا  ولح  ناک  هل و  خبطی 
اوحلـصی یتح  ماتیالل  اهمولعم  یطعی  اهرـشابی و  اهیف و  درفتی  یـضاقلا و  یلا  بهذی  فئاظو  هل  نیرـصاق و  ادالوا  فلخ  ملعلا و  ۀـبلط  نم 

عماج یف  هتریس  ةءارق  نورـضحی  نیّذلا  نم  صخـش  یل  رکذ  مهماعط و  نم  لکأی  ائیـش و ال  مهناوعا  ةالولا و  نم  لبقی  ناک ال  ةرـشابملل و 
نیب هتیارف  سانلا  دیـس  نبا  لعف  امک  اههجو  یلع  ةریـسلا  یکحی  نا  اهبیرغ و  ظاـفلا  طبـض  كرت  ةریـسلا و  راـصتخا  یف  هلاـسا  نا  يرمعلا 

تناک لجرلا و  کلذ  هیف  ینلاس  يذلا  تقولا  وه  کلذ  تیأرف  نیموی  ةدـم  نم  اهراصتخا  یف  تعرـش  دـق  لاقف  ربخلا  هتربخا  نیرـصقلا و 
نیب ةروهـشم  ةریثک  ۀنـسحلا  هقالخا  هنع و  هَّللا  یـضر  اسلاج  وا  ایـشام  ناک  ءاوس  هفرط  اضاغ  لزی  مل  ۀـیقرع  یلع  عرذا  ۀعبـس  وحن  هتماـمع 

کلذل و ترثاتف  هتفگ  دوب  هتـشون  هفینح  یبأ  بقانم  رد  هک  یباتک  تاوف  رکذ  دعب  ناسحلا  تاریخلا  باتک  رد  یکم  رجح  نبا  هباحـصا و 
بقانملا ۀّمئال  امیف  رظنلا  تدعا 

362 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یماشلا دمحم  خیشلا  عبتملا  ظفاحلا  علطملا و  ۀقثلا  ۀماّهفلا  حلاّصلا  ۀمالعلا  مامالا  انبحاصل  اهنم  عماج  باتکب  ترفظ  نا  یلا  کلاسملا  نم 

ملس هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بانج  نآ  لعن  یقارع  دیدهت  رکذ  دعب  لاقملا  حتف  رد  يرقملا  دمحم  نب  دمحا  خلا و  يرـصملا  مث  یقـشمّدلا 
کیهان هّرقا و  لب  هیلع  ضرتعم  ریغ  دیدحتلا  کلذ  رکذ  داشرلا  يدهلا و  لبس  بحاص  نا  عم  هتفگ  ار  روکذم  دیدحت  یمقلع  میلـست  ار و 

نیققحملا و لضفا  ۀمالعلا  ملاعلا  مامالا  خیشلا  لاق  هتفگ  لاقملا  یهتنم  رد  رصاعم  ناخنیدلا  ردص  یتفم  دیدملا و  رقاولا  رحبلا  اذه  عالطاب 
یلع درلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اندیـس  ةرایزل  لاحرلا  دش  رفـسلا و  ۀیعورـشم  یلع  لیلدلا  باب  یف  یماشلا  دمحم  نیثدحملا 
لوق رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  خلا و  هترایز  دکات  یلع  عامجالا  دقعنا  هنا  مدـقت  دـق  ۀیـصعم  معلـص  هترایزل  لحرلا  دـش  نا  معز  نم 
هَّللا یّلص  دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبسب  ةامسملا  ةریسلا  یف  یطویـسلا  بحاص  یماشلا  ظفاحلا  ۀمالعلا  لاق  هتفگ و  نسحتـسم 

نیدلا لامک  خیشلا  یکبسلا و  نیدلا  یقت  خیشلا  اهیف  فلا  دق  داجمالا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ربق  ةرایزل  رفسلا  ۀیعورشم  ملـس و  هیلع و 
* داشرلا يدهلا و  لبس  بحاص  یماشلا  اذهف  خلا  ۀمئالا  نم  مهریغ  ۀلمج و  نبا  راصتنالا و  باتک  نامیلس  دواد  وبا  خیـشلا  یناکلمزلا و  نب 

راهطالا هلا  هیلع و  دابعلا * ریخ  ءامـسا  نم  ملعلا  ۀنیدم  ّدع  ثیح  داشرلا * جهن  بحل  و  دادـسلا * دـشر  جـهن  دـق  داقنلا * ذـبهجلا  مهظفاح 
غیزل امـسح  انـسح  هنوک  بوص  و  داجنالا * راوغالا و  یف  عئاشلا  ثیدـحلا  اذـهب  هیلع  جـتحا  و  داـع * هدـعی  ـال  اـم  هَّللا  مالـس  نم  داـجمالا 
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يوذ یلع  ۀجحلا  مامت  یلع  هّلل  دـمحلاف  دادـللا * لها  فانآل  امغر  رجح  نبا  یئالعلا و  هیظفاح  لوقب  کلذ  یف  دنتـسا  و  دانعلا * باحـصا 
داورلا قحلا و  یمئار  یلع  ۀجحلا  حوضو  و  داقحالا * نحالا و 

مکی هاجنپ و  دص و  هجو 

هتفگ هعوضوملا  ۀعینشلا  رابخالا  نع  هعیرشلا  هیزنت  رد  ینانکلا  قارع  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش  هکنآ 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

طخ و دع  بح  بط  رم  عن  هطب  نبا 
ملعلا ۀنیدم  انا  رخآ  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ظفل  یف 

هححـص و مکاحلا و  هجرخا  رجح  نبا  ظـفاحلا  لاـق  يذـمرتلا و  مکاـحلا و  هجرخا  هناـب  بقعت  لـیهاجم  نیحورجم و  ةریثک  ۀـعامج  هیف  و 
یلا یقتری  ـال  نسحلا  مسق  نم  ثیدـحلا  نا  اـعم و  اـمهیلوق  فـالخ  باوصلا  تاـعوضوملا و  یف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وـبا  فلاـخ 
نبا همالع  هک  دنامن  یفخم  یئالعلا و  هنـسح  اذک  دـمتعملا و  وه  اذـه  نکل  الوط  یعدتـسی  کلذ  نایب  بذـکلا و  یلا  طحنی  ۀحـصلا و ال 

هیزنت رصتخم  رد  يدنس  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  دشابیم  هینس  دزن  قالخا  تعارب و  نیزئاج  دیدانص  قافآلا و  یف  نیروهشم  نایعا  زا  قارع 
ناص يذلا  هّلل  دمحلا  هتفگ  هعیرشلا 
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قحلا نیب  عوصنلا  بیطلا  ثیبخلا و  نیب  اوزیم  و  عانـص * باذـک  لک  اوفرعف  ءاـملعلا  نم  ۀـفئاط  قفو  عاـض و  رتفم و  لـک  نع  هلوسر  ننس 

رانلا یف  دـعقملا  أوبتی  يرخالا  رذـنا  میعنلا و  ةرـضنب  ۀـفئاطلا  کـلت  رـشب  يذـّلا  هیبن  یلع  مالـسلا  ةولّـصلا و  عوضوملا و  لـطابلا  تباـثلا و 
تامهملا نم  ّناف  دعب  میلـس و  بلقب  مهب  يدتقا  نم  لک  یلع  میقـسلا و  نم  حیحـصلا  اونیب  نیّذلا  مهعابتا  هباحـصا و  هلا و  یلع  میحجلا و 

ّنا الا  عماج  باتک  اهیف  يزوجلا  نبا  جرفلا  یبأ  ظفاحلا  مامالل  تافلؤملا و  هیف  تفلا  دق  ۀعونصملا و  راثالا  ۀعوضوملا و  ثیداحالا  ۀفرعم 
ثیداحالا یف  ۀعونصملا  یلآللا  هامس  باتک  یف  هبقعت  یطویـسلا و  نیدلا  لالج  ظفاحلا  هصخل  دق  عضاوم  یف  تاشقانم  تاذخاؤم و  هیلع 

هنامز یف  ۀّیوبنلا  ۀنیدملا  ملاع  ۀمالعلا  ظفاحلا  مامالا  انخیـش  نا  مث  يزوجلا  نبا  تتاف  ۀعوضوم  ثیداحا  هیف  رکذ  الیذ  لمع  مث  ۀعوضوملا 
ام یلا  هلـصحمل  قبی  مل  ثیحب  تافلوملا  هذـه  هیف  صخل  اباتک  فلا  قافآلا  یف  روهـشملا  قـالخلا  یلو  قارعلا  نب  دـمحم  نب  یلع  خیـشلا 

هَّللا دـبع  نب  هَّللا  ۀـمحر  يدمـصلا  فطل  یجارلا  ریقفلا  دـبعلل  خـسف  تافنـصملا  نم  ریثک  نم  تادایز  هیف  داز  دـق  فیک ال و  تافتلا  هاوس 
قحلا دبع  خیـش  خلا و  لوصف  ۀثلث  یف  بقانملا  ریغ  ۀـمجرت  لک  هلـصاک  تلعجف  هبیترت  همجارت و  عم  هلیـصحتل  الیهـست  هراصتخا  يدنـسلا 
هنامز یف  ۀیوبنلا  ۀنیدملا  ملاع  ۀمالعلا  ظفاحلا  مامالا  خیشلل  ۀعوضوملا  ثیداحالا  یف  ۀعیرشلا  هیزنت  یف  هتفگ و  هنـسلاب  تبث  ام  رد  يولهد 
ینمی سوردیع  رداقلا  دبع  خلا و  ءاوهلا  یف  ۀبق  هل  هَّللا  یبن  مرحملا  لوا  نم  مایا  ۀعـست  ماص  نم  ثیدح  قارعلا  نب  دـمحم  نب  یلع  خیـشلا 
ۀعامج خیراوت  یلع  فوقولا  یل  رـسیتی  مل  ذإ  ۀمیظع  ةرـسح  یبلق  یف  نا  ملعا  ةدئاف  هتفگ  يدومعل  نیدلا  باهـش  همجرت  رد  رفاس  رون  رد 

قارع و نب  دمحم  خیشلا  قالطالا  یلع  خویشلا  خیـش  لثم  مالعالا  ءاملعلا  نم  ۀلمج  مارکلا و  ءایلوالا  نم  ۀفئاطک  نیروهـشملا  نایعألا  نم 
رکذا دـق  ینا  عم  مهرـصح  رذـعتی  مهرکذ و  لوطی  نیرخآ  لاق و  نا  یلا  عفانلا  دـبع  لضافلا  خیـشلا  یلع و  ۀـمالعلا  مامالا  خیـشلا  هیدـلو 

یفـشا یتح  کلذب  یلع  هَّللا  نمی  نا  وجرملا  داری و  یغبنی و  امک  هرابخا  بعوتـسا  مل  نکل  دارطتـسالا و  قیرطب  هریغ  ۀـمجرت  یف  مهـضعب 
وبا همجرت  رد  رفاـس  روـن  رد  ینمی  سوردـیع  رداـقلا  دـبع  زین  قـیفوتلا و  یلو  هَّللا  ةدـیمحلا و  مهتریـس  ةدـیدعلا و  مهبقاـنم  حرـشب  لـیلعلا 
اذه اهیلع و  فقا  مل  هتافو  خیرات  هتفگ و  ادارطتسا  قارع  نب  دمحم  قارع و  نب  دمحم  نب  عفانلا  دبع  رکذ  دعب  یلبنحلا  یهکافلا  تاداعسلا 

یلع خیشلا  هدلو  اذک  هتدح و  یلع  هل  مجرتا  نا  نم  ینعنم  يّذلا  وه 
364 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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خیشلا هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  اذه و  عفانلا  دبع  خیـشلا  تافنـصم و  ۀلمج  هل  ملعلا و  لها  رابک  نم  ناکف 
لمعلا و ملعلا و  یف  هیبا  بانم  اـبئان  ناـک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  دجـسم  بیطخ  ةرونملا و  ۀـنیدملا  ملاـع  قیرع  نب  دـمحم  نب  یلع 

ۀیاغ یف  وه  يدنـسلا و  هَّللا  ۀمحر  خیـشلا  هذـیملت  هصخل  ۀـعوضوملا  ثیداحالا  نع  ۀعیرـشلا  هیزنت  باتک  اهنم  ةدـیفم  فیناصت  هل  يوقتلا 
متا قرـشملا  قالتئالا * لک  قلتوملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  قافآلا * یف  ریهـشلا  مهتمالع  قارع * نبا  اذـهف  یهتنا  راـصتخالا  نم  فطللا 

اـساک مالملا  نم  عرج  هلوبق  نع  صاح  نمف  الا  قافنلا * ّیغلا و  يوذ  دـیک  هنع  ءرد  و  قاقـشلا * یغبلا و  لها  نعط  هنع  یفن  و  قارـشالا *
نم و  قاحتلالا * باوصلا و  لها  موزل  نع  مرح  هیف  طش  نم  و  قایسلا * فنعا  يدرلا  یلا  قیـس  فنع و  هنع  داج  نم  و  قاذملا * ۀمومـسم 

قالخ نم  ةرخآلا  یف  هل  سیلف  هیف  بارتسا 

مود هاجنپ و  دص و  هجو 

مث هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ترثک  رکذ  دـعب  قعاوص  رد  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هکنآ 
نم ریثک  یف  رم  ّهنا  رکذ و  یلع  کنم  نکتلف  هنع  هَّللا  یـضر  یلع ع  لئاضف  نم  ةرثکتـسم  ثیداحا  تیبلا  لها  لـئاضف  یف  یتایـس  ّهنا  ملعا 

ثیدحلا لاق  نا  یلا  هلئاضف  ررغ  نم  اهنال  اثیدح  نیعبرا  یلع  انه  ترصتقا  یلع و  لئاضف  نم  لمح  رکب  یبأ  لئاضف  یف  ۀقباسلا  ثیداحالا 
ءافعضلا یف  یلیقعلا  مکاحلا و  یناربطلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  جرخا  عساتلا 

یلع ملعلا و  ۀنیدم  انا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  مکاحلا  يذـمرتلا و  رمع و  نبا  نع  يدـع  نباو 
نبا دنع  يرخا  یف  اهباب و  یلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  لاق  ّیلع  نع  يذـمرتلا  دـنع  يرخا  یف  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀـیاور  یف  اهباب و 

یملع باب  ّیلع  يدع 
هیلع مالکلا  رم  نسح و  ثیدح  هنا  نیثّدحملا  نم  نیعلطملا  نیرخأتملا  یققحم  ضعب  بوص  لاق و  نا  یلا 

موس هاجنپ و  دص و  هجو 

رعش حرش  رد  هیزمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هکنآ 
ءاجهلا اهنع  نابا  فورح  نع  مولع  نم  هتایآ  تنابا  مک 

یـضق وا  مکح  وا  ائیـش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق  ام  دـحاو  لاقف  کلذ  یلع  ءاملعلا  یعفاشلا  ینعا  هعبت  هتفگ و  یعفاـشلا  لوق  لـقن  دـعب 
هلوق یف  لاقف  هیف  تاناخلا  رکذ  نیاف  هل  لیقف  هیف  وه  ّالا و  ملاعلا  یف  ءیش  نم  ام  رخآ  لاق  دعب و  وا  برق  نآرقلا  یف  هلصاوا  وه  ّالا و  ءیشب 

ْمَُکل  ٌعاتَم  اهِیف  ٍۀَنوُکْسَم  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  یلاعت 
هَّللا همهف  نمل  نآرقلا  نم  هجارختسا  نکمی  الا  ءیش  نم  ام  رخآ و  لاق  تاناخلا و  یه  و 

365 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهبقع ةروس و  نیتس  ثالث و  سار  اهنال  نیقفانملا  ةروس  رخآ  نم  طبنتـسا  ۀنـس  نیتس  اثالث و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرمع  نا  یّتح  یلاـعت 

ام ادـع  امیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هنیب  مث  هب  ملکتملا  الا  نآرقلاب  طحی  مل  رخآ  لاـق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هتوم  یف  هروهظل  نباـغتلاب 
مهملعا هناف  هنع  هَّللا  یضر  رکب  یباک  مهمولع  توافت  بسحب  هیف  مهتوافت  عم  ۀباحصلا  مالعا  کلذ  مظعم  هنع  ثرو  ّمث  هملعب  هَّللا  رثاتـسا 

هنع هَّللا  یضر  ّیلعک  هریغ و  رمع و  نم  صنب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هعضو  معز  نمل  افالخ  نسحلا  ثیدحلا  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 

یلع عاض  ول  لاق  یتح  سابع  نباک  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  نم  وه  امناف  ریسفتلا  نم  هترثا  ام  عیمج  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  لاق  مث  نم  و 
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هنونف همولع و  نم  کئلوا  هتلمح  ام  لمح  نع  ممهلا  ترـصاقت  مث  کلذ  مظعم  نوعباّتلا  مهنع  ثرو  مث  هَّللا  باتک  یف  هتدـجول  ریعب  لاقع 
تداک یّتلا  نونفلا  کلت  مولعلا و  کلت  بلاغ  درفا  مث  مهتردقم  بسحب  هیف  اوعـسوت  اّنف و  املع و  ۀـفئاط  لک  طبنتـسی  اعاونا  همولع  اوعّونف 

یصحی فیلاتب ال  هنم  اهبلاغ  طابنتسا  هجو  لئاقلا  اذه  نیب  دق  رصحلا و  نع  جرخت  نا 

مراهچ هاجنپ و  دص و  هجو 

رعش حرش  رد  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هکنآ 
ءارزولا دعست  لهالا  نم  یلاعملا و  یف  همع  نبا  ریزو  و 

نم هب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّدما  ام  ةداعـسلا  کلت  نم  ردّصلا و  یلا  زجعلا  ّدر  هیف  هلبق و  امل  بسانم  لییذت  هتفگ  رخآ  عارـصم  داریا  دعب 
ةاخاوملا

مل کباحـصا و  نیب  تیخآ  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  ّیلع  ءاجف  هباحـصا  نیب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  یخا  يذمرتلا  جرخا  دقف 
ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  دحا  نیب  ینیب و  خاوت 

اهیلإ راشا  یّتلا  مولعلا  نم  و 
یف اهباب و  یلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  يذـمرتلا  دـنع  يرخا  یف  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀـیاور  یف  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هلوقب 

یملع باب  ّیلع  يدع  نبا  دنع  يرخا 
نسح ثیدح  ّهنا  نیعلطملا  ظافحلا  ضعب  بوص  هححص و  مکاحلا  عوضوم و  هنا  يوونلا  مهنم  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  مکح  یف  اوفلتخا  و 

مجنپ هاجنپ و  دص و  هجو 

رعش حرش  رد  هیکم  حنم  رد  رجح  نبا  زین  هکنآ 
اءاطع هیلع  ام  سمشلا  وه  لب  انیقی  ءاطغلا  فشک  هدزی  مل 

تارابعلا هنع  رصقت  امب  مولعلا  نم  اّیلع  صتخا  هناحبس  هَّللا  نا  یلع  لدی  اّمم  هیبنت  هتفگ 
ّیلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  ۀیاور  ۀمکحلا و  راد  انا  هلوق 

هقفاوی مکاحلا و  هیلإ  بهذ  ام  وه  حیحـص و  ءارآ  ۀـعبرا  هیف  مهل  ّنا  هصخلم  هطـسب و  لوطی  امب  هیف  مهـضقانت  ظافحلا و  فـالتخا  رثک  دـق 
ظفاحلا لوق 

366 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع ۀحیحـصلا  تایاورلا  هذـه  نع  باوجب  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملکت  نمم  دـحا  تای  مل  اهلاجر و  ۀـلادع  نیب  اقرط و  هل  رکذ  دـق  یئالعلا و 
دق هیلع و  ادامتعا  هل و  ارخف  کلذـب  هافک  هب و  جـتحا  املـسم  ناب  یـضاقلا  کیرـشک  هتاور  ضعب  یف  هب  نعط  ام  ّدر  نیب  نیعم و  نب  ییحی 

تیار ام  هیرـصاعم  ضعب  لاق  دقل  ملـسم و  هب  جـتحا  امب  جـتحن  نا  انیفکی  هیف  نعط  نم  یلع  اّدر  ۀلمـسبلا  یف  هاور  ثیدـح  یف  يوونلا  لاق 
مالـسلا دبع  الا  حیحـصلا  لاجر  هلاجر  رجح  نبا  ظفاحلا  مالـسالا  خیـش  لوق  هقفاوی  قیقحتلا و  وه  نسح و  هملع و  یف  هنم  عروا  طق  ادـحا 

کلذ ضراعی  یهتنا و  اریثک  هیف  اوملکت  اذـه  يورهلا  لاقف  یئالعلا  ظفاحلا  همالک  رخآ  یلا  هقبـس  یهتنا و  مهدـنع  فیعـض  هناـف  يورهلا 
رجح نبا  لوق  نم  تملع  امب  حیحصلل  براقم  نسح  هنا  تبثف  هقثو  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  مکاحلا  لقن  هثیدح و  یلع  ۀعرز  یبأ  بیوصت 
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يورهلا و فعـض  نم  ءار  یلع  ءانب  يأ  فیعـض  نورخآ و  هفعـض  ۀـعامج و  هقثو  يورهلا  نا  يورهلا و  ّالا  حیحّـصلا  ةاور  مهلک  هتاور  نإ 
اوناک نا  ءالوه و  هریغ و  هنازیم و  یف  یبهذـلا  هقرط  عیمج  نالطبب  مزج  يزوجلا و  نبا  ینیوزقلاک و  ظاـفح  ۀّـمئا  نوریثک  هیلع  عوضوم و 

الا حیحـصلا  لاجر  مهلک  هلاجر  نا  ررقت  ام  عم  عضولاب  مکحلا  غاس  فیک  هتررق و  اّمم  ملع  امک  اریثک  الهاست  اولهاست  مهنکل  ءالجا  ۀـمئا 
یبأ یف  ظافحلا  ضعب  لوق  نسحا  ام  اهلک و  ـال  هقرط  ضعبل  کـلذ  ناـب  عضولاـب  نیلئاـقلا  مـالک  لـیوات  هیف  بجی  هیف و  فلتخمف  ادـحاو 
يأ اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهظافح و  خیاشملا و  رابک  نم  نومام  ۀـقث  وه  عمـسی  مل  امب  مهیف  ملکتملا  هتاور  دـحا  ۀـیواعم 

خلا یلع  قح  یف  اذه  لثم  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  یف  ۀلاحتسا 

مشش هاجنپ و  دص و  هجو 

هَّللا مرک  ّیلع  یلع  هجورخ  سداسلا  هتفگ  هدومن  دراد  نآ  تاـباوج  هیواـعم و  نعاـطم  هک  یئاـج  ناـنجلا  ریهطت  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ 
افالخ هقرط  ةرثکل  نسحلا  ثیدـحلا  صنب  ملعالا  لدـعالا  لضفالا  دـقعلا و  لاحلا و  لها  عامجاب  ّقحلا  ماـمالا  ّهنا  عم  هل  هتبراـحم  ههجو و 

هنسح قلطا  نمل  هتحص و  معز  نمل  هعضو و  معز  نمل 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هنا هببـس  ههجو و  هَّللا  مرک  ّیلعل  درو  ام  ایازملا  بقانملا و  لئاضفلا و  نم  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  نم  دحال  دری  مل  ظافحلا  ۀّـمئالا  لاق 
اداحلا و اناتهب و  اروز و  بلاثم  بیاعم و  دـلاو  رهظاف  هیلع  نولوقتملا  ترواس  هئادـعا و  ترثک  فلختـسا  امل  ههجو  مرک  هنع و  هَّللا  یـضر 

درو اّمم  هدری  ام  راهظا  کلذ و  نم  لطابلا  نایبل  مهـسوفن  اوبـصن  کلذ  ظافحلا  يار  املف  مهتلالـض  یلع  مهعبت  نم  کلذ  ثرو  اناودع و 
هقح یف  مهدنع 

367 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیوات ریغ  نم  هلعف  ول  ّالا  ۀـیواعم  یف  احداق  نوکی  ـال  کـلذ  ّنا  باوجلا  هبقاـنم و  هلئاـضف و  نم  هدـنع  اـم  عیمج  ثب  یلا  دـحا  لـک  رداـبف 

ئطخم و دهتجم  هنا  هتیاغ  داهتجالا و  لها  نم  هنا  ههجو و  هَّللا  مّرک  یلع  مالک  صنب  لمتحم  لیواتل  ّهنا  ةّرملا  دعب  ةّرملا  ررقت  دق  لمتحم و 
- روزام ریغ  روجام  وه 

متفه هاجنپ و  دص و  هجو 

لها لاتق  يارب  هفوک  زا  هک  ینامدرم  ددـع  زا  نینمؤملا  ریما  بانج  نداد  ربخ  تیاور  داریا  دـعب  نانجلا  ریهطت  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هکنآ 
هَّللا لوسر  ناک  امل  ربخا  امک  عقیف  ۀبیغملا  ءایـشالاب  ربخی  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نوک  يأ  اذه  سابع و  نبا  لاق  هتفگ  دـندوب  هدـمآرب  هرـصب 

رابخا یلا  هرابخا  دنتسا  نم  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هربخا  امک  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  اهب  ربخیف  تابیغملاب  يأ  هربخی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اذل ۀیبیغلا و  مولعلا  نم  هب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هفحتا  امل  ههجو  هَّللا  مرک  یلعل  ادـج  ۀـیلع  ۀـبقنم  هذـه  یف  اقداص و  ّالا  نوکی  قداصلا ال 

يولعلا رسلا  نیما  ّيوبّنلا و  ملعلا  ۀنیدم  باب  ناک 

متشه هاجنپ و  دص و  هجو 

هنع هَّللا  یضر  لئس  تسروکذم و  یکم  رجح  نبا  يواتف  رد  هکنآ 
اهباب یلع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هَّللا و  یّلص  ّیبنلا  نا 

هنع هَّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  نع  دانـسا  الب  هنبا  هعبت  سودرفلا و  دنـسم  بحاص  هاور  ثیدـحلا  هلوقب  باجاف  ـال  مأ  حیحـص  ثیدـحلا  لـه 
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ثیدحک فیعض  ثیدح  وه  اعوفرم و 
اهباب یلع  ملعلا  ۀنیدم  انا 

اما اضیا و  فیعض  وه  اهتقلح و  ۀیواعم  و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هرکذ نا  ضرتعم و  بذک  نیعم  نبا  رکنم و  يذمرتلا  حیحـص و  هجو  هل  سیل  يراخبلا  لوق  حیحـص و  مکاحلا  لاق  لب  نسح  ثیدـح  وهف 
و راـطقالا * یف  ریهـشلا  مهتمـالع  رجح  نبا  اذـهف  هلقن  اـندرا  اـم  یهتنا  کـلذ  یلع  هریغ  یبهذـلا و  هعبت  تاـعوضوملا و  یف  يزوـجلا  نبا 

رودص یف  هتاملک  نم  رفاو  رطشب  يروا  و  رانلا * نیدحاجلا  بولق  یف  هتادافا  نم  ریثکب  مرضا  دق  راهتشالا  متا  ۀیبصعلاب  رهتشملا  مهملکتم 
هزمه و یلع  يرتجی  و ال  راتهتـسالا * لک  دانعلاب  رتهتـسملا  علوملا  ّالا  راکنالا * حدـقلا و  نعطلا و  یلع  دـعب  مدـقی  الف  راوالا * نیدـناعملا 

ياهقف هلجا  نیدقنم و  نیثدـحم  رباکا  زا  یکم  رجح  نبا  رابتلا و  بابتلا و  رامغ  یف  هنیحل  ضاخ  نم  الا  راسخلا * ۀـبیخلل و  ثروملا  هزمغ 
نیدلا باهـش  ءابلالا  ۀـناحیر  ینارعـش و  باهولا  دـبع  راونالا  حـقاول  رظان  رب  وا  تلزنم  ولع  تبترم و  تلالج  دـشابیم  هینـس  دزن  نیققحم 

نیدلا لامک  هعطاق  نیهارب  يواقرش و  يزاجح  نب  هَّللا  دبع  هیهب  هفحت  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نب  خیش  نب  رداقلا  دبع  رفاس  رون  یجافخ و 
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دبع خیـش  ۀنـسلا  نم  تبث  ام  يراق و  یلع  الم  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  یخلب و  دمحم  یجاح  يذمرت  لئامـش  حرـش  یمرهج و  نیدلا  رخف  نب 
هَّللا دبع  نب  ملاس  دادما  یکملا و  ناهدلا  دمحا  نب  نیدلا  جات  علطتملا  ۀـیافک  یجنزرب و  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  ضفاون  يولهد و  قحلا 

ریمالا دمحم  نب  دمحم  دیناسا  هلاسر  يزیرکلا و  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  تبث  یناونـش و  یلع  نب  دـمحم  هینـس  ررد  يرـصبلا و  ملاس  نب 
تـسه راکـشآ  حضاو و  نا  ریغ  بطاخم و  دوخ  ثیدـح  لوصا  هلاسر  یلیجع و  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  لاملا  ةریخذ  یکلاملا و  يرهزالا 

کـسانلا ققحملا  ۀمالعلا  هتفگ  هیهب  هفحت  رد  يواقرـشلا  يزاجح  نب  هَّللا  دـبع  دوشیم  روکذـم  تارابع  ضعب  اج  نیا  رد  راصتخا  رب  رظن 
رـصمب و مالـسالا  خیاشم  نم  ۀعامج  نع  ملعلا  هنع  هَّللا  یـضر  ذخا  ۀفرـشملا  ۀـکم  لیزن  رجح  نب  نیدـلا  باهـش  حمـسلا  دـهازلا  عشاخلا 

لوصالا هقفلا و  یف  ةررحم  ۀعفان  بتک  ةدع  فنص  ةریثک و  قئالخ  هب  عفتنا  زاجحلا و  رهزالا و  عماجلاب  سردف  سیردتلا  ءاتفالاب و  هوزاجا 
بحاص مانالا  یتفم  مالـسالا و  خیـش  ۀماهفلا  رحبلا  ۀمالعلا و  ملاعلا  انخیـش  رکذ  اّمل  هتفگ و  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  خلا و 

لبنح نب  دمحا  کلام و  مامالا  بقانم  یکملا  رجح  نب  نیدلا  باهش  خیشلا  اندنس  اندیس و  انالوم و  ةریهـشلا  فیلاتلا  ةریثکلا و  فیناصتلا 
هتفگ و نا  رد  زین  خلا و  مهیلع  مدقملا  مهعبارب  متخن  نا  ۀثالثلا  ۀّمئالا  ءالؤه  مجارت  انرکذ  ذإ  انیلع  نیعت  لاق  ةوکشملا  حرش  یف  یعفاشلا  و 

مزلتسا يّذلا  فذحلا  کلذ  رابتعاب  هیف  ملکت  يأ  داقنلا  ضعب  هیف  ملکت  هلوق  دنع  ةوکشملل  هحرش  یف  یکملا  رجح  نبا  ۀمالعلا  انخیـش  لاق 
نب نیدلا  باهـش  خیـشلا  لاق  هتفگ  هنـسلا  نم  تبث  ام  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  خلا و  هسفن  دنع  نم  هیلع  حلطـصا  امب  هنع  ربعی  نا  هدنع 

ام ّنا  ملعا  ۀـقرحملا  قعاوّصلا  یف  ماـقملا  کلذـب  هناوا  یف  نیثدـحملا  ءاـهقفلا و  خیـش  مارحلا و  هَّللا  دـلب  یتـفملا  يرـصملا  یمتیهلا  رجح 
نیرهاطلا تیب  لها  تاجردب  هقاحلإ  ّهبر و  دنع  هتجرد  ۀعفر  هتوظح و  دیزم  یلع  ۀلادلا  ةداهشلا  وه  اّمنا  ءاروشاع  یف  نیسحلا ع  هب  بیـصا 

هلا و هیلع و  هَّللا  یّلص  هتیور  یف  هانمدق  امک  باوصلا  یمتیهلا و  رجح  نبا  ظفاحلا  ثیدحلا  یف  انخیاشم  خیش  لاق  هتفگ و  نا  رد  زین  خلا و 
وا هتیلوهک  وا  هتیلوجر  وا  هبابـش  یف  ناک  ءاوس  ام  تقو  یف  ۀـیقیقحلا  هتروص  یلع  نوکی  نا  طرـشب  یئارلا  هآر  لاح  ّيأ  یلع  میمعتلا  ملس 
دبع هچنانچ  هدیـسر  فیلاتب  نا  دارفا  تبون  هک  تسیدـحب  تارـضح  نیا  دزن  رجح  نبا  هخذاب  دـماحم  هخماـش و  بقاـنم  خـلا و  هرمع  رخآ 
علاط ردب  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  هدومن  عمج  باب  نیرد  صاخ  یباتک  تسا  هینس  نیروهـشم  ياملع  زا  هک  یهکاف  دمحا  نب  رداقلا 

یلحلا یفصلا  ةدیصق  حرش  ایرکز و  یضاقلا  جهنم  حرش  اهنم  فیناصت  هل  روهـشملا  ملاعلا  یکملا  مث  یهکافلا  دمحا  نب  رداقلا  دبع  هتفگ 
ۀنس 986 تام  یمتیهلا و  رجح  نبا  هخیش  لئاضف  یف  باتک  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ةرایز  یف  باتک  و 
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مهن هاجنپ و  دص و  هجو 

هتفگ هچنانچ  هدومن  دراو  هدیدع  ظافلا  تایاورب و  لامعلا  زنک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یقتملاب  ریهشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  هکنآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هتفگ زین  رباج و  نع  دع ك  سابع  نبا  نع  بظ ك  دع  قع 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  نع  ۀفرعملا  یف  میعن  وبا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هتفگ نا  رد  زین  سابع و  نبا  نع  بط 
نب دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  نع  یمورلا  رمع  نب  دمحم  ابنا  يرسلا  یسوم  نب  لیعامـسا  انثدح  اعم  ریرج  نبا  يذمرتلا و  لاق 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ 
فرعی مل  یحبانصلا و  هیف  اورکذی  مل  کیرش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهضعب  يور  رکنم و  ۀخسن  یف  بیرغ و  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  لح 

نا بجی  دق  هدنـس و  حیحـص  ربخ  اذه  ریرج  نبا  لاق  یهتنا و  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدـحلا  اذـه 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  یلع ع  نع  جرخم  هل  فرعی  ربخ ال  ّهنا  امهدـحا  نیتلعل  حیحـص  ریغ  امیقـس  نیرخآلا  بهذـم  یلع  اذـه  نوکی 

ربخلا اذه  ۀیاور  یف  ایلع  قفاو  دق  ۀّجح و  هلقنب  تبثی  نمم ال  مهدنع  لیهک  نب  ۀملس  نا  رخآلا  هجولا و  اذه  نم  ّالا  ملس 
نع شمعالا  نع  ۀـیواعم  وبا  انث  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  انث  يرازفلا  میهاربا  نب  دـمحم  انث  هریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع 

انثدـح اهباب  نم  اهتأیلف  ۀـنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  ساـبع  نبا  نع  دـهاجم 
يزارلا یسوم  نب  میهاربا 

نبا دروا  دق  ریرج و  نبا  مالک  یهتنا  ثیدـحلا  اذـه  ریغ  هنم  تعمـس  هفرعا و ال  خیـشلا ال  اذـه  هلثم  هدانـساب  ۀـیواعم  وبا  انث  ءارفلاب  سیل  و 
نع هخیرات  یف  طخ  يور  دانـسالا و  حیحـص  لاق  سابع و  نبا  ثیدـح  جرخا ك  سابع و  نبا  ّیلع و  ثیدـح  تاـعوضوملا  یف  يزوجلا 

نیدلا حالص  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هنا  سابع  نبا  ثیدح  یف  دع  لاق  حیحص و  وه  لاقف  سابع  نبا  ثیدح  نع  لئـس  هنا  نیعم  نبا  ییحی 
ظفاحلا لاق  ردصلاب و  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  ۀحداق  ۀلعب  کلذ  یف  اوتای  مل  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذـلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دـق  یئالعلا 

لوقلا قلطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدـحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  لقا  مکاحلا  كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدـحلا  اذـه  هناـسل  یف  رجح  نبا 
تاعوضوملا و یف  هرکذف  يزوجلا  نبا  هفلاخ  حیحص و  هنا  لاق  كردتـسملا و  یف  هجرخا ك  ثیدحلا  اذه  يوتف  یف  لاق  عضولاب و  هیلع 

یقتری نسحلا ال  مسق  نم  ثیدحلا  ّنا  اعم و  امهلوق  فالخ  باوصلا  بذک و  هنا  لاق 
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باوجلا اذهب  بیجا  تنک  دق  یهتنا و  کلذ  یف  دمتعملا  وه  اذه  نکل  الوط و  یعدتـسی  کلذ  نایب  بذکلا و  یلا  طحنی  ۀحـصلا و ال  یلا 
تمزج هَّللا و  ترختساف  سابع  نبا  ثیدحل  حیحـصت ك  عم  راثالا  بیذهت  یف  یلع  ثیدحل  ریرج  نبا  حیحـصت  یلع  تفقو  نا  یلا  ارهد 
مهدـنع فوصوملا  مالعالا * مهئاهبن  ةدـمع  یقتملا  یلع  اذـهف  یهتنا  ملعا  هَّللا  ۀحـصلا و  ۀـبترم  یلا  نسحلا  ۀـبترم  نع  ثیدـحلا  ءاـقتراب 

کلـس نمف  ّالا  مالـسلا * جهن  نم و  الا  ددج  یلا  هرونب  يداهلا  مالظلل * يرادلا  رینتـسملا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  مالعالا * ةرهاز  دـماحمب 
مهلذع نم  نما  و  مالحالا * لوقعلا و  يوذ  دنع  یظح  مالک * ریکن و  ریغب  یقتملاک  هتحصب  مزجلا  لبقت  مالـستسالا و  ناعذالا و  بحل  هیف 

قحملاب و هنید  بهذ  مالیالا * دشا  ملوملا  هردص  رحول  هرـس  ریمـض  يدـبا  و  مالظالا * لک  ملظملا  هبلق  غیزل  هحدـق  دارأ  نم  و  مالملا * و 
دزن یقتم  یلع  تبترم  ومـس  تیاغ  تجرد و  ولع  تیاهن  هقنوم و  رخاـفم  هقرـشم و  رثاـم  مالطـصالا و  شطبلا و  هَّللا  نم  هل  قح  مـالثنالا و 

فینـصت یقتملا  یلع  خیـشلا  لضف  یف  یقتلا  فاحتا  یهکافلا و  دمحا  نب  رداقلا  دـبع  فینـصت  یقتملا  بقانم  یف  یقن  لوق  عبتتم  رب  هینس 
رابخا نع  رفاس  رون  يولهد و  قحلا  دـبع  خیـش  رایخالا  رابخا  نیقیلا و  قیرط  كولـس  یف  نیقتملا  داز  يرداـق و  یقتم  باـهولا  دـبع  خـیش 
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نیدلا جات  علطتملا  ۀیافک  یمارگلب و  دازآ  یلع  مالغ  ناجرملا  ۀحبـس  ینمیلا و  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  رـشاعلا  نرقلا 
مولعلا دجبا  رصاعم و  یلع  ردیح  يولوم  نیغلا  ۀلازا  مالکلا و  یهتنم  ینیطنطسقلا و  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  نونظلا  فشک  یکملا و  ناهدلا 

تسرهاظ حضاو و  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  و 

متصش دص و  هجو 

هتـسناد مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ملع  لـضف  لـیلد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  یعفاـشلا  ینمیلا  یباـصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  هکنآ 
نا یلا  هنع  هَّللا  یـضر  هملع  لضف  یف  عساتلا  بابلا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  باتک  رد  ءافتکالا  باـتک  رد  هچناـنچ 

يأ هنع  لاق و 
ۀفرعملا یف  میعن  وبا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

هتفگ و نآ  رد  زین  و 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  يأ  هنع 

قفتملا قرتفملا و  یف  بیطخلا  كردتسملا و  یف  مکاحلا  هجرخا 
اوزع و  ءامظعلا * هئاملع  رباکا  نع  القن  ءافتقالا * بابرال  يداهلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  ءافتکالا * باتک  بحاص  یباّـصولا  اذـهف  یهتنا 
یلا نکار  هیلع  لبقملا  و  ءادـتعالا * بهـس  یف  طباخ  هیف  نعاّطلا  و  ءادـتهالا * ننـس  یلع  ضام  هل  نعذـملاف  ءامخفلا * هظاـفح  ۀـلجا  یلا 

ءانسلا حضاولا  قحلا 
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ءانعلا ءاقشلا و  موتحم  یلا  عرسم  هنع  ضرعملا  و 

مکی تصش و  دص و  هجو 

هتفگ تاعوضوملا  ةرکذت  رد  یتارجگ ؟؟؟ رهاط  دمحم 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ۀجرد یلا  هقرط  یهتنی  هناـف  هعـضوب  همکح  یف  يزوـجلا  نبا  یلع  یئـالعلا  بقعت  دـق  تلق  رباـج  ساـبع و  نبا  ّیلع و  ثیدـح  نم  هدروآ 
فالخ باوصلا  هبذـکف و  يزوجلا  نبا  هفلاـخ  مکاـحلا و  هححـص  رجح  نبا  لاـق  اـعوضوم و  نوکی  نا  الـضف  افیعـض  نوکی  ـالف  نسحلا 

مکح نمف  تاعباتم  هل  تلق  هتفگ  نینعاط  ضعب  زا  ثیدح  نیا  حدق  رکذ  دعب  نا  رد  زین  بذک و  حیحـص و ال  نسح ال  ثیدحلا  امهلوق و 
رهاظ و تیاهن  فیرـش  ثیدح  نیا  لامخا  بییعت و  ناوه  لاطبا و  بیذکت و  نالطب  رهاط  دمحم  همالع  تادافا  نیزا  أطخا و  دـقف  هبذـکب 

رهاز هاز و  لک  لضفلا  نم  زئاحلا  رهاملا  بطاخملا  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  رفاس  عطاس و  تیاغب  نآ  رابتعا  دامتعا و  نسح و  تسرهاب و 
رباغ رثا  افلاخ  نودقنملا  هفصح  امب  نتعی  مل  رباک و  دعب  ارباک  نوققحملا  هتبثا  امب  لفتحی  مل  رئافلا و  نغـضلا  راثأ  رئابلا و  نعطلا  رثا  فیک 

مخافا نایعا و  ءاملع  رباکا  زا  رهاط  دـمحم  رثاع و  یغلا  لیبس  یف  بکان  لک  غیز  نع  یقاولا  وه  رثا و  ّقحلل  لبقم  ّلکل  قیفوتلا  یلو  هَّللا  و 
تس و هنـس  عئاقو  رد  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  یف  رفاس  رون  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دبع  هدوب  هینـس  دزن  نأشلا  لیلج  يالبن 

هَّللا همحر  يدنهلا  نیثدحملا  کلمب  بقلملا  رهاط  دمحم  نیدـلا  لامج  ۀـمالعلا  حـلاّصلا  لجرلا  دهـشتسا  اهیف  هتفگ و  ۀئامعـست  نینامث و 
یلا نوعجری  مهدیری  مهرظانی و  مهرقانی و  ناک  هنا  کلذ  ببـس  ۀلاتقلا و  ۀیودهملا  ۀبابـسلا و  ۀضفارلا  یتقرف  نم  ۀـعدتبملا  دـی  یلع  نیما 
رهظا ةدیدع و  سلاجم  یف  مهرهق  ةریثک و  عئاقو  مهعم  هل  يرج  ادبا و  هباد  اذه  ناک  ۀقدنزلا و  ۀلالـضلا و  نم  هیلع  مه  ام  نوکرتی  قحلا و 
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مزج مهرفکب و  لاق  یتح  مهنع  ریذـحتلا  مهیلع و  درلا  یف  غلاـب  اـهلطبا و  مهتجح و  ضحدأ  مهعدر و  مهتـالبعزخ و  فشک  مهحئاـضف و 
ایعس کلذ  یف  یعـس  اسار و  حیبقلا  بهذملا  اذه  مادعا  دارأ  میقتـسملا و  طارـصلا  نع  مهلالـض  میوقلا و  جهنملا  نیدلا و  نم  مهجورخب 

يذـّلا وه  هّللاب و  الا  ةّوق  لوح و ال  کلذ و ال  یلا  لصی  نا  لبق  هولتق  یتح  هیلع  اولاتحاف  کلذـل  نامزلا  ناطلـس  یلا  لـصوتلا  دارأ  اـغیلب و 
نم مدق  یلع  ناک  ۀیلع و  ۀبقنم  نم  اهب  کیهان  ۀقباسلا و  یقتملا  خیشلا  اهآر  یتلا  ایؤرلا  یف  ۀیزملاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  هیلإ  راشا 

ملعلا بلط  یف  ادجو  ثنحلا  غلبی  مل  وه  نآرقلا و  ظفح  ۀئام و  عست  رشع و  ثلث  ۀنـس  هتدالو  تناک  ملعلا و  یف  رحبتلا  عرولا و  حالّـصلا و 
یف هغلبم  غلب  تارجک  ءاملع  نم  ادحا  ّنا  ملعی  مل  یتح  نارقالا  قاف  ةدیدع و  نونف  یف  عرب  ۀنس و  ةرشع  سمخ  وحن  کلذک  ثکم  و 
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نوریثک هخویـش  رابخالا و  فئاطل  لیزنتلا و  بئارغ  یف  راونالا  راحب  عمجم  اهنم  ۀعفان  فیناصت  هل  انخیاشم و  ضعب  هلاق  اذک  ثیدـحلا  نف 
خیشلا یکملا و  يدنهلا  یقتملا  یلع  خیشلا  قارع و  نب  یلع  خیشلا  یمتیهلا و  رجحلا  نبا  خیشلا  يرکبلا و  نسح  خیـشلا  نع  ذخا  جح  اّمل 

ملعلا ۀـبلط  یلع  هقفناف  الیزج  الام  هیبا  نع  ثرو  ندـعب و  فوصتلا  یف  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  دیـسلا  يدـج  نع  ذـخا  دـهف و  نب  هَّللا  راـج 
ناف کلاح  فیک  هل  لوقیف  هیلإ  لسریف  ّیلا  هلـسرا  همهف  دـّیج  هاکذ و  نسح  ّیبص  يأ  لوقی  نایبصلا و  ملعم  یلا  لـسری  ناـک  فیرـشلا و 

مهتیافک ردـق  یلع  کلایع  عیمج  كرمأ و  دـهعتا  انا  کشاعم  ۀـهج  نم  مهت  ملعت و ال  هل  لوقی  اریقف  ناـک  نا  ملعت و  هل  لوقی  اـینغ  ناـک 
یتح مهل  هفظو  ام  ردـق  مهیطعی  ءارقفلا و  ءافعـضلا و  نم  هیتای  نم  عیمجب  کلذ  لعفی  ناکف  ملعلا  لیـصحت  یف  دـهتجا  لابلا و  غراف  نکف 

دئادش مهریغ  ۀبلطلا و  نم  یساق  هلیصحت  مایا  یف  هنا  یکح  کلذ و  یف  هلام  عیمج  قفتاف  ةریثک  نونف  ووذ  ءاملع  ةریثک  ۀعامج  مهنم  راص 
ملاوع ال هسیردـتب  عفتناف  هَّللا  باستحا  هب  ماق  کلذـک و  لعف  کلذ  هل  مت  اّملف  هَّللا  تاضرمل  ءاغتبا  هرـشنب  نموقیل  املع  هَّللا  هقزر  نا  رذـنف 

دمحم نایم  هتفگ  راربالا  رارـسا  یف  رایخالا  رابخا  رد  يولهد  ثدـحم  قحلا  دـبع  خیـش  نیما و  هتاکرب  نم  انیلع  داعا  هَّللا و  همحر  یـصحت 
ءاملع و تفر و  نیفیرـش  نیمرحب  داد و  لضف  ملع و  ار  وا  یلاعت  هناحبـس  قح  دـنراید  نا  رد  هک  هرهوب  موق  زا  هدوب  تارجگ  نیب  رد  رهاط 

دیرم تشاد و  تبحـص  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یقتم  یلع  خیـش  اب  دومن و  ثیدح  ملع  لیمکت  لیـصحت و  تفایرد و  ار  فیرـش  راید  نآ  خیاشم 
تعدب تنـس و  لها  نایم  درک و  هلازا  دوب  عئاش  موق  نآ  رد  هک  اهتعدـب  یـضعب  دومن و  دوع  یلـصا  نطوب  تمارک  تکربب و  وا  زاب  دـش و 
یمـسم تس  حاحـص  حرـش  لـفکتم  هک  تسیباـتک  هلمجنآ  زا  درک  عمج  هدـیفم  فیلاوت  ثیدـح  ملع  رد  دومن و  فیرعت  زییمت و  موق  نیا 

رد دیفم و  رصتخم و  تیاغب  لاوحا  نایب  هب  ضرعتیب  هدرک  لاجر  ءامسا  حیحصت  هک  ینغمب  یمسم  رـصتخم  رگید  هلاسر  راحبلا و  عیمجب 
سرد تقو  رد  درکیم و  تسا  رابلط  دادما  ۀهجب  یهایس  خیش  تیصوب  يو  تسا و  هدرک  رایسب  یقتم  یلع  خیش  حدم  بتک  نیا  ياهبطخ 

رخآ درکن و  ریـصقت  دندوب  راید  نآ  رد  هک  عدب  لها  عدب و  هلازا  رد  يو  دشاب و  راک  رد  زین  تسد  ات  دوبیم  لوغـشم  نآ  ندرک  لحب  زین 
یلع مالغ  اریخ و  نیملسملا  نع  هَّللا  هازج  هیعـس و  هَّللا  رکـش  دیـسر  تداهـشب  ۀئام  عست  نینامث و  فین و  هنـس  رد  تعامج  نآ  تسدب  مه 

ۀیناقوفلا دیدشت  ءافلا و  حتفب  نّتف  هرس  سدق  ینتفلا  رهاط  دمحم  خیشلا  انالوم  هتفگ  ناتسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀحبس  رد  یمارگلب  دازآ 
ذخا تارجک و  ءاملع  ضعب  یلع  ذملت  ۀسسوملا  ننسلا  رصان  ۀسدقملا و  ثیداحالا  مداخ  وه  تارجک  دالب  نم  ةدلب  نونلا  اهحتف و  و 
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امیـس امهخیاشم ال  اـمهءاملع و  كردا  اولع و  افرـش و  هَّللا  اـمهداز  نیمرکملا  نیمرحلا  یلا  کلـس  مث  تالواذـتملا  مولعلا  نم  ةذـبن  مهنم 

حراسم یلا  داع  هدـلب و  یلا  مزعلا  ناـنع  فطع  ةرثاـکتم و  تاـحوتف  ةرفاو و  تاـضویف  هنم  یطاـعت  هرـس و  هَّللا  سدـق  یقتملا  یلع  خیـشلا 
هخیـش ۀّیـصو  بسح  هتقیرط  تناک  مویقلا و  ّیحلا  ۀـملک  ءالعا  یلع  همازح  دـش  مولعلا و  ةداـفا  یلع  هتمه  لـج  فرـص  هدـجن و  هراوغا و 

سرطلا ۀلیمخ  رـضنی  هلحب و  لغتـشی  اضیا  سیردتلا  ۀلاح  یف  ناک  یتح  دادمالا  اذهب  مولعلا  ۀبتک  ۀـناعا  دادـملا و  لمعب  لاغتـشالا  یقتملا 
یف راحبلا  عمجمک  ةدـیفم  فیلاوت  فلا  ناهر و  یـسرف  نابل و  یعیـضر  لمعلا  نسح  تالکـشملا و  لح  یف  ناـنبلا  ناـسللا و  نوکیل  هّلطب 

هموق و نم  اوناک  نیّذلا  ۀیودهملا  ریهاوبلا  رسک  یلع  هخیش  لثم  مزع  تاعوضوملا و  ةرکذت  لاجرلا و  ءامسا  یف  ینغملا  ثیدحلا و  بیرغ 
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ۀعدبلا ّیک  لیزی  یتح  هسار  یلع  ۀمامعلا  طبری  نا ال  دهع  دوعوملا و  يدـهملا  هنا  یعدا  يذـلا  يروفنوجلا  دـمحم  دیـسلا  عابتا  نم  اوناک 
سار یلع  هدیب  ۀمامعلا  طبر  خیشلاب  عمتجا  تارجک و  یلع  ۀئامعست  نینامث و  ۀنس  یف  یلهد  یلاو  ربکا  ناطلس  یلوتـسا  امل  مههابج و  نع 
هیخا یلا  تارجک  ۀموکح  ناطلـسلا  ضوف  کتدارا و  قفو  نیعدتبملا  ۀقرفلا  رـسک  نیبملا و  نیدلا  ةرـصن  یتلدعم  ۀـمذ  یلع  لاق  خیـشلا و 

دبع هناکم  بصن  ناخلا و  لزع  مث  نکما  امهم  ۀـعدبلا  موسر  لازا  خیـشلا و  ناـعاف  مظعـالا  ناـخلاب  بقلملا  هکوک  زیزع  ازریم  یعاـضرلا 
هسار و نع  ۀمامعلا  خیشلا  لحف  ایابخلا  نع  ماهـسلا  اومر  ایاوزلا و  نم  اوجرخ  ۀیودهملا و  هب  دضتعاف  ایعیـش  ناک  وه  ناناخ و  ناخ  میحرلا 

مـضب نیّجا  یلاوح  یلا  خیـشلا  لصو  امل  اّرـس و  ۀیودهملا  نم  عمج  هعبتف  داباربکا  ۀفالخلا  رقتـسم  یف  ناک  وه  ربکا و  ناطلـسلا  یلا  قلطنا 
نفد نتف و  یلا  هدسج  لقنف  ۀئام  عست  نینامث و  تس و  ۀنس  هولتق  هیلع و  اومجه  نونلا  ۀیناتحتلا و  نوکس  اهحتف و  میجلا و  دیدشت  ةزمهلا و 
یف امیـس  ادیج ال  املاع  ناک  ۀمظعملا  ۀکم  یتفم  رکب  یبأ  خیـشلا  نب  رداقلا  دـبع  خیـشلا  هدافحا  نم  یلاعت و  هَّللا  همحر  هفالـسا  رباقم  یف 
دبع خیـشلا  مظن  فلا و  ۀئام و  نیثلث و  نامث و  ۀنـس  یفوت  تآشنملا  ۀعومجم  تادلجم و  عبرا  يواتفلا  هفیلاوت  نم  اغیلب و  احیـصف  ۀـهاقفلا 

لوقی  هنع و  هَّللا  یضر  ربکالا  قیدصلا  یلا  هبسن  اهیف  لصوی  ةدیصق  ذیملتلا  حدم  یف  هداتسا  یعفاشلا  یکملا  يراصنالا  ۀفرط  هَّللا 
ءالضفلا ءاملعلا و  دحوا  نم  هحیرض  لب  کیبا  دج  ناک  دق 
ءارم ریغب  هققح  قیدصلا  یبجنم  نم  رهاط  دمحم  ینعا 

ریهاوبلا نم  خیشلا  نا  یلع  نوقفتم  تارجک  لها  روهمج  نکل 
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بقلت امل  نورخآلا  لاق  مامالا و  بناج  نم  ایقیدص  ناک  ّهنا  مهـضعب  لاق  رایخالا  رابخا  هباتک  یف  يولهدـلا  قحلا  دـبع  خیـشلا  هب  حرـص  و 
فالسا نا  لصالا  مهتلباقم و  یف  یقیدصلاب  خیشلا  بقلف  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ردیحلا  یلا  ۀبـسن  یه  ۀیردیحلاب و  ۀیودهملا 

لاق قیدصتلا  یف  هنع  هَّللا  یضر  ربکالا  قیدصلاب  هتبـسانمل  ایقیدص  مالـسالا  نید  لخدی  نم  نوعدی  دنهلا  لها  مهمالـسا و  دیدج  ریهاوبلا 
دی یلع  مهفالسا  ملسا  تارجکب  نونطوتم  ۀفئاط  ةرهوبلا  هتافلؤم  ضعب  یف  فلالا  دعب  ۀیناثلا  ةرـشعلا  یف  یفوتملا  يرتشوشلا  هَّللا  رون  ریملا 

ةروهشم ةدلب  ۀیناقوفلا  نوکس  ۀیناتحتلا و  رسک  فلالا و  ةدحوملا و  ءابلا  نونلا و  نوکـس  فاکلا و  حتفب  تیابنک  یف  هربق  يّذلا  یلع  الملا 
مـسا هیلع  لدی  امک  فرحلا  عاونا  ةراجتلاب و  شاعملا  نوبـسکی  مهرثکا  انیمخت و  ۀنـس  ۀئام  ثالث  مهمالـسال  یـضم  تارجک و  نم  ۀـبیرق 
راحبلا عمجم  فلوم  ینتفلا  رهاط  نب  دـمحم  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ۀـیدنهلاب و  رجاتلا  هانعم  ةرهوب و 

لیـصحت هدش  دلوتم  ۀئامعـست  رـشع و  عبرا  هنـس  رد  هلاورهن  هدلب  رد  تسیوفطـصم  ننـس  رـصان  يوبن و  ثیدح  مداخ  ثیدحلا  بیرغ  یف 
نیدلا ناهرب  خیـش  يروگان و  خیـش  انالوم  هتهم و  الم  نامزلا  ذاتـسا  لثم  دومن  دوخ  رهد  ءالـضف  رـصع و  يامظع  زا  نونف  لیمکت  مولع و 

هضافتسا هدافتـسا و  راثآ  تمارک  راید  نا  خیاشم  املع و  زا  دیدرگ و  نیفیرـش  نیمرح  رون و  هداج  هدعب  یهوس  هَّللا  دی  انالوم  يدوهمس و 
یکم رجح  نبا  خیـش  یکم و  هَّللا  راج  خیـش  یمرـضح و  هَّللا  دیبع  خیـش  یندع و  هَّللا  دبع  دیـس  يدیبز و  هَّللا  دـبع  یبأ  خیـش  لثم  تفرگ 

فرشا لفحم  هیشاح  زا  اصوصخ  یکملا  يرکب  نسحلا  وبا  خیش  يدنـس و  رادروخرب  خیـش  یندم و  یلع  خیـش  هقرحم و  قعاوص  بحاص 
هماگنه دینادرگزاب و  یلصا  نطوب  نانع  تشگ و  زئاف  تدارا  تداعـسب  تخودنا و  ناوارف  ضویف  یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  لجا  خیش 
لـسوت نادـب  هک  تسراحبلا  عمجم  باتک  هلمجنآ  زا  تخادرپ  هعیدـب  هسیفن  فیناـصتب  تخاـس و  مرگ  قحلا  ۀـملک  يـالعا  مولع و  هداـفا 
دادـما يأرب  دادـم  دوـخ  خیـش  تیـصو  قـفو  رب  هـشیمه  دوـمن  يو  رب  غـیلب  ياـنث  نآ  هجاـبید  رد  درک و  یقتم  یلع  دوـخ  خیــش  تمدـخب 

يو دشاب  راک  رد  زین  تسد  ات  دوبیم  لوغـشم  بکرم  ندرک  لحب  مه  نتفگ  سرد  تقو  رد  هک  يدـحب  درکیم  لح  مولع  ناسیونهخـسن 
تسب و رمک  دوخ  داتسا  لثم  دندرکیم  تیودهم  یعدم  يروپنوج  دمحم  دیس  يادتقا  دندوب و  وا  موق  مه  هک  هیودهم  ریهاوب  تسکش  رد 

ریخست ار  تارجگ  ۀئامعست  نامث و  هنـس  رد  هاشداب  ربکا  نوچ  ددنب  هن  رـس  رب  راتـسد  دیوشن  ناشیا  یناشیپ  زا  تعدب  غاد  ات  هک  درک  دهع 
ترصن هدیسر  عمـسب  راتـسد  كرت  ثعاب  تفگ  دیچیپ و  خیـش  رـس  رب  راتـسد  دوخ  تسدب  هاشداپ  دش  عقاو  تاقالم  خیـش  اب  نئپ  رد  درک 
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تارجگ تموکح  لاس  نا  رد  تسمزال  نم  تلدعم  همذ  رب  امش  هدارا  قفو  رب  نیتم  نید 
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ناخ میحرلا  دبع  رب  تارجگ  هبوص  بیرقنع  اّما  دش  هتخادنارب  تعدـب  موسر  رثکا  وا  تناعاب  تفای  ضیوفت  هکوک  زیزع  ازریم  مظعا  ناخب 
ربکا عمسب  ارجام  هک  درک  هرگآ  مزع  داشگب و  رس  زا  راتسد  خیـش  دنتـسجرب  نیمک  زا  زاب  هیودهم  هفئاط  وا  تیامحب  تفرگ و  رارق  ناناخ 

تـسیلامج یلالج و  يامـسا  رهظم  ملاع  دومرف  درک و  عنم  هیانکب  دنچ  ره  يولع  نیدلا  هیجو  خیـش  درآ  لمعب  یکرادت  دـناسر و  هاشداپ 
نیب ام  دـنداتفا و  یپ  رد  نیفلاـخم  زا  یعمج  تسبرب  چوک  تخر  داـتفین و  دـنمدوس  تسمیقتـسم  یطارـص  مسا  ره  ماـکحا  راـثآ و  ظـفح 

نییاپ هب  هولام  زا  ار  وا  شعن  داتفا  قاـفتا  ۀـئام  عست  نیناـمث و  تس و  هنـس  رد  هثداـح  نیا  دـنتخاس و  دیهـش  هتخیر  روپ  گـنراس  نیجوا و 
رد يدابآدارم  ناخ  نیدلا  عیفر  یجاح  هریغ  حر و  دازآ  دیسلل  مارگلب  خیرات  مارکلا  رثام  یف  اذک  دندرک  نفد  وا  فالـسا  رباقم  رد  هدروآ 

دهع رباکا  زا  نطاب  رهاظ و  مولع  رد  تقو  نآ  رد  هک  رهاط  دـمحم  خیـش  تاقالمب  نئپ  رد  هاـشداپ  ربکا  نوچ  دناهتـشون  نیمرحلا  تـالاح 
ار وا  دیآ  امـش  نادنزرف  ای  امـش  شیپ  نم  نادنزرف  زا  یـسک  رگا  هک  تسنآ  ام  يوزرآ  دنتفگ  دیئامرفب  یتمدـخ  تفگ  دـمآ  دـندوب  دوخ 

یکی رخآ  داد  دیهاوخ  هار  امـش  دمآ و  دنهاوخ  ناشیا  درادن  هدئاف  نم  نتفگ  نیا  دندومرف  فقوت  كدنا  دعب  دینارب و  دـیهدن و  هار  دوخب 
خیش وا  دافحا  زا  یکی  هک  هتشون  دازآریم  یهتنا و  تفای  میظع  هاج  دش و  بقلم  مالـسالا  خیـشب  دمآ و  هاشداپ  ریگملاع  دزن  ناشیا  رئابن  زا 

رب اهلاس  تسیزیم  رصع  زاتمم  تهاقف  امیـس  تغالب ال  تحاصف و  لضف و  ملع و  رد  دوب  همظعم  هّکم  یتفم  رکب  وبا  خیـش  نب  رداقلا  دبع 
ۀئام و نیثالث و  نامث و  هنس  یف  تام  تاشنم  هخسن  دلجم و  راهچ  رد  يواتف  تسوا  فیلاوت  زا  تشاد  يدنلبرـس  مرتحم  مرح  ياتفا  دنـسم 
وا دج  رهاط  دـمحم  خیـش  بسن  اجنآ  رد  هتخادرپ  هدیـصق  ذـیملت  حدـم  رد  دوب  وا  داتـسا  یعفاش  یکم  يراصنا  هفرط  هَّللا  دـبع  خیـش  فلا 

دیوگیم هدیناسر  هنع  هَّللا  یضر  ربکا  قیدصب 
ءالضفلا ءاملعلا و  دحوا  نم  هحیرض  لب  کیبا  دج  ناک  دق 
ءارم ریغب  هققح  قیدّصلا  یجنم  نم  رهاط  دّمحم  ینعا 

یقیدص دنکیم و  حیرصت  مه  رایخالا  رابخا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  مالک  تسا و  هرهوب  موق  زا  روهمج  قافتاب  رهاط  دمحم  خیـش  اّما 
دوخ وا  دنیوگیم  يردیح  ار  دوخ  هعیش  نوچ  هک  دوب  داقتعا  تهج  زا  دنیوگ  یضعب  دوب و  ردام  بناج  زا  بسن  رابتعاب  دنیوگیم  یضعب 

اصوصخ دوب  يردپ  زا  هکلب  دشابیمن  ردامب  بسن  هک  اریز  دیامنیم  یناث  لوق  حجرا  دیوگ  روطس  ررحم  همالک  یهتنا  دناوخ  یقیدص  ار 
تحـص رد  رظاـن  ءارم  ریغب  هققح  روکذـم  تیب  رد  هفرط  لوق  نکیل  تسدـیعب و  یلیخ  ققحم  ملاـع  رهاـط  دـمحم  خیـش  لـثم  زا  شراـبتعا 

زین هلقن و  اندرا  ام  یهتنا  دوب  هرهوب  هک  تسنیمه  حصا  نکیل  ملعا و  هَّللا  ردپ و  ای  دشاب  ردام  بناج  زا  هکنآ  زا  رظن  عطق  تسوا  تیقیدـص 
تارجک دالب  نم  ةدـلب  نتف  ثیدـحلا و  بیرغ  یف  راحبلا  عمجم  بحاص  ینتفلا  رهاط  دـمحم  خیـشلا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  نسح  قیدـص 

امیس امهخیاشم  امهءاملع و  كردا  نیفیرشلا و  نیمرحلا  یلا  لحر  ۀیبدالا و  ۀیثیدحلا و  مولعلا  یف  اسار  راص  هدلب و  ءاملع  یلع  ذملت 
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مولعلا و ةدافا  یلع  هتمه  رـصق  هدـلب و  یلا  داع  الیمج و  انـسح  ءانث  هیلع  ینثا  راحبلا و  عمجم  هباتک  ءدـبم  یف  هرکذ  یقتملا و  یلع  خیـشلا 
لاجرلا ءامسا  یف  ینغملا  هل  هلحب  لغتشی  اضیا  سردلا  ۀلاح  یف  یتح  دادمالا  اذهب  مولعلا  ۀبتک  ۀناعا  دادملا و  لمعب  لاغتـشالا  هتقیرط  ناک 

کلت لیزی  یتح  هسار  یلع  ۀـمامعلا  طبتری  نا ال  دـهع  هموق و  اوناک  نیذـلا  ۀـیودهملا  ریهاوبلا  رـسک  یلع  مزع  تاـعوضوملا و  ةرکذـت  و 
لاق خیـشلا و  سار  یلع  هدیب  ۀـمامعلا  طبر  خیـشلاب  عمتجا  تارجک و  یلع  ۀنس 980  یف  یلهد  یلاو  ربکالا  ناطلـسلا  یلوتـسا  املف  ۀعدبلا 
زیزع ازریم  یعاضرلا  هیخا  یلا  تارجک  ۀموکح  ضوف  دق  ناک  کتدارا و  قفو  نیعدتبملا  ۀقرفلا  رـسک  نیدلا و  ةرـصن  یتلدـعم  ۀـمذ  یلع 

ناخ میحرلا  دـبع  هناکم  بصن  مظعالا و  ناخلا  لزع  مث  نکما  اـمهم  ۀـعدبلا  موسر  لازا  خیـشلا و  ناـعاف  مظعـالا  ناـخلاب  بقلملا  هکوک 
ربکا یلا  قلطنا  هسار و  نع  ۀمامعلا  خیشلا  ّلحف  ایابخلا  یلع  ماهـسلا  اومر  ایاوزلا و  نم  اوجرخ  ۀیودهملا و  هب  دضتعاف  ایعیـش  ناک  ناناخ و 
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لقن دهشتساف و  ۀنـس 986  هولتق  نیّجا و  یلاوح  یف  هیلع  اومجه  اّرـس و  ۀـیودهملا  نم  عمج  هعبتف  هرکا  ۀـفالخلا  رقتـسم  یف  ناک  هاشداب و 
یف راهویب  مالـسالا و  دیدج  مهفالـسا  ریهاوب و  نم  هلـصا  هما و  ۀهج  نم  بسنلا  یقیدص  ناک  هفالـسا و  رباقم  یف  نفد  نّتف و  یلا  هدـسج 

اـضیا ءالبنلا و  فاحتا  یف  انا  اهترکذ  رایخالا و  رابخا  یف  هتمجرت  يولهّدلاب  قحلا  دبع  خیـشلا  هرکذ  دق  رجاتلا و  هرهوب  ةراجتلا و  ۀـیدنهلا 
هلا و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تیار  یقتملا  باهولا  دبع  خیـشلا  لاق  راحبلا  عمجم  لئاوا  یف  اهتقحلا  ۀلقتـسم  ۀلاسر  یف  هتمجرت  تدرفا 
ۀظقیلا و یلع  لضفت  ایور  نم  اهل  ای  رهاط و  دـمحم  مث  کخیـش  لاقف  هَّللا  لوسر  ای  نامزلا  اذـه  یف  ساّنلا  لضفا  نم  تلقف  ایؤّرلا  یف  ملس 
ام ثیدحلا و  بیرغ  ّلک  هیف  عمج  باتک  وه  راهّنلا و  ۀعبار  یف  سمـشلا  راهتـشا  رهتـشا  دهعلا و  اذـهل  دـنهلاب  عبط  دـق  راحبلا  عمجم  هباتک 

یناعملا و ّلحل  هیفکی  باتکلا  اذـهف  تسل  تاهمالا أ  نم  باتکل  حرـش  دـحا  دـنع  نکی  مل  ناـف  ۀتـسلا  حاحـصلل  حرـشلاک  ءاـجف  هیف  فلا 
دزن رهاط  دمحم  تبترم  تلالج  قیفوتلا و  هّللاب  دوجولا و  یف  رهظ  ذنم  ملعلا  لها  نیب  لوادتم  هلوبق  یلع  قفتم  باتک  وه  ینابملا و  فشک 

تسحئال حضاو و  زین  رصاعم  یلع  ردیح  نیغلا  ۀلازا  دیشر و  لضاف  حاضیا  بطاخم و  ثیدح  لوصا  هلاسر  رظان  رب  هینس 

مود تصش و  دص و  هجو 

زا هدروآ و  ضفاورلا  ضقاون  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يزاریشلا  مث  یناجرجلا  موذحم  ازریمب  ریهـشلا  نیدلا  نیعم  نب  سابع  هکنآ 
هتفگ روکذم  باتک  هثالث  لوصف  زا  یناث  لصف  رد  هچنانچ  هدرمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف 

یّلص نینثالا و  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف 
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يذمرتلا هجرخا  ءاثلثلا  موی  یلع 
ّیلع ملسا  نم  لوا  لاق  هنع  هَّللا  یضر  مقرا  نب  دیز  نع  يذمرتلا و  هجرخا  ّیلع  یلص  نم  لوا  لاق  سابع  نبا  نع  و 
يذمرتلا و هجرخا  قیدصلا  رکب  وبا  ملسا  نم  لّوا  لاق  هرکناف و  یعخنلا  میهاربال  کلذ  ترکذف  ةرم  نب  رمع  لاق 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  ّیلع  هءاج  هباحـصا  نیب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هاخا  امل  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نع 
اینّدلا و یف  یخا  تنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاقف  دحا  نیب  ینیب و  خاوت  مل  کباحـصا و  نیب  تیخآ  ملـس  هیلع و 

دیز نع  يذمرتلا و  هجرخا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  رمع  نبا  نع  يذـمرتلا و  هجرخا  ةرخآلا 
اما لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هَّللا  لوسر  اـی  ّیلع  لاـقف  كوبت  ةوزغ  یف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  فلخ  معلـص  هَّللا  لوسر  نا  مقرا  نب 
نا صاقو  یبأ  نب  دعـس  نع  يذـمرتلا  ملـسم و  يراخبلا و  هجرخا  يدـعب  یبن  هنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت 
نال یلاف ؟؟؟ ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نهلاق  اثلث  ترکذ  ام  اما  لاقف  بارت  ابا  بسن  نا  کعنمی  ام  لاقف  هرما  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم 

ای یلع  هل  لاـقف  هیزاـغم  ضعب  یف  هفلخ  هل و  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  تعمـس  معنلا  رج  نم  ّیلا  بحا  ةدـحاو  یل  نوـکی 
هنا ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  ینتفلخ  هَّللا  لوسر 
یلع یل  اوعدا  لاقف  انلواطتف  لاق  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  نیطعال  ربیخ  موی  لوقی  هتعمـس  يدعب و  ةوبن  ال 

َو انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  ۀیآلا  هذه  تلزن  اما  هیلع و  هَّللا  حتفف  هیلإ  ۀیارلا  عفد  هینیع و  یف  قصبف  دمرا  هب  ف ؟؟؟
ْمُکَسُْفنَأ 

يذمرتلا ملسم و  هجرخا  یلها  ءالوه  ّمهَّللا  لاقف  انیسح  انسح و  ۀمطاف و  اّیلع و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اعد 
ۀیرـسلا یف  یـضمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهیلع  لمعتـسا  اـشیج و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  لاـق  لاـق  نیـصح  نب  رمع  نع  و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیقل  اذإ  اولاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ۀعبرا  دقاعت  هیلع و  اورکناف  ۀیراج  باصاف 
تمدق اّملف  مهلاجر  یلا  اوفرصنا  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  اوءدب  رفـس  نم  اوعجر  اذإ  نوملـسملا  ناک  ّیلع و  عنـص  امب  هانربخا 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 303 

http://www.ghadirestan.com


هنع ضرعاف  اذک  اذک و  لعف  بلاط  یبأ  نبا  یلع  یلا  رت  ملا  لاقف  ۀعبرالا  دحا  ماقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  اوملـسف  ۀیرـسلا 
هنع ضرعاف  لاق  ام  لثم  لاقف  یناثلا  ماق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

378 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ههجو یف  فرعی  بضغلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مهیلإ  لبقاف  اولاق  ام  لاق  عبارلا و  ماق  مث  امهتلاقم  لـثم  لاـقف  ثلاـثلا  ماـق  مث 

يذمرتلا هجرخا  يدعب  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  ایلع  ّنا  اثلث  ّیلع  نم  نودیرت  ام  لاقف 
يذمرتلا هجرخا  یلع  وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  ینم و  یلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ةدانج  نب  شیج  نع  و 

یلع ءاجف  ریطلا  اذـه  یعم  لکأی  کیلإ  کقلخ  بحاب  ینتیا  ّمهَّللا  لاقف  ریط  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  ناک  لاـق  سنا  نع  و 
يذمرتلا هجرخا  هعم  لکاف 

هَّللا لوسر  نع  فلختا  انا  لاقف  ادـمر  ناک  ربیخ و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  فلخت  دـق  یلع  ناک  لاق  عوکالا  نب  ۀملـس  نع  و 
یّلص هَّللا  لوسر  لاق  اهحابص  یف  هَّللا  حتف  یّتلا  ۀلیّللا  ءاسم  ناک  املف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  قحلف  ّیلع  جرخف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اذه لاقف  هوجرن  ام  یلعب و  نحن  اذاف  هیلع  هَّللا  حتفی  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  لاق  وا  هلوسر  هَّللا و  هبحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  ملس  هیلع و  هَّللا 

ملسم يراخبلا و  هجرخا  هیلع  هَّللا  حتفف  ۀیارلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هاطعاف  ّیلع 
ساّنلا تابف  لاق  هلوسر  هَّللا و  بحی  الجر  ادـغ  ۀـیارلا  نیطعـال  ربیخ  موی  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نادعـس  نب  لهـس  نع  و 

یبأ نب  یلع  نیا  لاقف  اهاطعی  نا  نوجری  مهلک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  اودغ  ساّنلا  حبـصا  املف  اهاطعی  مهیا  مهتلیل  نورکذی 
ای یلع  لاقف  ۀیارلا  هاطعاف  عجر  هب  نکی  مل  ناک  أربف  هل  اعد  هینیع و  یف  قصبف  هیلإ  اولسراف  لاق  هینیع  یکتشی  هَّللا  لوسر  ای  وه  لیقف  بلاط 

مهربخا مالسالا و  یلا  مهعدا  مث  مهتحاسب  هلزنت  قح  کلسر  یلع  ذفنا  لاق  انلثم  اونوکی  یتح  مهلتاقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ملسم يراخبلا و  هجرخا  معنلا  رمح  نم  کل  ریخ  ادحاو  الجر  کب  هَّللا  يدهی  نال  هَّللا  وف  هیف  لج  زع و  هَّللا  قح  نم  مهیلع  بجی  امب 

يذمرتلا هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهضغبب  راصنالا  رشاعم  نحن  نیقفانملا  فرعنل  انک  لاق  دیعس  یبأ  نع  و 
يذمرتلا هجرخا  نمؤم  هضغبی  قفانم و ال  اّیلع  ّبحی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  ۀملس  مأ  نع  و 

نمؤم ّالا  ینبحی  نا ال  ّیلا  یّمالا  ّیبنلا  دهعل  هنا  ۀمسنلا  أرب  ۀبحلا و  قلف  يذلا  لوقی و  ههجو  هَّللا  مرک  ایلع  تعمس  لاق  شیبح  نب  رز  نع  و 
هجرخا اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  یئاسّنلا  يذـمرتلا و  ملـسم و  هجرخا  قفانم  ّالا  ینـضغبی  و ال 

يذمرتلا
نع القن  موصخلا * ربادل  عطاقلا  ثیدـحلا  اذـه  دروا  دـق  مولعم * نقیتم  قحلل  هدانع  يذـّلا  مودـخم * ازرمب  ریهـشلا  مهملکتم  اذـهف  یهتنا 

یلع انالوم  لئاضف  نم  هدع  و  مورقلا * ۀتسلا  مهنایعا  دحا  يذمرتلا 
379 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدر یف  دناع  فیک  موهشملا  بطاخملا  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  مویقلا * یحلا  نم  مالسلا  فالآ  امهلا  هونص و  یلع  هیلع و  مولعلا * باب 
موشملا غیزلا  يوذ  یلع  یتح  هعفد  یف  قبس  و  مولحلا * ماهفالا و  بابرا  هنعط  یف  ّزاع  و  موهفلا * مالحالا و  لها 

موس تصش و  دص و  هجو 

هتفگ و هچنانچ  هدومن  دراو  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يوفطصم  رس  يوبن و  دقع  رد  ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  هکنآ 
رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 

اهباب ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 
یلع يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  یلع  نع  يذمرتلا  دـنع  يرخا  یف  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀـیاور  یف  و 
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یملع باب 

مراهچ تصش و  دص و  هجو 

لقن دشابیم  فیرـش  ثیدح  نیا  مظن  رب  لمتـشم  هک  یـسلدنا  رباج  نبا  هدیـصق  تایبا  يوبن  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  هکنآ 
هّلل هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رابخا  بقانم و  زا  يرطـش  رکذ  دعب  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  نآ  ناسحتـسا  هدومن و 

لاق  ثیح  یسلدنالا  رباج  نبا  رد 
دیشم دجمل  یماّسلا  هبحاص  هلوسر و  فیس  ناک  اّیلع  ّنا  و 

ددوس ّلک  يوتحملا  نینسحلا  ابا  همع  نبا  یبتجملا و  ّیبّنلا  رهص  و 
دّوسملا ددوس  اذه  کبسح  تدغ و  هتجوز  زعلا  ءاسن  ریخ  و 

يدب  دق  شرعلا  نم  اجیوزت  کیهان  هئامس و  نم  ءامّسلا  ّبر  هجوز  و 
يدتجی  ءاج  نم  داّزلاب  ارثا  دق  امهالح و  ریخ  دهزلا  یلح  اتابف و 

دهزتلا كاذل  ایعر  امهلالح  نم  للح و  نم  تانجلا  ترمثاف 
يدتغی  فوس  ادغ  یلاغلا  سدنسلا  یف  هسبل و  فوصلا  تایدق و  نم  ّرض  ام  و 

دصقاف بابلا  بابلا و  وه  ملعلا و  نم  ۀنیدم  یتا  هَّللا  لوسر  لاق  و 

مجنپ تصش و  دص و  هجو 

نآ تایبا  ضعب  رد  هک  فاقـسلا  نمحرلا  دبع  نب  رکب  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  هدیـصق  يوبن  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  هکنآ 
فراعلا خیـشلا  رد  هّلل  هتفگ و  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  لقن  اناسحتـسا  هدرک  مظن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  نوحـشم  تغالب  نومـضم 

ةدیـصقلا هذه  تایبا  ددع  لاق و  ثیح  فاقـسلا  نمحرلا  دبع  نب  رکب  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینیـسحلا  فیرـشلا  دیـسلا  انتودـق  انخیش و 
فیرشلا  بسنلا  اذه  ۀلسلس  دومع  نم  رکذ  نم  رکذ  دنع  فیطللا  عومجملا  اذه  یف  قرفم  اهعومجم  اتیب و  نورشع  ۀعست و  ناتئام و 

بذهم  نم  مکب  ومست  انتلیبق  بسنم  باستنا و  یف  دجم  رصق  انل 
بتخم  ریغ  مهلدج  هقیدص  ۀبسن و  لضفا  راتخملا  مهّدجف 

بسنم  ۀلص  هنم و  مهیف  نامثع  ۀبسن و  مکحا  قورافلا  رمع  نم  و 
380 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  بحالملا  نیز  سابعلا  ةزمح و  رفعج و  لیقع و  عم  ّیلع  مهنم  و 

درآیم تایبا  زا  يرایسب  لقن  دعب  و 
بذعم  رس  افتقالا  ولح  وفص  نم  ۀعلخ و  ریخ  یفطصملا  لامج  نم  مهل 

بحوم  ردامس  یف  يرست  هنم  مهل  ۀبسن  رس  یلعلا  قیدص  لضف  نم  و 
ۀجهب ۀجیدخ  يربکلا  انمأ  نم  و 

الع اهب  اوقاف  ادجم و  اولع  مک  اهب  برشمب  مهتبح  ءارهزلا  ۀمطاف  و 
ۀّلح مرکا  ملعلا  بابرس  نم  بجومب و  ارس  الضف و  اهب  اوزاف  و 

مهنیسح  رس  تضاف و  نسح  نم  بذهملا و  كاذب  مرکا  یلعلا  یلع 
مهعمج  عومجمب  یبر  ای  تلسوت  بسنم  نسح  الع  یف  دجم  لئاضف 
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مههاج  یهلا و  ای  مهیف  كرسب  بلطم  ریخ و  ّلک  یطعال  کیلإ 
هدیق  لح  ادعقم  امیقس  فاع  بنجف و  انع  ّرشلا  قرو و  فطلا  انب 

نیروهشم و ءاملع  هلجا  نیفورعم و  ءایلوا  رباکا  زا  ینمیلا  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  هک  دنامن  یفخم  بیط و  لاحلا  فاطلالاب و  هّللج  و 
ۀلیل یف  هتفگ و  رفاس  رون  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  نب  رداقلا  دـبع  تستنـس  لها  نیلوبقم  ءامظع  مخافا  نیحودـمم و  ءاربک  مظاعا 
هَّللا دـبع  نب  خیـش  هّللاـب  فراـعلا  بطقلا  ریهـشلا  ملعلا  ریبـکلا و  خیـشلا  یفوت  نیعـست  ۀنـس  ناـضمر  نم  تلخ  نیرـشع  سمخل و  تبـسلا 

خیراوت نسحا  نم  میرتب و  ۀئامعـست  ةرـشع و  عست  ۀنـس  هدلوم  ناک  ۀمیظع و  ۀبق  هیلع  هراد و  نحـص  یف  اهب  نفد  دابآدمحاب و  سوردیعلا 
لاقف  نیتیب  یف  همظن  دق  یمرضحلا و  حالف  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  هیقفلا  انبحاص  خیرات  هتافو 

سومشلا  سمش  وه  بطقلا  هخیرات  دجت  رظناف  سوردیعلا  سومشلا  سمش  يدیس  هلقن  تخرا 
بقانم یف  ۀـلاسر  لیـصحتب  رما  ناک  نیرهـش  وحنب  هتوم  لبق  هنا  قاـفتالا  بیرغ  نم  یثارملا و  نم  ةرثکتـسم  ۀـلمج  هیف  قاـفآلا  ءالـضفل  و 

تئرق ال اذإ  یثارملا  نا  موی  تاذ  لاقف  مامالا  یف  تلیق  یّتلا  یثارملا  نم  ۀـلمج  اهیف  رکذ  اهفلؤم  ناک  اهتلباقمب و  رما  مث  هَّللا  همحر  يوونلا 
کلت یف  اهرکذ  یتلا  يوس  اهنم  ردقلا  اذهب  یثرا  دحا  را  مل  ینا  یتح  ةریثک  یثارمب  یثر  کلذ و  دـعب  تام  نا  قفتاف  دـحا  تومی  نا  دـب 

لها داع  لوقی  ناک  هنا  نمحرلا  دـبع  خیـشلا  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  یلولا  ریبکلا  خیـشلا  نع  يور  يوونلا و  ماـمالا  یثارم  نم  ۀـلاسرلا 
ۀنـس اهلخد  ّهنأل  ۀنـس  نیثالث  نینثا و  دنهلاب  هتماقا  ةدـم  تناک  قرـشملا و  لها  نم  دـیعب  دـلب  لها  هب  صخی  ةرظن و  هیف  نودوی  تومرـضح 
هتقو یف  راع  قافتاب  هنامز  خیش  هَّللا  دمحب  راص  دقل  هفصو و  یف  ءاحلصلا  ضعب  لاق  امک  همساک  اخیش  ناک  ۀئامعست و  نیـسمخ و  نامث و 

هیلع و هَّللا  یّلص  یفطـصملا  لآ  هَّللا  مهلا  امک  هعوبتم  نم  هتثارو  قیقحتل  کلذ  هتقو و  هناوا و  لبق  انخیـش  هومـس  ثیح  هلها  هَّللا  مهلا  دق  و 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ةدیمحلا  هتافص  یلجت  لبقا  دمحم ص  هتیمستل  ملس 

381 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها خیـش  هنا  اهثلاث  ۀخویـشلا و  ّدـح  نسلا  یف  غلب  هنا  اهیناث  همـسا و  هنا  اهدـحا  تایثیح  عبرا  نم  هیف  قدـصی  فیرـشلا  مسالا  اذـه  راص  و 
لوق نسحا  ام  هجو و  ّلکب  ریدقت و  ّلک  یلع  افصو و  امسا و  خیش  وهف  ةرهاظلا  مولعلا  یف  ملعلا  ۀبلط  خیش  ّهنا  اهعبار  هنامز و  یف  فوصتلا 

هئادا و نسحب  خیـشلهجی  اـم ال  ملعلا  یف  هقیرط  وکّلـسم  داـشرلا  لبـس  یلا  خیـش  هیف  لوقی  ثیح  ریبدـلا  فیطللا  دـبع  لـضافلا  بیدـالا 
ههجو نکل  ردبلاکقنور  ۀباهملا  نم  هیلع  خیشلهنملا  هیدراول  غوسی  ارحبيار  نمف  مولعلا  یف  رحبت  خیشلهسی  صیوعلا  لاکشا  میظعلهنایب 
ةودق ربحلا  سوردیعلالّوا  ۀمارکلا  بابرا  دع  ناهنال  كولسلا  یف  مدقت  خیشلأست  اهنع  تئج  نا  ۀیفوص  لئاسم  نیبلاطلا  یف  هل  خیـشللهتی 

قئاقحلا رحبیضترملا  باهشلا  وبا  فیفعلا  نبالمحی  عاضی و  هیجتری ال  نمهثایغ  هثوغ و  نامزلا و  بطقلمؤم  دصقم و  دئادشلل  نمهرصع 
لاز اللمکا  يدنع  خیـشلا  تلق  الا و  هتاذ  یف  لماک  اذه  لیق  املسغی  ةواشغلا  نرد  هضیف  نمادراو  هاتا  نم  دراوملا  بذـع  لضفتم  دـشرم 
دبع نب  رکب  وبا  سومشلا  سمش  بطقلا  ریهـشلا  یلولا  ریبکلا و  خیـشلا  نع  يور  لصوم و  ۀقیرّطلا  یف  خیـش  ماد  امالـصاوتم  هلامک  ضیف 

ۀکربلا و ّالا  دیرا  ام  لاقف  هَّللا  دبع  ای  نمت  هتافو  دنع  هیخا  نبا  وه  هتمدخ و  یف  ناک  خیش و  نب  هَّللا  دبع  دیـسلا  هیبال  لاق  هنا  سوردیعلا  هَّللا 
خیـشلا يدیـس  مهتلمج  نم  دع  مهئامـساب و  مهرکذ  اذک و  اذک و  دلولا  نم  کیتایـس  هل  لاق  کلذب و  هرـشبف  ۀـحلاص  ۀـّیرذب  یل  ءاعدـلا 

رکب و یبأ  نب  یلع  خیـشلا  تنب  هما  مأ  يرـس و  بحاص  يدـلو و  هنا  هل  لاق  هیلإ و  نوصملا  رـسلاب  راشا  هیلع و  ینثا  مث  ۀـمجرتلا  بحاـص 
تانب وا  یتانب  نم  ادحا  اذه  جوزتی  نا  وجرأ  لوقی  ریغص  وه  خیش و  نب  هَّللا  دبع  دیسلا  يار  اذإ  ناک  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  خیشلا  نبا  یکح 

نم ۀعامج  رـضح  یلع  خیـشلا  تنب  اهما  یّتلا  هَّللا  لضف  ةدیـسلا  هتجوزب  هَّللا  دبع  دیـسلا  دـقع  اّملف  ۀـحلاص  ۀـیرذ  مهنم  هل  لصحتف  يدالوا 
لاقف طقسی  ام  نیحلاّصلا  مالک  ناف  ۀجیتن  جتنی  يدلاو  مالک  نا  هَّللا  نم  وجرأ  نمحرلا  دبع  دیسلا  اهلاخ  خیش و  دیـسلا  هدلاو  مهنم  نایعألا 

ۀیرذلاب هَّللا  دبع  دیـسلا  لازالا  یف  تقبـس  یتلا  ۀـمیظعلا  ۀـبهوملا  هذـهب  رعـشی  ام  اهمـسا  یف  تلق  ةراشبلا  کلت  ةرمث  اذـه  خیـش  دیـسلا  هل 
* ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  میظعلا و  دّیسلا  اذه  هَّللا  لضف  نطب  نم  هَّللا  لضفب  رهظف  ۀحلاصلا 
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یطعا مهرخآ  مهلوأ و  يولعاب  لآ  نم  دحا  ام  لوقی  ناک  هنا  يولعاب  ملاس  نب  رکب  یبأ  ریهشلا  ملعلا  ریبکلا و  خیشلا  نع  يور  و 
382 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میدـع وهف  مویلا  ۀـیآلا  وه  ام  هَّللا  داز و  يولعاب و  يوحنلاب  ریهـشلا  نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  ۀـمالعلا  یلوملا  نع  کلذ  لثم  يور  هلثم و 
اهیف ال هلثم  ءیش  ینافش  امف  تادقتعملا  ۀهج  نم  ءایشال  رودا  تنک  لوقی  ّالا و  ءیشب  ّرمی  ناک ال  يرشبلا  زوفلا و  هباتک  عمـس  امل  ریظنلا و 

اهب کیهان  راهنلاب و  عبرا  لـیللاب و  تارمع  عبرا  ناـضمر  یف  اـبلاغ  رمتعی  ناـک  ّهنا  هتادـهاجم  نم  یکح  یعفاـیلا و  ـال  یلازغلا و  بتک  نم 
لاق ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  عم  ۀجح  وا  ۀجح  یـضقت  ۀیاور  یف  ۀّجحک و  ناضمر  یف  ةرمع  نا  حیحـصلا  یف  درو  دقف  اهلجا  ام  ۀبقنم 

نسحا ام  ۀقباسلا و  فالسالا  نم  ملعا  امیف  دحا  نع  هلثم  لقنی  مل  ۀقراخلا و  تامارکلا  نم  راهّنلاب  عبرا  لیّللاب و  عبرا  رسیت  دیمح و  ۀمالعلا 
هیف  هدئاصق  ضعب  ءانثا  یف  لوقی  ثیح  هَّللا  همحر  ریثکاب  نسح  نب  یطعملا  دبع  خیشلا  لوق 

نارق  سرد  مث  ملع  لیصحت  یلع  ارهد  يرقلا  مأ  یف  تشع  دق 
ناوخالا  رئاس  نع  ارتستم  ةولخ  یف  ةداهز  ةدابع و  و 

ناکرالا  تیبلاب و  اکسمتسم  رجاوه  مایص  عم  لیل  مایق  و 
نامز  ذنم  دابعلا  راّوزلا و  رامعلا و  جاجحلا و  یف  تبتک  و 
یناندعلا  یفطصملا  ّیبنلا  ربق  یلا  ءارغلا  ۀکم  نم  اددرتم 
ناطلسلا  ۀبتر  یف  ابهاوم  ۀیالو و  سوردیعلا  نباب  تلن  ام 
نمحرلا  اضر  یف  تادهاجم  ةدابع و  ۀیانع و  فطلب  الا 

ینافک  يدهاش و  ۀقشملا  ول ال  یتف  ای  ینامتلاب  یلاعملا  سیل 
نادرالا  رهاظلا  اضرلا  یلا  یلولا  نب  یلولا  نب  یلولا  تنا 

نالجرلا  ثلاث  مدقملا  كّدج و  فاقسلا  كوبا و  سوردیعلا 
ناوخالا  ءابالا و  تاذلاب و  ارخافم  دعت  نا  رخافملا  اذه 

یمرضحلا ریشقاب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  ۀمالعلا  حلاصلا  هیقفلا  يرصملا و  یمتیهلا  رجح  نب  نیدلا  باهش  ظفاحلا  مالسالا  خیش  هخویـش  نم  و 
دقعلا هفیناصت  نم  ادج و  ةریثکف  هتاورقم  اما  دیبزب و  عیبرلا  ۀمالعلاب  عمتجا  مهددـع و  رثکی  نیرخآ  ۀـعامج  یف  ةزاجإ  امهنم  ّلک  نم  هل  و 

یّمسملاف ریبکلا  اّما  رخآلا  نم  ربکا  امهدحا  دیرملا  ۀفحت  ةامسملا  هتدیصق  یلع  ناحرـش  يرـشبلا و  زوفلا و  يوفطـصملا و  رـسلا  ّيوبّنلا و 
همسا درو  لدعلا و  یف  ۀلاسر  جارعم و  رخآلا و  نم  ربکا  امهدحا  کلذک  نادلوم  دیحوتلا و  جارس  یمسملاف  ریغـصلا  اّما  دیحوتلا و  قئاقح 

یّتلا ۀلیـسولا  هذـه  هرعـش  نم  رعـش و  ناوید  هلمکی و  مل  فوصتلا و  ناسل  یلع  وه  مجعلا و  ۀـیمال  یلع  مکحلا  تاـحفن  سیفنلا و  بزحلا 
رعش یه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  یلا  ۀبسن  اهیف  مظن 

یلع  نینمؤملا  ریما  ۀمطاف و  لسرلا و  متاخ  دمحمب  یلسوت 
یلع  رفعج  داجسلا  رقابلا  دمحم  یلع  دباعلا  نیز  عم  نیسحلا  نسحلا و  مث 

لطب  نم  معن  ای  مامهلا  ربزهلا  یسیع  هلجن  دمحم  مامالا  یضیرعلا  كاذ 
یلع  انمسق  علاخ  يولع  دمحم  مهیولع  هَّللا  دیبعب  دمحاب 

یلع  يولع و  دمحم  هیقفلاب  یلع و  مث  طابرلا  بحاص  دمحم 
383 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  یلو  فیفعلا  خیش  سوردیعلا  رخفلا و  مهفاقس و  مث  دمحم  ایودلا  یلوم 

لصتم  راتخملاب  یثراو  یبسن  مهب  حص  ءارهزلا  ونب  ءالؤهف 
لمحلا  ةراد  یف  یحّضلا  سمشک  بسن  ۀمطاف  دالوا  نم  لسلست  طمس 
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یلع  نم  ردحنا  ءارهزلا  لسرلا و  دیس  نم  هتاکشم  ءاض  حیحص  فیرش  بسن 
لسرلا  متاخ  دمحم  امتخ  أدب و  مهدقع  رهزلا  موجنک  لسلسم 

نیعمجا  مهنع  هَّللا  یضر  نیفراعلا  فصو  یف  هنم  و 
نانم  مساب  ارخف  لیذلا  اّوبحتسی  نا  مهل  قحف  تاداس  موقلا  کئلوا 

نامحر  ضیف  نم  اوظح  ایاربلا  اوقاف  مهدجوم  دجم  یلاعم  یف  اولع  موق 
ناسحا  الضف و  مهعوبتم  رسب  مهملاوع  نم  تضاف  ّرسلا  رهاوج 

ناهرب  اراختفا و  اذبح  مهقیرط  جهتبمل  تءاض  ۀفرعم  سومش 
رعش هنم  و 

اتقو اضرف و  اومنغا  توف و  لبق  نم  اوعراس 
رعش هنم  یتح و  ربلا  اولانت  نل  اضرق  هّلل  اوضرقا  و 

یللز  اذک  ینایصع  یمثا و  یبنذ و  یل  رفغی  هَّللا  وعدا  طخلا  ئراق  ای 
یلو  تنا  ّمهّللا  ۀباجتسالاب  نمق  هنا  اظحل  دبعلا  ظحلی  و 

رذقلا نم  مترهطف  لجسلا  یط  مکبح  ءاشحالا  يوط  هط  لآ  ای  هنم  و 
ربخ نع  ربخلاب  یفک  متنا  سانلا  مکسیلج  یشخی  الف  متنا  موقلا 

ۀبتر لک  یلع  ولعت  ۀلسلسم  ۀبسن  ریخ  یفطصملا  لوسرلاب  انل  هنم  و 
ۀقیرطلل ةودق  ملع  رهاوز  هرس  رهوج  هَّللا  ملع  ۀمئا 

تدمتسا  هنم  دعس  ای  انل  موجن  علاوط  رودبلا  تلجت و  سومش 
ةوفص داتوا  لادبا  تدب  رودب  تقرشا  بیغلا  ملاع  یف  تدب  سومش 

دقارفلا ماه  قوف  نم  بسح  یلو  دلاو  دجب و  وه  رقا  نا  ینافک  هنم  و 
دماحملا یکاز  نیز  یلع  نیسح  هتنب  نبا  یفطصملاب و  بسن  یلو 
دجام ریخ  یبتجملا  سوردیعلا  یلا  اذکه  لسّرلا  دیس  اّما  ابا و 

دقاعملا یف  یلعلا  ولغل  هب  نحن  اندج و  دمحا  قلخلا  ریخ  هثارو 
دماحملا بیطب  اودش  اندجما  دشل  ةداس  ریخ  انب  مرکا  یلعلا  انثرو 

رباک نع  رباک  ثرا  نیکمتب  ةداس  لک  یلع  اوقاف  ةداس  انل  هنم  و 
رهاظم مک  مهنم  تقو  ّلک  یفف  مهمرعب  ةامکلا  اوقاف  ةداق  انل 

رئاشبلاب اوظح  کلذ  مهل  قیقح  رئاشع  نع  مهل  یبوط  مهل  ائینه 
رئاصبلا رونب  اوصخ  ۀیصوصخ  مهب  مهل  سیلج  یقشی  موقلا ال  مه 

رخافملا لها  راتخملا  ۀعضب  مه  مهبولق و  شیع  قحلا  نوکی  فیک ال  و 
ۀعطقملا فورحلا  هیف  مزتلا  درفملا و  اذه  هنم  و 

دور يداو ز  يادا  دد و  دورادد و  رادرز و 
اهعلطم ۀکربلاب  ةروهشملا  ۀمیظعلا  ةدیصقلا  هذه  هنم  و 

عیسو  لضف  اماود و  انیلع  عینم  زرح  هَّللا و  نم  باجح 
عیمس  ریصب  یلاحب  میلع  عیدب  فیطل  یبر  یبسح  و 
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هیماس  انب  ماظع  امسا  هیعار و  انل  ۀیانعلا  نویع 
عیفرلا  انم  ّیح  یلا  ایهف  هیناد  انل  فراعملا  فوطق 
اند نم  یصاق و ال  شخت  الف  انب  طیحم  ّیبر  زع  اذإ 

عیمجلا  اوباخ  اولذل و  انب  دارأ و  قلخ  ّلک  ول  و 
هینارون  نون  داص  نیع  ای  هیفاک و  اه  فاک  ار  مال  فلا 

هیفاو  فاک  مح  نیس  اط  و 
384 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دیمح  ۀمالعلا  خیـشلاک  فینـصتلاب  ءاملعلا  نم  دحاو  ریغ  اهدرفا  دـق  اهلحم و  اذـه  سیل  هتامارک  هبقانم و  عیرـسلا و  بیرقلا  وه  هَّللا  وه 
یف سوفنلا  ناوخالا و  ۀهزن  هباتک  یف  یکملا  ّيرکـشیلا  یلع  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  ۀـمالعلا  خیـشلا  هل و  ۀـلاسر  یف  يدنـسلا  هَّللا  دـبع 

اندصق امنا  ۀیـسوردیعلا و  ۀقرخلا  بقانم  یف  ۀیـسودقلا  تاحوتفلا  ۀمدقم  یف  اهنم  اریثک  ترکذ  دق  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نب  خیـش  بقانم 
ۀمالعب رهنلا و  ۀبوذع  یلع  ۀفرعم  ۀـقرفلاب  رهزلا و  یلع  الیلد  ۀـحفنلاب  یفکف  هردـق  ۀـلالج  یلع  هب  لدتـسیل  الامجا  کلذ  یلا  ةراشالا  نالا 

رد هّلل  قیفوتلا و  هّللاب  راثکالا و  باهـسالا و و  نود  راصتخالا  زاجیالا و  یلع  ینبم  اذـه  انباتک  ذإ  رهـشلا  صخـش  لابقا  یلع  اهیبنت  لـالهلا 
لضافلا خیشلا  لوق  نسحا  امادادغب  ترواج  نیقفاخلا و  یفهؤانث  عاش  هلئاضف و  تعاذ  ةدیـصق  نم  لوقی  ثیح  ریثکاب  یطعملا  دبع  خیـشلا 

نامزلا بطقیبتجملا  باهـشلا  وبا  فیفعلا  نباینّابرلا  فراعلا  مولعلا  رحب  ققحم  لک  دیفم  مانالا  خیـش  هیف  لوقی  ثیح  ریبدلا  فیطللا  دبع 
نافوطلا و نم  نمای  مل  هاوسو  اجن  هالوت  نم  ۀنیفـسلاک  وهناندـع  نم  رغلا  ةامحلا  رخفیقتلا  ةداـهّزلا و  ةدایّـسلا و  فرـشیناثلا  سوردـیعلا 
مامالا و خیشلل  يوفطصملا  رسلا  ّيوبّنلا و  دقعلا  یف  هتفگ و  يوس  طارص  باتک  رد  یندملا  يرداقلا  یناخیشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم 

هَّللا دبع  نب  خیشلا  نب  هَّللا  دبع  نب  خیشلاب  یّمسملا  ینیسحلا  فیرشلا  دجمالا  درفلا  دنسلا و  دیسلا  فراعملا  قئاقحلا و  رحب  مامهلا  ثوغلا 
روکذملا باتکلا  یف  هصن  ام  يولعاب  سوردیعلا 

یبسح یبسن و  یببس و  الا  ۀمایقلا  موی  عطقنی  بسح  بسن و  ببس و  لک  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا 
دمحم هدـیدرگ و  کسمتم  يوبن  دـقع  تیاورب  يرداق  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  سوردـیع  میخف  يانث  حدـم و  رب  هوـالع  تراـبع  نیزا  و 

تسراکشآ حضاو و  دیشر  لضاف  بحاصهاش و  مالک  زا  نآ  تلالج  تمظع و  هک  دوخ  ریـسفت  رد  يوبن  دقع  باتک  زا  زین  ملاع  بوبحم 
تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  هچنانچ  دنکیم  لقن  اجباج 

تملع اما  رفعج  هل  لاقف  هَّللا  دبع  هل  ظلغاف  مالک  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  دمحم  نب  رفعج  نسحلا و  نب  هَّللا  دبع  نیب  عقو  ّيوبّنلا  دـقعلا  یف 
ِباسِْحلا  َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو  یلاعت  هلوق  یلت  باسحلا و  ففخت  محرلا  ۀلص  نا 

تسروطسم نا  رد  زین  و 
رماب بجعا  نمل  تبجع  عبرا  نع  لفغی  فیک  عبراب  یلتبا  نمل  تبجع  امهنع  هَّللا  یـضر  قداـصلا  دّـمحم  نب  رفعج  لاـق  ّيوبّنلا  دـقعلا  یف 
ُمَُهل َلاق  َنیِذَّلا  یلاعت  هَّللا  لاق  لیکولا  معن  هَّللا و  یبسح  لوقی  فیک ال  اموق  فاخ  نمل  تبجع  هّللاب و  الا  ةوق  هَّللا ال  ءاش  ام  لوقی  فیک ال 

ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  َو  ًانامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا 
اوُرَکَم ام  ِتائِّیَس  ُهَّللا  ُهاقَوَف  هَّللا  لاق  دابعلاب  ریصب  هَّللا  ّنا  هَّللا  یلا  يرما  ضوفا  هَّللا و  یبسح  لوقی  فیک ال  هب  رکمی  نمل  تبجع  و 

یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  لوقی ال  فیکف ال  برک  وا  مغوا  مه  هباصا  نمل  تبجع  و 
385 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک 
َنِینِمْؤُْملا  یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  هَّللا  لاق 
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تسروکذم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
ْنِإ ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  یلاعت  هلوق  یف  مهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نع  یبهذلا  رامع  نب  ۀیواعم  نع  ّيوبّنلا  دقعلا  یف 

* َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال 
رکذلا لها  نحن  لاق 

یـضر نسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هالوم و  ملاس  دی  یلع  ایکوتم  مارحلا  دجـسملا  لخدف  کلملا  دـبع  نب  ماشه  جـح  لاقف  يرهزلا  يور  و 
هل لق  هیلإ و  بهذا  لاقف  قارعلا  لهاب  نوتفملا  دجسملا  یف  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  اذه  نینمؤملا  ریما  ای  ملاس  هل  لاقف  مهنع  یلاعت  هَّللا 

اهیف یقن  صرق  یلع  ساّنلا  رـشحی  هل  لق  لاقف  ۀـمایقلا  موی  مهنیب  لصفی  نا  یلا  نوبرـشی  سانلا و  لکای  يذـّلا  ام  نینمؤملا  ریما  کل  لوقی 
هل لق  هیلإ و  عجرا  ربکا  هَّللا  لاقف  هب  رفظ  دق  هنا  يار  کلذ  ماشه  عمس  املف  باسحلا  نم  اوغرفی  یتح  هنم  نوبرشی  نولکای و  ةرجفنم  راهنا 

انیلع اوضیفا  اولاق  نا  اولغتشا  ام  لغشا و  رانلا  یف  مه  هل  لق  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رفعج  وبا  لاقف  ذئموی  برـشلا  لکالا و  نع  مهلغـشا  ام 
مالکلا یلا  عجری  مل  ماشه و  تکسف  هَّللا  مکقزر  اّمم  وا  ءاملا  نم 

تسروکذم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
یف عفترم  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ّیلع  نب  نسحلا  ّنا  ۀـبقع  نب  دـیلولا  صاعلا و  نب  ورمع  لاق  ۀـیواعم  نسحلا  عیاب  لیق  ّيوبّنلا  دـقعلا  یف 
نم طقسیف  ۀبطخلا  یف  ایعیس  ّهناف  بطخیلف  هرمف  یسیع  نسلا  ثیدح  ملس  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  هتبارقل  ساّنلا  نیعا 
مث هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  ۀـیواعم  نود  ربنملا  یلع  امهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نب  نسحلا  ماقف  هرما  یّتح  هب  الازی  ملف  اهیلع  یباـف  ساـّنلا  نیعا 
ءامد نقح  نا  انیار  ۀـیواعم و  انتعیب  انیطعا  دـق  انا  هودـجت و  مل  یخا  يریغ و  یبن  هدـج  ـالجر  سلباـج  قلباـج و  نیب  متیغتبا  ول  هَّللا  لاـق و 

ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  يردا  ام  هَّللا  اهقارها و  نم  ریخ  نیملسملا 
ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  کلوقب  تیار  ام  لاق  لزن و  مث  ۀشحاف  ۀییع  ۀبطخ  هدعب  بطخف  ۀیواعم  بضغف  لاق  ۀیواعم  یلا  هدیب  راشا  و 

هب قحلی  سیل  اهیبن و  دعب  اهلوا  نم  ۀمالا  هذه  نم  دحا  هّبـسی  مل  ایلع  ناف  دـعب  اّما  دهـشتلا  دـعب  لاق  هنا  لیق  اهب و  هَّللا  دارأ  ام  اهب  تدرا  لاق 
اذـهل نا  انرخآب  مکءامد  نقح  انلواب و  مکادـه  هَّللا  نا  هتبطخ  یف  لاق  هنا  لـیق  متیغتبا و  ول  هَّللا  هلوقب و  هلـصو  مث  مهنم  نیرخـآلا  نم  دـحا 

َنوُدَعُوت  ام  ٌدیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  لق  ملس  هلآ و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هیبنل  لاق  یلاعت  هَّللا  نا  لود و  رهدلا  ةدم و  رمالا 
َنوُُمتْکَت  ام  ُمَْلعَی  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ 

ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو 
تسروکذم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

نافوطلا نم  هقتعا  یلاعت  هَّللا  نال  لاق  قیتعلا  تیبلا  یمس  مل  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  قداصلا  رفعجل  لیق  ّيوبّنلا  دقعلا  یف 
تسروکذم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  یلاعت  هَّللا  لوق  نم  لئس  ۀنییع  نب  نایفس  نا  هریسفت  یف  یبلعثلا  يور  ّيوبّنلا  دقعلا  یف 
ینتلاس لاقف  تلزن  نمیف  عقاو 
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امل ملس  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  ۀیحتلا  مهیلع  هئابآ  نع  دّمحم  نب  رفعج  ینثدح  کلبق  دحا  اهنع  ینلئس  ام  ۀلئـسم  نع 

کلذ و عاشف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  ههجو و  یلاعت  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  دیب  ذخاف  اوعمتجاف  ساّنلا  يدان  مخ  ریدغب  ناک 
هتقان و نع  حطبالاب  لزنف  ۀقان  یلع  ملس  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یتاف  يرهفلا  نامعن  نب  ثراحلا  کلذ  غلبف  دالبلا  یف  راط 
کنم و هانلبقف  ملـس  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  کنا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشن  نا  هَّللا  نع  انترمأ  دّـمحم ص  ای  لاق  اهخانا و 

تنک نم  تلق  هلـضفت و  کمع  نبا  یعبـضب  تعفر  یتح  اذـهب  ضرت  مل  مث  هانلبقف  جـحلاب  انترمأ  کنم و  هانلبقف  اـسمخ  یّلـصن  نا  اـنترمأ 
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هَّللا نم  اذه  نا  وه  الا  هلا  يّذلا ال  ملس و  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاقف  لج  زع و  هَّللا  نم  مأ  کنم  ءیش  اذهف  هالوم  یلعف  هالوم 
انتئا وا  ءامّـسلا  نم  ةراجح  انیلع  رطماف  اقح  دّمحم  لوقی  ام  ناک  نا  ّمهّللا  لوقی  وه  هتلحار و  دیری  وه  نامعن و  نب  ثراحلا  یلوق  لج  زع و 

ٍباذَِعب ٌِلئاس  َلَأَس  یلاعت  هَّللا  لزنا  هلتقف و  هربد  نم  جرخف  هتماه  یلع  طقسف  رجحب  یلاعت  هَّللا  هامر  یتح  هتلحار  یلا  لصو  امف  میلا  باذعب 
ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو 

یهتنا
فولاـملا ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  سورـضلا * باـنلاب  ملعلا  یلع  مهیدـل  ضاـعلا  سوردـیعلا * هَّللا  دـبع  نب  خیـش  لـیلجلا  مهربـح  اذـهف 

ناقیالا نع  دیحی  و ال  سومـشلا * نورحلا  دناعملا  الا  هل  دایقنالا  نع  جحی  الف  سوفنلا * بولقلل و  بیطملا  ربخلا  اذـه  تبثا  و  سوناملا *
يارلاب نوتفملا  کفعالا  الا  هرما  یف  بیرتسی  و ال  سولاملا * نوفاملا  فلخالا  ـالا  هناـش  یف  باـتری  ـال  و  سومعلا * دونعلا  دـئاحلا  اـّلا  هب 

سوکنملا

مشش تصش و  دص و  هجو 

ثیدـحلا هتفگ  نیعبرا  باتک  رد  ثدـحملا  نیدـلا  لامجب  فورعملا  يزاریـشلا  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاـطع  نیدـلا  لاـمج  هکنآ 
رشع سداّسلا 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ۀـیاور  یف  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  سابع  نب  هَّللا  دـبع  هَّللا و  دـبع  نب  رباج  نع 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

متفه تصش و  دص و  هجو 

رهتـشملا هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  ینغلا  هَّللا  یلا  ریقفلا  دـبعلا  لوقیف  دـعب  هتفگ و  نیعبرا  باـتک  ردـص  رد  ثدـحم  نیدـلا  لاـمج  زین  هکنآ 
ماـما نینمؤملا و  ریما  بقاـنم  یف  اثیدـح  نوعبرا  هذـه  هلاـمآ  میمعلا  هدوجب  ققح  هلاوحا و  هَّللا  نسحا  ینیـسحلا  ثدـحملا  نیدـلا  لاـمجب 

مزاه باصنالا و  رساک  نیقیلا  قحلا و  جهانم  نیبم  نیقیدصلا و  ءایلوالا و  سار  نیملسملا و  بوسعی  نیقتملا و 
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رادـل هناب  هیلع  صوصنملا  باجتنالا  ةوخالا و  ۀـمارکب  صوصخملا  بارـضلا  ناـعطلا و  نادـیم  سراـف  بارحملا  یف  قدـصتملا  بازحـالا 
کلف میظعلا و  أبنلا  وه  بارت  یبأ  نیتناحیرلا و  یباب  ینکملا  باتکلا  قطن  یحولا و  لزن  هئافطـصا  هلـضفب و  باب و  ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و 

ۀیزمب فرشملا  باطخلا * عطقنا  هَّللا و  باب  وحون 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

ةوعدب وعدملا 
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا 

هصخ یتح  یسوب  ةدش و  نم  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  یبن  نع  فشک  مکف 
یبرقلا یف  ةدوملا  ّالا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  هیف  هَّللا  لزنا  یتح  یبرک  ۀمغ و  نم  هنع  جرف  مک  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوقب 

ۀعفر افرش و  هداز  مث 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هتیب  لهأ  یف  هیف و  هَّللا  لزنا  امنا  واریفوت  یلعلا  ماسقا  نم  هظح  رفو  و 

رعش ننجلا  یقوا  ددعلا و  یفوا  نم  مارکلا  هدافحا  ماظعلا و  هدالوا  ّبح  هبح و  يّذلا  ننملا  تامیمع  رهظم  مراکملا و  تامیسج  رهظم 
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نمتوم  نیمایملا  ّرغلا  ةداّسلا  وبا  مشاه  ةوفص  راتخملا  دمحا  وخا 
نسحلا  وبا  نینمؤملا  ریما  یلع ع  دّمحم ص  نیلسرملا  ماما  یصو 

نملعاف  رونلا  سفنلا و  ثیدح  صنب  دحاو  رونلا  نیصخش و  ارهظ  امه 
نمف  هتیالو  انیجنت  نا ال  ۀطخ و  لک  یف  لوماملا  رزولا  وه 

ننف یلع  میسنلا  ضارمم  به  ام  بکوک و  حال  ام  هَّللا  ةالص  مهیلع 

متشه تصش و  دص و  هجو 

باتک ردص  رد  هچنانچ  هدومن  مزج  متحب و  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  ابعلا  لآ  بقانم  نم  ءابحألا  ۀـفحت  رد  ثدـحم  نیدـلا  لامج  هکنآ 
جهانم نیبم  نیقتملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  بانج  لاوحا  بقانم و  لیاضف و  یلاـعت  هَّللا  ءاـشنا  ددرگیم  روکذـم  بلطم  نیرد  اـضیا  هتفگ و 

روجسملا رحبلا  روقولا و  دیسلا  روصنملا  عاجشلا  روتبلا و  فیسلا  رـساکلا  باقعلا  رهاقلا و  ثیللا  نیقیدصلا  ءایلوالا و  سار  نیقیلا  قحلا و 
ۀیوبنلا ةرـضحلا  نم  صوصخملا  بارحملا  یف  همتاخب  قدـصتملا  بازحالا و  مزاه  باصنالا  رـساک  راـهطالا  ۀّـمئالا  یبأ  رارکلا  هَّللا  دـسا 

نیـسحلا و نسحلا و  یبأ  نیتفیلخلا و  یباب  ینکملا  باب  ملعلا  ۀـنیدم  ۀـمکحلا و  رادـل  هناب  هیلع  صوصنملا  باجتنالا و  ةوخالا و  ۀـمارکب 
ۀیزمب فرشملا  بارت  یبأ 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 
ةوعدب دیوملا  و 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا 
رعش لیق  ام  معنل  امامذ و  ادهع و  مهافوا  امالسا و  ۀمالا  هذه  لوا 

ایناعملا هنم  قیقحتلا  ووذ  زاح  هردق و  تاومسلا  قوف  الع  یلع 
اینامالا یناعملا  لان  هلضف  نم  انقتم و  ۀیالولا  ناینب  سساف 

یلع  یفوتسم  تشاد  نکمم  تسهار  یمداک  فرش  ره  لامک و  ره  توبن  راوطا  زا  دعب 
ص: ج14 ، راهطالا ، ۀـمئالا  ۀـماما  یف  راونالا  تاـقبع  یلع  ینثتـسم  دوب  يراد  ملع  رب  رظن  رد  دوب  موصعم  یـضترم  یـسرپزاب  تفع  رگ ز 

388
یلع الا  یتف  ییوگ ال  دوج  زا  ثیدح  رد  راقفلا  وذ  الا  فیس  نخس ال  دتفا  غیت  هب  رو 

مهن تصش و  دص و  هجو 

هدیدنسپ تامس  هدیمح و  تافـص  اّما  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  رد  بابحالا  ۀضور  رد  ثدحم  نیدلا  لامج  زین  هکنآ 
القع و هیفاص  رئامـض  رب  يو  تقیقح  لاح  لاـح و  تقیقح  زا  همـش  نوریب و  مهو  كاردا  زیح  زا  تسنوزفا و  مهف  ساـیق  زا  ترـضح  نآ 

جاـتحم هچ  باـتفآ  تارمیـسک  دـنک  فرـصت  هچ  وا  نسح  حرـش  رد  تسادـیوه  حـضاو و  ادـیپ و  حـئال و  الـضف  اـفرع و  هیکاز  رطاوـخ 
راصبالا رون  راهنلا و  ءوضک  راکفا  ناهذا و  همه  رد  ترـضح  نآ  عطاوسلا  ۀـعمال  تافـص  رخافم  عماوللا و  ۀـعطاس  تاذ  لئاضف  تسلقیص 

للح  نع  یلح و  نع  ربکت  سمشلا  دیامنیم و  لصاح  لیصحت  هلوقم  زا  نآ  تابثا  داریا و  سپ  هتفای  رارق 
تشاگن  شحدم  تروص  فصو  دنک ز  حرش  ردقب  ات  ملق  داهن  مدق 

رذگب نخس  نیزک  شنانع  تفرگ  درخ  ار  ینعم 
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بـسن فرـش  هلمج  زا  دوشیم  هدروآ  اج  ره  زا  هملک  ود  هّلک  كرتی  هّلک ال  كردـی  ام ال  مکحب  اما  ار  یلجت  بش  تجاـح  هچ  باـتهامب 
ربتعم ربخ  زا  شیلاع 
هنم انا  یّنم و  یلع 

ماجنا تنمیم  مالک  زا  شیفاو  بسح  تسمولعم و 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

لماک هتکن  زا  يو  شناد  تیفیک  هدش و  نشور  ملاع  ياهملع  همه  رد  وا  ملع  اما  موهفم  ققحتم و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

دیامرف یئانس  میکح  باب  نیرد  هتشگ  نیقی 
شرادملع  مه  ملع و  رد  مه  شراتخم  کلم  نید و  رد  هدناوخ 

ات هدرواین  نآ  لثم  زین  یـسک  يو  زا  دـعب  هتفگن و  يو  زا  شیپ  یـسک  هک  تسنانخـس  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هک  هدروآ  فیرعت  حرـش  رد 
تفگ دوب و  هدمآرب  ربنم  هب  هفوک  رد  يزور  هک  اجنادب 

یّلص هَّللا  لوسر  ینقز  ام  اذه  یمف  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باعل  اذه  اّمج  املع  حناوجلا  نیب  ام  ناف  شرعلا  نود  امع  ینولس 
کلذ یلع  یناقدصف  امهیف  امب  تربخاف  ةداسو  تعضول  املکتی  نا  لیجنالا  ۀیروتلل و  نذا  ول  هدیب  یسفن  يّذلا  وف  افز  افز  ملس  هیلع و  هَّللا 

لوسر باعل  رثا  نیا  تسرایـسب و  ياهملع  نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  یتسردـب  سپ  دیـسرپیم  هچ  ره  شرع  ياروام  نم  زا  دیـسرپ  ینعی 
يادخب ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترضح  ارم  تسا  هدیناشچ  ینعی  تسا  هدرک  هّقذ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسادخ  ص 

نا رب  منک و  عضو  هداسو  نم  هنیآ  ره  دنیوگ  نخـس  هک  ار  لیجنا  تیروت و  رم  دسرب  نامرف  رگا  هک  تسوا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناج  هک 
کملع بیبل  بیدا  زا  بدا  بتکم  رد  مولع  نیا  هکنآ  رد  تسین  کش  دنیامن و  قیدصت  باتک  ود  ره  نا  رد  ارم  هچنادب  مهد  ربخ  هتـسشن 

یباب ره  زا  هک  تخومآ  نم  رد  ملع  زا  باب  رازه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدومرف  هکناـنچ  دوب  هتخومآ  رد  ملعت  نکت  مل  اـم 
دیامرف راطع  خیش  باب  نیرد  دش  فشکنم  نم  رب  رگید  باب  رازه 

داشگب ملع  دص  شلد  ردنا  ناز  داد و  رد  ملع  کی  وا  شوگ  رد  یبن 
دمآ ردیح ع  کشیب  رهش  نآ  رد  دمآ  ربمغیپ  نید  ملع  رهش  وچ 
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مخافا و رباکا و  تسا و  هدـمتعم  هئوبقم  رافـسا  فیراعم  هدنتـسم و  هربتعم  بتک  ریهاشم  زا  بابحالا  ۀـضور  باـتک  هک  دـنامن  بجتحم  و 

نیدـلا مامه  نب  نیدـلا  ثایغ  دـنیامرفیم  کسمت  نآ  تایورم  تالوقنمب و  شیوخ  تافلؤم  تافنـصم و  رد  اجباج  هینـس  مظاعا  مالعا و 
ۀـضور تبقنم  تباقن  ترـضح  تافـص  تحاصف  تافلؤم  زا  هتفگ  ثدـحم  نیدـلا  لاـمج  همجرتب  ریـسلا  بیبح  رد  ریما  دـناوخب  وعدـملا 

رد ار  باب  تدافا  باتک  نآ  ریظن  كاردا  لقع  ههبش  یب  دراد و  مامت  راهتشا  قافآ  راطقا  رد  باحـصالا  لآلا و  یبنلا و  ةریـس  یف  بابحالا 
یف بابحالا  ۀضور  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاحب  ریهشلا  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  یهتنا و  درامشیم  لاحم  لایخ  هنیئآ 
ۀنـس یفوتملا  ّيروباسینلا  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لالجل  یـسراف  باحـصالا  لآلا و  مالـسلا و  ةولـصلا و  هیلع  ّیبنلا  ةریس 
ۀثلث یلع  وه  هَّللا و  دبع  نیدـلا  لیـصا  دیـسلا  همع  نبا  هذاتـسا و  عم  ةراشتـسالا  دـعب  ریـشیلع  ریم  ریزولا  سامتلاب  نیدـلجم  یف  فلا   1000
یف ثلاثلا  هتافو  یلا  فیرـشلا  هنامز  یف  عئاقولا  هتدالو و  یف  یناثلا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هبـسن  یف  لوالا  باوبا  ۀثالث  هلوا  یف  دصاقم و 

هلئاضف و یف  ثلاثلا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هدالوا  یف  یناثلا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هجاوزا  ددـع  یف  لوالا  لوصف  ناـمث  هیف  ریـسلا و  نف 
دـصقملا هیلاوم و  همادـخ و  یف  نماثلا  هتایـصوصخ  یف  عباّسلا  هتاداع  هبادآ و  یف  سداّسلا  هتادابع  یف  سماخلا  هفاصوا  یف  عبارلا  هتازجعم 

یف ثلاثلا  دصقملا  مهئاسن و  یف  یناثلا  ۀباحصلا و  لاجر  ۀفرعم  یف  لوالا  نالـصف  هیف  مالـسلا و  ةولـصلا و  هیلع  هباحـصا  لاوحا  یف  یناثلا 
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نیعباتلا و یعبات  دعب  ۀعامج  یف  ثلاثلا  نیعباتلا و  یعبات  یف  یناثلا  نیعباتلا و  یف  لوالا  لوصف  ۀثالث  هیف  ثیدحلا و  ۀمئا  ریهاشم  نیعباتلا و 
هانعم ام  بابحالا  ۀضور  یف  رکذ  هتفگ و  يراخب  حیحص  حرش  يراج  ریخ  رد  يروهال  بوقعی  الم 

لیقع کیخا  ینبا  نع  کسفن و  نع  ۀیدف  يدؤت  نا  کیلع  ردبلا  ۀعقو  دعب  سابعلل  لاق  ملس  هبحص و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 
بلاط یبأ  نب 

لوقیف دـعب  اّما  هتفگ  سیمخ  خـیرات  رد  يرکبراید  نسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح  مدـحج و  نب  ۀـبتع  کـفیلح  نع  ثراـحلا و  نب  لـفون  و 
هذه هیدل  ۀمارک  مهلون  هیدلاول و  هل و  هَّللا  رفغ  يرکبرایدلا  نسحلا  نب  دـمحم  نب  نیـسح  فیعـضلا  دـبعلا  ننملا  يذ  هَّللا  نم  بهوتـسملا 

ناوخالا ۀفحت  ةربتعملا  بتکلا  نم  اهتبختنا  نیعمجا  هباحصا  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ  لئامش  نیلسرملا و  دیس  ریس  یف  ۀعومجم 
لـیزنتلا و راونا  لـیزنتلا و  ملاـعم  طیـسولا و  فشکلا و  یناـجرجلا و  فیرـشلل  ۀیـشاح  فاـشکلا و  ریبکلا و  ریـسفتلا  یه  ةرربـلا و  مارکلا 

يریسفت لیزنتلا و  كرادم 
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نمحرلا و ةرصبت  عیبانیلا و  ریسفت  يزوجلا و  نبال  ریسملا  داز  یناعملا و  ةدمع  يدادحلا و  ریسفت  لیواتلا و  بابل  مولعلا و  رحب  يریـشقلا و 
حیباصملا و ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  دواد و  یبأ  ننس  هلئامش و  يذمرتلا و  ننس  ملسم و  يراخبلا و  احیحص  يدنقرمسلا و  ثیللا  یبأ  ریسفت 

دنسم ینامرکلا و  رجح و  نبال  يراخبلا  حیحص  اهحرش  اطوملا و  یناغـصلل و  راونالا  قراشم  یبیطلل و  اهحرـش  ةاکـشملا و  ۀنـسلا و  حرش 
یقهیبلل و نامیالا  بعـش  ءافـشلا و  هل و  لماکلا  ۀباغلا و  دسا  هل و  ۀیاهنلا  ریثالا و  نبال  لوصالا  عماج  مکاحلا و  كردتـسم  دمحا و  مامالا 

افولا ۀصالخ  هل و  ءافولا  هل و  قئادحلا  هل و  یفطصملا  فرش  هل و  ةوفـصلا  ةوفـص  يزوجلا و  نبال  حیقلتلا  مولعلا و  ءایحا  هل و  ةوبنلا  لئالد 
بحملل یبقعلا  رئاخذ  یناربطلا و  مجعم  جاهولا و  مجنلا  هل و  نیحلاّصلا  ضایر  هل و  راکذالا  هل و  جاهنملا  يوونلا و  حاضیا  يدوهمـسلل و 

ینالطـسقلا و دمحال  ۀیندللا  بهاوملا  ةوبنلا و  دهاوش  یقتنملا و  هل و  ةرـضنلا  ضایّرلا  هل و  ریـسلا  ۀـصالخ  هل و  نیمثلا  طمـسلا  يربطلا و 
ةریـس يرمعیلا و  ةریـس  ربلا و  دبع  نبال  باعیتسالا  یعالکلا و  ءافتکا  ماشه و  نبا  ةریـس  افخلا و  لیزم  لاجرلا و  ءامـسا  بابحالا و  ۀضور 

باطخلا و لصف  يدنقرمـسلا و  ثیللا  یبال  هیبنتلا  میقلا و  نبا  يده  یعفارلل و  بینذتلا  ینامرکلا و  کسانم  یئاطلغم و  ةریـس  یطایمدلا و 
خیرات يدنرزلل و  مالعالا  باتک  يرکسعلا و  لاثما  صصقلا و  نیز  يزاغملا و  صیخلت  ناویحلا و  ةایح  راربالا و  عیبر  ۀیکملا و  تاحوتفلا 

دـصاقملا حرـش  یناجرجلا و  فیرـشلل  فقاوملا  حرـش  یبهذلل و  مالـسالا  لود  یـسافلل و  مارغلا  ءافـش  یعفایلا و  خیرات  یقرزالا و  ۀـکم 
َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ریسفت  یناودلل و  ۀیدضعلا  دئاقعلا  حرش  ینازاتفتلل و 

یناتسرهشلا و دمحمل  لحنلا  للملا و  مالسالا و  ۀعرش  یقثولا و  ةورعلا  مکحلا و  صوصف  يدابآزوریفلا و  دئاقع  هل و  مولعلا  جذومنا  هل و 
یماسالا و یماس  سوماقلا و  يرهوجلا و  حاحـص  عماجلا و  رـصتخملا  دجاسلا و  قیوشت  تامهملا و  دابعلا و  زنک  تارمـضملا و  ۀیادهلا و 

جذومنا يرکبلل و  مجعتـسا  ام  مجعم  فراوعلا و  راونالا و  ۀجهب  لیلجلا و  سنالا  دـئاوفلا و  يواخـسلل و  لیـصالا  لصالا  ۀـفاطللا و  دروم 
بدالا و رـس  قیمعلا و  رحبلا  راغـصلا و  لوصا  ۀباحـسلا و  حـس  یبلعثلل و  سئارعلا  هل و  ۀـفینملا  ۀـجردلا  هل و  فشکلا  یطویـسلل و  بیبللا 

ۀعبرا فانم  دـبعل  ناک  بابحالا  ۀـضور  یف  هتفگ و  سیمخ  خـیرات  رد  زین  سیفن و  سفنا  لاوحا  یف  سیمخلاب  اهتیمـس  لماکلا و  ناسنالا 
دلو امهدحا  نا  نامأوت و  سمـش  دبع  امـشاه و  نا  لیق  مارغلا  ءافـش  یف  هتفگ و  نا  رد  زین  لفون و  بلطملا و  سمـش و  دبع  مشاه و  نینب 

مّدلا لاسف  تیحتف  هبحاص  ۀهجب  ۀقصتلم  امهدحا  عبصا  نا  مشاه و  لوالا  نا  لیق  رخآلا  لیق 
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غلبف فیـسلاب  امهولـصف  یّتح  اوردقی  مل  امهکف  یف  اوجلاع  املکف  نیتقـصالتم  امههابج  ناک  بابحالا  ۀضور  یف  مد و  امهنیب  نوکی  لیقف 
ناکف امهدالوا  یف  فیسلا  ةوادعلا و  نوکت  لازت  الف  اولعفی  مل  اذاف  رخآ  ءیـشب  امهولـصفی  نا  یغبنی  ناک  لاقف  برعلا  ءالقع  ضعب  ربخلا 

روهـشم و باتک  هک  بابحالا  ۀضور  تقفاوم  هارب  عئاقو  نایب  تاونـس و  بیترت  رد  ام  هتفگ و  ةوبنلا  جرادم  رد  قحلا  دبع  خیـش  لاق و  امک 
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امک ال هدومن  اهلقن  نا  زا  هدروآ و  بابحالا  ۀـضور  تایاور  هرثاـکتم  تاـماقم  رد  جرادـم  رد  قحلا  دـبع  خیـش  یهتنا و  میتفر  تسلوادـتم 
رد اقباس  هک  ضفارم  ترابع  زا  عجار و  نم  یلع  یفخی 

مهن لهچ و  دص و  هجو 

دشابیم وا  باتک  ذخام  زا  تسا و  هربتعم  بتک  زا  يروپنراهـس  نیدلا  ماسح  دزن  بابحالا  ۀضور  هک  ددرگیم  حئال  حضاو و  دش  روکذم 
هدومن نآ  دامتعا  رابتعاب و  حیرـصت  هدروآ و  اهلقن  بابحالا  ۀـضور  زا  اجباج  باتک  نآ  رد  شفلؤم  هک  تسین  بجتحم  ضفارم  رظان  رب  و 

يدـهاز و ینیـسح و  كرادـم و  فاشک و  يواضیب و  رد  هتفگ  هدومن  هربتعم  بتک  زا  نآ  لقن  هدـعو  هک  رمع  تاقفاوم  رکذ  رد  هچناـنچ 
نآ دزن  دـندوب  سک  داتفه  هک  ار  ردـب  هوزغ  ناریـسا  نوچ  هک  تس  روکذـم  بابحالا  ۀـضور  جرادـم و  يراق و  یلع  ـالم  حرـش  ملاـعم و 

بطاخم دلاو  هَّللا  یلو  هاش  خلا و  درک  دیاب  راک  هچ  ناشیا  اب  هک  دندیسرپ  باحصا  زا  بانج  نآ  دندروآ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
قوراف لمعلا  روتسد  قیدص  ترـضح  لعف  نیا  هتفگ و  ماش  رافک  لاتق  يوسب  ار  بارعا  لوا  هفیلخ  ندومن  توعد  رکذ  دعب  افخلا  ۀلازا  رد 

ۀیـسداقلا ةوزغ  رکذ  دـنع  بابحالا  ۀـضور  باتک  یف  دومرف  بارعا  توعد  هیـسداق  هعقاو  رد  بولـسا  نیمهب  امهنع  هَّللا  یـضر  دـش  مظعا 
همان دوخ  لامع  زا  کی  رهب  رمع  نینمؤملا  ریما  دـنتخاس  اـیهم  دوخ  روما  دنتـشادرب و  یهاـشداپ  تیار  درگدزی  مجع  هک  دیـسر  ربخ  نوچ 

هدومن یگتخاس  دوب  هلتاقم  تعاجش و  تدجن و  لها  زا  دراد و  حالس  پسا و  هک  دناد  ارک  ره  هیحان  نا  رد  دیاب  هک  نومـضمنیدب  تشون 
ایبنا هیلقع  توق  اب  ربکا  قیدـص  هیلقع  ةوق  هبـشت  اـما  هتفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  زین  یهتنا و  دزاـس  ناور  هنیدـم  بناـجب  ماـمت  لـیجعتب 

زا دوشیم و  رهاظ  لکایه  نیدـنچ  رد  ضیف  دـیآیمرد  یـسک  هقطان  سفن  رد  یهلا  ضیف  نوچ  هک  تسناد  دـیاب  سپ  مهیلع  هَّللا  تاولص 
عفن ببس  ای  دشاب  تداعـس  يوسب  یئار  لوصو  ببـس  هک  تسقداص  ياهباوخ  هلمجنآ  زا  یکی  هدش  هتخانـش  لکایه  نآ  رثکا  ربکا  قیدص 

نانهاک هکلب  درمـش  ناوتن  ءایبناب  هبـشت  باب  رد  هجو  ود  نیزا  یکی  نارتقا  ریغب  هیتآ  عئاقو  عابطنا  الا  ایبنا و  ناش  تسنیمه  هَّللا و  قلخب  ماع 
راهچ رب  ریما  راهچ  نداتـسرف  رب  ثعاب  هک  یباوخ  مالـسا و  رب  ار  وا  دش  لماح  هک  قیدص  ترـضح  ياهباوخ  دننام  دـناكراشم  نا  رد  زین 

هک تسروکذم  بابحالا  ۀضور  رد  دراد  یلوط  نآ  نایب  تشگ و  قوراف  ترضح  فالختـسا  رب  لماح  هک  رگید  باوخ  دش و  ماش  هصح 
ربکا قیدص 
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تشگ رونم  نآ  رونب  تشد  ارحص و  دمآرد و  هکم  رهشب  هدش و  لزان  هکم  ياحطب  رب  نامسا  زا  هام  هک  دید  باوخب  ترجه  مایاب  کیدزن 
هکمب ناگراتـس  اب  هام  نا  زاب  دندرک و  تکرح  وا  تقفاومب  ناگراتـس  زا  يرایـسب  دمآ و  دورف  هنیدـمب  دومن و  لیم  نامـسآ  زا  هام  نآ  زاب 

نا زا  دعب  تشگ  رونم  زاب  مرح  فارطا  هام  نآ  دورو  ببسب  هناخ و  تصش  دصیـس و  رگم  دوب  نشور  نانچمه  هنیدم  نیمز  دومن و  عوجر 
نیمه قفاوم  لاح  تروص  تشگ و  دیدپان  نا  رد  هام  تفاکشب و  نیمز  نا  زا  سپ  دمآرد  هشئاع  لزنمب  دش و  ناور  هنیدم  تمـسب  هام  نآ 

باـبحالا ۀـضور  رد  هلمجنآ  زا  هتفگ و  وا  تسایـس  تاـیاکح  رد  رمع  رثاـم  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  زین  یهتنا و  دیـسر  روـهظب  اـیور 
تشگ و هتخاس  دجـسم  رازه  راهچ  دـش و  حوتفم  نآ  قحاول  عباوت و  اب  رهـش  شـش  یـس و  رازه و  يو  تفالخ  نامز  رد  هک  تسروکذـم 

هتفگ افخلا  ۀلازا  رد  زین  یهتنا و  دندرک  انب  هعمج  هبطخ  تهجب  عماوج  بیراحم  بونج  رب  ربنم  دصهن  دـیدرگ و  بارخ  هسینک  رازه  راهچ 
زا یعمج  اـب  سیق  نب  فنحا  هک  تسروکذـم  باـبحالا  ۀـضور  رد  تشاذـگیمن  ورف  هقیقد  لاـملا  تیب  تظفاـحم  رد  هکنآ  هلمجنآ  زا  و 

نارتش زا  هدـش  مگ  يرتش  بلط  رد  هدز  نایم  رب  ار  دوخ  ءابع  يو  هک  دـننیبیم  دـندمآ  مظعا  قوراف  بناـجب  قارع  بناـج  زا  برع  هوجو 
قح هچ  رتشا  نیا  بلط  رد  نک  تقافر  نم  اب  یتعاس  فنحا  ای  دومرف  دید  ار  فنحا  نوچ  دنکیم  ددرت  اوه  ترارح  لامک  لاح  رد  هقدص 

دیامن مایق  رما  نیاب  هقدص  ناگدنب  زا  هدنب  هک  يامرفیمن  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  موق  زا  يدرم  تسه  نیرد  لمارا  نیکاسم و  یماتی و 
هجاوخ يارب  هدـنب  رب  تسبجاو  هچنآ  يو  رب  تسبجاو  دـشاب  ناناملـسم  رما  یلاو  هک  یـسک  ره  فنحـالا  نم  ینم و  دـبعا  دـبع  ّيأ  دومرف 
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هروس يادا  زا  وا  لزع  نعط  هماسا و  شیج  زا  رکب  وبا  فلخت  نعط  باوجب  هفحت  باتک  نیمه  رد  زین  بحاـصهاش  دوخ  مـالک  زا  یهتنا و 
رد اقباس  ماقم  ود  ره  نیا  ترابع  دوشیم و  رهاظ  حضاو و  بابخالا  ۀضور  دامتعا  رابتعا و  تئارب 

مهن لهچ و  دص و  هجو 

رد هچنانچ  هدومرف  هدنتـسم  هدمتعم  بتک  زا  نآ  ندوبب  حیرـصت  هدش و  بابحالا  ۀضورب  کسمتم  زین  هَّللا  تمالـس  يولوم  هدش و  روکذم 
مـسا هک  دـسیونیم  بابحالا  ۀـضور  رد  هتفگ  دوخ  موعزم  بسح  رکب  وبا  بسح  تفارـش  بسن و  تراهط  تابثا  ماقم  رد  ءارـآلا  ۀـکرعم 

بـسنب وا  رهاط  بسن  تسیول  نب  بعک  نب  يدـع  نب  ةرم  نب  میت  نب  دعـس  نب  بعک  نب  رماع  نب  نامثع  هفاـحق  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  شفیرش 
باتک رد  هتفگ و  ماقم  نیمه  رد  ءارآلا  ۀکرعم  رد  زین  خلا و  دباییم  لاصتا  بعک  نب  هرم  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ریشبلا  دیـس  رهطا 

رد هتفگ و  ءارآلا  ۀکرعم  رد  زین  دیسر و  رظنب  تیاور  دنچ  قیتعب  يو  بیقلت  هجو  رد  هتـشون و  قیتع  قیدصب و  يو  بیقلت  هجو  رد  روکذم 
ۀکرعم رد  زین  خـلا و  تفر  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  دزن  برح  نب  نایفـس  وبا  دـندرک  تعیب  رکب  وبا  اب  نوچ  هک  تسروطـسم  بابحالا  ۀـضور 

عمج ناب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  نوچ  هک  تسلقن  بابحالا  ۀضور  یف  هتفگ و  دوخ  رابک  زا  رارف  راع  عفد  ماقم  رد  ءارآلا 
دنوش و یلقتسم  ناشیا  رب  دنور و  هوک  يالاب  رب  هک  دنتـساوخ  یفرط  زا  شیرق  ناکرـشم  زا  یعمج  اب  نایفـس  وبا  دیـسر  هوک  ياپب  نارای  زا 

نیمه حیحص  سپ  ربیخ  هصق  اّما  هتفگ و  ءارآلا  ۀکرعم  رد  زین  خلا و  تشادرب  اعد  تسد  ترـضح  هدنیآ  رد  بعـش  رد  ناشیا  هک  دنراذگن 
ماگنه هتشون  حاحص  قفاوم  بابحالا  ۀضور  رد  هک  تسردق 
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زور ره  دوش  رضاح  هبراحم  هکرعم  رد  دوخ  سیفن  سفنب  هک  تسناوتن  عادص  هطساوب  ترضح  مکحم و  تیاغب  دوب  هعلق  نآ  هکنآ  لاح  و 
یّلص ادخ  لوسر  ملع  رکب  وبا  زور  کی  هک  هتسویپ  توبث  هب  هحیحـص  ثیداحا  رد  داتـسرفیم و  گنجب  دادیم و  هباحـص  زا  یکیب  یملع 
هعلق ياپب  تساوخرب و  ملع  ضر  رمع  رگید  زور  تشگزاب  هدرکان  حتف  دومن و  دیدش  هلتاقم  دمآ و  هعلق  ياپب  تشادرب و  ملـس  هیلع و  هَّللا 

تکوش روهظ  راصما و  رثکا  يانب  هتفگ و  ءارآلا  ۀکرعم  رد  زین  دشن و  رسیم  حتف  زین  ار  وا  قباس و  زور  هلتاقم  زا  دشا  دومن  هلتاقم  دمآرد و 
ءاملع هک  هتشون  بابحالا  ۀضور  رد  تسین  نایب  جاتحم  هدمآ  روهظب  مظعا  قوراف  دهم  تفالخ  دهع  رد  هک  مائل  رافک  عمق  علق و  مالـسا و 
ۀـضور یف  هتفگ و  ءارـآلا  ۀـکرعم  رد  زین  خـلا و  ناناملـسم  رب  وا  قفر  عضاوت و  دـهز و  تیاـغ  مهف و  روفو  ملع و  ترثک  رب  دـنراد  قاـفتا 

ناب بش  رد  ار  شیوخ  رکشل  هتفرگ  تقبس  ناناملسم  رب  يرـضن  نوع  نب  کلام  دندیـسر  نینچ  يداو  کیدزن  نوچ  هک  تسلقن  بابحالا 
هلمح راب  کی  دوش  ادیپ  دمحم ص  رکـشل  نوچ  دینک و  نیمک  اههاگرذـگ  رد  تفگ  درک و  صیرحت  برح  رب  ار  ناشیا  دـیناسر و  يداو 
هدرک ضایع  یضاق  لوق  يوون و  ملسم  حیحص  حرش  زا  ثیداحا  یـضعب  رکذب  هک  يدانتـسا  انماث  هتفگ  ءارآلا  ۀکرعم  رد  زین  خلا و  دییامن 
روطلا قهاش  یلع  سمـشلاک  روهظ  تیاغ  زا  راتخم  لوسرب  تبـسن  رابک  هباحـص  دایقنا  تعاطا و  دادو و  تبحم و  هک  اریز  انیلع  انل ال  وهف 
نابحم نیا  تایآ  تبحم  تالاح  زا  هدمتعم  خیراوت  ریس و  بتک و  یمامت  هک  دنیبیمن  تسین  یندش  هدیشوپ  ریبدت  چیهب  هک  هدیسر  ياجب 
يراخب حیحص  زا  بابحالا  ۀضور  رد  دومن  دناوتیمن  نآ  راکنا  يدحا  هک  تسنوحـشم  ولمم و  نانچ  نآ  لوبقم  لوسر  ادخ و  نابوبحم  و 

هک مراودیما  هک  نک  ربص  دومرف  يو  اب  لوسر ص  دیامن  ترجه  هنیدم  بناجب  هک  درک  نآ  يزاسراک  ضر  قیدص  رکب  وبا  هک  تسیورم 
فقوت قیدص  يرآ  دومرف  ترـضح  تسه  يراودیما  نیا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ  رکب  وبا  هارمه  ینعی  دـنهد  ترجه  نذا  زین  ارم 

هبرف ات  دادیم  فلع  تسب و  رانک  قرو  رد  رتش  ود  قیدص  هک  دناهدروآ  تسباتک  نا  رد  زین  دـشاب و  رورـس  نآ  قفاوم  بحاصم و  ات  دومن 
هناـخ رد  يزور  هک  تسیورم  هقیدـص  زا  روکذـم  باـتک  رد  زین  هنیدـم و  ترجهب  ددرگ  روماـم  ترـضح  هک  دیـشکیم  راـظتنا  دـنوش و 
ءارآلا ۀکرعم  رد  زین  دیآیم و  هتخادنا  كرابم  رس  رب  یناسلیط  هَّللا  لوسر  تسنیا  تفگ  ياهدنیوگ  زور  هاگمرگ  رد  میدوب  هتسشن  شیوخ 
ۀـضور رد  هچنانچ  دنتـشاد  ینعم  نیا  قیدـصت  مه  شیرق  ناکرـشم  ناناملـسم  ياج  هچ  هک  دیـسر  هبترمب  قیدـص  تقادـص  لاـح  هتفگ و 
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وبا لاح  يو  زا  ات  دندمآ  وا  هناخ  ردب  دنتسنادیم  رکب  وباب  رورـس ص  نآ  تقادص  لامک  هکنآ  هطـساوب  ناکرـشم  هک  تسلوقنم  بابحالا 
هدروآرب تسد  نیعل  لهج  وبا  منادیمن  تفگ  تساجک  تردپ  هک  دندیـسرپ  دمآ  نوریب  هناخ  زا  رکب  وبا  رتخد  ءامـسا  دـنیامن  مولعم  رکب 

ءارآلا ۀکرعم  رد  زین  یهتنا و  داتفا  نوریب  شوگ  زا  وا  هراوشوگ  هچنانچ  دز  يو  يور  رب  مکحم  هچناپط 
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دناوتیمن حاحص  بتک  رگید  يراخب و  حیحص  ضراعم  هدرک  لقن  تسمقس  فعض و  رابغب  ربغم  رتشیب  هک  افصلا  ۀضور  زا  هچنآ  هتفگ و 
ۀـضور تیاور  زا  تستباث  راصنا  رجاهم و  رگید  هحلط و  نیخیـش و  یمدق  تابث  تنـس  لها  حاحـص  هریغ  يراخب و  حیحـص  زا  نوچ  دـش 

هک اهنآ  ریغ  بابحالا و  ۀضور  لوصالا و  عماج  ءافلخلا و  خیرات  لیزنتلا و  ملاعم  يراخب و  حیحص  تیاور  هک  تسبجع  دیاشگ  هچ  افصلا 
رظن رد  دـیامنیم  مه  نامثع  مدـق  تابث  تابثا  هک  روثنم  رد  تیاور  هکلب  دراد  تلـالد  راـصنا  رجاـهم و  زا  راـبک  هباحـص  یمدـق  تاـبث  رب 

تایاور لیـصفت  نوچ  دنکیم و  داهـشتسا  دانتـسا و  درادن  هروکذـم  بتک  اب  هضراعم  تیحالـص  هک  افـصلا  ۀـضور  تایاور  اب  درآیمن و 
لهاجت ای  لهج  هرمث  اهنآ  یمدـق  تابث  سک و  یـس  يانثتـسا  تابثا  ياعدتـسا  تفر و  افتکا  یلامجا  رکذـب  ماـقم  نیا  رد  تشذـگ  قباـس 

ترـضح ص شیپ  شیپ  لوسر  ناراـی  زا  درم  یـس  هک  تسروطـسم  خـیراوت  ریـس و  بتک  رگید  باـبحالا و  ۀـضور  رد  هچ  تسیعدتـسم 
نیا یهتنا و  عدوم  ریغ  مالـسلا  کـیلع  کـسفن و  نود  یـسفن  کـهجو و  نود  یهجو  تفگیم  ناـشیا  زا  کـی  ره  دـندرکیم و  گـنج 

يولوم هَّللا و  ۀمالـس  مـالک  یهتنا  تسین  یفخم  ریبـخ  عـبتتم  رب  هکناـنچ  تسا  هضیفتـسم  روهـشم و  تیاور  هلزنمب  لوـبقب  یقلت  زا  تیاور 
بابحالا ۀضور  لفاحملا و  ۀجهب  یطویس و  ریس  رد  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذب  یمان  عرف  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص 

رخآ رد  یتیاورب  زور و  کـیب  هدـعب  تساربک  هجیدـخ  دروآ  ناـمیا  هک  یـسک  لوا  ملع  لـها  قاـفتاب  هک  تسموقرم  هربتعم  بتک  رگید  و 
نامیا قیدص  رکب  وبا  هدعب  هجیدخ  قیتع  هثراح  نب  دیز  هدعب  اعبـس  سانلا  لبق  یبنلا  عم  تیلـص  هتفگ  يو  دوخ  دش و  ناملـسم  زور  نامه 

باجحلا و قحلا  هجو  نع  اضن  دق  باقنلا * درفتملا  عرابلا  مهربح  بابحالا * ۀضور  بحاص  ثدحملا  نیدلا  لامج  اذـهف  یهتنا  دـندروآ 
هتابثا ررک  و  باوصلا * مقل  دـشرلا و  بحل  یلا  يداهلا  باـصنلا * یلعلا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  ثیح  باـقنلا * قدـصلا  اـیحم  نع  عفر 
حوضو یلع  باهولا * معنملا  لضفملا  هّلل  دمحلا  و  بالخلا * عدخلا و  باحصا  غیزل  امسح  و  بایترالا * لها  ربادل  اعطق  مزجلا  متحلاب و 

بابتلا رابتلا و  يواهم  یف  ماحتقالا  نع  یقاولا  هَّللا  و  باصنلا * نیدحاجلا  ۀفازر  یلع  ۀجحلا  موزل  و  بابلالا * مولحلا و  بابرال  ۀجحملا 

مداتفه دص و  هجو 

رد هچنانچ  هدرک  ناب  جاجتحا  هدومن و  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  هعبرا  لوصف  هلاسر  رد  يدنقرمـساباب  موصعم  دمحم  ۀمـصعلا  وبا  هکنآ 
مزال یضاق  رب  دنشاب  هداد  یهاوگ  ریما  ترضح  هکنآ  تحص  میلست  زا  دعب  هتفگ و  كدف  بصغ  نعط  باوجب  هروکذم  هلاسر  مود  لصف 
لقن نیا  بذک  رب  هلاد  هلدا  زا  تسقطان و  تداهش  مسق  نیا  لوبق  مدع  رب  هرهطم  تعیرش  هکنآ  لاح  دیامن و  تداهش  نیا  لوبق  هک  تسین 

فرش صاصتخا  دوجو  اب  ههجو  هَّللا  مرک  ترضح  یلاع  نآ  هچ  تسریما  تداهش 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

ترابع نیزا  همـالک  یهتنا  تسلیبق  نیزا  زین  اـمهنع  هَّللا  یـضر  نیـسح  تداهـش  دـنیامن و  مادـقا  تداهـش  مسق  نیرد  هک  تسروصتم  هچ 
تابثا بالملا  باط  کسملا و  حفن  ام  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  بایطالا  ۀمئالا  یبأ  تداهـش  راکنا  لطاب  سوهب  يدنقرمـس  هک  تسرهاظ 

ثیدح یمزج  یمتح و 
395 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملعلا ۀنیدم  انا 
سوسا علق  و  دانعلا * دوحجلا و  يوذ  سؤر  غمد  یلع  هّلل  دـمحلاف  هدومیپ  داشرلا  مالعا  رینم  ربخ  نیا  ققحتب  داـیقنا  ناـعذا و  لـیبس  هدومن 
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دادسلا نع  اغیز  نیجهلا  لطاعلا  یلا  نینکارلا  دالخالا * متاب  نیهملا  لطابلا  یلا  نیدلخملا  دادللا * ءارملا و  لها 

مکی داتفه و  دص و  هجو 

شلوا هدومن و  فیلات  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  بهذم  باب  رد  هک  هلاسر  رد  يراقلاب  فورعملا  يورهلا  دمحم  ناطلـس  نب  یلع  هکنآ 
فـصو ملعلا  ۀنیدم  بابب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیدهتجملا  ۀّمئالا  داهتجاب  نیدلا  لبـس  حـضوا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  تس  نیا 

رب لمتشم  هلیوط  یتیاکح  رکذ  دعب  هروکذم  هلاسر  رد  هچنانچ  هدومرف  حضاو  رظن  لها  رب  فیرش  ثیدح  نیا  توبث  ققحت و  لامک  هدومن 
وبا ندرم  دعب  درکیم و  لاس  جنپ  ات  وزا  هیعرش  ماکحا  ملعت  دمآیم و  هفینح  وبا  دزن  حبص  تقو  زور  ره  رضخ ع  ترضح  هَّللا  ذاعم  هکنیا 

رذـهلا و نم  کـلذ  ریغ  یلا  هتداـع  بسح  یلع  ربقلا  نم  ینملعی  یتح  ۀـفینح  یبـال  نذاـف  ۀـلزنم  كدـنع  یل  ناـک  نإ  یهلا  تفگ  هفینح 
لاق يّذلا  رـضخلا  نا  هلـصاح  ذإ  نیدلا  داسف  یف  یعاسلا  نیدحلملا  ضعب  مالک  نم  اذه  نا  یفخی  هتفگ و ال  ناتهبلا  بذکلا و  نایذهلا و 

یتوا امب  هنم  مولعلا  ضعب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ملعت  دق  املع و  اندـل  نم  هانملع  اندـنع و  نم  ۀـمحر  هنیتاء  اندابع  نم  ادـبع  هقح  یف  یلاعت 
عرـسا ام  ماقملا و  کلذ  یف  ۀفینح  یبأ  ذیملت  ذیملت  نم  مالـسالا  ماکحا  ذخای  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مث  ۀفینح  یبأ  ذـیمالت  ۀـلمج  نم  املح 
مساقلا ابا  نا  هنم  بجعا  ۀنـس و  نیثالث  یف  اتّیم  ایح و  ۀفینح  یبأ  نم  رـضخلا  ملعت  ام  نینـس  ثالث  یف  رـضخلا  نع  ذخا  ثیح  ذیملتلا  مهف 

ملعتی مل  مالـسلا و  هیلع  ّیبنلا  كردا  هنا  رـضخلا  نم  بجعلا  مث  ۀیعفاشلا  رباکا  دحا  وه  اّمنا  ۀیفنحلا و  تاقبط  یف  ادودـعم  سیل  يریـشقلا 
لبج نب  ذاعم  ءارقلا و  ءرقا  یبأ  مهـضرف و  ادیز  ۀباحـصلا و  یـضقا  ملعلا و  ۀنیدم  باب  یلعک  مارکلا  ۀباحـصلا  ءاملع  نم  مالـسالا و ال  هنم 

ةرـصبلاب و نسحلا  ۀـکمب و  ءاطع  ۀـنیدملاب و  بیـسملا  نب  دیعـس  ۀعبـسلا و  ءاهقفلاک  ماـظعلا  نیعباـتلا  نم  ـال  مارحلا و  لـالحلاب و  ملعـالا 
یلع هنالطب  یفخی  اّمم ال  اذهف  ۀفینح  یبأ  رمع  رخاوا  یف  اهلئالدب  اهلئاسم  ملعت  یتح  ۀیفنحلا  ۀعیرـشلاب  هلهجل  یـضر  دق  ماشلاب و  لوحکم 

ۀیرخسلا و هجو  یلع  اهوذخا  ۀیکلاملا  وا  ۀلبانحلا  وا  ۀیعفاشلا  ءاملع  ۀیدرلا  ۀلاقملا  اذه  یلع  علطا  ول  لب  ۀفیعضلا  موهفلا  ۀفیخسلا و  لوقعلا 
نم هلوقنم  یف  امل  تضرعت  ول  مث  ۀیلکلاب  ۀیـضقلا  هذهب  ضری  مل  مهنم  ادحا  نا  اوملعت  ثیح  ۀیفنحلا  ۀـفئاطلا  لقع  ۀـلق  یف  ۀلیـسو  اهولعج 
ذخ یلاعت  هلوقل  احفـص  هنع  تضرعا  ینا  ّالا  هلوصحم  در  یف  القتـسم  اباتک  راصل  هلوقعم  ناصقن  یلع  ۀـلادلا  هیناـعم  هیناـبم و  یف  ءاـطخلا 

لج زع و  لاق  نیلهاجلا و  نع  ضرعا  فرعلاب و  رما  وفعلا و 
396 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف 

مود داتفه و  دص و  هجو 

هتفگ بلاط  یبأ  نب  یلع  مث  نتام  لوق  حرش  رد  هچنانچ  هدومن  مزج  متحب و  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ربکا  هقف  حرش  رد  يراق  یلع  هکنآ 
یفطـصملا و مع  نبا  ءارهّزلا و  ۀمطاف  جوز  یـضترملا  وه  یمـشاهلا و  یـشیرقلا  یـصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نبا  يأ 

ققحت ةریهش  ةریثک  لئاضف  اهیف  هاوتف  یلا  اوعجر  ۀباحصلا و  رابک  هلاس  یتلا  تالضعملا  ءایلعلا و  ۀجردلا  یف  ملاعلا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالسلا  هیلع  هلوق 

ّیلع مکاضقا  مالسلا  هیلع  هلوق  و 

موس داتفه و  دص و  هجو 

نا ملعا  مث  هتفگ  هچنانچ  هدومن  دوخ  مالعا  تادافاب  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  كاردتسا  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  زین  هکنآ 
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سابع نبا  ثیدح  نم  هکردتسم  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
وبا لاق  اذک  هل و  لصا  نیعم ال  نب  ییحی  لاق  هیف و  اوحضتفا  قلخ  مک  ۀعرز  وبا  لاق  عوضوم و  وه  لب  لاقف  یبهذلا  هبقعت  حیحـص و  لاق  و 

سیل هنا  لاق  يراخبلا و  لاق  اذک  رکنم و  هنا  لاق  هعماج و  نم  بقانملا  یف  يذمرتلا  هاور  تباث و  ینطقرادلا  لاق  دیعس و  نب  ییحی  متاح و 
وبا ظفاحلا  لاق  نکل  لطاب  هنا  لیق  هوتبثی و  مل  ثیدحلا  اذه  دیعلا  قیقد  نبا  لاق  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هدروآ  حیحـص و  هجو  هل 

ینالقسعلا ظفاحلا  لئس  یشکرزلا و  هرکذ  اعوضوم  نوکی  نا  الضف  فیعض  حیحص و ال  هقرط ال  رابتعاب  نسح  هنا  باوصلا  یئالعلا  دیعس 
ینالقسعلا یئالعلا و  مالک  تطسب  دق  یطویسلا و  لاق  يزوجلا  نبا  لاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  نسح ال  هنا  لاقف  هنع 

تقث و نیزئاح  ياهبن  مخافا  تلـالج و  تعفر و  نیزرحم  ءاـملع  رباـکا  زا  يراـق  یلع  ـالم  یهتنا و  تاـعوضوملا  یلع  یتلا  تاـبقعتلا  یف 
یفنحلا يراقلاب  فورعملا  يورهلا  ناطلسلا  دمحم  نب  یلع  هتفگ  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحم  هَّللا  لضف  نب  دمحم  دشابیم  موق  نیا  دزن  تلابن 

ةارهب و دلو  هفصو  یف  ءارطالا  نع  ۀیفاک  هترهش  تارابعلا و  حیقنت  قیقحتلا و  یف  تمـسلا  رهابلا  هرـصع  درف  ملعلا  رودص  دحاو  ۀکم  لیزن 
خیشلا یمتیهلا و  رجح  نب  دمحا  باهشلا  ینیسحلا و  ایرکز  دیـسلا  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  داتـسالا  نع  اهب  ذخا  اهّربدت و  ۀکم و  یلا  لحر 

فلا هتیص و  راط  هرکذ و  رهتشا  مهریغ و  یکملا و  نیدلا  بطق  ۀمالعلا  يدنسلا و  هَّللا  دبع  خیشلا  ایرکز و  یضاقلا  ذیملت  يرـصملا  دمحا 
ءافشلا و حرش  اهلجا و  اهربکا و  وه  تادلجم و  یف  ةاکشملا  یلع  هحرش  اهنم  ۀلیلجلا  دئاوفلا  یلع  ۀیوتحملا  ۀیداتلا  ۀفیطللا  ةریثکلا  فیلاتلا 

ءامسا یف  ۀینجلا  رامثالا  هل  سومانلا و  هامس  داوم و  سوماقلا  نم  صخل  ۀیرزجلا و  حرش  ۀیبطاشلا و  حرش  ۀبخنلا و  حرش  لئامـشلا و  حرش 
یعفاشلا امیس  ۀّمئالا ال  یلع  ضارتعالاب  نحتما  هنکل  رداقلا  دبع  خیشلا  ۀمجرت  یف  رتافلا  رطاخلا  ۀهزن  يراخبلا و  تایثالث  حرش  ۀیفنحلا و 

397 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیـشلا هباوجل  بدـتناف  ۀـلاسر  کلذ  یف  فلا  ةولـصلا و  یف  دـیلا  لاسرا  یف  کلام  ماـمالا  یلع  ضرتعا  یلاـعت و  هَّللا  مهمحر  هباحـصا  و 
لوسرلا دبع  نب  دـمحم  دیـسلا  هنع  هلقن  ام  کلذ  نم  بجعا  هتاضارتعا و  هیلع  درو  هلاق  ام  عیمج  یف  هل  اباوج  ۀـلاسر  فلا  نیکم و  دـمحم 

یلا بوسنملا  ربکالا  هقفلا  حرـش  ّهنا  نیدلاولل  تاجردلا  یف  ةاجنلا  تابثا  یف  نیدـلا  دادـس  نیدـلا و  دادـس  هباتک  یف  ینیـسحلا  یجنزربلا 
یف لاق  ۀلاسر و  هیف  فلا  یتح  کلذ  هافک و  ام  هنا  مث  نیدلاولا  قح  یف  ةءاسالا  یف  هروط  هیف  يدعت  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀـفینح  یبأ  مامالا 
هاذآ ثیح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  قح  عاری  مل  ذإ  هتیلف  ۀـلاسر  امهرفک  یف  تفلا  ینا  کلذـب  ارختفم  اـجحبتم و  ءافـشلل  هحرش 
یلع سانلا  باغ  دـق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  فرـش  نایبل  عوضوملا  ءافـشلا  حرـش  یف  کلذ  رکذ  نم  ایحتـسا  ناـک  کلذـب 

ۀلئسملا هذه  ناب  کلذب  یعفاشلا  درفت  یعدا  ةولـصلا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیلع  ةولـصلا  ۀیـضورفم  مدع  هیف  هرکذ  ءافـشلا  بحاص 
ۀلمجلاب هیلع و  درلا  یف  اهیف  ظلغا  ۀلاسر  فلاف  يراقلا  یلع  درلل  يربطلا  رداقلا  دبع  مامالا  یلاعت  هَّللا  ضیق  دـق  هباتک و  عوضوم  نم  تسیل 

اهماجسنا نسح  اهتدئاف و  ةرثکل  ایندلا  تألم  ثیحب  هتافلؤم  ترهتشال  اهالول  هنم و  ردصت  نا  نع  اینغ  ناک  رکذ و  ام  لاثما  هنم  ردص  دقف 
ةالـص رهزالا  عماجب  هیلع  اّولـص  رـصم  ءاملع  هتافو  ربخ  غلب  امل  ةالعملاب و  نفد  فلا و  ةرـشع و  عبرا  ۀنـس  لاوش  یف  ۀـکمب  هتافو  تناـک  و 

نب یلع  نیدلا  رون  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  رثکاف و  ۀمـسن  فالآ  ۀـعبرا  عمجی  لفاح  عمجم  یف  ۀـبیغلا 
يو هک  هتـشون  نینچ  رردلا  رهاوجلا و  دقع  رد  وا  همجرت  يولعابلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  دیـس  یفنحلا  هیقفلا  يورهلا  يراقلا  ناطلـس  دمحم 

هدش و دلوتم  تاره  رد  تسماهفالا  ظفحلا و  یلوا  ریهاشم  مالعا و  ریهامج  زا  یکب  دوب  هیوبن  تنس  زا  علـضتم  هیلقن و  هیلقع و  مولع  عماج 
تـسنونف دنچ  رد  هریثک  فیناصت  بحاص  هدومن و  ذخا  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  نیققحملا  ۀـمتاخ  زا  هدروآ و  تلحر  هکم  يوسب 

هیبطاش و افش و  حرـش  ثیدح و  لوصا  رد  ۀبخنلا  حرـش  یلع  حرـش  هیرزجلا و  هیرتولا و  حرـش  لئامـشلا و  حرـش  ةوکـشملا و  حرـش  اهنم 
ۀمجرت یف  رطاخلا  ۀـهزن  يراخبلا و  تایثالث  حرـش  هیفنحلا و  ءامـسا  یف  هینجلا  رامثالا  هل  هداهن و  ماـن  سوماـن  هدومن  صیخلت  ار  سوماـق 

یف نیدی  لاسرا  هلئـسم  رد  کلام  ماما  رب  هدش و  نحتمم  وا  باحـصا  یعفاش و  اصوصخ  همئا  رب  ضارتعا  ربانب  نکیل  رداقلا و  دبع  خیـشلا 
اذهل تخاس و  در  يو  رب  مه  ار  وا  تاضارتعا  تخادرپ و  شباوجب  نیکم  دمحم  خیـش  سپ  هتـشون  هلاسر  نا  رد  هدرک و  ضارتعا  ةولـصلا 
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همالک یهتنا  فلا  ةرشع و  عبرا  ۀنـس  یف  یفوت  ءایلوالا و  ءاملعلا و  نم  ریثک  اهتعلاطم  نع  یهن  مث  نم  ملعلا و  رون  اهیلع  سیل  هتافلؤم  دجت 
هقف و رد  يو  صاخ  طخب  هلاسر  لهچ  بیرق  وا  فیناصت  زا  تساـههلاسر و  نیا  باوجلا  باوج  ار  يراـق  یلع  ـالم  دـیوگ  روطـس  ررحم 

تسوا تافلؤم  رهشا  مظعا  بزح  ربکا و  هقف  حرش  تسریقف و  دزن  ثیدح 
398 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فـصنم وا  لثم  یـسک  مک  هیفنح  ياهقف  رد  هکلب  هچ  ینعی  نا  رب  ملع  رون  ندوبن  سپ  لوادـتم  ملع  لـها  رد  تسلوبقم و  شفیلاوت  همه  و 
عجسم عضو  کیب  اهسارک  هک  تسـصوصخم  يزرط  صاخ و  يروط  یبرع  ترابع  ریرحت  رد  ار  وا  هتـساخرب  رود  نیرد  عبط  ققحم  جازم 

تسنایامن و قیقحت  هبتر  وا  باتک  ره  زا  دراد  یلوط  دـی  لوقعم  مـالک و  مولع  تفاـیرد  ثیدـح و  هقف و  قیقحت  رد  دـسیونیم و  یفقم  و 
ربانب هکلب  تساوه  تیبصع و  هار  زا  هن  لئاسم  ضعب  رد  یعفاش  باحـصا  کـلام و  لاـس  رازه  وا  ضارتعا  ناـیع و  ملع  نا  رد  وا  هاگتـسد 

لـضاف یهتنا و  تسین  يوب  صوصخم  تسدوجوم  اثیدح  امیدق و  املع  فانـصا  عیمج  رد  فالتخا  مسق  نیا  نآ و  فالخ  رب  هلدا  حوضو 
يراق یلع  انالوم  هتفگ و  نیدـشارلا  ةرغ  رد  هچنانچ  هدومرف  جاجتحا  لالدتـسا و  وا  هدافاب  هدومن  دای  انالوم  ظفلب  ار  يراق  یلع  الم  دیـشر 

یهتنا و ءارما  اکولم و  لب  ءافلخ  نوکی  هدعب ال  نم  ۀیواعم و  ّنا  نیبتف  دـیامرفیم  زین  هیواعم و  كولملا  لوا  دـیامرفیم  ربکا  هقف  حرـش  رد 
یلع الم  هتفگ  ءارآلا  ۀـکرعم  رد  هچنانچ  هدومن  لالدتـسا  وا  لقنب  هدرک و  رهاظ  دوخ  ياملع  دـئامع  زا  ار  يراق  یلع  الم  هَّللا  ۀمالـس  هاـش 

نم دحا  لقی  مل  مزهنا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  وری  مل  هک و  هتشون  هنع  لقن  ام  یلع  لئامش  حرـش  رد  تسام  ياملع  دئامع  زا  هک  يراق 
رباکا زا  ار  يراق  یلع  الم  نیغلا  ۀلازا  رد  رصاعم  یلع  ردیح  يولوم  خلا و  نطاوملا  نم  نطوم  یف  مزهنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  ۀباحصلا 

لها نوچ  رگم  تسرخاتم  رهاظب  هفوک  لها  تعیب  مدقم و  دیزی  تعیب  هک  انملس  هتفگ  هچنانچ  هدرک  جاجتحا  وا  هدافاب  هدومناو و  نیثدحم 
دوب هیلع  عمجم  نیـسح  ماما  بانج  قاقحتـسا  دندرکیمن و  زیوجت  ار  وا  سولج  دندوب و  فکنتـسم  هراک و  دـیزی  تفالخ  زا  دـقع  لح و 
لثم نیثدحم  رباکا  هک  اریز  هدماینرب  لیلد  دنـس و  یب  ریقف  نابز  زا  مه  نخـس  نیا  هک  هّلل  دمحلا  دـش و  نکی  مل  ناک  دـیزی  تعیب  تقیقح 

هک دـنناسریم  هباحـصب  ات  ناگرزب  نآ  دـننکیم و  لقن  مکاح  يراـخب و  هَّللا  دـبع  وبا  خـیرات  زا  ةاکـشم  حرـش  هاـقرم  رد  يراـق  یلع  ـالم 
رد تنطلـس  کلم و  دـناراکرد و  دالب  نیمه  دـقع  لح و  لـها  ملـس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسادـخ  ربمغیپ  رهـش  رد  هیقیقح  تفـالخ 
رد یهتنا و  تسین  يرابتعا  ار  قشمد  ماش و  لها  تعیب  دـنداد و  رارق  هماع  ماظن  يارب  هک  تسا  هبلغ  طلـست و  روطب  نبا  داـقعنا  تسماـش و 

ضعب لاق  ام  یلع  هقیدـص  نینمؤملا  مأ  زا  هکلب  هتفگ  هچنانچ  هدومرف  ثبـشت  کسمت و  وا  لـقنب  هتـسناد  رباـکا  زا  ار  وا  زین  مـالکلا  یهتنم 
بجتحم یهتنا و  تسیورم  قرط  زا  یضعب  رد  ریما  ترضح  مان  اهیف  عزانتم  تیاور  نیمه  رد  يولهدلا  ققحملا  يراقلا و  یلع  لثم  رباکالا 

ناشیا تایورم  تازاجا و  بتک  رد  تسروهـشم و  حودمم و  تیاغب  تنـس  لها  ياملع  دزن  يراق  یلع  الم  تافنـصم  تافلؤم و  هک  دنامن 
جات یتسناد و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  یبحم و  رثالا  ۀـصالخ  زا  نآ  يانث  حدـم و  لاـمک  اـفنا  روطـسم  تبثم و 

خیشلا نع  هب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  يراقلا  ناطلس  نب  یلع  الملا  ۀمالعلل  لئامشلا  حرش  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  یکم  ناهد  نیدلا 
يدنبشقنلا یفاحلا  نیسح  دمحم 

399 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نسحلا نب  دمحم  ۀیاور  اطوملا  حورش  هتفگ  نا  رد  زین  هرکذف و  يراقلا  ناطلس  نب  یلع  ۀمالعلا  هفلؤم  نع  يولهدلا  قحلا  دبع  خیـشلا  نع 

رـضح دق  هاش و  دابآدـمحأ  نب  قداص  دـمحم  دّیـسلا  نع  اهب  ربخا  یلاعت  هَّللا  همحر  يراقلا  ناطلـس  نب  یلع  الملل  ةاکـشملا  قراشملا و  و 
مامالا نع  اهب  ربخا  يراقلا ح و  ناطلـسلا  نب  یلع  الملا  اهفلؤم  نع  يدشرملا  نمحرلا  دـبع  خیـشلاک  ۀـعامج  نع  ذـخا  حراشلا و  سورد 

ربخا يراقلا  ناطلس  نب  یلعالملا  ۀمالعلل  ۀیاقنلا  حرـش  هتفگ  نا  رد  زین  هنع و  يربطلا  دمحم  نب  رداقلا  دبع  مامالا  هدلاو  نع  نیدباعلا  نیز 
ناطلس نب  یلع  ۀمالعلا  هفلؤم  نع  يولهدلا  قحلا  دبع  خیشلا  ۀمالعلا  نع  يدنبشقنلا  یفاحلا  نیسح  دمحم  ققحملا  یفریصلا  خیشلا  نع  هب 

یفوصلا خیـشلا  نع  هب  ربـخا  يراـقلا  ناطلـس  نب  یلعـالملا  ۀـمالعلل  طـسولا  کـسنملا  حرـش  هتفگ  نا  رد  زین  یکملا و  یناورهنلا  يراـقلا 
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نب دباع  دمحم  يراقلا و  ناطلسلا  نب  یلع  الملا  ۀمالعلا  هفلؤم  نع  يولهدلا  قحلا  دبع  خیـشلا  نع  یفاحلا  نیـسح  دمحم  خیـشلا  ققحملا 
ۀبخنلا و حرش  حرش  لئامشلا و  حرش  ءافشلا و  حرش  يراقلا و  یلع  خیشلل  ةاکشملا  حرش  اّما  هتفگ و  دراشلا  رصح  رد  يدنـسلا  یلع  دمحا 
هل کلذ  لک  رصتخم  کسنملا  حرش  ۀفینح و  یبأ  دنسم  حرش  ینابیشلا و  نسحلا  نب  دمحم  اطوم  حرش  ۀیرزجلا و  حرـش  ۀیبطاشلا و  حرش 
نع مشاه  دـمحم  خیـشلا  نع  هیبا  نع  يدنـسلا  یجرزخلا  يراصنالا  بوقعی  نب  دارم  دـمحم  نب  نیـسح  دـمحم  خیـشلا  یمع  نع  اـهیورا 

خیـشلا هّللاب  فراعلا  نع  عیبرلا  دمحم  نب  یلع  ءارقلا  خیـش  نع  یمیجعلا  نب  نسح  خیـشلا  نع  یقیدّـصلا  رکب  یبأ  نب  رداقلا  دـبع  خیـشلا 
نونظلا فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  یفنحلا و  یکملا  يراقلا  يورهلا  ناطلس  نب  یلع  اهفلؤم  نع  یکملا  یمکحلا  دمحا 

ةرشع عبرا و  ۀنس 1014  یفوتملا  يراقلاب  فورعملا  يورهلا  دمحم  ناطلس  نب  یلع  نیدلا  رون  خیـشلل  هتفگ و  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع 
رد بطاخم  دوخ  یـشاوحلا و  حورـشلا و  عیمج  هیف  عمج  تادلجم  ۀـعبرا  یف  ةاقرملاب  یمـسم  ةوکـشملا  یلع  جوزمم  میظع  حرـش  فلا  و 
یف روهشم  جورم  وه  هدرک و  حرش  نیرخاتم  زا  يراق  یلع  الما  أطوم  هخـسن  نیا  هتفگ و  مهدزناش  هخـسن  اطوم  رکذ  رد  نیثدحملا  ناتـسب 

ار دوخ  هک  دنايروپنوج  دمحم  دیـس  عابتا  اهنیا  هتفگ و  دنه  هیودهم  هقرف  رکذ  رد  هفحت  باتک  نیمه  رد  بطاخم  زین  یهتنا و  رایدلا  هذه 
يدـهم تامالع  تسا و  هتـشون  هحیحـص  ثیداحا  زا  طقتلم  هلاسر  لاـیخ و  نیا  ّدر  رد  يراـق  یلع  ـالم  دوب و  هدرک  لاـیخ  دوعوم  يدـهم 

بتک زا  ار  يراق  یلع  الم  ةاکشم  حرـش  ضفاورلا  ضفارم  رد  يروپنراهـس  دیزیاب  نب  نیدلا  ماسح  یهتنا و  هدومن  نایب  لیـصفتب  ار  دوعوم 
هکلب هدرک  لقن  ار  وا  تادافا  اجباج  ضفارم  رد  يروپنراهـس  افنا و  تعمـس  امک  هدومناو  شیوخ  باتک  ذـخام  زا  ار  نآ  هدرمـش و  هربتعم 

هتفگ يذمرت  زا  یثیدح  لقن  دعب  ضفارم  رد  هچنانچ  هدرک  جاجتحا  لالدتسا و  قح  لها  هلباقمب  وا  لاوقاب  یمهفشوخ  دیزمب 
400 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج نآ  تیلضفا  نوچ  تسلـضفا و  باحـصا  عیمج  زا  قیدص  رکب  وبا  هکنآ  رب  تسلیلد  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  حر  یفنح  يراق  یلع  الم 
اصوصخ یهتنا  دوش  هفیلخ  لوضفم  لضاف  دوجو  اب  هک  تسین  قئال  هک  اریز  تشگ  تباث  شتفالخ  قاقحتسا  دش  ققحتم  باحـصا  همه  زا 

یـضر سابع  نبا  زا  ةاکـشم  حرـش  رد  يراق  یلع  الم  هتفگ  ضفارم  رد  زین  یهتنا و  دنرادیمن  تسرد  ار  لوضفم  تفالخ  هعیـش  رثکا  دزن 
تفگ هک  هدرک  تیاور  امهنع  هَّللا 

ینبحا و دقف  کّبحا  نم  ةرخآلا  یف  دیـس  ایندـلا و  یف  دیـس  تنا  هل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینثعب 
یهتنا کضغبا  نمل  لیولا  هَّللا  ودع  يودع  يودع و  كودع  هَّللا و  بیبح  یبیبح  یبیبح و  کبیبح 

متحلاب و هتابثا  ررک  دوعـسملا و  ثیدحلا  اذه  هدانع  عم  تبثا  دق  دوحجلا * تنعتملا  مهدحاو  و  دوقحلا * بصعتملا  مهرباک  يراقلا  اذـهف 
ّالا هرما  یف  يرتمی  و ال  دونکلا * قراملا  ّالا  هزمغ  یلع  يرتجی  و ال  دونعلا * بصانلا  ّالا  هنعط  یلع  مدقی  الف  دورملا * لها  ربادل  اعطق  مزجلا 

دوقنملا قدصلا  نع  غیزلا  هاوهتسا  نم  الا  هناش  یف  بیرتسی  و ال  دومحملا * قحلا  قاقش  همرج  نم 

مراهچ داتفه و  دص و  هجو 

باب نع  هتفگ  تافا  ثیدـح  حرـش  لیذ  رد  ریغـصلا  عماجلا  حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  یعفاشلا  يوانملا  نیفراعلا  جاـت  نب  فؤرلا  دـبع  هکنآ 
یبأ نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لوسّرلا  ةداهشب  لوئسلا  ناسللا  لوقعلا و  بلقلا  يذ  ءافلخلا  نیز  ءافنحلا  دّیس  مهفلا  ۀنیفـس  نّابر  ملعلا و  ۀنیدم 

یفطصملا هیف  لئاقلا  بلاط 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 

ّالا يدعب  اهلوقی  ربکالا ال  قیدصلا  هلوسر و  وخا  هَّللا و  دبع  انا  لئاقلا  أرق و  نیعبس و  ۀحتافلا  ریسفت  نم  مکل  ترقوال  تئش  ول  وه  لئاقلا  و 
هیبحاص مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلاک  رّمع  ادیهش و  ۀفوکلاب  لتق  بذاک 
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مجنپ داتفه و  دص و  هجو 

هتفگ ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  زین  هکنآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هَّللا مرک  یلع  وه  اهباب  نا  ربخاف  باب  نم  ۀنیدملل  دب  اهّلک و ال  تانایدـلا  یناعمل  ۀـعماجلا  ۀـنیدملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  ناف 
فلاخملا يداعملا و  فلاوملا و  قفاوملا و  ۀیملعالاب  هل  دهـش  دق  يدهلا و  قیرط  أطخا  هأطخا  نم  ۀنیدملا و  لخد  هقیرط  ذـخا  نمف  ههجو 

لوسر ناک  الجر  تهرک  کحیو  لاق  کباوج  دیرا  لاقف  ینم  ملعا  وه  اّیلع  لس  لاقف  ۀلئسم  نع  ۀیواعم  لاس  الجر  نا  يذابالکلا  جرخ  و 
لجر هءاج  هیلع  لکـشا  امع  هلاسی  ضر  رمع  ناک  کلذب و  هل  نوفرتعی  بحـصلا  رباکا  ناک  اّرغ و  ملعلاب  هّرغی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

هنع ّحص  ناویدلا و  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  کنم  عمـسا  نا  دـیرا  لاقف  هلئـساف  یلع  انهه  لاقف  هلاسف 
مهیف وه  سیل  موق  نم  ذوعتی  ناک  هنا  قرط  نم 

401 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دحا ناک  ام  ءاطعل  رکذ  لاق  نامیلس  نب  کلملا  دبع  ظفاحلا  جرخا  لکشملا و  یف  هترواشمل  ثوعبلا  نم  ائیش  ّهلوی  مل  هدنع و  هکسما  یّتح 
لهج نم  ّیلع و  ملع  یلا  رـصحنم  هَّللا  باتک  مهف  نا  نورخآلا  نولوالا و  ملع  دـق  یلا  رحلا  لاق  هَّللا و  لاق ال و  یلع  نم  هقفا  بحـصلا  نم 
همالک انه  یلا  ءاطغلا  فشکب  ریغتی  يّذلا ال  نیقیلا  ققحتی  یتح  باجحلا  بولقلا  نم  هَّللا  عفری  هئارو  نم  يّذلا  بابلا  نع  لض  دـقف  کلذ 
دمحا هاور  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  كدع  نآرقلا  نامجرت  سابع  نبا  نع  مهلک  ۀنـسلا  یف  خیـشلا  وبا  اذک  هححـص و  بط ك و  دـع  قع 

ینطقرادلا لاق  هل و  لصا  نیعم ال  نبا  لاق  هب و  اوحـضتفا  قلخ  مک  ۀعرز  وبا  لاق  عوضوم  يزوجلا  نباک  یبهذلا  لاق  هرخآ  یلا  نمف  نودب 
باوصلا أطخا و  دقف  هعـضوب  مکح  نم  لاقف  یئالعلا  ظفاحلا  مهنم  ۀـمئالا  نم  عمج  هبقعت  رکنم و  يراخبلا  نع  يذـمرتلا  لاق  تباث و  ریغ 

رکب وبا  یتماب  یتما  فأرا  ربخک  وه  لب  لوقعلا  اهابات  یّتلا  ةرکنملا  ظافلالا  نم  وه  سیل  فیعـض و  حیحـص و ال  هقرط ال  رابتعاب  نسح  هنا 
اذـه نازیملا  ناسل  یف  اـعوضوم و  هنوک  نع  الـضف  افیعـض  نوکی  ـال  هب و  جـتحملا  نسحلا  ۀـجرد  یلا  یهتنی  ثیدـحلا  یـشکرزلا  لاـق  و 

بیطخلا هاور  یهتنا و  عضولاب  هیلع  لوقلا  قالطا  یغبنی  الف  لصا  ثیدحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  لقا  كردتـسملا  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدحلا 
لاقف هنع  نیعم  نبا  تلاس  مساقلا  لاق  لاق  مث  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  ثیدـح  نم  روبزملا  ظفللاب  خـیراتلا  یف 
هعبت رجح و  نبا  هنسحب  یتفا  هنع و  دحاو  ریغ  هاور  ذإ  لطابب  سیل  ۀیواعم و  یبأ  ثیدح  نم  حیحص  هنا  دارأ  تلق  بیطخلا  لاق  حیحص  وه 

نسح وه  لاقف  يواخسلا 

مشش داتفه و  دص و  هجو 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  ریسیت  رد  يوانم  زین  هکنآ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هقیرط ذخا  نمف  یلع  وه  اهباب  ّنا  ربخاف  هنم  لخدی  باب  نم  ۀنیدملل  دـب  اهلک و ال  تانایدـلا  یناعمل  ۀـعماجلا  ۀـنیدملا  وه  یفطـصملا  ناف 
حیحص و ال هقرط ال  رابتعاب  نسح  وه  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  كدع  سابع  نبا  نع  هححـص  كبط و  دع  قع  الف  نم ال  ۀنیدملا و  لخد 

يزوجلا نبا  مهو  اعوضوم و  هنوک  نع  الضف  فیعض 

متفه داتفه و  دص و  هجو 

هتفگ قئاقحلا  زونک  رد  يوانم  زین  هکنآ 
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یناربطلا هجرخا  يأ  اهباب ط  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
رهاظ باتک  ءانث  حدـم و  نا  زا  هک  قئاقحلا  زونک  هبطخ  يدینـش  قئاقحلا  زونک  رد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يوانم  ندومن  تیاور  هاـگ  ره 

ّلک یف  مهرکذ  یلعا  مهناش و  عفر  میلقا و  ّلک  یف  فرـشلا  ءادر  ثیدـحلا  لها  اسک  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  يوانملا  لاـق  دینـش  دـیاب  دوشیم 
هَّللا ّالا  هلا  نا ال  دهشا  میظعتلا و  فیرشتلا و  دیزمب  عرشلا  ۀلمج  نیب  نم  مهصخ  میدق و  ثیدح و 

402 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع ریـصقتلا  مدق  یلع  مئاقلا  ریقفلا  دـبعلا  لوقیف  دـعب  میقتـسملا و  طارـصلا  یلا  يداهلا  هلوسر  هدـبع و  ادّـمحم  نا  میرکلا و  شرعلا  ّبر 

سیرارک ةرشع  یف  ثیدح  فالآ  ةرـشع  ءاهز  هیف  تعمج  باب  لک  نم  ةرـسملا  هیلع  تلخد  هلمات  نم  باجع  باتک  اذه  يوانملا  فؤرلا 
نم لفـسا و  یلا  یلعا  نم  لوّطلاب و  ضرعلا  فصن  یف  ةداعلا و  یلع  ضرعلاب  أرقت  ثیدـح  ۀـئام  ۀـقرو  ّلک  یف  ثیدـح  فلا  سارک  لـک 
نا رخآب  بلقلا  لغش  عم  مجعلا  برعلا و  یلع  هلوانت  لهسیل  مجعملا  فورح  یلع  هتبتر  هسفنب و  لقتسم  رطـس  فصن  لک  یلعا  یلا  لفـسا 

دمحلا همامح و  هماسحب و  رهدـلا  ینباصا  هماهـسب و  نامزلا  ینامر  خـساورلا  مشلا  اهتلباقم  یف  شیطت  بئاصم  خـماوشلا و  اهنود  لءاـضتی 
رـصعلا و خـیاشم  انتاداس  نم  لوماملا  قئالخلا و  ریخ  ثیدـح  یف  قئاقحلا  زونک  هتیمـس  لاوحالا و  نم  لاح  لـک  یلع  لـالجلا  يذ  هلـالل 

همالع رکذتی و  نا  دارأ  نمل  ةرکذت  رصبت و  نمل  زجاعلا و  اذهل  ةرصبت  نوکیل  ادانسا  انتم و  هیلع  هتیـشمتب  مهدحا  حمـسی  نارهدلا  ةذباهج 
دمحم دشابیم  هینـس  دزن  مارتحالا  میظع  مورق  ریهاشم  ماقم و  الاو  خویـش  فیراعم  ماظع و  نیدـقنم  هلجا  ماخف و  نیققحم  رباکا  زا  يوانم 

نیز بقلملا  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  نب  نیفراـعلا  جاـت  نب  فؤرلا  دـبع  هتفگ  رثـالا  ۀـصالخ  رد  یبحملا  هَّللا  بحم  نب  هَّللا  لـضف  نب  نیما 
ةودقلا تبثلا  ۀجحلا  ریبکلا  مامالا  نیدباعلا  نیز  هنبا  ۀمجرت  یف  هبـسن  ۀمتت  رکذ  مدقت  دق  یعفاشلا و  يرهاقلا  يوانملا  مث  يدادحلا  نیدـلا 

ابرقتم ناک  عفنلا و  ریثک  هل  اعـشاخ  هّلل  اتناق  ادباع  ادهاز  الـضاف  اماما  ناک  بایترا و  ریغ  نم  هرـصع  لها  لجا  ةرئاسلا و  فیناصتلا  بحاص 
مولعلا و نم  عمج  دق  ماعطلا و  نم  ةدحاو  ۀلکا  یلع  هتلیل  هموی و  رـصتقی  ناک  اقداص و  ارباص  راکذالا  حـیبستلا و  یلع  ارباثم  لمعلا  نسحب 

مث هغولب  لبق  نآرقلا  ظفح  هدـلاو و  رجح  یف  أشن  هرـصاع  نمم  دـحا  یف  عمتجی  مل  ام  اهماسقا  نیاـبت  اـهعاونا و  فـالتخا  یلع  فراـعملا 
خیاشم یلع  کلذ  ضرع  اضیا و  هل  ثیدـحلا  ۀـیفلا  یقارعلا و  ةریـس  ۀـیفلا  کلام و  نبا  ۀـیفلا  ۀـیعفاشلا و  نوتم  نم  اهریغ  ۀـجهبلا و  ظفح 

نع بدالا  ثیدحلا و  ریسفتلا و  ذخا  یلمرلا و  سمشلاب  هقفت  ۀیبرعلا و  مولع  هدلاو  یلع  أرقف  لاغتشالا  یلع  لبقا  مث  هدلاو  ةایح  یف  هرصع 
خیشلا یطیغلا و  مجنلا  نع  ثیدحلا  ذخا  فوصتلا و  ریسفتلا و  یف  يرکبلا  دمحم  ذاتـسالا  سورد  رـضح  یـسدقملا و  مناغ  نب  یلع  رونلا 

یقلت عمج و  نع  فوصتلا  ذخا  عرب و  هب  یلمرلا و  سمـشلاب  هصاصتخا  رثکا  ناک  نکل  يوالبطلا  خیـشلا  هیقفلا و  نادـمح  خیـشلا  مساق و 
مث ارارم  هالخا  هَّللا و  دبع  یخا  یلخانملا  دمحم  خیـشلا  نع  ۀیتولخلا  قیرط  ذخا  مث  يوارعـشلا  باهولا  دبع  خیـشلا  هنامز  بطق  نم  رکذلا 

خیشلا نع  ۀیلذاشلا  قیرط  يوشتنملا و  یمورلا  نیـسح  خیـشلا  نع  ۀّیماریبلا  قیرط  جحلا و  دصقب  رـصم  مدق  نیح  یمورلا  مرحم  خیـشلا  نع 
دیسلا نع  ۀیدنبشقنلا  قیرط  یطیغلا و  روصنم 

403 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةدیمحلا و ۀقیرطلا  اهیف  کلسف  سلاجملا  ضعبب  ۀیعفاشلا  ۀباینلا  دلقت  هرصع و  خیاشم  نم  مهریغ  يدنکشاتلا و  دوعـسم  بیـسنلا  بیـسحلا 

مث مولعلا  بلاغ  یف  فنصف  فیلاتلا  یلع  لبقا  هلزنم و  یف  لزعنا  سانلا و  ۀطلاخم  نع  عطقنا  اهنع و  هسفن  عفر  مث  ائیـش  اهنم  لوانتی  ناک ال 
لک نم  هیلع  درو  اهیف  سردلا  رضح  امل  مهنع و  هئاوزنال  هملع  ۀیزم  نوفرعی  اوناک ال  هرصع و  لها  هدحف  ۀیحلاّصلا  ۀسردملا  سیردت  یلو 
هریغ نم  عمـسی  مل  امب  هریرقت  یف  یتا  بهاذملا و  یف  لدـجلا  بصن  ینزملا و  رـصتخم  ءارقإ  یف  عرـش  هیلع و  نیدـقتنم  هءالـضف  بهذـم 

يدنکشاتلا میهاربا  دیسلا  یلبابلا و  نامیلس  خیشلا  مهنم  ریثک  قلخ  مهنم  هنع  ذخا  هروضحل و  نوردابی  ءاملعلا  ءالجا  راص  هلضفل و  اونعذاف 
یتح دساح  نعاط و  نم  لخی  مل  کلذ  عم  ناک  مهریغ و  دمحم و  خیشلا  هدلو  یبلکلا و  دمحا  دقتعملا  یلولا  يروهجالا و  یلع  خیشلا  و 

هنم یلمتـسی  دّمحم  نیدلا  جات  هدلو  راص  زجع  امل  يوادتلا و  ةرثک  نم  هندـب  هفارطا و  یف  صقن  کلذ  ببـسب  هیلع  یلاوتف  مسلا  هیلع  سد 
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هامس ینازاتفتلا  دعسلل  دئاقعلا  حرش  یلع  حرـش  ةرقبلا و  ةروس  ضعب  ۀحتافلا و  ةروس  یلع  هریـسفت  اهنم  ةریثک  هفیلات  اهرطـسی و  فیلاتلا و 
باتک یطویـسلا و  لالجلل  ۀیاقنلا  باتک  نم  لوالا  نفلا  یلع  حرـش  فیرـش و  یبأ  نبال  دئاقعلا  مظن  یلع  حرـش  لمکی و  مل  ینامالا  ۀیاغ 
ۀبّخنلا حرش  یلع  حرش  ریغص و  رخآ  رکفلا و  ۀجیتن  هامس  ریبک  ۀبخنلا  نتم  یلع  حرـش  مالکلا و  قطنملا و  ینف  لوصاب  مالعالا  مالعا  هامس 
عماجلا دئاوز  نم  ۀعطق  حرش  ریسیتلا و  هامـس  همجح و  ثلث  نم  لقا  یف  هرـصتخا  مث  ریغـصلا  عماجلا  یلع  حرـش  رردلا و  تیقاویلا و  هامس 

بقع ریبکلا و  عماجلا  یلع  ةدایزلا  نم  هیف  ام  نیب  ثیدح و  فلا  نیثلث  هیف  عمج  باتک  هل  ةدایّزلا و  حرشل  ةداعـسلا  حاتفم  هامـس  ریغـصلا و 
هتبتر نایبب  ثیدح  لک  بقع  راصقلا  ثیداحالا  یف  رخآ  باتک  رونالا و  یبنلا  ثیدح  نم  رهزالا  عماجلا  هامـس  هتبتر و  نایبب  ثیدـح  لک 

كورتملا و رکنملا و  عوضوملا و  هیف  نیب  نازیملا و  ناسل  نم  هاقتنا  باـتک  قئـالخلا و  لـسر  همتاـخ  ثیدـح  نم  قئاـفلا  عومجملا  هاـمس 
فلا ۀـسارک  لک  سیرارک  رـشع  یف  ثیدـح  فالآ  ةرـشع  هیف  عمج  راصقلا  ثیداـحالا  یف  باـتک  ریغـصلا و  عماـجلاک  هبتر  فیعـضلا و 

مالـسالا خیـش  ةذـبن  یلع  حرـش  قئالخلا و  ریخ  ثیدـح  یف  قئاقحلا  زنک  هامـس  اسکع  ادرط و  أرقی  رطـس  فصن  یف  ثیدـح  لک  ثیدـح 
ۀیوونلا و نیعبرالا  یلع  حرـش  ردقلا و  ۀلیل  نع  ردبلا  رافـسا  هامـس  ردقلا  ۀلیل  لضف  یف  باتک  نابعـش و  نم  فصنلا  ۀلیل  لضف  یف  يرکبلا 

باتکلا حرش  ۀیسدقلا و  ثیداحالا  یف  باتک  هل  باهشلا و  بیترت  حرشب  بالطلا  ناعما  هامس  هحرـش و  یعاضقلل و  باهـشلا  باتک  بتر 
رخآلا جزم و  امهدحا  نیحرش  يذمرتلا  لئامشلا  حرش  ءافشلا و  نم  لوالا  بابلا  حرش  روکذملا و 

404 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مظن حرش  یف  ۀیناحبسلا  تاحوتفلا  هامس  جزم  رخآلا  نالوق و  امهدحا  نیحرـش  یقارعلا  هّدحب  ةریـسلا  ۀیفلا  حرـش  لمکی و  مل  هنکل  تالوق 

صئاصخ حرشب  بیجملا  فؤرلا  حتف  هامس  ریغص  نیحرش  یطویسلا  لالجلل  يرغصلا  صئاصخلا  حرـش  ۀّیکزلا و  ةریـسلا  یف  ۀینـسلا  رردلا 
مسابلا ضورلا  هامس  فصنلا و  نم  رثکا  هیلع  داز  يذمرتلا و  لئامش  رـصتخا  بیجملا و  فؤرلا  حتف  حیـضوت  هامـس  ریبک  حرـش  بیبحلا و 

هامس رخآ  باتک  ةروثاملا و  ثیداحالاب  ةروثاملا  ۀیعدالا  باتک  يواضیبلا و  یضاقلا  ثیداحا  جرخ  مساقلا و  یبأ  یفطـصملا  لئامـش  یف 
تاقرو یلع  حرـش  نیثدحملا و  حالطـصا  ۀفرعمل  نیبلاطلا  ۀیغب  هامـس  ثیدحلا  حالطـصا  یف  باتک  ۀیهّزلا و  ۀیعدالا  یف  ۀـیلعلا  بلاطملاب 

هامس فاقوالا  یف  باتک  هل  هلمکی و  مل  هنکل  يونسألل  دیهمتلا  رصتخا  فیرش و  یبأ  نبا  مالسالا  خیـش  تاقرو  یلع  رخآ  نیمرحلا و  ماما 
لوصا مولعلا  ۀـعبرا  اهیف  مظن  یتلا  نالـسرا  نب  دـیز  حرـش  هلثم و  یلا  قبـسی  مل  باتک  وه  فوقولا و  ماکحا  ضماوغ  یلع  فوقولا  ریـسیت 
ناسحا هامس  ایرکز  مالسالا  خیشل  ریرحتلا  حرش  دبزلا و  ةوفص  حرشب  دمصلا  فؤرلا  حتف  هامس  فوصتلا و  هقفلا و  هقفلا و  لوصا  نیدلا و 

لصو ریرحتلا  مظن  ریسیتلا  باتک  حرشب  ریبخلا  فؤرلا  حتف  هامس  ءایلوالا و  ضعب  سامتلاب  یطیرمعلل  همظن  حرش  مث  ریرحتلا  حرشل  ریرقتلا 
اذه هدبعل  رداقلا  فؤرلا  حتف  هامـس  ءاضقلا  بادآ  یف  یـضرلا  دامع  یلع  حرـش  دّـمحم و  نیدـلا  جات  هنبا  هلمک  ضئارفلا و  باتک  یلا  هیف 

اهلمکی مل  هنکل  هیلع  ۀیشاح  حاکنلا و  باتک  یلا  هیف  یهتنا  بابعلا  باتک  حرشب  بالطلا  فاحتا  هامس  بابعلا  یلع  حرش  رصاقلا و  زجاعلا 
لیهستلا و بیذهت  هامس  دجاسملا  ماکحا  یف  باتک  لمکت و  مل  جهنملا  حرش  یلع  ۀیشاح  نامـضلا و  یلا  هیف  یهتنا  جهنملا  یلع  حرـش  و 

حتفلا هامـس  ۀـیدرولا  ۀـجهبلا  یلع  حرـش  کسانملا و  ماکحاب  کسانلا  فاحتا  هامـس  ۀـعبرالا  بهاذـملا  یلع  جـحلا  کـسانم  یف  باـتک 
هامس ۀیبطلا  ۀیعرشلا و  مامحلا  ماکحا  یف  باتک  لمکی و  مل  امهالک  همجح و  ثلث  وحن  یف  هرصتخا  مث  يواحطلا  ۀجهب  حرـشب  يوامـسلا 

حیحـصت یلع  حرـش  لمکی و  مل  هنکل  دهازلا  دمحا  خیـشلل  حصانلا  ۀیده  یلع  حرـش  ۀیبطلا و  ۀیعرـشلا و  مامحلا  ماکحا  یف  ۀّیهّزلا  ۀهزنلا 
بابعلا و رصتخا  لمکی و  مل  ینزملا  رصتخم  یلع  حرش  لمکی و  مل  هنکل  نولجع  نبا  یـضاقلا  حیحـصت  یف  نوصملا  ردلا  هامـس  جاهنملا 

حرـش ضئارفلا و  یف  باتک  لیحلا و  زاغلالا و  ۀـفرعمب  لمالا  غولب  هامـس  لیحلا و  زاغلالا و  یف  باتک  لـمکی و  مل  عماوجلا و  عمج  هاـمس 
نیدلا و لوصا  مولع  ةرشع  هیف  عمج  باتک  ۀئیضملا و  ۀعمشلا  یف  ۀّیضولا  رضاحملا  هامس  یطویـسلل  ۀیبرعلا  ملع  یف  ۀّیـضملا  ۀعمـشلا  یلع 

رـصتخا باتک  هلها و  ملعلا و  لضف  یف  باتک  فوصتلا و  موجنلا و  ماکحا  ۀئیهلا و  بطلا و  حیرـشتلا و  وحنلا و  ضئارفلا و  هقفلا و  لوصا 
هبتر ساـسالا و  رـصتخا  لاذـلا و  فرح  یلا  هـیف  یهتنا  سوماـقلا  یلع  حرـش  يدـلجلل و  جاـهنملا  مـلع  یف  حاـبملا  نـم  لوـالا  ءزجلا  هـیف 
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ساسالا ماکحا  هامس  سوماقلاک و 
405 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیراعتلا و تامهم  یلع  فیقوتلا  هامـس  فیراعتلا  یف  باتک  نادلبلا و  ءامـسا  یف  باتک  ۀـغالبلا و  دامع  هامـس  باتک  لاثمالا و  باتک  و 
ناویحلا و ماکحا  نایبب  ناسحالا  هامس  ناویحلا  ماکحا  یف  باتک  ناویحلا و  ءامسا  رکذب  ناسنالا  نیع  ةرق  هامس  ناویحلا  ءامـسا  یف  باتک 

باتک ناسنالا و  کلملا و  نیب  لیصفتلا  یف  باتک  دامجلا و  تابنلا و  ناویحلا و  ماکحا  ۀفرعم  یلا  داشرالا  ۀیاغ  هامس  راجـشالا  یف  باتک 
مجارت یف  ۀـیردلا  بکاوکلا  هامـس  يربکلا  تاقبطلا  باتک  نآرقلا و  یف  نیروکذـملا  ءاـیبنالا  بقاـنم  یف  ناـنجلا  سودرف  هامـس  ءاـیبنالا 

یلع خیـشلا  اذک  ۀمجرتب و  یعفاشلا  مامالا  ۀمجرتب و  ضر  ۀـمطاف  ةدیـسلا  درفا  ةوبنلا و  لآ  تیب  بقانمب  ةوفـصلا  باتک  ۀـیفوصلا و  ةداسلا 
یقتلا یلع  خیـشلل  مکحلا  بیترت  هَّللا و  ءاطع  نبا  مکح  نیرئاسلا و  لزانم  یلع  حرـش  هل  ینارعـشلا و  باهولا  دـبع  خیـشلا  خیـش  صاوخلا 
حرـش فیرعتلا و  لها  لاسرا  هامـس  فوصتلا  یف  انیـس  نبا  ۀـلاسر  یلع  حرـش  لمکی و  مل  هنکل  مکحلا  بیترت  حرـشب  مکحلا  حـتف  هاـمس 

نیبلاّطلا ۀـحنم  باتک  فوصتلا و  یف  ناولع  نبا  خیـشلا  ۀـلاسر  یلع  حرـش  لمکی و  مل  ۀـیوفتلا  فقاوملا  یلع  حرـش  هل  ۀـینیعلا و  هتدیـصق 
ۀیفلا یلع  حرش  ناسنالا و  قلخ  لئالد  یف  باتک  هداسف و  ناسنالا و  حالص  هب  ام  حوّرلا و  حیرـشتلا و  یف  باتک  نیعاوطلا و  رارـسا  ۀفرعمل 

بادآلا و یف  هحرش  باتک  لوا  وه  داوجلا و  فؤرلا  حتف  هامس  لکالا  بادآ  یف  دامعلا  نبا  ۀموظنم  یلع  حرش  تامانملا و  یف  يدرولا  نبا 
بطلا لوصا  ۀفرعم  یلا  جاتحملا  ۀیغب  هاّمس  بطلا  یف  باتک  ۀیناطلسلا و  بادآلا  نایب  یف  ۀئیضملا  رهاوجلا  هامس  كولملا  بادآ  یف  باتک 

نا یغبنی  عفنلا  ۀمیظع  لئاسر  اهیف  ةرکذت  ءافلخلا و  خیرات  یف  باتک  دوجلا و  حدم  لخبلا و  مذ  یف  دوضنملا  ردلا  هامس  باتک  جالعلا و  و 
عفنلا و ةریثک  ۀلوادتم  اهبلاغ  هتافلؤم  اراثآ و  خیراتلا  اذـه  ءاملع  مظعا  وهف  ۀـلمجلاب  هذـه و  ریغ  رخأ  تافلؤم  هل  فیلاتلاب و  اهنم  لک  درفی 

یف هتدالو  تناک  یقارعلل و  ۀموظنملا  ةریسلا  حرش  ریغصلا و  عماجلا  یلع  هاحرش  اهرهـشا  اهنامثا و  یف  نولاغتی  دئاز و  تفاهت  اهیلع  سانلل 
عماجب هیلع  یّلص  فلا و  نیثلث و  يدحا و  ۀنس  رفص  نم  نیرشعلا  ثلاثلا و  سیمخلا  موی  ۀحیبص  یفوت  ۀئامعست و  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنس 

نیدم خیـشلا  دهازلا و  دمحا  خیـشلا  يدیـس  یتیواز  نیب  امیف  كرابملا  مسقملا  طخب  اهأشنا  یّتلا  هتیواز  بناجب  نفد  ۀعمجلا و  موی  رهزالا 
رجح نبا  همجرت  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یبلاعث  يدـهم  وبا  یلاـعت و  هَّللا  همحر  ناـمزلا  یعفاـش  تاـم  هتوم  خـیرات  یف  لـیق  ینومـشالا و 

دبع یبأ  سمشلاب  ءاضقلا  نع  رجح  نبا  ظفاحلا  لزع  امل  ۀبخنلا  حرشل  هحرش  یف  يوانملا  فؤرلا  دبع  انخویـش  خیـش  لاق  هتفگ  ینالقـسع 
رجح نبا  ظفاحلا  هدشنا  رخآلا و  یلع  امهنم  ّلک  ملس  یتایاقلا  یلع  نب  دمحم  نب  هَّللا 

ینغتی  هلثمب  فیرظ  ثیدح  يدنع 
406 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انحرتسا لوقی  اذ  ینوهرکأ و  اذ  لوقی  ینهی  اذه  اذه و  يزعی  نییضاق  نم 
ۀیفوصلا تاقبط  یف  هتفگ و  قورز  سابعلا  وبا  همجرت  رد  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یبلاعث  يدـهم  وبا  زین  انم و  قدـصی  نمف  اـعیمج  نابذـکی  و 

یلع ۀـّیبطرقلا و  یلع  احرـش و  نیثالث  افین و  مکحلا  یلع  بتک  هنا  قورز  ۀـمجرت  یف  یعفاشلا  يوانملا  فؤرلا  دـبع  نیزلا  انخویـش  خیـشل 
نب فؤرلا  دبع  ۀماّلعلل  لئامشلا  حرش  باتک  هتفگ  علطتملا  ۀیافک  رد  ناهدلا  نیدلا  جات  یهتنا و  یملسلا  لوصف  مظن  حورش و  ةدع  ۀلاسرلا 
دبع ۀمالعلا  هفلؤم  نع  امهریغ  یلبابلا و  نیدلا  ءالع  نب  دـمحم  هتقو  ظفاح  یـسلماربشلا و  ۀـمالعلا  خیـشلا  نع  هب  ربخا  هَّللا  همحر  يوانملا 

هتفگ و اطوم  تیاور  رکذ  رد  داتـسالا  ولع  ۀـفرعمب  دادـمالا  ۀـلاسر  رد  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  هرکذـف و  يواـنملا  نب  فؤرلا 
نع دمحا  نب  دّمحم  مجنلا  نع  يوانملا  فؤرلا  دـبع  نیزلا  نع  يرهزلا  بعـصم  یبأ  ۀـیاور  نم  یلبابلا  خیـشلا  نع  دـلاولا  هیوری  کلذـک 

یسوبدلا میهاربا  نب  سنوی  نع  یعرذالا  دمحم  نب  دمحا  تنب  میرم  نع  رجح  نب  لضفلا  یبأ  داتسالا  نع  يراصنالا  ایرکز  مالسالا  خیش 
یبأ نع  یـسخرسلا  دـمحا  نب  رهاز  یلع  یبأ  نع  ةدـنم  نب  مساقلا  یبأ  نع  رـصان  نب  لضفلا  یبأ  ظـفاحلا  نع  ریقملا  نب  نسحلا  یبأ  نع 

يرغـصلا ماکحالا  ةدـمع  اما  هتفگ و  دادـما  رد  زین  کـلام و  ماـمالا  نع  يرهزلا  بعـصم  نع  یمـشاهلا  دمّـصلا  دـبع  نب  میهاربا  قاحـسا 
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رصان هدلاو  نع  يوالبطلا  رصنلا  یبأ  نع  يوانملا  فؤرلا  دبع  خیشلا  یناقللا و  میهاربا  خیشلا  نع  روکذملا  خیـشلا  نع  اهیوریف  یـسدقملل 
يراخبلا نب  دمحا  نب  یلع  نع  یغارملا  نسحا  نب  رمع  نع  تارفلا  نب  میحرلا  دبع  دـمحم  یبأ  نع  ظفاحلا  دـمحم  نب  ایرکز  نع  نیدـلا 

خیشلا نع  روکذملا  خیشلا  نع  اهیوریف  سانلا  دّیس  نبا  ةریس  اما  هتفگ و  دادما  رد  زین  یسدقملا و  رورـس  نب  ینغلا  دبع  ظفاحلا  اهفلؤم  نع 
ظفاحلا اهفلؤم  نع  یـسیسرفلا  نسحلا  نب  دمحم  نسحلا  یبأ  نع  رجح  نب  ظفاحلا  نع  ایرکز  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  يوانملا  فؤرلا  دبع 

دمحم خیشلا  انخیـش  یلع  تعمـس  هتفگ و  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  یکملا  یلخنلا  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  يرمعیلا و  حتفلا  یبأ 
هضعبل یبلاعثلا  دمحم  نب  یسیع  خیشلا  انخیش  ةءارقب  یلاعت  هَّللا  همحر  يرهزلا  رکب  یبأ  نب  دمحا  نب  بعـصم  یبأ  ۀیاور  اطؤملا  روکذملا 
لـضفلا یبأ  ظفاحلا  نع  يراصنالا  ایرکز  مالـسالا  خیـش  نع  یطیغلا  دـمحم  مجنلا  نع  يواـنملا  فؤرلا  دـبع  نیزلا  نع  هرئاـسل  ةزاـجإ  و 

یـسوبدلا میهاربا  نب  سنوی  نم  اهتزاجاب  هرئاسل  ةزاجإ  هتاقفاومل و  اهیلع  ةءارق  یعرذالا  دمحم  نب  دـمحا  تنب  میرم  نع  رجح  نب  دـمحا 
دمحا نب  رهاز  یلع  یبأ  نع  ةدـنم  نب  مساـقلا  یبأ  نع  رـصان  نب  لـضفلا  یبأ  ظـفاحلا  نع  ریقملا  نب  نسحلا  یبأ  نع  اعامـس  نکی  مل  نا 

ةرجهلا راد  ماما  هب  انربخا  لاق  يرهزلا  بعصم  وبا  هب  انربخا  لاق  یمشاهلا  دمصلا  دبع  نب  میهاربا  قاحسا  یبأ  نع  یسخرسلا 
407 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فوءّرلا دـبع  هتفگ  علاط  ردـب  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  نیما و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ۀعـساو  ۀـمحر  یلاـعت  هَّللا  همحر  سنا  نب  کـلام 
یفوت کلذ  ریغ  ۀیفوصلا و  تاقبط  ءاضقلا و  بادآ  حرش  باهشلا و  حرش  رصتخم و  احرش  اطیـسب و  احرـش  هحرـش  ریغـصلا  عماجلا  حراش 

خیـش راحبلا  عمجم  دیامرفیم و  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  دوخ  ۀطوسبم و  ۀمجرت  یلع  هل  فقا  مل  اهدـعب و  یتلا  یفوا  ۀنس 1049 
لالج خیش  ریغـص  عماج  رب  يوانم  فؤرلا  دبع  حرـش  تسیفاک و  هروکذم  هعبرا  تاقبط  ینعی  ثیدح  بتک  عیمج  قیقحت  رد  رهاط  دمحم 
عماج حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  هتفگ  نیدـشارلا  ةزع  رد  دیـشر  لضاف  یهتنا و  دـنکیم  تیافک  ار  ثیداحا  رثکا  زین  یطویـس  نیدـلا 
ردیح خلا و  ءافلخ  اومـس  ول  كولملا و  ۀقیرط  یلع  هدعب  نم  ۀیواعم و  اما  ةوبنلا و  ۀفالخ  حتفلا  یف  ظفاحلا  لاق  ۀـفالخلا  دـیامرفیم  ریغص 

تاتـشال مهدنع  دشاحلا  يوانملا  فؤرلا  دـبع  لیلجلا  مهتمالع  اذـهف  هدروآ  ار  دیـشر  لضاف  ترابع  نیا  نیغلا  ۀـلازا  رد  زین  رـصاعم  یلع 
الف يواهلا * زفوتسملا  ۀلقع  هترضنل  لظ  يوارلا و  عماسلا و  ۀهزن  هتجهبل  حبـصا  يذلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  يواحلا * زرحملاک  دماحملا 
نع لضی  و ال  يوانملا * نحاشملا  دـناعملا  كوفاملا  ـالا  هنع  فرحنی  ـال  و  يواـسملا * بلاـثملا و  یف  رمغتملا  نوفاـملا  ـالا  هنع  فدـصی 

يواهملا یف  ۀعرصملا  رئابلا  رئاحلا  الا  هماکا  نع  زوجی  و ال  يواغملا * یف  لالضلاب  ونمملا  رئاحلا  الا  همالعا 

متشه داتفه و  دص و  هجو 

بانج تیلضفا  تیملعا و  رب  نآ  تلالد  رد  هچ  رگا  هدومرف  میلست  ار  ثیدح  نیا  توبث  دئاقع  هلاسر  رد  يروهال  ینابنب  بوقعی  الم  هکنآ 
بوقعی الم  تلزنم  ولع  تبترم و  تلالج  تسناد و  یهاوخ  دـعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هچناـنچ  هدرک  یمـالک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

خروم و حلاص  دمحم  حلاص  لمع  ناخ و  ملاع  ظفاحب  بقلملا  هَّللا  قزر  فینصت  نیبرقملا  لاوحا  یف  نیبم  قفا  عبتتم  رب  تارـضح  نیا  دزن 
بطاخم دوخ  هک  تفایرد  یهاوخ  نیلقث  ثیدـح  دـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  تسین و  بجتحم  یفخم و  ناـخزاون  هاـش  ياـمنباتفا  تارم 

* رباکلا بطاخملا  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  هدـیدرگ  ثبـشتم  کـسمتم و  هفحت  باـتک  نیمه  هیـشاح  رد  بوقعی  ـالم  مـالکب  ماـقم  ـالاو 
و رباد * لک  لالـضلا  لها  نم  عطاقلا  ثیدحلا  کلذـل  همیلـست  نع  لفاغتی  مث  ربآلا * اذـه  هربح  مالکب  کسمتی  فیک  رباخلا * علطـضملا 

رباودلا یمرملا  فجعالا  ةوهص  هنیهوت  هدر و  یف  یطتمی  و  رباهنلا * کلاهملا و  هنعط  هحدق و  یف  بکری 

مهن داتفه و  دص و  هجو 
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بیطرلا سلدنالا  نصغ  نم  بیطلا  حفن  رد  هچنانچ  هدرک  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  یسلدنالا  يرتعملا  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هکنآ 
زرطب رباج  نباب  فورعملا  يراوهلا  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  هیلاد  هدیصق  هک  ییاج  بیطخلا  نب  نیدلا  ناسل  اهریزو  رکذ  و 

هلوق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلعب  صتخی  اّمم  هتفگ و  هدومن  دراو  طاقتلا 
دّیشم دجمل  یماسلا  هبحاص  هلوسر و  فیس  ناک  ایلع ع  نا  و 

ددوس لک  يوتحملا  نینسحلا  وبا  همع  نبا  یبتجملا و  یبنلا  رهص  و 
يدب  دق  شرعلا  نم  اجیوزت  کیهان  هئامس و  نم  ءامّسلا  ّبر  هجوز  و 

دّوسملا ددوس  اذه  کبسح  اددوس و  رغلا  ۀنجلا  ءاسن  ریخب 
امهالح  ریخ  دهزلا  یلح  اتابف و 

408 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم  للح و  نم  تانجلا  ترثاف  يدتجی  ناک  نم  دازلاب  ارثا  دق  و 

هسبل  فوصلا  تاب و  دق  نم  رض  ام  دهزتلا و  كاذل  ایعر  اهل  یلح 
ملعلا  نم  ۀنیدم  ینا  هَّللا  لوسر  لاق  يدتغی و  فوس  ادغ  یلاغلا  سدنسلا  یف  و 

هچنانچ هتخادرپ  نا  ءارطا  فصو و  ءانث و  حدـمب و  هدیـصق  نیا  باختنا  داریا  دـعب  يرقم  هک  تسناد  دـیاب  دـصقاف و  بابلا  باـبلا و  وه  و 
يّذلا بابلا  اذهل  ۀبـسانم  اهناف  اهلامکب  اهبتکا  یتح  هرعـش  ناوید  نالا  يدیب  سیل  ةدیرفلا و  ةدیـصقلا  هذه  نم  هیلع  تفقو  ام  اذـه  هتفگ و 

ناشیا و لیلج  لضافا  نایعا و  رباکا  زا  يرقملا  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  هک  دـنامن  بجتحم  یفخی و  ـال  اـمک  باـتکلل  اـمتخ  هاـنلعج 
نیدلا باهش  ۀمالعلا  هتفگ  ایندلا  ةویحلا  ةرهز  ءابلألا و  ۀناحیر  رد  یجافخلا  دمحم  نب  دمحا  هدوب  هینـس  دزن  دوخ  نا  ادرف و  نامز و  دحاو 

قیفر وه  قرـشملل و  برغملا  نم  راس  هتمه  ولعل  ردب  قرـشم و  بقانملا  رغل  لضاف  رـصم  لیزن  یکلاملا  یبرغملا  يرقملا  دّمحم  نب  دـمحا 
یف نبللا  دری  يأر  وذ  روخ  ریغ  نم  بناج  نیل  رفخ و  ریغ  نم  ثمد  هیف  لیق  امک  وه  داتوالا و  تباث  بابـسالا  مظتنم  هدجم  تیب  دادّـسلا و 

هب عفر  مکح  لصیف  رمخلاب و  ءاملا  جازتما  فطللاـب  جزتما  بدا  دـنلا و  یلع  میـسنلا  ءاـنث  اـهیلع  ینثی  راـثآ  هل  دـنزلا و  یف  راـّنلا  عرـضلا و 
دجملا ثرا  یف  دجو  دنـسلا  ءایلعلا و  نیب  ۀمرکت  ثیدحلا  یف  هَّللا  هأوب  دق  کلام و  دیـس  مرکا  کلام  هقفل  وه  ورمع و  دـیز و  نیب  عزانتلا 

دجو با  مرکا  نع  ۀلالک  ریغب 
هئارظن  نع  نزجعف  یتا  دقل  هلثمب و  نیتا  ام  روهدلا و  تضم 

نا تمسقا  لامآلا و  ۀلبق  هتأر  ذإ  ارکش  تدجـس  الا  مالقالا  بضق  سم  امف  هتحاصف  ناسح  هتیب و  ناملـس  هتیداب و  یعمـصا  وهف  رعـشلا  اّما 
حبارلا ریخلا  بسک  یف  هرمع  قفنا  مئامت  دیج  لک  یف  مهراثآ  مراوصلا و  مهذـیواعت  موق  نم  وه  لالحلا و  رحـسلا  هّنکل  ارحـسل  نایبلا  نم 

داسکلاب و ضری  مل  قافن و  اهقوسب  اهل  سیل  بادآلا  ةراجت  قافنلا و  دسحلا و  نم  رـصمب  ام  يار  امل  حـئار و  داغ و  لاملا  لام  نا  ملع  امل 
دادسلا دئار  هل  لاقف  دامعلا  تاذ  ماشلل  لحترا  داوجلل  ریمحلا  ۀقباسم 

رابغلا رمث  هادی  تنج  رامحلاب  داوجلا  قباس  نم 
ایازرلا تافآلا و  باعص  اهیسنی  یلاکّثلا و  رسی  ام  هنم  یلع  دری  هقرو و  رضخی  یفالتلا  عیبر  نأ  لموأ  هقدوتسا و  هریخ و  رطقتسا  تنک  دق  و 

میرک  میرکلا  نامز  میئل و  میئللا  رصع  داصت و  یتح  مایالا  دبا  وا  هل  یغصت  داهولل و  مصعلا  لزنتسی  امم 
دیجلا ریغ  نیزی  سیل  دقعلا  هعولط و  عیبرلا  نمز  یف  درولا  و 

یناهتلا ریشب  هوجرا  تنک  نم  هیعنب  ینءاج  ینامالا و  ایانملا  تقبسف  نینکاس  نیب  عمجی  نا  ضری  مل  نیعلا و  رثالاب و  ّیلع  ّنضف 
409 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوطنا  یّتح  طسبنی  مل  يّذلا  لظلل  تیکبف 
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افکنا ألتما  ام  تقو  یف  ۀبیبش  ءانا  یلع  و 
اّرد و عامـسالا  هاوفالا و  ألمت  نساحم  ارثن و  امظن و  هل  تیارف  هرابخا  ینجب  عماسملا  نا  دارأ  تألم  هراثآ و  ضایر  یف  یفرط  تهزن  دـق  و 

یلواتلا فسوی  نب  دّـمحمب  هقیرط  یف  ّرم  امل  کلذ و  ریغ  لاعنلا و  فصو  یف  لاعتملا  حـتف  ضایع و  رابخا  یف  ضاـیرلا  راـهزا  هفیلاـت  نم 
ةزاجالا هنم  یعدتسی  هل  بتک  یبرغملا 

اّفک ام  دعب  نم  لذبلا  فک  طساب  یفغا و  ام  دعب  نم  ملعلا  نفج  ظقوم  أ 
اّفج ام  دعب  نم  لضفلا  نیعم  يرجم  تفع و  یتلا  نیمرکالا  موسر  ییحم  و 

افصولا ریح  دق  لضفلا  اذ  ای  کلضفف  هتیور  هتلق و  دق  امب  ینزجا 
افصولا هنساحم  تیعا  الضاف  ایا  هاوثم  رطع  هارث و  هَّللا  یقس  هلوقب  هباجاف 
ادالا تاءارقلا و  راونا  ةاکشم  یفصالا و  لهنملا  دولا و  نیع  ناسنا  و 

تدغ  ذإ  لئاضفلا  تاتشا  زئاح  افکالا و  یلع  لامکلا  لایذأ  بحاس  و 
ۀغالب ضورب  لب  سرطب  متثعب  افنش  انبرغم  نذا  یف  هرخافم 

مکماقم  هلالا  یلعا  متلّمأ  افرع و  هرشن  نم  ءاجرالا  ترطعت 
ةزاجإ فیعضلا  عابلا  ماقلا  نم  یفصالا  فرطملا  هرغ  نم  مکسبلا  و 

نا  فیکف  زاجا  نا  لهاب  تسل  افعالا و  وه  باوصلا  نا  اوملعت  ملا 
ثداوح  اهتملظا  يرکف  ءاوضاف  یفخت  دق  قئاقحلا  نا  یلع  زیجا 

اعّدلا حلاص  مکنم  یئاجر  الول  یفطت و  ۀنوا  ودبت و  ۀنواف 
هلالج  لج  نمحرلا  نم  وجراف  افرح  اذ  لثم  یف  يانمی  ترطس  امل 

مکتزجا  ینا  تدهشا  اذ  انا  اه  افرصلا و  لدعلا و  لبقی  نا  هلضف  نم  و 
یهو  نا  یمظن و  یفیلآت و  عیمج  یفوالا  دصقملا  فولاملا و  ننسلا  یلع 

هتیقل  نمع  هیورا  يّذلا  لک  افعضلا و  ۀکاکرلا و  زاح  نا  يرثن و  و 
انّمع ۀّمئالا  خیش  اندّیسک  افصولا  اونسحا  یلوالا  رغلا  ةداسلا  نم 

مهریغ  ساف و  لها  نم  مهخایشا  نع  افطق  هفراعم  انلن  مکف  دیعس 
هفصو  يزاغ و  نبا  خیشلا  وه  اذه  افهک و  مهب  مظعاف  نوراه  نبا  لثمک 

انماما هیف  ناک  ادهع  هَّللا  یعر  افشک  هریهشتل  جتحی  ملف  ریهش 
اذإ مکئاعد  نم  ینولفغت  افطع و ال  هتمحر  هاوثم  یلع  یلاو  و 

مهرکذ  ءایلوالا و  حیرض  دنع  افکلا و  هناحبس  هَّللا  بابب  متددم 
انرصعب قوقحلا  سانلا  لهج  نا  افشر و  مهنارفغ  رحب  نم  يوترن  یسع 

جترم  دمحا  يرقملا  هبتاک  یّفو و  ام  قوقحلا و  یعار  نم  کلثمف 
يّذلا  انلم  ام  قلخلا  عیفش  هاجب  افطعلا  ربلا و  نوعلا و  لج  هَّللا  نم 

ۀیحت فلا  نمحّرلا  نم  هیلع  افشر  هضوح  نم  نیدلا  موی  لّمؤن 
ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لعن  لاثم  یف  هل  یفلزلا و  عم  ماتخلا  نسح  اهب  لانن 

ءانس انس و  تقاف  يرولا  ریخب  ۀمیرک  لعن  لاثمت  نم  هَّللا  کل 
هعضو  مزالی  ءاد  يذل  قحی 
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410 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
الع نم  رثام  یف  لیلق  كاذ  ءافش و  لانی  هنم  هحرج  یلع 

دمحا لئاضف  یصحی  يّذلا  اذ  نم  ءادن و  باج  اذإ  جوا  ّلک  یلع 
ۀیحت یکزا  نمحّرلا  نم  هیلع  ءانث  هیف  نآرقلا  دوج  دق  و 

هل  ءانب و  فیرشلا  حدملل  سسوت 
برتلل  ئطاو  لجا  سیل  برعلا  رخف  ربخ  لاعن  لثم  ای 

یبرت  یناعملا  لجا و  رذعلا  برقلا و  دصقب  هحیدم  تمر  مک 
هل  و 

برقلا  لجا  یلا  اندشرا  نم  برعلا  ّزع  لعن  لاثمب  مظعا 
برکلا  عفدل  ۀلیسو  هلعجا  اینتعم و  هقحب  نک  هّلبق و 

هل  و 
جلبتم  هرون  نیقفاخلا و  یف  جراتم  هفرع  لعن  لاثم  و 

جربتت  هدجم  بعاوک  تدب  يرثلا و  یطو  نم  لجا  لاعن  یکاح 
جرخملا  قاض  نیح  هراکملا  عفد  اهب  وجرت  ۀلیسو  ریخ  هلعجاف 

جتنت  ۀیادهلا  هقطنم  لاکشا  يّذلا  هفرشم  یلع  هلالا  یلص 
يرعملا  یتیبل  انمضم  تلق  لاعتملا  حتف  هباتک  یلع  تفقو  امل  و 

یلاوت  لیبقت  تادجس  انل  هیفف  لاثمت  بارحملا  یکح 
الالجلا ۀباهملا و  زاح  دق  اّرط و  قلخلا  ریخ  لعنل  لوقا 

الازغلا رجه  دقل  هایرل  کسم  لکف  بارتلا  هب  ّزع  و 
الامکلا رمقلا  مّلع  لامک  یلاعملا  مراکملا و  یف  کنهیل 

الابق هل  تعطق  ام  کعسشب  اّیرثلا  تقلعت  ول  کنا  و 
هیف  هَّللا  كراب  یلاتشفلا  زیزعلا  دبع  انبحاص  هل  بتک  و 

ابّرلا للح  اهریبعب  تخمضتف  ابصلا  حیر  اهب  تسطع  ۀمسن  ای 
ابنطم احرش  هایقل  یلا  یقوش  یحرشا  دمحا و  تاحاس  یلا  یبه 

ابلقتم اضغلا  رمج  یلع  ابلق  یعلضا  نم  ینحنملاب  هل  یفصو 
ابیغت يان و  دق  رخآ  مهنم و  يوث  دق  یتح  هنع  ۀبحالا  ناب 
ابحرم ءاقللاب و  الها  لوقاف  مهبرقب  نامز  ای  دعست  كاسعف 

یقوزرملل حیصفلا  حرش  یف  رجفلا و  حبصلا و  سطع  برعلا  ءاحـصف  مالک  یف  فورعملا  ۀنـسحتسم و  ریغ  میـسنلل  ساطعلا  ةراعتـسا  لوقا 
سطع هفنا و  يأ  هسطعم  هَّللا  مغرا  لاقی  ءاودالاک و  لعج  مسالا  ساطعلا  سطعلا و  هردصم  ةدارإ و  ریغ  نم  ۀحبص  هتأجف  اذإ  سطع  لاقی 

اهلوا یّتلا  ةروهشملا  هتدیصق  یف  يزغلا  قاحسا  یبال  هیبشتلا و  یلع  رجفنا  حبصلا 
اتیقاوم انیقالت  جحل  لعجا  اتیقاویلا و  رهزلا  رردلا  نع  طما 

اتیمشت رجفلا  ساطعل  هتلعج  ۀبصنم  زارحا  یلا  روکب  نم  مک 
ّلوم  یجدلا  هل و  تلق  هلوق  نیرخأتملا  ضعب  فئاطل  نم  و 
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یبیبح  ای  حبصلا  سطع  دق  یقالتلاب  سنالا  یف  نحن  و 
ضایع رابخا  یف  ضایرلا  رهز  هباتک  یلع  یتالکملا  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  بتک  قارفلاب و  هتمشت  الف 

411 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ضایحلا  اهنارذع و  هذه  مأ  ضایرلا  يذه  راهزا  هذه  أ 

ضایع  نع  ءافشلا  ثیدح  يوری  اهدنع  ابصلا  لتعم  تیبی 
ضاف  سانلا  یلع  ارحب  ادغ  نم  العلل و  اعماج  اماما  ایف 
ضایرلا  نیب  قادحالا  هزنت  مکباوبا  نیب  يرکف  راکبا 

ضاق  تنا  ام  راکفالا  یلع  ضقاف  اهرما  تعفر  دق  مکیلإ 
ضاقتنا  نود  دهعلل  ۀیفوت  مکناطلس  قحلاب  تعیاب  دق 

نب شیعلا  یبأ  نب  نامحرلا  دبع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  خیـشلا  هتفگ  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحم  هَّللا  لضف  نب  نیما  دمحم  و 
یف هریظن  ری  مل  نم  نایبلا و  ظحاج  برغملا  ظفاح  ةرهاقلا  مث  ساف  لیزن  بهذـملا  یکلاملا  دـلوملا  یناسملتلا  يرقملا  سابعلا  وبا  دـمحم 

بدـالا و یف  ارهاـب  ازجعم  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  مـالکلا و  مـلع  یف  ةرهاـب  ۀـیآ  ناـک  ۀـهیدبلا و  ةوـق  نهّذـلا و  ءافـص  ۀـحیرقلا و  ةدوـج 
هَّللا یّلص  یبنلا  لعن  فاصوا  یف  هفنص  يّذلا  لاعتملا  حتف  بیطخلا و  نبا  رابخا  یف  بیطلا  فرع  اهنم  ۀعئاّشلا  تافلؤملا  هل  تارـضاحملا و 

رابخا یف  رصتهملا  فطق  ضایع و  یضاقلا  رابخا  یف  ضایرلا  راهزا  ۀمامکلا و  راهزا  ۀنّسلا و  لها  دئاقع  یف  ۀنجدلا  ةءاضا  ملـس و  هیلع و 
سالا ضور  نیمثلا و  ثرلا و  نیمسلا و  ثغلا و  قشمد و  رابخا  یف  قشنلا  فرع  يرغصلا و  حرش  لیمکت  یف  يرغملا  فاحتا  رـصتخملا و 
باتک نیهاربلا و  مأ  حرـش  ۀیـشاح  نیمالا و  يداهلا  ءامـسا  یف  نیمثلا  ردلا  ساف و  شکارم و  مالعا  نم  هتیقل  نم  رکذ  یف  سافنالا  رطاعلا 

أرق و نآرقلا و  ظفح  اهب و  أشن  ناسملتب و  دلو  کلذ  ریغ  طسولا و  یلاخلا  سمخملا  قفولا  یف  ۀلاسر  هل  مظن و  بدا و  هلک  ةأشنلا  ةأدبلا و 
حیحـص هیلع  أرق  ام  ۀـلمج  نم  ۀنـس و  نیتس  ناسملت  یتفم  يرقملا  دـمحا  نب  دیعـس  نامثع  یبأ  ملاعلا  لیلجلا  خیـشلا  همع  یلع  اهب  لصح 

نع یـسیّنّتلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هرـصع  ظفاح  هدلاو  نع  یـسیّنّتلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  هدنـسب  ۀتـسلا  بتکلا  هنع  يور  تارم و  عبـس  يراخبلا 
باتک یف  ةروکذـملا  هدـیناساب  ضایع  یـضاقلا  نع  عیبرلا  یبأ  نع  ریبزلا  نب  رفعج  یبأ  نع  نایح  یبأ  نع  قوزرم  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  رحبلا 

نم اهذخأیلف  هقیرط  نم  ۀتسلا  بتکلا  ۀیاور  دارأ  نم  ءزج  یف  مهضعب  اهدرفا  اثیدح  نوتس  اهعیمج  ءافشلا  یف  ةدنسملا  ثیداحالا  ءافشلا و 
نیینامثعلا دـی  یف  اهنا  برغملا و  دالب  نساحا  نم  ۀـمیظع  ةدـلب  اهنا  ناسملت  ةدـلب  نع  ربخی  ناـک  روکذـملا و  ءزجلا  نم  وا  ءافـشلا  باـتک 

ثالث ۀنس  ةرم  فلالا  دعب  عست  ۀنس  ةرم  نیترم  ساف  یلا  لحرت  برغملا و  ناطلس  انناطلـس و  نیب  بورـضملا  دحلا  یه  انتکلمم و  نیطالس 
هرکذ و مدقملا  بدالا  لضفلاب و  روهشملا  روصنملا  دمحا  يالوم  مظعالا  کلملا  اهب  ناک  برغملل و  ۀفالخلا  راد  اهنا  ربخی  ناک  ةرـشع و 

يونفلا نا 
412 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف نطولا  بصنملل و  اکرات  لحترا  هرکذ  لوطی  ثیدـح  یلا  هدالوا  ببـسب  ۀـکلمملا  لاوحا  تلتخا  امل  هدـعب  نم  هنمز و  یف  هیلإ  تراـص 
زیزعلا دبع  نب  یلع  لوق  الثمتم  شکارم  بحاص  دشنا  مارحلا و  هَّللا  تیب  ّجح  ادصاق  فلالا  دعب  نیرـشع  عبـس و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  رخاوا 

یمرضحلا 
الیحرلا یضتقت  یتلاح  یماقم و  یضتقت  یتبحم 

هلوقب  شکارملا  بحاص  هباجاف 
الیمجلا کعنصا  دوعت و  اموق  کنم  هَّللا  شحوا  ال 

هدعب  هتمدخ و  یف  ناک  نومقس و  نبا  ۀلودلا  زعل  اهب  بتک  ۀثالث  تایبا  لوا  یمرضحلا  تیب  تلق و 
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الیمأ نا  فوخ  امهنیب  یضقا  تسل  نامصخ  ناذه 
الیمجلا کیأر  يرا  یتح  ماصخ  یف  نالازی  الف 

یلا بتک  يرقملا و  لاق  ۀـمامغ  ناسحا  ۀـحود و  لظ  یف  ۀـماقالا  غوست  لـیحّرلا و  نم  عنمت  نا  لـیمجلا  يأرلا  هتقرو  یلع  نیدـلا  زع  عقوف 
ضعب یلا  یبرغملا  يرـصملا  ۀـمتاخ  نب  دـمحا  رفعج  وبا  هبتک  اـمب  یحاـشلاب  ریهـشلا  یـسافلا  یجرزخلا  یلع  نسحلا  وـبا  بتاـکلا  هیقفلا 
تلزلز دقل  ۀمالع  هب  تومـس  قرـش  یلاعولط  یلع  تمزع  دق  کنا  وۀـماقالا  نم  تمئـس  دـق  کنابانعمـس  ام  اّقح  برغلا  سمـشا  هخایـشا 
ۀیئافولا ةداسلا  نم  اهب  جوزت  فلا و  نیرشع و  نامث و  ۀنـس  بجر  یف  جحلا  ءادا  دعب  رـصم  یلا  درو  مث  ۀمایقلا  مقت  هَّللا ال  قحببلق  لکانم 

هلوق  اهیف  دشنا  بجاحلا و  نبا  انلبق  اهلخد  دق  لاقف  اهب  هّظح  نع  لئس  دق  اهنکس و  و 
ۀضبقنم ءاخّسلاب  اهلذب  یف  مکیدیا  تدجو  رصم  لها  ای 

هضرا  یننأک  یبتک  تلکا  مکضراب  يرقلا  تمدع  امل 
موسرلا  یسنم  رصمب  ترص  يدالب و  یف  يرغ  موسر  تکرت  هسفنل  وه  دشنا  و 

یموص  ءایلعلا  نع  اهل  تلق  اهیف و  لذلاب  اهتفع  یسفن  و 
یموصخ  نم  یلایللا  نکل  ضام و  فیسلا  دحک  مزع  یلو 

خیراتب اهلخدف  ۀکم  یلا  باهذـلا  اهنم  ررک  ةرهاقلا و  یلا  عجر  فلا و  نیرـشع و  عست و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  رهـش  یف  سدـقملا  تیب  راز  مث 
هَّللا یّلص  هنم  يأرمب  ّيوبّنلا ص  ثیدحلا  یلما  تارم و  عبـس  ۀبیط  یلع  دفو  ةدیدع و  اسورد  اهب  یلعا  تارم و  سمخ  نیثالث  عبـس و  ۀنس 

نیرشع ۀسمخ و  ماقا  ۀنـسلا و  کلت  نم  بجر  یف  سدقلا  لخد  نیثالث و  عست و  ۀنـس  رفـص  یف  رـصم  یلا  عجر  مث  عمـسم  ملـس و  هیلع و 
ۀـسردملا حاتفم  نیهاش  نب  دمحا  هیلإ  لسراف  هب  قیلی  ناکم ال  یف  ۀبراغملا  هتلزنا  نابعـش و  لئاوا  یف  اهلخدف  قشمد  یلا  اهنم  درو  مث  اموی 

تایبالا  هذه  حاتفملا  عم  بتک  ۀیقمقجلا و 
يرقم  نامزلا  نم  هیلإ  يرقم و  یخیش  يرقملا  فنک 

رحب نمض  یف  رحبلاک  مولع  عاستا و  یف  هردص  لثم  فنک 
ردب يأ  هرون  قرشلا  ألم  هنم  رهدلا  علطا  دق  ردب  يأ 

يرخف  فرشا  كاذ  ییمس و  يرخذ و  یخیش و  يدیس و  دمحا 
413 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  يرکش  هجو  یلع  ارئاز  هتئج  قوشم  یعسی  مادقالا  ریغب  ول 

هلوقب  يرقملا  هباجاف 
يرکذ  ردص  هردب  یّلحت  يرکف و  راح  هنسح  یف  مظن  يأ 
رکذ ریخ  هل  يدنلا  ضورب  نم  یمنی  نیهاش  نبال  تیصلا  رئاط 

رکب یلاعملا و  نم  ناوعل  دجم  ةورذ  نیطتملا  دمحا 
رکن نود  هفیرعت  یناعم  نم  لصو  باب  هلضف  حاتفم  ّلح 

رکش سینجت  دایدزا  یلعلاب و  دایدزا  یف  مد  نامزلا  عیدب  ای 
امل حبصلا و  ةالص  دعب  رسنلا  ۀبق  تحت  عماجلاب  يراخبلا  حیحص  یلما  هتماقا و  ةدم  اهنطوتسا  اهیلإ و  هبابسا  لقنف  هتبجعا  اهیلع  لخد  امل  و 

فلختی ملف  ۀبلطلا  اما  قشمد و  ءاملع  نایعا  بلاغ  هرـضح  ۀینوعابلاب و  ۀـفورعملا  ۀـبقلا  هاجت  عماجلا  نحـص  یلا  جرخ  مایا  دـعب  سانلا  رثک 
نحّـصلا طسو  یلا  سردـلا  ۀـقلح  تلقنف  ءاکبلاب  تاوصالا  تلع  ساّنلا و  نم  فولالا  هیف  عمتجا  ادـج  الفاح  همتخ  موی  ناک  دـحا و  مهنم 

مالکب ملکت  هیلع و  دعـصف  ظعولا  یـسرکب  هل  یتا  ناضمر و  نابعـش و  بجر و  نم  تاعمجلا  یف  ّيوبّنلا  ملعلا  هیف  عضوی  يّذلا  بابلا  یلا 
امه امهریغ و  يراخبلل  سیل  نا  دافا  نیتیب و  هل  دشنا  يراخبلا و  ۀمجرت  یلع  ملکت  ادبا و  هریظن  عمسی  مل  ثیدحلا  دئاقعلا و  یف 
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ۀتغب کتوم  نوکی  نا  یسعف  عوکر  لضف  غارفلا  یف  منتغا 
ۀتلف ۀسیفنلا  هسفن  تبهذ  میقس  لبق  تام  دق  حیحص  مک 

تناـک یهتنا و  بئارغلا  نم  هذـه  هنم و  بیرق  وا  کـلذ  يراـخبلل  عـقو  هنا  رجح  نبا  ظـفاحلا  نع  ـالقن  عیماـجملا  ضعب  یف  تیار  تـلق و 
هلوق  یه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصملا  عدو  نیح  اهلاق  تایباب  سردلا  متخ  مث  رهظلا  برق  یلا  سمشلا  عولط  نم  ۀسلجلا 

ۀبیخ كدنع  ءاجرلا  یشخی  فیک  یئاجر  تنا  ةاصعلا  عیفش  ای 
ۀبیغب تسیل  کنع  مسجلا  ۀبیغ  يداؤفب  ارضاح  تنک  اذإ  و 

ۀبیطب نوکی  ام  شیعلا  بیطا  عاطقنا  دالبلا  یف  شیعلاب  سیل 
قفتی مل  فلا و  نیثالث و  عبس و  ۀنـس  ناضمر  يرـشع  عباس  ءاعبرالا  راهن  کلذ  ناک  هدی و  لیبقت  یلع  سانلا  محدزاف  یـسرکلا  نع  لزن  و 

اهحدـمب و مامتهالا  رثک  يار  ام  اهلها  نم  يأر  ام  دـعب  ناک  سانلا و  لابقا  ةوظحلا و  نم  هل  قفتا  ام  قشمد  یلا  نیدراولا  ءاـملعلا  نم  هریغل 
هاضتقا ام  بسح  مالکلا  انلطا  دق  یبحملا و  لاق  نا  یلا  اراعشا  اهحدم  یف  دروا  اهلهاب و  اهب و  ّقلعتی  الـصف  بیطلا  فرع  هباتک  یف  دقع  دق 

لاوش سماخ  یف  اهنم  لحر  مث  اموی  نیعبرالا  نود  قشمدـب  هتماـقا  تناـک  لوقنف و  يرقملا  ربخ  ۀـیقب  رکذ  نم  ضرغلا  یلا  عجرنلف  ماـقملا 
یلوالا و هتمدق  یف  لصح  ام  مارکالا  نم  هل  لصح  نیعبرا و  ۀنس  نابعش  رخاوا  یف  ۀیناث  ةرم  قشمد  یلا  داع  رصم و  یلا  نیثالث  عست و  ۀنس 

هلوق  دشنا  اهقراف  نیح 
ردغی نوخی و  نمک  تنک  ماش  ای  ةولس  قراب  کنع  یبلق  ماش  نا 

ردقی اهریغب ال  رارقلا  یلع  ةرورض و  طرفل  اهنع  لحار  مک 
اشحلا  مولکم  تارفزلا  دعاصتم 

414 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مامحلا هاجافف  اهب  نطوتملا  قشمد  یلا  دوعلا  دارأ  ۀیئافولا و  هتجوز  قلط  مث  ةریسی  ةدم  اهب  ّرقتسا  رصم و  لخد  رّدحتی و  هنافجأ  نم  مدلا  و 

یمرکالا میهاربا  بیدالا  لاق  نیرواجملا و  ةربقمب  نفد  فلا و  نیعبرا و  يدـحا و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  هتافو  تناک  مارملا و  لین  لـیق 
نوکـس میملا و  حتفب  لیق  ۀلمهم و  ءار  اهرخآ  فاقلا و  دیدشت  میملا و  حـتفب  يرقملا  متاخ و  هوخرافهب  لضفلا  متخ  دـق  هتافو  خـیرات  یف 

ینیـسحلا ردیح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیدلا  یـضر  هئابآ و  ۀبـسن  اهیلإ  ناسملت و  يرق  نم  ۀـیرق  یلا  ۀبـسن  یلوالا  امهرهـشا  ناتغل  فاقلا 
یبأ نب  نسح  نب  بلطملا  دبع  نب  يان  فیرـشلا  نب  كرابم  فیرـش  همجرت  رد  هینـسحلا  ۀلودلا  دیهمتب  هّینـسلا  دوقعلا  دیـضنت  رد  یماشلا 

ملاعلا یفوت  فلالا  دعب  نیعبرا  نیتنث و  ۀنـس  یفف  هتافو  ماع  یلا  هَّللا  همحر  ۀمجرتلا  بحاص  ۀلودب  ۀـقلعتملا  ثداوحلا  یف  لصف  هتفگ  یمن 
ذخا برغملا و  ضرا  نم  ساف  نکـس  ناسملتب و  دلو  ةریثکلا  مولعلا  ۀـمجلا و  فیناصتلا  بحاص  یکلاملا  يرقملا  دـمحا  خیـشلا  ۀـمالعلا 

بیطلا حفنب  فورعملا  ریبکلا  هباتک  فلا  اهب  اهب و  ماقا  ماشلا و  رصم و  نیمرحلا و  یلا  لحر  هتلیضف و  تلمک  هتفرعم و  تعـستا  اهب و  ملعلا 
هخیاشم هتابتاکم و  هرعش و  نم  بیطخلا  نبا  نیدلا  ناسل  رابخا  نم  ۀحلاص  ۀلمج  داریا  هیف  دصق  لفاح  باتک  وه  بیطخلا و  نبا  رابخا  یف 
اهحتتفا ذـنم  كولملا  نم  اهیلو  نم  ۀبـسانملاب و  سلدـنالا  خـیراتب  یتاـف  ۀـبلحلا  هذـه  نع  جرخ  هنا  یلا  لاـحلا  هب  عستا  مث  هنع  ذـخا  نم  و 

نیملـسملا و يدیا  نم  اهجورخ  اهل و  رافکلا  ذـخا  ۀـیفیک  ثداوحلا و  عئاقولا و  نم  کلذ  نمـض  یف  يرج  ام  لودـلا و  لقنت  نونمؤملا و 
درطتـسا مث  فئاطللا  تایبالا و  نم  کلذ  بسانی  ام  رعـشلا و  نم  کلذ  لیق  ام  اهنیتاسب و  اهراهنا و  سلدـنالا و  نئادـم  رکذـب  کلذ  لاطا 

هرعـش و بیطخلا و  نبا  ءاشت  نم  اـبناج  رکذ  قرـشملا و  یلا  سلدـنالا  نم  جرخ  نم  قرـشملا و  ءاـملع  نم  سلدـنالا  لـخد  نم  رکذ  یلا 
ثداوحلا و عئاقولا و  نم  هیلع  لمتـشا  اـم  یلا  ۀبـسنلاب  لـیلق  رزن  وه  باـتکلا و  اذـه  یف  بیطخلا  نبا  رکذ  راـصف  هلتق  ۀـیفیک  هداهـشتسا و 

اهب یفوت  رصمب و  همایا  رخآ  یف  روکذملا  خیشلا  ماقا  مث  رافسا  ۀعبرا  وحن  یف  وه  رابخالا و  رعشلا و  بدالا و  یف  عستم  باتک  هنا  لصاحلا 
لمالا ۀـضور  ضایع و  رابخا  یف  ضایرلا  راهزا  هفیلات  نم  مولعلا و  رئاس  یف  ۀـّمات  ۀـکراشم  هل  لـضفلا  عساو  ناـک  ةروکذـملا و  ۀنـسلا  یف 
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یف نیمثلا  ردلا  هلبق و  يذلا  نم  معا  وه  ذباهجلا و  نم  تیقل  امیف  ذـبانجلا  ساف و  شکارم و  مالعا  نم  هتیقل  نم  رکذ  یف  سافنالا  ةرطاعلا 
هل سمخملا و  قفولا  یف  ةزوجرا  دئاقعلا و  یف  ةزوجرا  انرهتشا و  دق  ّيوبّنلا و  لاعنلا  ۀفص  یف  ناتلاسر  نیمالا و  يداهلا  ءامسا 

415 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناسملتلا يرقملا  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  خیـشلا  هتفگ  للکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  بیطلا و  حـفن  یف  قئار  رعش 

ءافـص ۀـحیرقلا و  ةدوج  یف  هریظن  ری  مل  نم  نایبلا و  ظحاج  برغملا  ظفاح  رثالا  ۀـصالخ  یف  لاق  ةرهاق  لیزن  بهذـملا  یکلاـملا  دـلوملا 
اهنم ۀـعئاشلا  تافلوملا  هل  تارـضاحملا  بدالا و  یف  ارهاب  ازجعم  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  ملع  یف  ةرهاب  ۀـیآ  ناک  ۀـهیدبلا و  ةوق  نهذـلا و 

بیطرلا سلدـنالا  نصغ  نع  بیطلا  حـفن  کلذ  دـعب  هامـس  هنا  نونظلا  فشک  یف  رکذ  تلق و  یهتنا  بیطخلا  نبا  رابخا  یف  بیطلا  فرع 
یتفم يرقملا  دـمحا  نب  دیعـس  همع  یلع  ءرق  نآرقلا و  ظفح  اهب و  أشن  ناسملتب و  دـلو  ۀنـسلا  لـها  دـئاقع  یف  ۀـنجدلا  ةءاـضا  هل  یهتنا و 

هنمز یف  هیلإ  تراـص  يوتفلا  نا  ۀتـسلا و  بتکلا  هنع  يور  تارم و  عبـس  يراـخبلا  حیحـص  هیلع  ءارق  اـم  ۀـلمج  نم  ۀنـس و  نیتس  ناـسملت 
راز مث  ۀنس 1028  ۀیئافولا  ةداسلا  نم  اهب  جوزت  رـصم و  یلا  درو  مث  ۀنـس 1027  مارحلا  هَّللا  تیب  جح  یلا  نطولا  بصنملل و  اکرات  لحترا 
هنم يأرمب  يوبّنلا  ثیدـحلا  یلما  تارم و  عبـس  ۀـبیط  یلع  دـفو  اسورد و  اهب  یلما  ۀـکم و  یلا  باهذـلا  ررک  ۀنـس 1029 و  سدقملا  تیب 
اّما ءاملعلا و  نم  قشمد  نایعا  بلاغ  هرـضح  يراـخبلا و  حیحـص  یلما  قشمد و  یلا  درو  مث  ۀنس 1039  رصم  یلا  عجر  مث  عمـسم  مللض و 

ظعولا یسرکب  هل  یتا  ءاکبلاب و  تاوصالا  تلع  سانلا و  نم  فولالا  هیف  عمتجا  ادج  الفاح  همتخ  موی  ناک  دحا و  مهنم  فلختی  ملف  ۀبلطلا 
سیل نا  داـفا  نیتیب و  هل  دـشنا  يراـخبلا و  ۀـمجرت  یلع  ملکت  ادـبا و  هریظن  عمـسی  مل  ثیدـحلا  دـئاقعلا و  یف  مـالکب  ملکت  هیلع و  دعـصف 

امه امهریغ و  يراخبلل 
ۀتغب کتوم  نوکی  نا  یسعف  عوکر  لضف  غارفلا  یف  منتغا 

ۀتلف ۀسیفنلا  هسفن  تبهذ  میقس  لبق  تام  دق  حیحص  مک 
ةاصعلا عیفش  ای  هلوق  یه  معلـص و  یفطـصملا  عدو  نیح  اهلاق  تایباب  سردلا  متخ  مث  رهظلا  برق  یلا  سمـشلا  عولط  نم  ۀسلجلا  تناک  و 

دالبلا یف  شیعلاب  سیل  ۀبیغب * سیل  کنع  مسجلا  ۀبیغ  يداوفب * ارـضاح  تنک  اذإ  و  ۀـبیخ * كدـنع  ءاجرلا  یـشخی  فیک  یئاجر * تنا 
ناضمر رـشع  عباس  ءاعبرالا  راهن  کلذ  ناک  هدی و  لیبقت  یلع  سانلا  محدزاف  یـسرکلا  نع  لزن  و  ۀبیطب * نوکی  ام  شیعلا  بیطا  عاطقنا *

رثک يار  ام  اهلها  نم  يأر  ام  دعب  ناک  ساّنلا و  لابقا  ةوظحلا و  نم  هل  قفتا  ام  قشمد  یلا  نیدراولا  ءاملعلا  نم  هریغل  قفتی  مل  ۀنس 1039 و 
اهئاملع اهئابدا و  نیب  هنیب و  يرج  اراعـشا و  اهحدم  یف  دروا  اهلهاب و  اهب و  قلعتی  الـصف  بیطلا  حفن  هباتک  یف  دقع  دق  اهحدمب و  مامتهالا 

هاجافف اهب  نطوتلل  قشمد  یلا  دوعلا  دارأ  ۀیئافولا و  هتجوز  قلط  مث  ةریسی  ةدم  اهب  رقتسا  رصم و  لخد  یّتش و  تاحراطم 
416 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملعلا و اهل  رهتبا  ةرابعب  هحدـتما  ءابلالا و  ۀـناحیر  یف  یجافخلا  هرکذ  یلاعت  هَّللا  همحر  ۀنـس 1041  هتافو  تناک  مارملا و  لبن  لبق  مامحلا 
زا یهتنا و  ضایع  رابخا  یف  ضایرلا  راهزا  هفیلات  نم  وا  رد  عامـسالا  هاوفالا و  ألمت  نساحم  ارثن و  امظن و  هل  تیار  لاـق  اراعـشا و  هل  دـشنا 

یلا داشرا  هلاسر  رد  بطاخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  هعبـس  خـیاشم  خویـش  هلمج  زا  وا  هک  تسنآ  يرقم  هعـصان  رثام  هعراب و  رخافم 
نیروهـشم هلمج  زا  مالعا و  هداقا  همئا  مارک و  هلج  خـیاشم  زا  ار  ناشیا  هدومرف و  یهلا  دـمح  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاصتاب  داتـسالا  تاـمهم 

دیلاقم رد  تسنیروکذم  هعبس  خیاشم  زا  یکی  هک  یبلاعث  يدهم  وبا  هدومناو  نیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف  یلع  عمجم  نیمرتحملا و  نیمرحلاب 
يراخبلا و حیحـص  حرـش  یف  يراردلا  بکاوکلاب  یمـسملا  ینامرکلا  حرـش  اما  هتفگ و  يروهجا  یلع  زا  دوخ  تایورم  رکذ  رد  دـیناسالا 

باهشلا نع  هرئاسل  ةزاجإ  هنم و  ۀقرفتم  عضاومل  هیلع  ةءارق  اعامـس و  هب  انربخاف  فاوطلا  نم  غارفلا  دعب  فاطملا  یف  هتیمـست  مهلا  هنا  رکذ 
نع دهف  نب  نمحرلا  دبع  نع  یـسانکملا  یـضاقلا  نباب  ریهـشلا  ۀیفاعلا  یبأ  نب  دمحا  سابعلا  یبأ  نع  يرقملا  دمحا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 
نبا لاق  یندملا ح  یغارملا  نیـسحلا  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  حتفلا  یبأ  نع  هیبا  نع  دهف  نب  دمحم  نب  رمع  نب  زیزعلا  دـبع  نیدـلا  زع  همع 
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ظفاحلا انربخا  لاق  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  رونلا  یمقلعلا و  رکب  یبأ  نب  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  میهاربا  ناهربلا  هب  ینربخا  یـضاقلا و 
سمش ۀمالعلا  نب  ییحی  نیّدلا  یقت  نع  یموزخملا  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  نع  ةزاجإ  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لالجلا 

هفیناصت عیمجب  ینامرکلا و  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هفلؤم  انربخا  یغارملا  حتفلا  وبا  وه و  لاق  ینامرکلا  فسوی  نب  دمحم  نیدلا 
مظنلا کـلذ  هباـتک  یف  دروا  ثیح  بیطرلا * ضغلا  ثیدـحلا  اذـه  تـبثا  دـق  بـیطلا  حـفن  بحاـص  يرقملا  مهعراـب  اذـهف  یهتنا  هرکذـف 

یلع مدقملاف  بیرا * لک  بجعی  داوجتـسا  هدوجتـسا  و  بیبل * لک  رهبی  اناسحتـسا  هنـسحتسا  و  بیدالا * قلفملا  رباج  نبا  نع  بیـشقلا *
ریغ بیرثتلا * مهرییعتب و  بوصغم  بیناتلا * مـالملا و  دـقنلا  لـها  نم  فدهتـسم  بیرغتلا * هلاـمخا و  یلع  يرتجملا  و  بییعتلا * هئارزإ و 

بیصعلا مویلا  لاوها  یف  هسفن  عقوم  بیبتتلا * ریسختلاب و  لابم 

مداتشه دص و  هجو 

لیمج لیـصفتب  تیالو  ثیدح  دلجم  رد  وا  هریثا  رثام  هریثک و  رخافم  هک  یعفاشلا  یکملا  ریثکاب  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  خیـش  هکنآ 
نآ تلزنم  ومس  تبترم و  ولع  تیاهن  هک  لآلا  بقانم  دع  یف  لامکا  ۀلیسو  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يدینش 
قبس امک  لاملا  ۀلیسو  ینعا  باتک  نیا  دوخ  فنصم  مالک  زا  تسین و  هدیشوپ  هینسحلا  ۀلودلا  دیهمتب  هینسلا  دوقعلا  دیـضنت  باتک  رظان  رب 

يأ هنع  هتفگ و  تسراکشا  حضاو و  نا  رابخا  ثیداحا و  تلالج  تمظع و  تیاغ  ۀیالولا  ثیدح  دلجم  یف 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

417 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یهتنا ورمع  وبا  هجرخا  هباب  نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و 

يراّدـلا ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  لانت * ةریثا ال  رثامل  مهدـنع  زرحملا  مهذـبهج  لآملا * ۀلیـسو  بحاـص  یّکملا  لـضفلا  نب  دـمحا  اذـهف 
لها سوسا  هل  ۀنملا  تعلتقا و  و  لالضالا * عدخلا و  يوذ  قورع  هّلل  دمحلا  تثتجاف و  لامشلا * باحـصا  رباد  عطاقلا  لالـضلا * سدانحل 

لاوز اهل  سیل  ۀیبصع  یف  نوروسأم  هیف  نینعاطلا  نا  و  لابخلا * ۀنیط  یف  نورومغم  هل  نیدحاجلا  نا  رهظ  و  لالزالا * غیزلا و 

مکی داتشه و  دص و  هجو 

هتفگ یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوس  طارص  رد  يرداقلا  یناخیشلا  یلع  نب  دمحم  نب  دومحم  هکنآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا  اعوفرم  يذمرتلا  لئاضفلا و  یف  دمحا  مامالا  يور 

هلمج زا  يوس  طارـص  باتک  هک  دـنامن  بجتحم  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  وه  باـبلا و  تأـیلف  ملعلا  یتا  نم  لوقی  ساـبع  نبا  ناـک  اذـهل  و 
دصاقم و بلاطم و  يارطا  فصو و  انث و  حدم و  تیاهن  باتک  نیا  دوخ  ردـص  زا  تسا  هینـس  رابخا  رابک و  رافـسا  لئاقع  بتک و  لئالج 

ناف دعب  اما  ۀیلـصتلا  دیمحتلا و  دـعب  هترابع  هذـه  تسراکـشا و  حـضاو و  نا  رابخا  تیاور و  تقاثو  تباصا و  تیقدـص و  تیقح و  لامک 
هتحص یلع  قفتملا  ثیدحلا  یف  امک  ءاملعلا  تومب  الا  ملعلا  ضبقی  لایخ و ال  لمعلا  ریغب  ملعلا  لاب و  ملعلا و  ریغب  لمعلا 

ملعلا ضبقی  نکل  سانلا و  نم  هعزتنی  اعازتنا  ملعلا  ضبقی  هَّللا ال  نا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  رمع  نبا  هَّللا  دبع  ۀـیاور  یف 
اولضا اولضف و  ملع  ریغب  اوتفاف  اولئسف  الاهج  ءاسؤر  سانلا  ذختا  ملاع  قبی  مل  اذإ  یتح  هعم  امب  بهذ  ملاع  بهذ  امّلک  ءاملعلا  تومب 

قبی مل  یتح  هتلود  تلع  لهجلا و  ةرک  هتمزه  هترمج و  تدمخ  ملعلا و  نامز  ضرقنا  تکله و  دق  لوعولا  تضبق و  دق  لوحفلا  نا  ملعا  و 
یف اهءامـسا  یلع  فقتـس  امک  ۀـعدبلا  باحـصا  اهفنـص  یتلا  ۀـفلؤملا  بتکلا  ضعب  اـّلا  باـسنالا  رکذ  یف  اـهیلع  دـمتعی  یّتلا  بتکلا  نم 

ۀبحم ساردنال  اما  کلذ  باوصلا و  قدصلا و  نع  ۀغراف  اهنوکل  بارسلاک  دیعب  نم  اهرارش  کل  حولی  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  باتکلا  فیعاضت 
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یف دادرت  نامیالا و  یف  صقنل  وا  ۀـنتفلا  کلت  نم  هّللاب  ذایعلا  ۀنـسلا و  لها  نم  نیحلاصلا  بولق  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  تیب  لآ 
فارـشالا نوبـسی  مّهنا  اهب  هَّللا  أبعی  ۀـعامج ال  نم  تعمـس  ینا  کلذ  یلع  لیلدـلا  نیدـلا و  رما  یف  رهاـظ  ملک  شحاـف و  نیـشل  وا  نیقیلا 

لئاقلا  لوقی  اهتبجاف  نیسحلا ع  نسحلا ع و  ینب  نم  ةرونملا  ۀنیدملا  ۀفرشملا و  ۀکمب  نینطاقلا 
رانیدب الاقثم  رخصلا  حبصال  ارجح  هتمقل  يوع  بلک  لک  ول 

لها بقانم  هیف  رکذا  باتک  یف  کـلذ  دـنع  تعرـشف  تیبلا  لـهال  راـصتنالاب  ربنملا  فیرـشلا و  ربقلا  نیب  ۀـضورلا  یف  يّرـس  یف  يدون  مث 
راصتخالا هجو  یلع  ۀعامجلا  وا  ۀنسلا  لها  هیلع  قفتا  ام  یلع  تیبلا 
418 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاش نا  کلذ  يرت  امک  مهءادعا  مهباحصا  نم  مهلا  رصاعم  ناک  نم  تیبلا  لها  ۀّمئا  نم  دحاو  لک  رکذ  عم  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هیف  رکذا  و 
انسح ارعش  هیف  الاجترا  لاق  نم  داجا  دقل  یبنلا و  لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارّصلا  هتیمس  ابیرق و  یلاعت  هَّللا 

فرشلا  هَّللا و  لوسر  لآ  حدم  یف  اررد  يوح  دق  سیفن  باتک  اذه 
فحت  نم  رهدلا  ایابخ  یف  اهلثم  ام  تزرب  ۀفحت  باتک  نم  هب  معنا 

فدصلا  یف  نونکملا  رهوجلا  جرختسا  ۀعلاطم و  یف  منغا  حاص و  هب  نغف 
فلتخم  ریغ  اطارص  يدهت  هیف  هرئاس و  مهلا  انعلا و  کنع  لوزی 

فلسلا  جهنم  یلات  دومحم  فیلات  هترهش  مسالا  یف  يوسلا  طارّصلا  وهف 
یف  دوهعلل و  اعابتا  یعفاشلا  هکلاسم  یف  اقیرط  يرداقلا 

تغالب راعشا  زا  وا  تلزنم  ومس  تبترم و  تعفر  تیاهن  تسا  هینس  نیفورعم  ياملع  نیروهـشم و  خویـش  زا  یناخیـش  دمحم  نب  دومحم  و 
لامک و روهظ  يارب  تسیفاک  تسرهاظ  حـضاو و  دـش  روکذـم  يوس  طارـص  ردـص  نمـض  رد  کنیا  هک  يرداق  نیرـصاعم  ضعب  راـعش 

ندرک ادف  ياعدا  تابثا  ماقمب  نیدشارلا  ةزع  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  لالدتـسا  جاجتحا و  شتیاورب  دیـشر  لضاف  هک  وا  دامتعا  دانتـسا و 
الجر نا  لیق  هدومرف  نیرکاذلا  تایح  باتک  رد  هرس  سدق  يرداق  دومحم  دیس  هتفگ و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  ار  دوخ  ناج  هفینح  وبا 

وبا لاؤسلا  اذهب  كرمأ  ۀفینح  وبا  هل  لاقف  عفدا  نم  یلا  نیملسملا  مامال  هلام  ثلثب  یصوا  یفوت و  یخا  لاق  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  ۀفینح  ابا  یتا 
لاؤّسلا اذهب  ینرما  ام  هنا  ابذک  لئاّسلا  فلحف  حر  یعفاشلا  مامالل  اندلب  ءایقشا  نم  ۀعامج  ضغبک  ۀفینح  ابا  ضغبی  ناک  یقناودلا و  رفعج 

وبا لاقف  کلذب  یقناودلا  رفعج  ابا  ربخا  لئاسلا و  بهذف  قحلا  مامالا  وه  هناف  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  یلا  ثلثلا  عفدا  حر  ۀفینح  وبا  لاقف 
جرخیل ماقف  کلذ  ۀفینح  وبا  مهفف  ماعطلا  یف  ّمسلا  هاقس  ۀفینح و  یباب  یعد  مث  انریغل  ّقحلا  يری  هنا  میدق  ذنم  ۀفینح  ابا  تفرع  اذهب  رفعج 

یهتنا قیرطلا  یف  ادیهـش  تام  جرخف و  هیف  مّسلا  لمع  نا  یلا  سولجلاب  هرماف  ینرمات  نیا  یلا  لاقف  ۀـفینح  ابا  ای  نیا  یلا  رفعج  وبا  هل  لاقف 
هب تشون و  يوتف  ماما  نوچ  میهاربا  دمحم و  هثداح  رد  هک  دناهتفگ  یـضعب  ینعا  هدش  روکذـم  الاب  هک  مظعا  ماما  بقانم  تیاور  نیرد  و 
رپ تیاور  ود  ره  ترابع  زا  هکنانچ  دوب  ددـعتم  لاؤس  هک  ارچ  تسین  یفالتخا  خـلا  دـش  علطم  نآ  رب  روصنم  دومرف  ناشیا  تناـعا  تعیب و 

بانجنآ و رب  روصنم  ریغت  ثعاـب  میهاربا  دـمحم و  فرطب  لاـم  فرـصب  نداد  يوتف  ینعی  لوا  ماـما  باوج  هک  تسرئاـج  سپ  تسرهاـظ 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  يوسب  ثلث  عفدب  نداد  يوتف  ینعی  مود  باوج  دشاب و  هدـش  سبح  ثعاب  دادـغبب و  هفوک  زا  ناشیا  بلط 

و نورباکلا * هامـس  يّذلا  مهرباک  يرداقلا  اذهف  نیدشارلا  ةزع  یف  ام  یهتنا  دشاب  هدش  لتق  ثعاب  بانج  نآ  تماماب  ندش  لئاق  مالـسلا و 
نورظانلا هب  رصبتی  يّذلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  نورهاملا * هب  بجنا  يّذلا  مهعراب 

419 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام و  نورداسلا * نوهئاتلا  ّالا  هزمغی  نورـساخلا و ال  نوبئاخلا  ّالا  هنع  لضی  و ال  نورئابلا * نورئاحلا  الا  هنع  یمعی  الف  نورفاظلا * هب  حلفی  و 

نورداقل هب  باهذ  یلع  اناف  هب  اوهوفت 
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مود داتشه و  دص و  هجو 

همجرتب روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ةاکشم  لاجر  رد  يولهدلا  يراخبلا  نیدلا  فیس  نب  قحلا  دبع  هکنآ 
هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 
ۀعامج هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  باوصلا ال  یلع  نسح  ثیدح  اذـه  رجح  نبا  لاق  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملکت  دـق  و 

يوّونلا يزوجلا و  نبا  مهنم 

موس داتشه و  دص و  هجو 

ملعا هتفگ و  هچنانچ  هدومن  دوخ  مالعا  ياملع  تادافا  قایسب  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ةاکشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  هکنآ 
ینعملا اذه  یف  ثیدحلا  ظفل  نم  روهشملا  نا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
يذمرتلا و هنسح  مکاحلا و  ثیدحلا  اذه  ححص  هیف و  ملکت  دق  ایعیش و  ناک  مالسلا و  دبع  تلّـصلا  یبأ  نم  هلـصا  هیف و  داقنلا  ملکت  دق  و 

لاق لوقنف  رارکتلا  یلع  ۀلمتـشم  تناک  نا  مهتارابعب و  کلذ  یف  انءاملع  هرکذ  اـم  لـقنن  نحن  ۀـفئاط و  عضولا  یلا  هبـسن  نورخآ و  هفعض 
حیحصلا دقن  یف  سوماقلا  بحاص  يوغللا  يزاریشلا  نیدلا  دجم  خیشلا 

قرط ةدع  نم  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  هرکذ  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
حالص نب  مالسلا  دبع  نب  تلصلا  وبا  هتیاورب  روهشملا  هنیبنس و  امک  رظن  کلذ  یف  يدنع  ۀعامج و  کلذ  لثم  لاق  ّلکلا و  نالطبب  مزج  و 

اّدج هوفعض  اذه  مالسلا  دبع  امهنع و  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرضلا  مزاخ  نب  دمحم  ۀیواعم  یبأ  نع  يورهلا 
لاقف هقثوف  اذه  تلـصلا  یبأ  نع  هلاس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هتالاؤس  یف  يرودلا  دمحم  نب  سابع  يور  دقف  کلذ  عم  ضفرلاب و  مهتا  و 

سیل أ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق 

دمحم تلـصلا  وبا  ةرزج و  بقلملا  ظفاحلا  دّمحم  نب  حلاص  يور  کلذک  يدیفلا و  رفعج  نب  دمحم  ۀیواعم  یبأ  نع  هب  ثدـح  دـق  لاقف 
نبا ینربخا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  ثیدـحلا  اذـه  یف  ییحی  لاق  زرحم  نب  تلـصلا  یبأ  ۀـیاور  یف  اضیا  نیعم  نب  ییحی  نع  زرحم  نب 

ینعی خیاشملا  مرکی  ثیداحالا و  هذه  بلطی  ارـسوم  الجر  يورهلا  تلـصلا  وبا  ناک  هنع و  ّفک  مث  امیدق  ۀـیواعم  وبا  هب  ثدـح  لاق  ریمن 
هریغ ۀنییع و  نباک  هدارفاب  جتحی  ظفاح  ریرضلا  ۀیواعم  وبا  ثیدحلا و  اذه  ةدهع  نع  مالسلا  دبع  يری  دقف  ثیدحلا  اذهب  ۀیواعم  وبا  هصخف 

لثم وه  لب  لوقعلا  اهابات  یّتلا  ةرکنملا  ظافلالا  نم  ثیدحلا  اذه  سیل  و 
رکب وبا  یتّما  فأرأ  ثیدح  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

یلع ملکت  نم  تای  مل  هریغ و  هححص  يذمرتلا و  هنسح  دق  ثیدحلا و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
تایاورلا هذه  نع  باوجب 

420 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک ول  ذإ  هنالطبل  ـال  هتبارغل  اـعئاش  هتیاور  نع  ۀـیواعم  وبا  کـسما  اـّمنا  اـعطق و  لـطاب  عضولاـب  هیلع  مکحلا  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀـیناثلا 

يرخا قیرط  ثیدحلل  هناقتا و  هظفح و  عم  الصا  هب  ثدحی  مل  کلذک 
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نع لیهک  نب  ۀملس  نع  هَّللا  دبع  نب  کیرـش  نع  یموّرلا  رمع  نب  دمحم  نع  يرازفلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  اهاور 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  نا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یحبانصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀلفغ  نب  دیوس 

نبا هقثو  حیحّـصلا و  ریغ  یف  يراخبلا  هنع  يور  اذـه  دـمحم  یموّرلا و  رمع  نب  دـمحم  نع  هتیاور  یلع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هعباـت  و 
هیف رّکذی  مل  کیرـش و  نع  اذـه  مهـضعب  يور  دـق  بیرغ و  ثیدـح  اذـه  ثیدـحلا  قایـس  دـعب  يذـمرتلا  لاق  دواد و  وبا  هفعـض  نابح و 

ملـسم و هب  جتحا  کیرـش  یموّرلا و  دمحم  دارفا  نم  ثیدحلا  قبی  ملف  تلق  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  اذـه  فرعی  یحبانـصلا و ال 
کیرـش نم  هملع  یف  عروا  طق  ادحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدـحلا و  نسح  داز  یلجعلا و  نیعم و  نبا  هقثو  يراخبلا و  هل  قلع 

رمع و رکب و  یبأ  نع  يور  مرضخم  یعبات  ۀلفغ  نب  دیوس  نال  هنم  یحبانصلا  طقسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  انسح و ال  هدرفم  نوکی  اذه  یلعف 
یهتنی ثیدـحلا  نا  لصاحلا  دـیناسالا و  لـصتم  یف  دـیزملا  باـب  نم  هیف  یحبانـصلا  رکذ  نوکیف  عمـس  مهنع و  هَّللا  یـضر  یلع  ناـمثع و 

هرکذ نمل  دجا  مل  اعوضوم و  نوکی  نا  نع  الضف  افیعض  نوکی  هب و ال  جتحملا  نسحلا  ۀجرد  یلا  کیرش  ۀیواعم و  یبأ  یقیرط  عومجمب 
ۀنسحلا دصاقملا  یف  يواخسلا  لاق  نیدلا و  دجم  خیشلا  مالک  یهتنا  قیفوتلا  هّللاب  نیدنسلا و  نیذه  یف  ارثوم  انعط  تاعوضوملا  یف 

یف نابح  نبا  خیـشلا و  وبا  ریبکلا و  همجعم  یف  یناربطلا  هکردتـسم و  نم  بقانملا  یف  مکاحلا  هرکذ  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  ثیدـح 
تایلف ملعلا  یتا  نم  ةدایزب  هب  اعوفرم  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرـضلا  ۀـیواعم  یبأ  ثیدـح  نم  مهلک  مهریغ  هل و  ۀنـسلا 

انا لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  ّیلع ع  ثیدـح  نم  امهریغ  ۀـیلحلا و  یف  میعن  وبا  هعماج و  نم  بقانملا  یف  يذـمرتلا  هاور  بابلا و 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد 

سیل هنا  لاق  يراخبلا و  هخیـش  لاق  اذک  رکنم و  هنا  يذمرتلا  لاق  تباث و  ریغ  برطـضم  ثیدح  هنا  امهیناث  بقع  للعلا  یف  ینطقرادلا  لاق 
دانسالا حیحص  هنا  امهلوا  بقع  مکاحلا  لاق  هل و  لصا  بذک ال  هنا  دادغب  خیرات  یف  بیطخلا  هاکح  امیف  نیعم  نبا  لاق  حیحـص و  هجو  هل 

اذه هلوقب  دیعلا  قیقد  نبا  اذه  یلا  راشا  کلذ و  یلع  هریغ  یبهّذـلا و  هقفاو  تاعوضوملا و  یف  نیهجولا  نیذـه  نم  يزوجلا  نبا  هدروآ  و 
لب هبذکب  مکحلا  نم  هیلإ  اوبهذ  امیف  هفقوتب  رعشم  وه  لطاب و  هنا  لیق  هوتبثی و  مل  ثیدحلا 

421 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثدح سابع  نبا  ثیدح  يوار  ۀیواعم  یبأ  نوکل  دهشی  ام  نیب  مث  رظن  هیف  يدنع  لاق و  کلذب و  هیلع  مکحلا  یف  فقوتلاب  یئالعلا  حرص 

بذکلاب کلذ  عم  ثیدحلا  یلع  مکح  نمف  هریغ  ۀنییع و  نباک  هدارفاب  جتحی  ظفاح  ۀقث  ۀیواعم  وبا  لاق و  هنود  وه  نمم  روذحملا  لازف  هب 
ادج فیعض  دنسب  هدنسم  یف  یملیدلا  جرخا  دق  أطخأ و  دقف 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نمف  ۀطح  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  اعوفرم  رمع  نبا  نع 
ةدابع هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  یلع  هعفر  ّرذ  یبأ  ثیدح  نم  و 

هنبا هعبت  سودرفلا و  بحاـص  هدروآ  هطوـیخ و  نیـسحلا ع  نسحلا ع و  هاـتفک و  یلع ع  ملعلا و  نازیم  اـنا  هعفر  ساـبع  نبا  ثدـح  نـم  و 
یهتنا اهباب  یلع ع  اهفقس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهساسا و  رکب  وبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هعفر  دوعسم  نبا  نع  دانسا  الب  روکذملا 

وبا يورهلا  ۀمجرت  یف  هَّللا  همحر  یناعمسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  مامالل  باسنالا  باتک  نم  باطخلا  لصف  یف  ۀنسحلا و  دصاقملا  مالک 
ۀنییع نب  نایفس  سنا و  نب  کلام  دیز و  نب  دامح  كردا  ةرمس  نب  نمحّرلا  دبع  یلوم  يورهلا  نامیلس  نب  حلاص  نب  مالسلا  دبع  تلـصلا 
یلع دری  تلـصلا  وبا  ناک  هناوخا و  نم  ۀصاخلا  نم  هلعج  همالک  عمـس  املف  نوماملا  مایا  ورم  مدق  دـهز  ۀـفاشق و  بحاص  ناک  مهریغ و  و 
هتیار طرفب و  هرا  ملف  هترظان  يزورملا  رایس  نب  دمحا  لاق  عیـشتلاب  فرعی  ناک  ۀیردقلا و  ۀقدانزلا و  ۀیمهجلا و  ۀیجرملا و  نم  ءاوهالا  لها 

اذه لوقی  ناک  لیمجلاب و  ّالا  مهنع  یضر  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  باحـصا  رکذی  ناک ال  امهنع و  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  ابأ  مدقی 
تلصلا وبا  یئاسّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  لاق  عیشتی و  هنا  الا  قودص  ۀقث  تلصلا  وبا  نیعم  نب  ییحی  لاق  لج و  زع و  هب  هَّللا  نیدا  يّذلا  یبهذم 

وه مالّسلا  دبع  تلصلا  وبا  نابح  نب  متاح  وبا  لاق  باسنالا  یف  اضیا  نیتئام و  نیثالث و  تس و  ۀنـس  لاوش  یف  تلـصلا  وبا  یفوت  ۀقثب  سیل 
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يذلا
ۀنیدـم انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنا  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع  يور 

بابلا لبق  نم  تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و 
هقرـس امناف  نتملا  اذهب  ثدح  نم  لک  ۀیواعم و  یبأ  شمعالا و ال  دهاجم و ال  سابع و ال  نبا  ثیدـح  نم  سیل  هل  لصا  ءیـش ال  اذـه  و 

لعل لبق و  هانرکذ  ام  نتفلا  ةرهم  نم  عماجلا  مالکلا  نکل  طقف  ثیدحلا  یف  نعطلا  هیف  باطخلا و  لصف  مالک  یهتنا  اذـه  تلـصلا  یبأ  نم 
باوّصلا وه  کلذ 

مراهچ داتشه و  دص و  هجو 

زا مه  هنع و  هتفگ و  هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدـح  نیا  تاـبثا  ةاکـشم  یـسراف  حرـش  تاـعمللا  ۀعـشا  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  هکنآ 
تسیلع

ۀمکحلا راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 
422 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهباب یلع  و 
ظفلب روهشم  تسنآ و  رد  یلع  متمکح و  يارس  نم 

اهباب یلع ع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
صیصخت هکلب  تسین  یـضترم  یلعل  صوصخم  هدمآ و  زین  رگید  هباحـص  بناج  زا  ترـضح  نا  زا  ملع  هک  تسین  کش  هک  هدش  هتفگ  و 

تسا هدمآ  هکنانچ  الثم  دوب  دهاوخ  رتمیظع  رتحوتفم و  رتعیسو و  هک  دوب  دهاوخ  صاخ  یهجوب 
یلع ع مکاضقا 

ریـصقت باحـصا  میظعت  رد  تسقودـص و  نکیل  تسیعیـش و  هک  تسیوره  حالـص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا  یبأ  زا  ثیدـح  نـیا  لـصا  و 
دناهدرک تیاور  يذمرت  تسا  هتفگ  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  لاق  بیرغ و  ثیدـح  اذـه  لاق  يذـمرتلا و  هاور  درکیمن 
یحبانـص زا  يو  رد  دـناهدرکن  رکذ  یحبانـصلا و  نع  هیف  اورکذـی  مل  تسنیعبات و  زا  هک  نیـشلا  حـتفب  کیرـش  زا  ار  ثیدـح  نیا  یـضعب 

تاقث زا  یکی  چیه  زا  ار  ثیدح  نیا  میـسانشیمن  تاقثلا و  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  تسا و ال  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  هکنانچ 
تسروکذم حرش  رد  نا  زا  هراپ  تسرایسب  باب  نیرد  مالک  کیرش و  زج  کیرش  ریغ 

مجنپ داتشه و  دص و  هجو 

یّلص بآمتلاسر  بانج  هکرابم  يامسا  رکذ  رد  هچنانچ  هدرک  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ةوبنلا  جرادم  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هکنآ 
نیـسئابلا رـشبم  رـشبملا  ربملا  لهتبملا  كرابملا  حناملا  لوماملا  یجاملا  دام  دام  دـجاملا  هتفگ م  بهاوملا  نع  القن  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا 

تبثتملا لـکوتملا  دـجهتملا  هیلع  ولتملا  یقتملا  عرـضتملا  محرتـملا  صوصخملا  صبرتـملا  لـبملا  نیتـملا  نیبـملا  غلبملا  قحلاـب  ثوعبملا 
فرــشلاب صوـصخملا  راـتخملا  ریخملا  دوـمحملا  دــمحم ص  لــلحملا  ظوـفحملا  مرحملا  ضرحملا  ریجملا  یبـتجملا  بـیجم  باــجم 

ملعلا ۀنیدم  یندملا  رثدملا  صلخملا  دجملاب  صوصخملا  ّزعلاب  صوصخملا 

مشش داتشه و  دص و  هجو 
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هچنانچ هدومن  مزج  متحب و  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ینالیگ  یسوم  دوخ  خیش  فصو  نمض  رد  رایخالا  رابخا  رد  قحلا  دبع  خیش  هکنآ 
ْنِم ُْهقُزْرَی  َو  لاثم  رب  دروآ  راب  نم  صالخا  هرجـش  درک و  راک  نم  تین  قدـص  رخآ  هتفگ  دوخ  لاـح  حرـش  رد  راـیخالا  راـبخا  همتاـخ  رد 

ُبِسَتْحَی  ُْثیَح ال 
یماقم یسوم  لئاوا  رخاوا و  رد  رورس  دیع و  ثعاب  لزان و  تفرعم  نامسآ  زا  دوب  هدئام  وا  سفن  ره  هک  داتسرف  ار  یسفن  یسیع  نم  رس  رب 

تلخ ناتـسوب  رازلگ  شیابیز  هراسخر  هک  ياقل  لیلخ  عمال  تقیقح  روط  بناج  زا  يرون  علاط و  تدحو  هرجـش  زا  تسیران  وا  لامج  هک 
یلامک یـضترم  تس  حصفا  انا  نارق  نایبت  شنابز  حلما و  انا  ناوخ  نادـکمن  شناهد  هک  یلامج  یفطـصم  تستلم  نید و  ناتـسلگ  لگ  و 

ٍمیِظَع  ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  هبترم  ثراو  یتریس  نسح  حوتفم  فشک  ول  رارسا  باوبا  شریمض  رب  حوتف و  ملع و  هنیدم  باب  شلد  هک 
ٌمیِحَر  ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  بصنم  بئان  و 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  قودصم  هک  یتریرس  نیسح 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  قادصم  دمآ و 

دنامن یفخم  خلا و  هَّللا  بیبح  هبوبحم  هَّللا و  میلک  یمـس  يدهملا  یلعلا  يولعلا  یقنلا و  یقتلا  دیـسلا  نیقداصلا  ماما  نیدـباعلا و  نیز  دـش 
ماظع نیققحم  هلمج  زا  يولهد  قحلا  دبع  خیش  هک 

423 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیش یمودخم  ءاملعلا  ملعا  رکذ  هتفگ  راربالا  ةرکذت  رد  يراخب  ملاع  هام  لالج  دیس  نب  دمحم  دیس  تسا  هینس  دزن  ماخف  نیدقنم  رباکا  و 

زا ینطاب  ضویف  ناوارف  دوب  هیرداق  هلـسلسب  يو  تدارا  تبـسن  هتـشاد  مان  نیدلا  فیـس  خیـش  ناشیا  فیرـش  دلاو  هرـس  سدـق  قحلا  دـبع 
تفاطل و رد  دوب و  دـنمهرهب  ینطاب  يرهاظ و  لئاضف  زا  هدومن  تمزالم  هدـید  ار  رایـسب  ناگرزب  هتـشادرب و  یتپیناـپ  ناـما  خیـش  تبحص 

یملاع هک  دش  بیصن  یمودخم  ترـضح  لثم  يدنزرف  هک  تسنآ  يو  یگرزب  تامالع  مظعا  ریظنیب و  زادگ  زوس و  تبحم و  تفارظ و 
زاـتمم نادـنزرف  رئاـس  زا  تشادیم و  تبحم  تیاـهن  دوب  هدـش  فوشکم  يو  رب  مودـخم  یگرزب  تمظع  نوـچ  تشگ و  دـنمضیف  نا  زا 

یمودـخم هرهچ  زا  امن  وشن و  تقو  اـت  ابـص  ماـیا  زا  دـشر  یگرزب و  راـثآ  تساهیراودـیما و  دـنزرف  نیزا  ارم  هک  تفگیم  اـهراب  هتـسناد 
رثکا دنتـشاد  يوق  ياهثحب  دیفم و  نانخـس  سرد  سلاجم  رد  لیـصحت  مایا  رد  دنتـشاد  یلاع  دادعتـسا  دـنلب و  ترطف  هک  سب  زا  تفاتیم 

حیحصت دانسا  یلاع  ناثدحم  شیپ  دنتفر و  نیفیرش  نیمرحب  هدومن  نآرق  ظفح  لیصحت  زا  سپ  میدیفتسم  ناشیا  زا  ام  دنتفگیم  ناداتـسا 
ءایلوألا ةودق  ترضح  نیشناج  هفیلخ و  هک  هرس  سدق  یقتم  باهولا  دبع  خیش  اب  تشاد و  اهتبحـص  اجنآ  رباکاب  دندومن و  ثیداحا  بتک 

نطوب خیـش  تصخرب  هتفای و  تفالخ  هتـشاد  تبحـص  دندوب  نکمتم  داشرا  دنـسم  رب  مایا  نآ  رد  همظعم  هکم  رد  دندوب و  یقتم  یلع  خیش 
یلهدـب هرـس  سدـق  یقاب  دـمحم  هجاوخ  یقافا  یـسفنا و  فرـصت  بحاـص  نوچ  دندیـشخب و  یئانـشور  ار  یلهد  دـندروآ  فیرـشت  دوخ 

زا هراشا  زا  دعب  دنتشاد  هک  بلط  شطعت و  تیاهن  زا  یمودخم  ترضح  دندومن  لاغتشا  نابلط  ضیف  نادعتسم و  تمدخب  هدروآ  فیرـشت 
هجاوخ ترضح  هتفای و  ترضح  نآ  زا  هیدنبشقن  هقیرط  ذخا  هدومن و  هجاوخ  ترضح  تمزالم  هرس  سدق  ینادمص  ثوغ  ترضح  حور 

نآ تافـص  الاو  تاذ  زا  یلهد  تنمیم  تکرب و  زورما  درکیم  رطاخ  تیاـعر  دـمآیم و  شیپ  زاـین  عضاوت و  هجوت و  لاـمکب  ناـشیاب  زین 
لثم نیا  تفگیم  ترضح  نآ  قح  رد  راگزور  يالـضف  زا  یکی  هک  تسنامه  نخـس  تسا و  هفراعتم  نونف  ياسانـش  هلوادتم  مولع  ياناد 
رخف ناشیا  دوجلا  ضئاف  دوجوب  رگید  تیالو  رب  هک  دسریم  ار  ناتسودنه  مامت  کلب  رهش  نیا  هچوک  يرهـش و  ره  هک  دش  ون  وا  دهع  رد 

ناشیا هضافا  هیاس  یلاعت  هَّللا  هدیسر  دص  بیرق  ریبک  ریغص و  فیناصت  همامت  تسفیناصت و  یلقن  یلقع و  مولع  رد  ار  ترضح  نآ  دیامن و 
وه يولهدـلا  قحلا  دـبع  خیـشلا  انالوم  هتفگ  ناجرملا  ۀحبـس  رد  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ  و  داراد - هشیمه  نادیفتـسم  نابلاط و  رـس  رب  ار 

نوحزوملا تبثا  الیزج و  اطـسق  ةرهـشلا  نم  قزر  ّيوبّنلا  لامجلا  قاشع  نم  قداصلا  قشاعلا  يونعملا و  يروصلا و  لاـمکلا  نم  علـضتملا 
نم وه  ۀـیبرعلاب  اهمجرتا  انا  ۀیـسرافلاب و  هلاوحا  نم  ۀـکلذف  هیلع  تشقن  رجحلا  نم  حول  یلهدـب  هرازم  ۀـبق  یف  الیـصفت و  ـالامجا و  هرکذ 
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غولبلا ناوا  نم  ابیرق  ملعلا و  بلط  قحلا و  ۀعاط  یلع  هقاطن  دش  روعشلا  يدابم 
424 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ةدافالا و  دنـسم  یلع  سلج  نآرقلا و  ظفح  ۀنـس و  نورـشع  ناـنثا و  هل  اـهلک و  اهلیـصحت  نم  غرف  ۀـینیدلا و  مولعلا  نم  رثکـالا  لواـنت 
اهب بحص  ةدم و  نکامالا  کلتب  ماقا  نیمرحلا و  یلا  هجوت  ناطوالا و  نالخلا و  نع  هتبحم  ۀقالع  عطقف  ۀّیهلا  ۀبذج  هتذخا  بابشلا  ناوفنع 

نطولا یلا  داع  مث  ثیدـحلا  نف  یف  لـمک  نیبلاـطلل و  داـشرالا  ۀـصخر  ۀـنیمث و  عئادوب  مهعم  صتخا  راـبکلا و  ءاـیلوالا  ناـمزلا و  باـطقا 
مولعلا ال رشن  نیبلاطلا و  دالوالا و  لیمکتب  لغتشا  نطابلا و  رهاظلا و  ۀّیعمج  یف  ۀنس  نیسمخ  نینثا و  هب  رقتسا  ةرفاو و  تاکرب  عم  فولاملا 

یف اصوصخ  مولعلا  یف  فنـص  دـنهلا و  راید  یف  نیقحـاللا  نیقباـسلا و  ءاـملعلا  نم  دـحال  هلثم  رـسیت  مل  ثیحب  فیرـشلا  ثیدـحلا  اـمیس 
مرحملا یف  دلو  دلجم  ۀئام  تغلب  راغـصلا  رابکلا و  نم  هفیناصت  مهلمعل و  اروتـسد  اهولعج  نامزلا و  ءاملع  اهب  ینتعا  ةربتعم  ابتک  ثیدـحلا 

ینب ءایبناک  یتما  ءاملع  هتافو  خیرات  مهضعب  دجو  ۀمجرتلا و  تمت  فلا  نیـسمخ و  نینثا و  ۀنـس  یفوت  ۀئامعـست و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنس 
یـسوم خیـشلا  ۀـمدخب  ۀئامعـست  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  فرـشت  خیـشلا  خـیراتلا و  یف  ناتبوسحم  ءاـیبنا  ةزمه  ءاـملع و  ةزمه  لیئارـسا و 

ینالیجلا رداقلا  دبع  خیـشلا  دالوا  نم  وه  يذلا  یحالا  يراخبلا  نیدلا  لالج  خیـشلا  لسن  نم  وه  ۀیرداقلا و  ۀقرخلا  هنع  ذـخا  یـسداقلا و 
خیشلا ذیملت  یقتملا  باهولا  دبع  خیشلا  بحص  ۀمظعملا  ۀکم  یلا  قحلا  دبع  خیشلا  لصو  امل  دنهلا و  ءایلوا  ریهاشم  نم  هنع و  هَّللا  یـضر 

دبع خیـش  هتفگ  امن  باتفآ  ةآرم  رد  ناخزاون  هاش  ۀـیوبنلا و  ثیداحالا  بتک  ةزاـجإ  هنع  ذـخا  هیلع و  ذـملت  هرکذ و  مدـقتملا  یقتملا  یلع 
دراد و ناتلم  رد  دقرم  دوب و  ینالیج  رداقلا  دبع  ترـضح  دالوا  زا  یکی  هاش  تشاد و  ینالیگ  یـسوم  هاش  اب  تدارا  تبـسن  ثدحم  قحلا 
ار جـح  تلود  دـش و  همظعم  هکم  مزاـع  هتـشادرب  تادارم  زا  تسد  یناوج  نیع  رد  هدیـسر  اـهتمعن  رایـسب  خـیاشم  زا  ار  قحلا  دـبع  خـیش 
دومن و لصاح  دوب  هکم  خـیاشم  ریهاشم  زا  هک  یقتم  یلع  نیـشناج  هفیلخ و  باـهولا  دـبع  خیـش  تبحـص  زا  ناوارف  تاـحوتف  تفاـیرد و 
رپ حور  زا  دیدرگ  هرونم  هنیدم  تارایز  دصاق  هدیشک  هقاش  تاضایر  همظعم  هکم  رد  یتدم  تفای  سیردت  تزاجا  هدرک  دنس  ار  ثیداحا 

بابرا تیبرتب  دومن و  تعجارم  یلهد  رهـشب  هتـشگ  زاجم  تلالـض  هیداب  ناگتـشگمگ  يامنهرب  هتفریذپ  تیبرت  بآمتلاسر  بانج  حوتف 
جاور ملاع  رد  شتافنـصم  تسادـیوه و  يو  فیناصت  زا  شايونعم  يروص و  لامک  تشگ و  لوغـشم  ثیداحا  بتک  سیردـتب  تدارا و 
نفدم بورغ  تمـسب  یـسمش  ضوح  بل  رب  دـش  عقاو  ود  هاجنپ و  رازه و  کی  هنـس  لوالا  عیبر  رهـش  موس  تسب و  خـیراتب  تافو و  دراد 
فیـس نب  قحلا  دبع  خیـش  دـجملا  وبا  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  دراد و  عیفر  هاقناخ  هیلاع و  هربقم  هتفای 

يولهدلا كرتلا  هَّللا  دعس  نب  نیدلا 
425 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریقح نیا  ناج  ماک  رد  هفئاط  نیا  نانخـس  مدـلاو  هک  مدوب  هلاس  راـهچ  هس  دناهتـشون  دوخ  لاوحا  رد  راـیخالا  راـبخا  همتاـخ  رد  يراـخبلا 
یلاخ تسا  هدنام  لایخ  هنیزخ  رد  زونه  تقو  تایصوصخ  اب  نانخس  نا  زا  یضعب  دنتخاس  يرهاظ  تقفش  همیمـض  ار  ینطاب  تیبرت  هتخیر 

رد ناـنچ  نآ  دوب  دـهاوخ  لاـس  مین  ود  اـی  لاـس  ود  رمع  تدـم  هک  دوخ  ماـطفنا  تلاـح  ار  ریقف  هکنآ  يو  زا  رتبیرغ  تسین و  یتبارغ  زا 
ود رد  ماهدرک  ملعت  رادقم  نیمه  مدناوخیم  نم  دنتشونیم و  ناشیا  قبس  رد  قبس  دیجم  نآرق  زا  تسزورید  تیاکح  ایوگ  هک  تسرطاخ 

ناتسوب و زا  وزج  دنچ  دیاش  راعشا  مظن و  ياهباتک  زا  دش  ادیپ  اشنا  هقیلـس  تباتک و  تردق  هام  کی  رادقم  رد  مدرک و  مامت  نآرق  هام  هس 
بل و زا  دندومن و  میلعت  دوخ  هیفاک  حابـصم و  ات  دـنداد  دای  فرـص  نازیم  نآرق  متخ  زا  دـعب  دنـشاب  هدرک  میلعت  ظفاح  ناوید  ناتـسلگ و 

لوطم رـصتخم و  یگلاس  هدزناپ  رد  مدناوخیم و  دیاقع  حرـش  هیـسمش و  حرـش  هک  مدوب  هلاس  هدزاود  مدومنیم  یط  يوزج  دـیاش  داشرا 
سرد مزالم  لاـس  تشه  تفه  تدـم  مدرک و  روبع  بتک  رئاـس  رب  ساـیق  نیمه  رب  مدـش و  قفوم  زین  نآرق  ظـفحب  نا  زا  دـعب  مدـینارذگ 
تسیچ يزاب  هک  منادیمن  تیلوفط  زا  تسین  یتنم  وت  رب  ار  ام  میدیفتسم و  وت  زا  ام  هک  دنتفگیم  مدنام  رهنلا  ءاروام  نادنمشناد  زا  یضعب 
ناتسبات ناتـسمز و  رد  هدربن  لحم  رد  باوخ  هدروخن و  تقوب  ماعط  ملع  بسک  قوش  رد  زگره  وک  شیاسآ  هچ و  مارآ  مادک و  باوخ  و 
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زا هچ  ره  ثحب  هعلاطم و  رد  تاقوا  هطاحا  دوجو  اب  مدیـشکیم و  زج  غارچ  هیاس  رد  متفریم و  تشادیم  لیم  ود  دعب  هک  یلهد  هسردمب 
ات ارم  هتفرگ و  رد  غارچ  شتآ  رس  يوم  راتـسد و  رد  راب  دنچ  دوب  تقو  تایرورـض  زا  تباتک  هب  نآ  دیقت  دمآیم  رظنب  یـشاوح  حورش و 

داهتجا دج و  تیلوفط  رد  مه  تاجانم  يزیخبش و  داروا و  ةالـص و  ترثک  رد  نیا  دوجو  اب  هن و  ربخ  غامد  هرجحب  نآ  ترارح  ندیـسر 
نم تیعمج  روـضح و  مربیم  رـسب  هدافتـسا  ملعت و  هکلب  هَّللا  ذاـعم  هداـفا  میلعتب و  نـالا  یلا  دـندوب  نآ  ناریح  مدرم  هـک  دـمآیم  دوـجوب 
ناه تفگیم  هک  ردپ  تیصو  مکحب  ملالم و  رد  زین  دوش  روکذم  وحن  بیکارت  رد  هک  ورمع  دیز و  رکذ  زا  هدنامن  قلخ  طالتخا  فوقوم 
دوخ هناخ  يوسب  دـیبلط و  دوخ  بناجب  ارم  ناگراچیب  رگهراچ  منزیم  مد  تبحم  قشع و  زا  هراومه  یـشابن  راومهان  کـشخ و  يـالم  اـت 
خیش دالوا  زا  یسوم  دیـس  دیرم  تقیرط  رد  درک  مناوتن  تراشا  ماهتفای  تراشب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  ماعنا  زا  هچنآ  دیـشک 

اج نیا  رد  تسناشیا  لاوحا  لصحم  هک  تسموقرم  دنچ  يرطس  ناشیا  رازم  گنـس  حول  رب  اصخلم  یهتنا  ماهیرداق  هیلع  هقیرط  رد  ینالیج 
ناواب کیدزن  هتـسب  رمک  ملع  بلط  قح و  تعاطب  روعـش  يدابم  زا  قحلا  دبع  دجملا  وبا  دوشیم  هدرک  لقن  مارگلب  خـیرات  مارکلا  رثام  زا 

مه تسشن  هدافا  دنسم  رب  هتفرگ  رب  زا  دیجم  مالک  هدش  غراف  نآ  همه  زا  یگلاس  ود  تسب و  نس  رد  درک و  لیـصحت  نید  مولع  رثکا  غولب 
تاماقم نآـب  دـیدم  یتدـم  تشگ  نیمرتحم  نیمرح  هجوتم  هدـنکرب  راـید  راـی و  زا  لد  راـبکیب  دیـسر  رد  یهلا  هبذاـج  یناوج  ناوفنع  رد 

يایلوا نامز و  باطقاب  هدیزرو  تماقا  فیرش 
426 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناوارف تاکرب  اب  هدومن  ثیدـح  نف  لیمکت  نآ  هوالع  تفای و  صاـصتخا  ناـبلاط  داـشرا  تصخر  دـنمجرا و  عئادوب  هتـشاد  تبحم  راـبک 
رـشنب دروآ و  اجب  نابلاط  نادـنزرف و  لیمکت  هتفای  نکمت  نطاب  رهاظ و  تیعمجب  لاس  ود  هاـجنپ و  تدـم  دومرف  تعجارم  فولاـم  نطومب 

ینثتـسم زاتمم و  هدادن  تسد  نیرخاتم  نیمدقتم و  ياملع  زا  اریدحا  مجع  راید  رد  هک  یجهن  هب  هتخادرپ  ثیدح  فیرـش  ملع  امیـس  مولع 
دنراد دوخ  لمعلا  روتسد  هدیزرو  ناب  يانتعا  نامز  ياملع  هکنانچ  درک  فینصت  هربتعم  بتک  ثیدح  نف  هصاخ  هیملع  نونف  رد  دیدرگ و 

دـصناپب تایبا  رامـش  بسحب  دلجم و  دـصب  ریبک  ریغـص و  زا  ناشیا  فیناصت  دـنیامنیم  يرادـیرخ  ناجب  ماوع  صاوخ و  زا  شناد  لها  و 
مامتب ود  هاجنپ و  رازه و  کی  هنس  رد  دراد و  يرـصنع  ملاعب  روهظ  وترپ  متا  رون  نیا  تشه  هاجنپ و  دصهن و  هنـس  مرحم  رد  دسریم  رازه 

رب یلهد  رد  وا  هربقم  همالک  یهتنا  ملاعلا  رخف  تلحر  خیرات  تسایلوا و  خیـش  تدالو  خیرات  دیمارخ  سدق  ملاعب  یناشیپ  هداشگ  یهگآ و 
ةداعسلا و رفس  حرش  یسراف و  رد  تاعمللا  ۀعشا  یبرع و  رد  ةاکشم  حرش  تاعمل  ناشیا  تافنصم  رهـشا  زا  تسعقاو  یـسمش  ضوح  رانک 
هک تسنادنچ  هیفنح  هقف  بتک  رب  ناشیا  روبع  عالطا و  کلذ و  ریغ  یلا  تسهلاسر  لهچ  هنسلاب و  تبث  ام  ةوبنلا و  جرادم  رایخالا و  رابخا 

فیلاوت هتفای  ماقم  نا  رد  بیرغ  یگتـسب  بیجع و  یـششک  هدش و  بایضیف  ررکم  فیرـش  دقرم  ترایزب  فورح  بتاک  درک  ناوتن  نایب 
دنتـشاد و مه  مظنب  لیم  تسین  بهذم  بصعت  هشوگ  زا  یلاخ  اما  هداتفا  دیفم  عفان و  همه  دراد و  مامت  ترهـش  لوبق و  دنه  دالب  رد  ناشیا 

تسناشیا  زا  تایبا  نیا  دندرکیم و  صلخت  یقح 
یملاع  هناوید  مدرم  وچ  دوخب  دراد  تسود  لایخ  زک  سک  تبحص  اجک و  یقح 

ار زارد  رود و  هصق  زاس  هاتوک  دسریمن  نابایب  قوش  نایب  یقح 
هدش هدناوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  رد  هنیدمب  لوصو  زا  دعب  هک  تیب  تصـش  بیرق  يوبن  تعن  رد  تسیاهدیـصق  ار  ناشیا 

تس  نیا  شلوا 
نک  ینعم  نیع  رد  رظن  تروص  رب  مشچ  نکفیم  نک  يوعد  كرت  دوخ  یتسه  زا  یمد  لدیا  ایب 

یبوتکم رد  دـندومرف و  عوجر  تالایخ  نا  زا  رمع  رخآ  رد  نکیل  دوب  يراقن  یناث  فلا  ددـجم  يدنهرـس  دـمحا  خیـش  بانج  اب  ار  ناـشیا 
دح زا  یلاعت  هَّللا  هملـس  دمحا  خیـش  تمدخب  ریقف  يافـص  مایا  نیرد  دناهتـشون  مهرـس  سدـق  هّللاب  یقاب  هاش  هفیلخ  نیدـلا  ماسح  هجاوخب 

نازیزع و نینچ  نیا  اب  لقع  مکح  فاصنا و  هقیرط و  تیاعر  زا  رظن  عطق  هدـنامن  نایمب  تلبج  هواشغ  تیرـشب و  هدرپ  الـصا  تسزواـجتم 
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بولقلا و بلقم  هَّللا  ناحبـس  تسلال  نآ  ریرقت  زا  نابز  هک  هداتفا  يزیچ  هبلغ  نادـجو و  قوذ و  قیرطب  نطاب  رد  دوب و  دـیابن  دـب  ناـگرزب 
هک تسنآ  راقن  نیا  هجو  هظفلب و  یهتنا  تسلاونم  هچب  تسیچ و  لاح  هک  منادیمن  نم  دـننک  داعبتـسا  ناـینب  رهاـظ  دـیاش  لاوحـالا  لدـبم 

مامت تبالص  تعیرش  تقیرط و  تاعدب  ّدر  تنس و  عابتا  رد  ار  حر ؟؟؟ ددجم  دوب و ؟؟؟ رایسب  بصعت  بهذم  دیلقت  رد  ار  خیش  ترضح 
تروص ود  ره  نایم  قافتا  رذگهر  نیاب 

427 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يافـص هتخادـنا  ناشیا  لد  رد  ار  حرودـجم  هقیرط  تقیقح  تساوخ  خیـش  ترـضح  زا  مهو  نیا  هلازا  یلاعت  قح  نوچ  نکیل  تسبیمن و 

دبع خیـش  هرهزم  رثام  هرهبم و  رخافم  هلمج  زا  فاحتالا و  یف  ام  یهتنا  دـمحلا  هّلل  تشاد و  ینازرا  هفلتخم  بولق  فیلات  دـشخب و  لـماک 
رب بطاخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  دـشابیم  هعبـس  خـیاشم  نا  زا  یمیجع  تسیمیجع و  نسح  خیـش  هزاجا  خویـش  زا  وا  هک  تس  نیا  قحلا 

جات علطتملا  ۀـیافک  هدـیدع  تارابع  زا  هچنانچ  هدروآ  اجب  نا  رب  یهلا  يانث  دـمح و  هدومرف  رهاظ  جـحبت  لامک  ناشیاب  دوخ  دنـس  لاـصتا 
رد هک  یکملا  ناهدلا  نیدلا 

موس داتفه و  دص و  هجو 

ءامهدلا نتفلا  نم  نیذه  دهع  یف  مکارت  امک  هنا  هَّللا  عنص  بیجع  نم  هتفگ و  هینـس  همدقم  رد  هَّللا  یلو  هاش  تسحئال و  حضاو و  هتـشذگ 
ةرهابلا و تامارکلا  ةرهاظلا و  تایالا  باحـصا  ءایلوالا  عامتجا  یف  امهدهع  لثم  ری  مل  کلذـکف  ءامدـقلا  روصع  یف  هراشعم  وری ال  مل  ام 
ۀبیجعلا و تایارلا  بحاص  یلایخ  دـمحم  هاش  يراخبلا و  باهولا  دـبع  دیـسلاک  ةدـیجملا  فیلاوتلا  ةدـیفملا و  فیناصتلا  باحـصا  ءاملعلا 

ناحرـش هل  قحلا  دبع  خیـشلا  دنهلا و  راطقا  یف  ۀیدنبـشقنلا  ۀقیرطلا  رـشان  یقاب  هجاوخلا  هنامز و  یف  ۀیتشچلا  ءاول  لماح  زیزعلا  دبع  خیـشلا 
ۀنیدملا خیرات  یف  بوبحملا  راید  یلا  بولقلا  بذج  هل  يدابآزوریفلا و  نیدـلا  دـجم  خیـشلل  ةداعـسلا  رفـس  یلع  حرـش  ةوکـشملا و  یلع 

دبع ققحم  خیش  راتخم  نوچ  هتفگ و  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  یلهد و  ۀسورحمب  مهلک  ةدیفملا  لئاسرلا  نم  اهریغ  ةرونملا و 
سپ دجامالا  بجعی  لیصفتب  دصاقملل  هحرش  یف  ینازاتفتلا  نیدلا  ۀلملا و  دعـس  ۀمالعلا  هب  حرـص  ام  یلع  تستنـس  باتکب و  قفاوم  قحلا 

دزن وگ  رتدـیعب  عقاو  زا  نآ  هفلاخم  لاوقا  ربتعم و  تنـس  باتک و  اب  نآ  تقفاوم  تهجب  شناـقفاوم  قحلا و  دـبع  خیـش  راـتخم  تقیقح  رد 
تحـصب و فصتم  تستنـس و  لها  ياملع  هماع  دزن  تنـس  باتکب و  قباطم  هک  یلوق  رایتخا  رابتعاب  سپ  دشاب  ناحجرب  مستم  نآ  نیمعاز 

ننف هتـشذگرد و  نامـسآ  وج  زا  شمولع  ملع  هک  ار  يولهد  قحلا  دـبع  ققحم  خیـش  لثم  دـشاب  تیحجراب  نورقم  ناشنادـمتعم  رثکا  دزن 
تهجب شمالک  تعامج و  تنـس و  لها  ياملع  دزن  توبثلا  ملـسم  هّینید  مولع  رد  شفیناـصت  هتـشگ و  زادـناهیاس  ملاـع  ءاـجرا  رب  شنونف 

زا يدحا  فرطب  ار  لصالا  دساف  لقن  نآ  هکنآ  نودب  ندرک  لقن  تسیّنس  تستعارب  تناید و  باحصا  دنتـسم  فاصنا  تدوجب و  فاصتا 
افنا دیشرلا و  لضافلا  مالک  یهتنا  نارهام  بارغتسا  نارظان و  باجعتسا  بجوم  دنیامرف  نآ  حیحصت  دنیامن و  تبسن  تنـس  لها  نیدمتعم 

رد

موس داتشه و  دص و  هجو 

وا میخفت  میظعت و  رد  هدرک  دای  يولهد  ققحمب  ار  وا  هدومن و  قحلا  دـبع  هدافاب  دانتـسا  مـالکلا  یهتنم  رد  رـصاعم  یلع  ردـیح  هک  یتسناد 
هتـشون يرمعلا  ءاضتراب  بقلملا  دمحم  یلع  وبا  يوسب  هک  دوخ  بیتاکم  ضعب  رد  یکملا  لوسرلا  دبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  رمع  هدوزفا و 

هنا ینم و  ریخ  وه  ینزیجتسی و  هنا  يالوم  رکذ  دیامرفیم  تسا  موقرم  دانسالا  جرادم  رد  و 
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لها دـنع  امه  ناذـّللا  نایولهدـلا  هیف  فیک ال و  زاوعـالا  نع  ینغملا  یفاـکلا  دنـسلا  نم  هل  اـمل  زاـجم  هل  اـنا  زیجملا و  نوکی  ناـب  قیقحلا 
لطبا يذلا  ثیدحلا  اذه  يور  دـق  قرو * قار  ام  لالخلا  نم  مهدـنع  زرحملا  قحلا * دـبع  لیلجلا  مهققحم  اذـهف  یهتنا  نانیعلا  ثیدـحلا 

قـشلاب باوصلا * لها  اصعل  دماص  هنع  ضرعملاف  قد * لج و  ام  باوصلا  دشارم  نم  زرحا  يّذلا  ربخلا  اذه  تبثا  و  قحلا * قحا  لطابلا و 
دناع نم  ّالا  هنعطی  و ال  قع * ثیدـحلا و  ةذـباهج  فلاـخ  نم  اـّلا  هرکنی  ـال  و  قّدـلا * عدـصلاب و  قاـفولا  لـها  ءافـصل  قلتم  هنع  دـئاحلا  و 

قلو رثالا  ةرسامس 

متفه داتشه و  دص و  هجو 

هدرمش مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رخافم  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يراخب  نسح  دیس  نب  ملاع  هام  لالج  دیس  نب  دمحم  دیس  هکنآ 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  رکذ  رد  راربـالا  ةرکذـت  رد  هچناـنچ  هدرپس  لـطاب  قاـهزا  قح و  قاـقحا  هار  نآ  ندوب  حیحـص  رب  حیرـص  صنب 

رد شبقانم  ومس  بتارم و  ولع  دوب و  ینابر  راونا  طبهم  شنایم  هتسجخ  نطاب  یناحبـس و  رارـسا  رهظم  شرثام  هدنخرف  رهاظ  هتفگ  مالـسلا 
راصحنا زا  يو  لئاضف  درادن و  یمامت  نیمز  نامسا و  رتافد  رد  شتافص  دماحم  تاذ  فرش  تسین و  ریذپ  شیاجنگ  راهن  لیل و  فئاحص 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  مانالا  ریخ  ربتعم  ربخ  زا  شکرابم  بسن  تعفر  تسنوریب  ناکما  هطاحا  زا  يو  تالامک  نایب  دهعت  نوزفا و 
دحاو رون  نم  یلع  انا و 

هفیرش هملک  زا  شبسح  تمظع  تسمولعم و 
ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا 

زا وا  شناد  روفو  موهفم و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  حیحص  ثیدح 

ًۀَِینالَع َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ماظن  زجعم  مالک  زا  يو  دوج  لومش  رهاظ و 
ياوحف زا  وا  تعاجش  راثآ  ره  اب 

راقفلا وذ  الا  فیس  یلع ال  الا  یتف  ال 
نومضم زا  شتلیضف  رابخا  نیعم و 

یتما لامعا  نم  لضفا  قدنخلا  موی  بلاط  یبأ  نب  یلع  ةزرابمل 
تیب  نشور 

تسنوریب تشون  ناوتب  هچنآ  تسنوزفا ز  رصح  دح و  زا  شلضف 

متشه داتشه و  دص و  هجو 

ثیدـح نیا  ققحت  متحت و  راهظا  رد  هدومن  ریبعت  ملعلا  ۀـنیدم  باـبب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يراـخب  دـمحم  دیـس  زین  هکنآ 
یلع ملعلا  ۀنیدم  بابب  ات  يو  تبـسن  يراخب  رفعج  دیـس  نب  یلع  دیـس  تاداسلا  دیـس  رکذ  هتفگ  راربالا  ةرکذت  رد  هچنانچ  هدوزفا  فیرش 

هرهاب تکرب  هرهاظ و  تمظع  بحاص  دیلا  وبا  تینک  تسهَّللا و  ۀـبحم  يو  بقل  دراد و  هطـساو  هدزناپ  هدالوا  عیمج  نع  هنع و  هَّللا  یـضر 
متحلاب و هتبثا  و  لیلجلا * ثیدحلا  اذه  ححص  دق  لیبنلا * مهدجام  و  لیثملا * مهرباک  يراخبلا  دّمحم  دیـسلا  اذهف  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  دوب 

هرما یف  يرتمملا  و  لیقلا * لاقلاب و  هناش  یف  بیرتسملاف  لیلضتلا * لالضالا و  بابرا  فانآل  امغر  مزجلا 
429 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 343 

http://www.ghadirestan.com


مهن داتشه و  دص و  هجو 

هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  مزجلا  متحلاب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینامثعلا  یتشچلا  میکح  انیب  نب  نمحرلا  دـبع  نب  اید  هَّللا  هکنآ 
نامیا لها  رتفدرس  نآ  نیملاعلا  بر  لوسر  یصو  نآ  نیدشارلا  ءافلخلا  متخ  نآ  هتفگ  باطقالا  ریس  رد  هچنانچ  هتسناد  ملـس  هلا و  هیلع و 

نآ بئاجعلا  رهظم  نآ  تیدمـص  سدقم  نآ  تیدحا  برقم  نآ  افـص  قدـص و  ندـعم  نآ  اغو  هشیب  ریـش  نآ  نافرع  باحـصا  مدـقم  نآ 
ماـما نآ  نینمؤملا  ریما  نآ  یهاـنتمان  رارـسا  فقاو  نآ  یهلا  زار  مرحم  نآ  هَّللا  ءاـیلوا  همـشچرس  نآ  هاـج  ـالاو  هاـشداپ  نآ  بئارغلا  رهظم 

ترـضح یفطـصملا  خا  رادم  ناهج  رارک  ردیح  راربالا  ةدبز  رایخالا  ةودق  براغملا  قراشملا و  بحاص  نآ  بلاغلا  هَّللا  دـسا  نآ  نیقتملا 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  مع  نبا  رارسالا و  مرحم  رادزار و  داماد و  یصو و  هک  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یـضترملا  یلع  نادرم  هاش 

دوجا و عجـشا و  مرکا و  محرا و  ملعا و  قلخ و  ياورماک  هدـش و  زاـتمم  فوصوم و  اـغو  مزر و  اـطع و  لذـب و  فاـصواب  تسملـس و  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لوقب  لمع  ملع و  ترثکب  هدوب و  یلعم  مرکم و  مظعم و  بجنا و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
دیـس ترـضح  زا  تدارا  رقف و  هقرخ  سابل  اب  دوب و  وا  هدـیدرگ  فرـشم  نامیا  فرـشب  تیلوفط  مایا  رد  هک  یـسک  لوا  هتـشگ و  بطاخم 

یف انخیـش  دـیوگیم  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  يدادـغب  دـینج  هجاوخ  هدـیدرگ  ززعم  وا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیملاـعلا  بر  بوـبحم  نیلـسرملا 
ْمُهاَرت تیا  حیرـصت و  قیرطب  وا  هبترم  ولع  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تستیآ  جـنپ  یـس و  دـیجم  نآرق  رد  یـضترملا و  یلع  ءالبلا  لوصالا و 

ًاناوْضِر َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر 
هدومرف بانج  نآ  باب  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هانپتلاسر  ترضح  هتشگ و  دراو  ترضح  ناش  رد  هک  تسا  هلمجنآ  زا  زین 

رظنیلف هقلخ  دمحم ص و  یلا  هدهز و  یسیع و  یلا  هتبالص و  یسوم و  یلا  هنـسح و  فسوی و  یلا  هتوفـص و  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 
بلاط یبأ  نب  یلع  یلا 

لک سار  عماقلا  مزجلا  و  بایترالا * سال  علاقلا  متحلاب  باطتـسملا * بیطلا  ثیدحلا  اذـه  تبثا  دـق  باطقالا * ریـس  بحاص  اذـهف  یهتنا 
یلع مدـقی  و ال  باصنلاک * نیقیلا  نع  قرم  نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  بابکالاب * نینحاشلا  ةدـق  ءام  نم و  ّالا  هنع  بکنی  الف  باـترم * كاـش 

بادتنالا دشا  لطابلا  راثیال  بدتنا  نم  الا  هدرل  يدصتی  و ال  باصتنالا * دکاب  قحلا  رجهل  بصتنا  نم  ّالا  ةزمغ 

مدون دص و  هجو 

باتک فنـصم  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  رارـسالا  ةآرم  رد  یتشچلا  مساق  نب  لوسرلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  هکنآط 
دوب هدیناشوپ  ار  یضترم  یلع  رم  هایس  میلک  نیمه  ترـضح  نآ  هک  هدروآ  هرـس  سدق  يزرخاب  نیدلا  فیـس  خیـش  هفیلخ  بادآلا  لوصو 
هقرخ هک  تسا  هدرک  لقن  حیحص  رابخا  هرس  سدق  يربک  نیدلا  مجن  خیـش  ترـضح  هک  دیوگیم  تسا و  هتفرگ  لصا  هقرخ  دنـس  ار  نآ 

زین تسا و  هدیـسر  تسدـب  تسد  اـم  خـیاشمب  اـت  هـهجو  هَّللا  مرک  یلع ع  زا  دیـسر و  یـضترم  یلعب  ترـضح  نآ  زا  هـک  دوـب  اـبع  لـصا 
دسیونیم

430 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا لوسر  سپ  تسا  هدـینادرگ  هقرخ  هدیـشوپ  فیرـشت  تراـهط  هطـساو  ار  هقرخ  نیا  یلاـعت  قـح  هک  تسا  هقرخ  تقیقح  ینعم  نیا  هک 

باـب دـیناشوپ و  ّیلع  نینمؤملا  ریما  رب  رد  ار  هقرخ  نآ  داـهن و  تعیدو  هقرخ  رد  ار  تیـالو  توبن و  رارـسا  قئاـقح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هک تشگ  فرشم  فیرشت  نیاب  دینادرگ و  رونم  هقرخ  سابلا  تروص  رد  ار  ملع  هنیدم 

يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
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دنراد دانتسا  نآب  ناشیا  مخافا  رباکا و  تسراید  نیا  هینس  يافرع  رافسا  بتک و  ریهاشم  زا  رارسالا  ةآرم  باتک  هک  دنامن  بجتحم  یهتنا و 
ةآرم رد  مه  هتفگ و  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  هلاسر  رد  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  دـنرآیم  اـهلقن  شیوخ  بتک  رد  نا  زا  و 

ار ناتـسودنه  کلم  هداجـس و  تمعن  هک  متـساوخیم  نم  هک  دیامرفیم  بولقلا  ۀـحار  رد  رکـشجنگ  ترـضح  هک  تسروکذـم  رارـسالا 
ذیملت دیشر  لضاف  یهتنا و  تسوا  بیصن  هک  دسرب  يو  ات  رادب  تسهار  رد  نیدلا  ماظن  خیش  هک  داد  زا  وا  بیغ  فتاه  مهد  رگید  یـسکب 

هک دنااهنآ  لحن  لها  دیامرفیم  رارسالا  ةآرم  نع  القن  نونفلا  تاحالطـصا  فاشک  بحاص  هتفگ  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  دیحو  بطاخم 
و راثملا * زیزعلا  ثیدحلا  اذهب  متحلا  لقن  دق  راخفلا * لیلجل  زرحملا  مهرباک  رارسالا * ةآرم  بحاص  اذهف  یهتنا  دنشابن  ینید  باتک  عبات 

ملعلا ۀنیدم  بابب  رافسالاب * رجفلا  فصو  ام  هَّللا  مالس  هیلع  راهطالا * ۀمئالا  یبأ  فصو  رکذ  ثیح  رانملا * قرـشملا  ربخلا  کلذب  مزجلا 
مدخ و  راثعلا * نتم  بکر  یغلا  ةریتو  رثا  نمف  ّالا  رابکتـسالا * ۀفنالا و  باحـصا  سطاعمل  اعدـج  و  راکنالا * دوحجلا و  لها  فانآل  امغر 

رابتلا بابتلا و  لئاوغ  هب  تدوا  حامجلا  ةوهص  یطتما  نم  و  راذتعا * هعفنی  ثیح ال 

مکی دون و  دص و  هجو 

ۀنیدم ثیدح  يرفجلا  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  رکب  یبأ  نب  يولع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  خیـش  هکنآ 
ۀّیبهولا رارسالا  ۀیبسکلا و  نیهاربلا  زنک  رد  هچنانچ  هدومناو  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  مزجلا  متحلاب و  ار  ملعلا 

هتفگ و ۀیتبعشلا  ۀینیسحلا  ۀیولعلا  ۀقیرطلا  خیاشم  تاداسل  ۀیبیغلا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

اقباس تارضح  نیا  دزن  هیلقن  هیلقع و  مولع  رد  وا  رهمت  تیاهن  رحبت و  لامک  تامس و  یلاع  يرفج  همالع  هعصان  حئادم  هعراب و  دماحم  و 
اذه تبثا  دق  روهمجلا * نیب  درفملا  مهملع  و  رودصلا * دنع  فورعملا  مهربح  يرفجلا  اذـهف  هدـش  نهربم  نیبم و  ریط  ثیدـح  دـلجم  رد 
مزج رودصلا و  نیرکنملا  نم  ّضر  متحب  روشجلاب * رجفلا  فصو  ام  هَّللا  مالس  هلا  هیلع و  روبحملا * ّیبنلا  نع  روثاملا * يورملا  ثیدحلا 

روهزلا عامتلالا و  لمکاب  باوصلا  روهظ  و  روفسلا * قالتیالا و  متاب  قحلا  عوطس  یلع  هّلل  دمحلا  و  روهظلا * نیدحاجلا  نم  مصق 

مود دون و  دص و  هجو 

رینم جارس  رد  يزیزعلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  هکنآ 
431 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ ریغص  عماج  حرش 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

نب رباج  نع  كدع  سابع  نبا  نع  بط ك  دع  قع  ملعلا  هنع  اوذخایل  هلـضف  فرع  نم  لضفب  سانلا  ربخی  نا  ملاعلل  یغبنی  ّهنا  هنم  ذـخؤی 
مخافا رابک و  نیدـمتعم  ياملع  مظاـعا  زا  يزیزع  یلع  هک  دـنامن  بجتحم  هقرط و  راـبتعاب  يأ  هریغل  نسح  ثیدـح  خیـشلا  لاـق  هَّللا  دـبع 

يزیزعلا یلع  هتفگ  رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحم  نیما  دمحم  دـشابیم  هینـس  دزن  راخف  یلاع  نیدنتـسم  نیثدـحم 
اهعیرس ةوالتلا  ریثک  لیـصحتلا  رظنلا و  یلع  ابظاوم  نایـسنلا  دیعب  ظفحلا  عیرـس  ایکذ  انقتم  اظفاح  اثدحم  اهیقف  اماما  ناک  یعفاشلا  یقالوبلا 

رونلا كراش  ملعلا  یف  هیلإ  راشم  ةرـضاحملا  قلخلا و  نسح  ثیدـحلا  لها  اـصوصخ  هلهـال  اـبحم  ملعلاـب  لاغتـشالا  ریثک  اعـضاوتم  اددوتم 
ةریثک تافلؤم  هل  ۀیبرعلا و  نونف  ۀیعرفلا و  ۀیلصالا و  هسورد  یف  همزالی  ناک  هنم و  دافتسا  هنع و  ذخا  هخویـش و  نم  ریثک  یف  یـسلماربشلا 
ۀیشاح ایرکز و  یضاقلل  ریرحتلا  حرش  یلع  ۀیـشاح  تادلجم و  یف  یطویـسلل  ریغـصلا  عماجلا  یلع  حرـش  اهنم  هفرـصت  یلع  دیزی  اهیف  هلقن 
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نفد اهب  فلا و  نیعبس و  ۀنس  یف  قالوبب  هتافو  تناک  بیطخلل و  اهحرش  یلع  يرخا  ۀسارک و  نیعبس  وحن  یف  مساق  نبال  ۀیاغلا  حرش  یلع 
مهرباخ و  زیزعلا * مهرباک  يزیزعلا  اذهف  یهتنا  رصمب  ۀیقرشلا  نم  ۀیزیزعلل  ۀبسن  ۀیتحت  ءای  امهنیب  نیتروسکم  نیتمجعم  ۀحتفب و  يزیزعلا  و 

لییزتلا و هامعل  دـقف  نم  ّالا  هققحت  یف  بیرتسی  ـالف  زیربـالا * بهذـلا  یلع  هئانـسب  يرزلا  زیمرلا  ثیدـحلا  اذـه  نیـسحت  تبثا  دـق  زیمرلا *
و زیزالا * دشاب  هردص  یف  نغـضلا  شاج  نم  ّالا  هنعطل  يدصتی  و ال  زیرعتلا * نیهوتلا و  هترامغل  هیلع  جار  نم  الا  هنع  کفؤی  و ال  زییمتلا *

زیزعب هَّللا  یلع  کلذ  ام  هشطبب و  رهاقلا  هیزاجیس 

موس دون و  دص و  هجو 

رب دوخ  هیشاح  رد  هچنانچ  هدومن  نیسحت  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یعفاشلا  يرهاقلا  یـسلماربشلا  یلع  نب  یلع  نیدلا  رون  ءایـضلا  وبا  هکنآ 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامـسا  رکذ  رد  دشابیم  هیندللا  بهاوملا  رارـسا  فشکب  هینـسلا  بلاطملا  ریـسیت  یمـسم  هک  هیندل  بهاوم 

ملعلا ۀنیدم  هلوق  هتفگ  ملس و  هلا و  هیلع و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  هریغ  يذمرتلا و  يور 

نیدـقنم مالعا و  نیققحم  زا  یـسلما  ربش  همالع  هک  دـنامن  بجتحم  رجح و  نبا  یئالعلا و  ظفاحلا  هلاق  اـمک  نسح  ثیدـح  هنا  باوصلا  و 
هتفگ رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ  رد  یبحم  نیما  دـمحم  دـشابیم  هینـس  دزن  ماقم  الاو  نیرهمتم  ماظع و  نیرحبتم  ماخف و 
لها ملعا  ۀـیلقنلا و  مولعلا  ررحم  یلاعت  هَّللا  یلو  نیققحملا و  ۀـمتاخ  يرهاـقلا  یعفاـشلا  یـسلماربشلا  نیدـلا  رون  ءایـضلا  وبا  یلع  نب  یلع 

ملحلا فطللا و  ثحبلا و  یف  ینأتلا  ةوق  ءاملعلا و  تارابع  نم  ماکحالا  جارختـسا  ۀعرـس  مهفلا و  ةدوج  رظنلا و  ۀقد  یف  هلثم  تای  مل  هنامز 
ۀیاغ ناک  لب  بعت  اهنم  هل  لصح  ۀملکب  ۀبلطلا  نم  دحا  یلا  ءاسا  هنا  هنم  دهعی  مل  هنا  ثیحب  فاصنالا  و 
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بئاتک قیرفت  یلع  مادـقا  ةوق  هل  الماع  اـملاع  ـالیلج  اخیـش  ناـک  نـالف و  اـی  کـلاح  حلـصی  هَّللا  هتذـمالت  نم  دـحا  نم  ریغت  اذإ  لوقی  اـم 

ءاضیبلا هتیحل  ینا و  رونلا  ههجو  لمات  اذإ  ناسنالا  ّنا  ثیحب  سوفنلا  یف  ارقوم  اباهم  تالفقملا  لاـفقا  لـح  یف  مدـق  خوسر  تالکـشملا و 
هـسلجم ناک  هینعی و  امیف  الا  ملکتی  ۀـبعادملا ال  فیطل  ۀـمدانملا  نسح  ناک  هتقراـفم و  دـیری  ـال  هتیؤرل و  عشخی  ۀنـسحلا  هتئیه  ةرهاـطلا و 

ایندلا ال یف  ادـهاز  ناک  ةدابعلا و  ةالـصلا و  نآرقلا و  ةءارق  ۀـعلاطملا و  یف  ۀفورـصم  هتاقوا  عیمج  ءوسب و  سانلا  رکذ  ۀـبیغلا و  نع  انوصم 
هدی لیبقت  یلع  اهرفاک  اهملسم و  سانلا  محازتت  قوسلا  یف  ّرم  اذإ  ناک  ریخ و  ۀعافـش  یف  ّالا  مهنم  دحا  یلا  ددرتی  اهلها و ال  لاوحا  فرعی 

هجو و نسحا  یلع  مهل  اهنیبیف  اهیف  هنوعجاری  ۀلئـسم  مهیلع  تلکـشا  اذإ  ءاملعلا  عیمج  لب  هلـضف  هنارقا  هرـصع و  ءاملع  نم  دحا  رکنی  مل  و 
ناک هیلإ و  ریشی  یمعالا و  الا  عماجلا  یف  ام  لوقی  ناک  نف و  لک  یف  هالع  الإ  دحا  هملکی  يروردلا ال  نیدلا  يرس  ۀمالعلا  هیف  لاق  همتا و 
علاط اذإ  ناک  نیدلا  يرـس  نا  لاقف  مجرتملا  نع  نیدلا و  يرـس  نع  یـشیبشبلا  لئـس  ۀیرظنلا و  مولعلا  یف  هرـصع  دیرف  اذـه  نیدـلا  يرس 

لتخی ناک ال  نف  يأ  یلا  لقن  اذإ  ناکف  یسلماربشلا  اما  هراضحتسا و  ۀلق  یلا  ریشی  فقو  هریغ  یلا  لقن  اذإ  هیف و  دحا  هیلع  ردقی  سردلا ال 
مل نا  بعتی  سردلا و  یف  ثحبلا  نم  رجضی  ملعلا ال  لابج  نم  البج  ناک  مولعلا و  نم  دعاوقلل  هراضحتسا  ۀعرس  همهف و  ةوقل  فقوتی  و ال 

بدالا نم  طاریق  هتالوقم  نم  بدالا و  ۀیاغب  ثحبی  نیمدـقتملا  نم  دـحا  عم  ثحب  اذإ  اذـکه و  مویلا  انل  ام  مهل  لوقی  ۀـبلطلا و  هعم  ثحبی 
فکف نینـس  ثالث  نبا  وه  يردـجلا و  هباصا  ناک  نآرقلا و  اهب  ظفح  سلماربش و  ةدـلبب  دـلو  ملعلا  نم  اـطاریق  نیرـشع  ۀـعبرا و  نم  ریخ 

ظفح فلالا و  دعب  نامث  ۀنـس  یف  هدلاو  ۀبحـص  رـصم  مدق  مث  هسبال  ذـئموی  ناک  هنال  رمحالا  الا  ناولالا  نم  فرعا  لوقی ال  ناک  هرـصب و 
الت کلذ و  ریغ  ۀیبحرلا و  ۀـیافکلا و  ۀـیرزجلا و  ۀـیاغلا و  یطیرمعلل و  ریرحتلا  مظن  جاهنملا و  ۀـیدرولا و  ۀـجهبلا  ۀـصالخلا و  ۀـیبطاشلا و 
یف همتخ  ۀیبطاشلا و  قیرط  نم  رشعلل  هلک  هأرق  مث  فلا  ةرشع و  تس  ۀنـس  یف  همتخ  ۀیبطاشلا و  ریـسیتلا و  قیرط  نم  ۀعبـسلل  نآرقلا  عیمج 
یف يوانملا  فؤرلا  دـبع  خیـشلا  سورد  رـضح  ینمیلا و  نمحرلا  دـبع  خیـشلا  هناـمز  یف  ءارقلا  خیـش  یلع  فلا  نیرـشع و  سمخ و  ۀـنس 
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اریثک هب  عفتنا  يریشبشلا و  ملاس  يدایزلا و  رونلا  نع  ثیدحلا  هقفلا و  ذخا  یعفاشلا و  مامالا  راوج  ۀیحالصلا  ۀسردملا  یف  ینزملا  رصتخم 
سمشلا ۀیلکلا و  ۀمزالملا  ةریسلا  بحاص  یبلحلا  رونلا  مزال  يریشبشلا و  ۀمجرت  یف  اهرکذ  مدقت  هعم  هل  تعقو  ۀمارک  هنع  یکحی  ناک  و 

يربوشلا
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تایلقعلا یف  مزل  یلبابلا و  نامیلـس  نییناونـشلا و  نیدلا  جارـس  نیدلا و  رخف  مالـسالا و  خیـش  نب  نیدلا  ییحم  يرایخلا و  نمحرلا  دـبع  و 
عمس ءافشلا و  حراش  یکبسلا  دمحا  باهشلا  ریبکلا  ثدحملا  یلع  ءافشلا  نیحیحصلا و  عمس  هرکذ و  نع  رتفی  ناک ال  یمینغلا و  باهـشلا 

ۀصالخلا و مظان  نبا  حرش  بیبللا و  ینغم  عماوجلا و  عمج  حرـش  یفـسنلا و  دئاقع  حرـش  بهاوملا و  لئامـشلا و  يراخبلا و  حیحـص  اضیا 
ریغـصلا و عماجلا  ةریـسلا و  ۀیفلا  حرـش  رثالا و  ۀبخن  حرـش  یف  يروهجالا  رـضح  یناقللا و  ناهربلا  یلع  کلذ  لک  دـیحوتلا  ةرهوج  حرش 

یف یقارعلا  یلولل  ۀـجهبلا  حرـش  لـیقع و  نبا  حرـش  عیمج  یف  يرـشوندلا  هَّللا  دـبع  رـضح  دـیفحلا و  بیذـهتلا و  حرـش  ۀیـسمشلا و  حرش 
همزال اتوم و  هنارقا  رخآ  ناک  ۀسایرلا و  هیلإ  تهتنا  مولعلا و  عیمجب  هرصع  یف  درفناف  رهزالا  عماجب  ءارقالل  ردصت  ضورعلا و  یف  نیتمدقم 
سی یلبنحلا و  یتوهبلا  دـمحم  نیدـباعلا و  نیز  خیـشلا  مالـسالا و  خیـش  نب  نیدـلا  فرـش  خیـشلاک  هرـصع  ءاملع  رباکا  هنع  ملعلا  ذـخال 

نمم ال مهریغ  یناقرزلا و  یقابلا  دبع  يومحلا و  دمحا  دیسلا  یشیشبلا و  باهـشلا  یلحملا و  نمحرلا  دبع  یخوطلا و  روصنم  یـصمحلا و 
ام بسن  نم  مهنمف  هتبلط  يدـی  نیب  ددـبت  هنکل  دـحلا و  زواجل  هبتک  ام  عمج  ول  بتکلا و  نم  هؤرقی  اـم  عیمج  یلع  بتکی  ناـک  یـصحی و 

ۀیـشاح ماخـض و  تادلجم  سمخ  یف  ۀیندللا  بهاوملا  یلع  ۀیـشاح  الا  هتافلؤم  نم  رهتـشی  مل  هبتک و  ام  بهذ  تام و  نم  مهنم  هل و  هدیب 
ۀیشاح يزغلا و  مساق  نبال  عاجش  یبأ  حرش  یلع  ۀیشاح  مساق و  نبال  ریغصلا  تاقرولا  حرش  یلع  ۀیشاح  رجح و  نبال  لئامشلا  حرش  یلع 

نبال ۀفحتلا  علاطی  ناک  هنا  هیلع  هتباتک  ببـس  یلمّرلا و  سمـشلا  ۀیاهنلا  جاهنملا  حرـش  یلع  ۀیـشاح  ایرکز و  یـضاقلل  ۀیرزجلا  حرـش  یلع 
نیحلا و کلذ  نع  اهتعلاطمب  لغتـشاف  کبلق  هَّللا  ییحی  ۀـیاهنلا  یباتک  یحا  یلع  خیـش  ای  هل  لاق  ماـنملا و  یف  یلمرلا  سمـشلا  هاـتاف  رجح 

نم بعتلا  ۀیاغ  یف  وه  سلجی و  هرمع  رخآ  یف  سردلا  یلا  یتا  اذإ  ناک  ماخـض و  تادلجم  تس  یف  ۀیـشاحلا  هذه  هیلع  بتک  هب و  دـیقت 
ریثک ناک  ثحبلل و  دـلجتی  باشلاک و  ریـصی  یتح  ائیـشف  ائیـش  سردـلا  یف  يوقی  مث  یفخ  توصب  ـالا  قطنلا  عیطتـسی  ـال  هنا  ثیحب  ربکلا 

ۀئامعست نیعست و  نامث و  وا  عبس  ۀنـس  یف  هتدالو  تناک  اهلک و  لاصخلا  نسحتـسم  هنا  لصاحلا  یمحلا و  هیتات  امایا  اهکرت  اذإ  ۀعلاطملا و 
یف هاتا  هناف  یطایمدلا  ءاّنبلا  دمحا  لضافلا  هذیملت  هدیب  هلـسغ  ّیلوت  فلا و  نینامث و  عبـس و  ۀنـس  لاوش  رـشع  نماث  سیمخلا  ۀـلیل  یفوت  و 
امل هنا  یکح  هدیب و  هنیفکت  هلسغ و  رشاب  هتافو و  موی  اهب  حبصاف  رصم  یلا  طایمد  نم  هجوتف  هلـسغ  یلوتی  نا  هرما  مایاب و  هتوم  لبق  مانملا 

سانلاب اماما  سیمخلا  موی  رهزالا  عماجب  هیلع  یّلص  هیلإ و  رظنلا  دعب  عطتسی  مل  هنا  ثیحب  تیبلا  ألم  رون  هنم  رهظ  هأضو 
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نیشب یسلماربشلا  هلثمل و  دهعی  مل  ام  عزجلا  نم  هیلع  سانلل  لصح  میظع و  دهشم  هل  ناک  ایرکز و  مالسالا  خیش  نب  نیدلا  فرـش  خیـشلا 
نیـسلاب ةددشملا و  ماللا  رـسک  میملا و  حتفب  سلم  یلا  ۀفاضم  سوماقلا  یف  امک  يرکـس  نزو  یلع  ةروصقم  فلا  ءارف و  ةدحومف  ۀمجعم 

خیش هتفگ  هیعفاشلا  تاقبط  یف  هیهب  هفحت  رد  يواقرشلاب  ریهـشلا  يزاجح  نب  هَّللا  دبع  رـصمب و  ۀیرق  یه  جزم و  بیکرت  ۀبکرم  وا  ۀلمهملا 
عفن میظع و  قلخ  یلع  هنع  هَّللا  یضر  ناک  ءایضلا  یباب  ینکملا  یسلماربشلا  یلع  نیدلا  رون  خیـشلا  مالعالا  ءاملعلا  کلم  مالـسالا  خیاشم 
لاق یتح  مهسورد  رضحی  هخیاشم و  یلع  ملعلا  بلطی  لزی  مل  میظع و  بناج  یلع  ملعلا  يوعد  مدع  بدالا و  عضاوتلا و  یف  ناک  میمع و 

ۀبلطلا عفن  سردلا و  یف  ملعلا  ءارقإل  سولجلاب  کتمزلا  مهـسورد  رـضحت  خیاشملا و  یلع  ملعلا  بلطت  یتم  یلا  يربوشلا  دّمحم  خیـشلا  هل 
حرش ةدام  یه  ینالطـسقلا و  دمحا  خیـشلل  بهاوملا  نتم  یلع  ۀیـشاح  اهنم  ةریثک  ابتک  فلا  هب و  سانلا  عفتنا  ملعلا و  أرقأ  همالک و  لثتماف 
حرش یلع  جهنملا و  حرش  یلع  ۀجهبلا و  حرش  یلع  ۀیشاح  ۀیزمهلا و  یلع  یمتیهلا  رجح  نبا  حرش  یلع  ۀیـشاح  یناقرزلا و  دمحم  خیـشلا 

نایب و ناعم و  لوصا و  ریسفت و  ثیدح و  هقف و  نم  ۀیلقعلا  ۀیعرشلا و  مولعلا  رئاس  یف  اماما  ناک  ۀسیفنلا و  بتکلا  نم  کلذ  ریغ  یلمرلا و 
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نم لاوش  رـشع  نماث  سیمخلا  موی  یفوت  یندـللا  بهولا  ملع  هیلع  بلاغلا  ناک  ۀـینیدلا و  مولعلا  نم  کـلذ  ریغ  تءارق و  فرـص و  وحن و 
نب یلع  نب  دمحم  نب  نیدلا  یضر  ینالبنرـشلا و  نسح  خیـشلا  ۀبرت  راوجب  نیرواجملا  ۀبرتب  نفد  فلالا و  دعب  نینامث  عبـس و  ۀنـس  روهش 

یفوت ۀنـسلا  هذه  یف  هتفگ و  فلا  نینامث و  عبـس و  ۀنـس  ثداوح  رکذ  رد  هینـسحلا  ۀلودلا  دیهمتب  هینـسلا  دوقعلا  دیـضنت  رد  یماشلا  ردیح 
اهریغ رصمب و  ملعلا  ۀسایر  هیلإ  تهتنا  ءالضفلا و  مدقم  ءاملعلا و  سیئر  ناک  یسلماربشلا  یلع  نب  نیدلا  رون  مالسالا  خیـش  ۀمالعلا  ملاعلا 

ننفتملا ۀماهفلا  نقتملا و  ۀمالعلا  مهنم  هتفگ و  دوخ  دلاو  خیاشم  رکذ  رد  دانـسالا  ولع  ۀفرعمب  دادما  هلاسر  رد  يرـصب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  و 
یناقللا و میهاربا  خیـشلا  مهلجا  نم  مالعا  خیاشم  نع  هتیاور  هل  زوجی  عیمجب  دـلاولا  يدیـس  زاجا  هناف  يرـصملا  یـسلماربشلا  یلع  خیـشلا 

نبا ظفاحلا  نع  يراصنالا  ایرکز  مالسالا  خیش  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  یکبسلا  دمحا  نیدلا  باهش  خیـشلا  يروهجالا و  یلع  خیـشلا  مهنم 
لوصـالا و ریـسفتلا و  ثیدـحلا و  هقفلا و  بتک  عـیمجب  يأ  فورعملا  هدنـسب  یقارعلا  میحرلا  دـبع  لـضفلا  یبأ  ریبـکلا  ظـفاحلا  نع  رجح 

هتایورم عیمجب  هزاجا  دلاولا و  يدیس  هنع  ذخا  دقف  یـشیشبلا  دمحا  ۀمالعلا  خیـشلا  مهنم  هتفگ و  دادما  هلاسر  رد  زین  لوقنملا و  لوقعملا و 
یحازملا ناطلس  خیشلا  انالوم  نع  هدنسب  هتاعومسم  و 
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یلزنملا و دمحم  خیشلا  یماشلا و  نیسای  خیـشلا  نع  مدقتملا و  مهدنـسب  یـسلماربشلا  یلع  خیـشلا  انالوم  یلبابلا و  دمحم  خیـشلا  انالوم  و 

دبع نب  دـمحا  دوخ  خیـش  رکذ  رد  هدومن  فیلات  دوخ  خـیاشم  نایب  رد  هک  هلاـسر  رد  یکملا  یلخنلاـب  ریهـشلا  دـمحم  نب  دـمحا  مهریغ و 
ظافحلا ۀمتاخ  هنع  تذخا  نم  ۀلمج  نم  یلاعت و  هَّللا  همحر  یشیشبلا  دمحا  خیشلا  انخیـش  لاق  هتفگ  یعفاشلا  يرـصملا  یـشیشبلا  فیطللا 

سانلا و دّیس  نبا  ةریس  حلطصملا و  ۀیفلا  يراخبلا و  حیحـص  نم  ةریبک  ۀلمج  یف  هترـضح  یلاعت و  هَّللا  همحر  یلبابلا  دمحم  مالـسالا  خیش 
نم ۀمولعم و  ةررقم  هدیناسا  هتاّیورم و  عیمجل  ۀلماشلا  ۀماعلا  هتزاجا  عم  ملـسم  حیحـص  نم  ۀلمج  هیلع  تأرق  ریغـصلا و  عماجلا  لئامـشلا و 
نم ۀعطق و  بهاوملا  یف  يراخبلا و  حیحص  نم  ةریبک  ۀّصح  یف  هترضح  یسلماربشلا  یلع  خیشلا  مالسالا  خیـش  نیققحملا  ۀمتاخ  مهتلمج 

ریسفت نم  ةریبک  ۀلمج  نم  هترضح  یمتیهلا و  رجح  نبال  لئامشلا  حرش  مالسالا و  خیشل  یقارعلا  ۀیفلا  حرش  یف  ضایع و  یـضاقلل  ءافـشلا 
لوصالا وحنلا و  بتک  نم  ۀلمج  یف  اضیا  هترضح  هتاّیورم و  عیمجل  ۀلماشلا  ۀماعلا  هتزاجا  عم  يرـشخمزلل  فاشکلا  نم  ۀلمج  يواضیبلا و 

جات تقولا و  قیـض  عم  امیـس  هیلإ ال  ۀـجاح  الف  اهبلاغ  ةرهـش  عم  لوطی  هدـیناسا  رکذ  ةروهـشملا و  مولعلا  نم  اهریغ  یناعملا و  قطنملا و  و 
ینومیملا و دمحا  نب  میهاربا  ۀمالعلا  يربوشلا و  رمع  نب  دمحم  ۀـمالعلا  خیـشلل  بهاوملا  یـشاوح  هتفگ  علطتملا  ۀـیافک  رد  ناهد  نیدـلا 

ةزاجإ مهنع  اـهب  ربخا  یلاـعت  هَّللا  همحر  یـشاشقلا  دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  یفـص  ققحملا  ۀـمالعلا  یـسلماربشلا و  یلع  نب  یلع  ۀـمالعلا 
* فاصوالا باقلالا و  لئالجب  مهتنسلا  یلع  روکذملا  فورعملا  فالتخا * الب  مهدنع  عرابلا  مهظفاح  یسلماربشلا  اذهف  یهتنا  اهب  اورکذف 
روـجلا و أـطوم  أـطی  هنع  ضرعملاـف  فـالخلا * ۀـفنالا و  لـها  مغر  یلع  هتبثا  و  فـالزالا * لـیبس  یلا  يداـهلا  ثیدـحلا  اذـه  نـسح  دـق 

یـستحی هیف  نعاطلا  و  فارتقالا * کلهم  امیظع  اـمثا  مرتجی  هیف  حداـقلا  و  فـالتالا * قاـبیالل و  هسفن  ضّرعم  هنع  دـئاحلا  و  فاـستعالا *
فاعدلا مسلا  نم  ۀعرتم  اساک 

مراهچ دون و  دص و  هجو 

هتفگ هروکذم  هلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  مزج  متحب و  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  هیدنبشقن  لاغشا  هلاسر  رد  یلهبنـس  نیدلا  جات  خیـش  هکنآ 
يدهم نع  یلهبنـسلا  نیدلا  جات  نمحرلا  ۀفرعم  یف  زجاعلا  ناصقنلا و  یف  لماکلا  ریقحلا  ریقفلا  اهذخا  ۀیدنبـشقنلا  ۀـّیلعلا  ۀـقیرطلا  هذـه  و 
یلوملا نع  وه  دّـمحم و  شیورد  یلوملا  نع  اهذـخا  وه  یکنکما و  یکجاوخ  یلوملا  نع  اهذـخا  وه  یقاـبلا و  دـمحم  اـجاوخلا  ناـمزلا 

ریبکلا اجاوخلا  نم  وه  یخرچلا و  بوقعی  خویشلا  خیش  نع  وه  رارحا و  هَّللا  دیبع  اجاوخلا  مظعالا  ثوغلا  نع  وه  دهاّزلا و  دمحم 
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نازیزعلا ترـضح  نع  وه  یـسامس و  اباب  دـمحم  اجاوخلا  نع  وه  لـالک و  ریما  دیـسلا  نع  وه  دنبـشقنب و  فورعملا  نیدـلا  ءاـهب  هجاوخلا 
یناودـجغلا و قلاخلا  دـبع  هجاوخلا  نع  وه  يرکویر و  اجاوخلا  نع  وه  يونغف و  ریخلا  دومحم  اجاوخلا  نع  وه  ینیتمارلا و  یلع  اـجاوخلا 
هل یلع  وبا  خیـشلا  یناقرخلا و  نسحلا  یبأ  نم  وه  يدمرافلا و  یلع  یبأ  نع  وه  ینادـمهلا و  بویا  نب  بوقعی  نب  فسوی  خیـشلا  نع  وه 

ۀقرخلا و خیـش  ۀثالث  خویـشلا  نا  نیققحملا  دنع  ناک  ثیح  اضیا و  یناکرکلا  مساقلا  یبأ  خیـشلاب  ۀضافتـسالا  ۀبحـصلا و  ۀمدخلا و  ۀبـسن 
يذلا مساقلا  یبأ  خیشلا  ۀبسن  اندروا  مرج  یقیقحلا ال  خیشلا  وه  طابترالا و  یف  لمکا  متا و  ۀبحصلا  خیـش  ۀبحـصلا و  خیـش  رکذلا و  خیش 

وبا یبرغملا و  نامثع  وبا  خیشلا  طئاسو  تساضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  یلا  مساقلا  یبأ  خیشلا  نیب  یلع و  یبأ  خیشلل  كولـسلا  اهب  یهتنا 
مهنع و یلاـعت  هَّللا  یـضر  یخرکلا  فورعم  یطقـسلا و  يرـسلا  يدادـغبلا و  دـینجلا  ۀـفئاطلا  دیـس  يراـبدورلا و  یلع  وبا  بتاـکلا و  یلع 

هتبسن مامت  مهرارسا و  هَّللا  سدق  يرصبلا  نسحلا  نع  یمجعلا  بیبح  نع  یئاطلا  دواد  یلا  اهب  لصتی  يرخا  ۀبسن  هرس  هَّللا  سدق  فورعمل 
یبأ ۀـیناحور  نع  ذـخا  یناقرخلا  نسحلا  ابا  خیـشلا  ّنا  ملعاف  مالکلا  سار  یلا  عجرا  نآلا  انه  روهـشم و  فورعم و  ملعلا  ۀـنیدم  باـب  یلا 
یلا نیفراعلا  ناطلـس  ۀبـسن  اذکه  تایحتلا و  لمکا  ةولّـصلا و  لضفا  هیلع  راونالا  عبنم  نم  هرـس  هَّللا  سدـق  سیوا  ۀبـسنک  یماطـسبلا  دـیزی 

لـصتی مارکلا  هئابآ  ۀثارو  راونا  دوجو  عم  قداصلا  رفعج  مامالا  حیحـص و  ریغ  هتبحـص  هتمدـخ و  نم  فورعملا  قداصلا و  رفعج  ۀـیناحور 
ملع یف  مهلمکا  نم  ناک  نیعباتلا  یف  ۀعبـسلا  ءاهقفلا  نم  وه  مهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  قیدصلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  مساقلا  همال  هدـجل 

ۀقیرطلا ذخا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ۀبحصب  هفرشت  عم  ناملـس  هنع و  هَّللا  یـضر  یـسرافلا  ناملـس  یلا  بوسنم  وه  نطابلا و  رهاظلا و 
یفخم ۀفورعم و  ملعلا  ۀنیدم  باب  یلا  دج  نع  ابا  رفعج  مامالل  يرخالا  ۀقیرّطلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  وه  ضر و  قیدّصلا  نع 

بطاخم دلاو  هَّللا  یلو  هاش  تستنس  لها  هلوبقم  فیلات  هحودمم و  لئاسر  زا  یلهبنس  نیدلا  جات  فیلات  هیدنبـشقن  لاغـشا  هلاسر  هک  دنامن 
باب رد  یقاب  دـمحم  هجاوخ  ترـضح  هفیلخ  یلهبنـس  نیدـلا  جات  خیـش  هک  دـیوگ  فورحلا  بتاک  هتفگ  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  رد 

باحصا ضعب  کیدزن  زا  دوخ  طخب  ار  نآ  دندیدنسپیم و  تیاغب  ار  نآ  راوگرزب  دلاو  ترضح  رـصتخم  دنراد  هلاسر  هیدنبـشقن  لاغـشا 
ۀیارد اثحب و  ناشیا  ترـضح  شیپ  ارنآ  ریقف  نیا  دـندومرفیم  داشرا  كولـس  ناـمهب  ار  ناـبلاط  دـندوب و  هدرک  خاـستنا  نیدـلا  جاـت  خـیش 
هدومن رکذ  هابتنا  رد  ار  روکذم  هلاسر  مامت  نیزا  دعب  هَّللا  یلو  هاش  قیفوتلا و  هّللاب  منک و  لقن  هنیعب  اجنیا  ار  نآ  هک  متـساوخ  تسا  هدناوخ 
مئاظع رثام و  لئالج  زا  دـشابیم و  هینـس  دزن  مارتحا  اب  نیکلاس  مخافا  ماقمیلاع و  يافرع  رباکا  زا  یلهبنـس  نیدـلا  جات  هک  تسناد  دـیاب  و 

تارضح نیا  تادافا  ربانب  وا  رخافم 
437 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعبـس خیاشم  نا  زا  یکی  هک  تسیرـصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیاشم  زا  هکلب  تسبطاخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  تقیرط  خـیاشم  زا  وا  هک  تسنآ 
باقلا مئاظع  فاصوا و  لئالجب  ناشیا  میخفت  میظعت و  قیرط  هدرک  یهلا  دـمح  ناـشیاب  دوخ  دنـس  لاـصتا  رب  هَّللا  یلو  هاـش  هک  دـشابیم 

سک هس  زا  ار  ناشیا  هدیـسر و  یندـم  رهاط  وبا  خیـش  زا  هیدنبـشقن  هقرخ  ار  ریقف  نیا  هتفگ و  هابتنا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  هچناـنچ  هدرپس 
دمحا خیـشب  طاـبترا  ار  میهاربا  خیـش  یکم و  يرـصب  هَّللا  دـبع  خیـش  یلخن و  دـمحا  خیـش  يدرک و  میهاربا  خیـش  ناـشیا  راوـگرزب  دـلاو 
انالوم نع  یسینهتلا  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  خیشلا  نع  يوانـشلا و  دمحا  بهاوملا  یبأ  نع  هقرخ  نیقلت و  تهج  زا  تسیـشاشق 
انالوم نع  یماج  نمحرلا  دبع  انالوم  نع  دـمحم  نیدـلا  ءالع  انالوم  نع  دـمحا  نیدـلا  ثایغ  انالوم  نع  یماج  الم  تخا  نب  نیما  دـمحم 
یلخن دمحا  خیش  دنبـشقن و  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  نع  راطع  نیدلا  ءالع  هجاوخ  نع  شوماخ  نیّدلا  ماظن  انالوم  نع  يرغـشاکلا  نیدلا  دعس 

نع نازیزع  دروخ  الم  نع  یناغربشلا  ۀّـکا  الم  نع  یخلبلا  برع  دـمحم  الم  نع  یخلبلا  نالک  ریم  دیـس  زا  هدرک  ذـخا  هقیرط  نیا  لاغـشا 
خیـش دی  نم  ۀقرخلا  سبل  يرـصبلا  هَّللا  دبع  خیـشلا  رارحا و  هَّللا  دیبع  هجاوخ  نع  یـضاق  دمحم  انالوم  نع  یکجاوخ  الم  مظعالا  مودخم 

خیاشم زا  نیدلا  جات  ندوب  روکذملا و  هدنسب  یقاب  دمحم  هجاوخ  نع  ۀکم  لیزن  یلهبنـسلا  نیدلا  جات  خیـشلا  نع  یکملا  ریـشقاب  هَّللا  دبع 
رهاظ یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دعب  ام  رد  زین  يرصب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  دادما  هلاسر  ترابع  زا  فراع  خیشب  وا  فصو  يرـصب و  ملاس  نب  هَّللا  دبع 
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یلع هّلل  دمحلاف  نیدی * نید و  وذ  لک  هل  عضخی  يّذلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  نیدلا * جات  لیلجلا  مهفراع  اذهف  دیدرگ  دهاوخ  حـضاو  و 
نیدئاکلا تالبعزخ  بابت  و  نیدئاحلا * تاوفه  راوب  و  نیدناعملا * قانعا  رسک  و  نیدحاجلا * فونا  مغر 

مجنپ دون و  دص و  هجو 

مالّسلا ةولـصلا و  هتفگ و  ساسالا  یف  عقاولا  سابتلالا  فشکل  ساربن  رد  یعفاشلا  يروزرهـشلا  یناروکلا  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  هکنآ 
ّالا نوراه  ۀلزنم  لزنملا  هملع  ۀنیدم  باب  هّیـصو و  هیخأ و  یلع  هتمعن و  رکـش  ءادیتسال  نیلقثلا  یلا  ۀلاسرلا  غیلبتل  راتخملا  ّیبنلا  دمحم  یلع 

هتوخا اما  هتما  یف  هدعب  هدهع  یلو  ةوبنلا و 
امهنع هَّللا  یضر  رمع  نبا  نع  يذمرتلا  هاور  ةرخآلا  ایندلا و  یف  یخا  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق  یفف 

یفف هملع  ۀنیدم  باب  هنا  اما  و 
نع مکاحلا  يذمرتلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق 

یلع
یفف نوراه  ۀلزنم  لزنم  هنا  اما  و 

صاقو یبأ  نب  دعس  نع  ناخیشلا  هاور  يدعب  یبن  هنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
ةرمـس و نب  رباج  سابع و  نبا  رمع و  نبا  ۀملـس و  مأ  سیق و  تنب  ءامـسا  نع  یناربطلا  يردخلا و  دیعـس  یبأ  نع  رازبلا  دـمحا و  مامالا  و 

مقرا نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  یلع و 
هیلع مالکلا  ءیجیس  ۀمامالا و  باتک  نم  ثلاثلا  لصفلا  یف  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  ۀماما  یلع  ثیدحلا  اذهب  فلؤملا  جتحا  و 

438 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عیفر نیدنـسم  مظاعا  نایعا و  نیثدـحم  مخافا  زا  یناروک  يدرک  نسح  نب  میهاربا  هورکذ و  اـم  یلع  هیف  ۀـلالد  ـال  هنا  یلاـعت و  هَّللا  ءاـشنا 

یناروکلا نسح  نب  میهاربا  هتفگ  رـشع  یناثلا  نرقلا  نایعا  یف  رردلا  کلـس  رد  يدارملا  يدـنفا  لیلخ  دـمحم  دـشابیم  هینـس  دزن  ناکملا 
یلاعت هّللاب  فراعلا  نیدنـسملا  ةدمع  نیققحملا  ۀمتاخ  ۀمالعلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  ةرونملا  ۀنیدملا  لیزن  یعفاشلا  ینارهـشلا  يروزرهـشلا 
سمخ ۀنس  لاوش  یف  دلو  نیدلا  ناهرب  تقولا  وبا  ۀباسنلا  دنسملا  يرثالا  ققدملا  ققحملا  يدنبـشقنلا  یفوصلا  ةدیدعلا  تافلؤملا  بحاص 

نب دمحا  یفـصلاک  ءاملعلا  رودص  نم  ۀعامج  نع  اهب  ذخا  اهنطوت و  ةرونملا و  ۀنیدملا  یلا  لحر  هسفنب و  ملعلا  بلط  فلا و  نیرـشع و  و 
نب میرکلا  دبع  ذاتسالا  یناروکلا و  فسوی  نب  فیرش  دمحم  الم  يوانشلا و  ّیلع  نب  دمحا  بهاوملا  یبأ  فراعلا  یـشاشقلا و  نب  دّمحم 

دمحا نب  ناطلس  مئازعلا  یبأ  نع  رصمب  يزغلا و  يرماعلا  دمحم  نب  دمحم  مجنلا  ظفاحلا  نع  قشمدب  ذخا  یناروکلا و  ینیـسحلا  رکب  یبأ 
نم نوبلاطلا  هیلإ  تعره  هردـق و  الع  هرکذ و  رهتـشا  مهریغ و  یلبنحلا و  یقابلا  دـبع  یقتلا  یلباـبلا و  نیدـلا  ءـالع  نب  دّـمحم  یحازملا و 
یف باتکل  فیرعتلا  لیمکت  اهنم  ةدیدع  ۀـعفان  تافلؤم  فلا  ّيوبّنلا و  فیرـشلا  دجـسملاب  سرد  هنع و  یقلتلا  ذـخالل و  ۀیـصاقلا  نادـلبلا 

دیتعلا باوج  ساسالا و  یف  عقاولا  سابتلالا  فشکل  ساربنلا  ۀیناجرجلا و  لماوعلا  حرش  يریصقلل و  ۀیسلدنالا  حرـش  ۀیـشاح  فیرـصتلا و 
هَّللا لبقت  ۀحفاصملا  هَّللا و  لبقت  لوق  نع  تالاؤس  باوج  حاورالا و  ۀجهب  حرش  یف  حابصملا  ءایـض  دیلقتلا و  ۀلئـسم  بجاو و  لوا  ۀلأسمل 
لها یمـالک  نیب  قیفوتلا  قیقحت  یلع و  نب  نیدـلا  نیز  ماـمالا  لوق  قـیقحت  یف  یلجلا  لوـقلا  اـهلیذ و  ۀـمهملا و  ۀـلأسملل  همتملا  یلاـعت و 

نع روکـشملا  باوجلا  ۀحیحـصلا و  ةدـیقعلاب  ةامـسملا  ةدـیقعلا  حرـش  لیکولا و  قحلا  دـیحوت  یلا  لیبسلا  دـصق  قیرطلا و  لها  مـالکلا و 
بارعا قیقحتب  هابتنالا  يوذ  ۀلاجع  ریبکلا و  یلعلا  دیحوت  یلا  ریسملا  ۀغلب  سمخلا و  تاملکلا  بیرعتب  سمـشلا  قارـشا  روظنملا و  لاؤسلا 

یف نیبملا  لوقلا  هلاؤس و  یعلقلا  دـمحم  نب  دـمحم  بتک  امیف  ۀـلاجعلا  ۀـیرهجلا و  ۀـیواجلا  لئاسملا  نع  ۀـیوارغلا  تاباوج  هَّللا و  ّالا  هلا  ال 
بـسکلا قیقحتب  طیحملا  عاملالا  مالکلا و  ۀلئـسم  قیقحتب  مالعلا  ۀـضافا  هَّللا و  ّالا  هلا  بارعا ال  قیقحت  یلع  هاـبنالا  هاـنبا  نیوکتلا و  ۀلئـسم 
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راتخملا و یبنلا  ثیداحا  یلا  راربالا  کلاسم  ّیبنلا و  یلا  ۀلـسرملا  ۀـفحتلا  حرـشب  یکزلا  فاحتا  طـیرفتلا و  طارفـالا و  یفرط  نیب  طـسولا 
فاحتا ۀبونلا و  برـض  مکح  یف  ۀبوالا  نسح  ّیلولا و  حطـش  مکح  یف  یلجلا  کلـسملا  دابعلا و  لاعفا  قلخ  ۀلئـسم  یلا  دادـسلا  کلـسم 

قیقحتب فلخلا 
439 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاعبرالا موی  یفوت  نافرعلا  روحب  نم  ارحب  ملعلا  لابج  نم  البج  ناک  ۀـئاملا و  نع  فونت  یّتلا  تافلؤملا  نم  کـلذ  ریغ  فلـسلا و  بهذـم 
خیـش یلاعت و  هَّللا  همحر  عیقبلاب  نفد  ةرونملا و  ۀنیدملا  رهاظ  هلزنمب  فلا  ۀئام و  يدحا و  ۀنـس  یناثلا  عیبر  رهـش  يرـشع  نماث  رـصعلا  دعب 

یف هراکفا  تکح  نم  مامهلا  ربحلا  ماـمالا  ملاـعلا  مهنم  هتفگ و  شیوخ  خـیاشم  رکذ  رد  دوخ  هلاـسر  رد  یکملا  یلخنلا  دـمحم  نب  دـمحا 
لهالا و لاملا و  اهلیـصحت  یف  لذبی  نا  نویعلا و  ءامب  بتکت  ناب  ةریدج  هتافنـصم  تناکف  نونفلا  عیمج  یف  نیمدـقتملا  طابنتـسالا  ۀـحص 

هَّللا انعفن  اهملاع  ۀفرـشملا و  ۀـنیدملا  لیزن  یفوصلا  یعفاشلا  یناروکلا  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  لئاضفلا  وبا  نیدـلا  ناهرب  خیـشلا  نونبلا 
ولع ۀفرعمب  دادما  هلاسر  رد  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  نیما و  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  ۀعـساو  ۀـمحر  همحر  نیملـسملا و  هب و  یلاعت 

یلاعت هَّللا  هظفح  دلاولا  هنع  ذخا  دقف  یندملا  یناروکلا  نسح  نب  میهاربا  ققحملا  ۀمالعلا  مهنم  هتفگ و  دوخ  دلاو  خیاشم  رکذ  رد  دانـسالا 
دمحم خیشلا  نع  یشاشقلاب  ریهـشلا  یندملا  دمحم  نب  دمحا  خیـشلا  ۀقیرّطلا  ۀقیقحلا و  خیـش  مهنم  ۀعامج  نع  يراخبلل  حیحّـصلا  عماجلا 

ةدـبز لاق  هتفگ  نسحلا  رخف  رد  يولهدـلا  يداباقنروالا  دـمحم  نیدـلا  ماـظن  نب  دـمحم  نیدـلا  رخف  هدنـسب و  یلمّرلا  ةزمح  نب  دـمحا  نب 
خیش يدرکلا  میهاربا  خیـشلا  میقتـسملا  طارـصلا  کلاس  ۀقیقحلا  ۀعیرـشلا و  نیب  عماجلا  ۀقیرطلا  دعاوق  دیـشم  نیققحملا  ةدمع  نیثدحملا 

نـسح يولوم  خلا و  ثیدحلا  نف  یف  هاقبا  یلاعت و  هَّللا  هملـس  ثدحملا  هَّللا  یلو  خیـشلا  ۀیلجلا  تامارکلا  ۀیلعلا و  تاماقملا  بحاص  خیش 
ۀیهقفلا و عورفلا  نیلـصالا و  یف  یلاعت  هَّللا  تایآ  نم  ۀـیآ  ناک  اذـه  يدرکلا  هتفگ و  نسحلا  رخف  حرـش  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز 

نیقفاخلا نم  لئاسملا  هیلع  درت  تناک  رکذ و  ام  رئاس  یف  اـهّلک  ضرـالا  راـطقا  یف  ةراـشالا  رظنلا و  هیلإ  هرـصع  یف  ناـک  ۀـیفوصلا و  مولع 
حیحصت ۀلاسرک  هلـضف  ةرازغ  هملع و  ۀعارب  اهنم  فرعت  ریظنلا  میدع  ریثک  ریرحت  نونفلا  هذه  عیمج  یف  هل  لئاسر و  اهلعجی  اهنع و  بیجیف 

هَّللا و رکذـب  رهجلا  لـضفب  هاوـالا  بـینملا  فاـحتا  رهجلاـب و  رکذـلا  یف  رهزلا  رـشن  ۀـیفوصلا و  ۀنـسلا  یلع  يرجت  یتـّلا  راـثالا  راـبخالا و 
کلـسملا یناغـصلل و  ۀطقتلملا  رردـلا  یلا  ینادـلا  طسولا  کلـسملا  راتخملا و  ّیبنلا  ثیداحا  یف  راربالا  کلاسمب  ةامـسملا  تالـسلسملا 

قیقحت یکذلا و  فاحتا  رانلا و  باذع  یف  رافکلا  دیبات  مدع  قیقحت  فیلکتلا و  قیقحتب  فیرعتلا  کلـسم  لادـتعالا و  کلـسم  راتخملا و 
هیزنت یلع  لوقعلا  هیبـنت  ءیـش و  هلثمک  سیل  ریرقت  یف  ءیفلا  دـم  دوجولا و  ةدـحو  یف  هیزنتلا  قیقحتب  دوـجلا  عـلطم  روـصلا و  یف  یلجتلا 

لیصوتلا ۀمهملا و  ۀلأسملل  ۀمتملا  موهفلا و  ءالج  دنرهس و  خیش  یلع  درلا  لولحلا و  داحتالا و  ۀینیعلا و  مسجتلا و  داقتعا  نع  ۀیفوصلا 
440 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیتعلا و باوجلا  میدـقلا و  ملعلا  قلعتی  ثداحلاب  ةربخلا  قلعت  ۀـقباطم  یف  میوقلا  کلـسملا  لیـصفتلا و  یلع  الزا  ءایـشالاب  هَّللا  ملع  نا  یلا 
تاحوتفلا و صوصفلا و  یلع  تاقیلعت  طیرفتلا و  طارفالا و  یفرط  نیب  بسکلا  قیقحتب  طـیحملا  عاـملالا  ریـسملا و  ۀـغلب  لـیبسلا و  دـصق 
- ۀمجرت ةدایز  یلا  جاتحی  ممهلا و ال  ظاقیال  ممالا  یف  هدیناسا  تسرهف  کلذ و  ریغ  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  ربکالا  خیـشلا  تافلؤم  نم  اهریغ 

لاصتا رب  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسا  هعبـس  خیاشم  نا  زا  یکی  وا  هک  تسنآ  يدرک  میهاربا  هقنوم  حئادم  هقرـشم و  دـماحم  زا  و 
نیمرحب نیروهـشم  مالعا و  هداق  همئا  مارک و  هلج  خیاشم  هلیمج  باقلا  هلیلج و  تافـصب  ار  ناشیا  هدومن و  یهلا  دـمح  ناشیاب  دوخ  دـنس 

دق لصف  هتفگ  اقباس  تعمـس  امک  دانـسالا  تامهم  یلا  داشرا  هلاسر  رد  هچنانچ  هدوتـس  نیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف  یلع  عمجم  نیمرتحم و 
یلع عمجملا  نیمرتحملا  نیمرحلاب  نیروهـشملا  نم  مالعالا  ةداـقلا  ۀـمئالا  مارکلا  ۀـلجلا  خـیاشملا  نم  ۀعبـسب  هّلل  دـمحلا  يدنـس و  لـصتا 

ینادرلا نامیلس  نب  دمحم  نب  دمحم  خیشلا  يرفعجلا و  یبرغملا  یسیع  خیشلا  یلبابلا و  ءالعلا  نب  دمحم  خیشلا  نیقفاخلا  نیب  نم  مهلـضف 
یّکملا و یلخنلا  دّمحم  نب  دمحا  خیشلا  یکملا و  یمیجعلا  ّیلع  نب  نسح  خیشلا  یندملا و  يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  خیشلا  یبرغملا و 
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زا یّتش و  مولع  یف  ۀعونتملا  هدیناسا  اهیف  هل  عمج  وا  اهیف  وه  عمج  ۀلاسر  مهنم  دحاو  لکل  یکملا و  مث  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا 
مکیلو اّمنا  هیآ  باوجب  هفحت  باتک  نیمه  رد  بحاـصهاش  دوخ  هک  تسنآ  يدرک  میهاربا  تلـالج  تمظع و  هرهاـب  جـجح  هرهاز و  هلدا 

مود باوج  لاق  ثیح  هدومن  یتقوشوخ  لامک  وا  هلطاب  تاهوفت  ضعب  رکذـب  هدومیپ  وا  میخفت  میظعت و  لامک  هار  اـقباس  تیرد  اـمک  هَّللا 
* اُونَمآ َنیِذَّلا  تیالو  هک  دناهتشون  تنس  لها  رگید  ۀمحرلا و  هیلع  يدرک  میهاربا  خیش  ترضح 

سپ وا  توم  زا  دـعب  تسا  یبن  تباین  تماما  دوب و  یبن  دوجو  نامز  باـطخ  ناـمز  هک  اریز  عاـمجالاب  تسین  دارم  هتبلا  باـطخ  ناـمز  رد 
تسیب و دعب  ای  دشاب  لاس  راهچ  دعب  تسین  يدـح  ار  رخات  ربمغیپ و  توم  زا  دوب  دـهاوخ  رخاتم  نامز  دـبال  دـشن  دارم  باطخ  نامز  نوچ 

لحم ماقم  نیا  یهتنا و  تشگن  لصاح  لصف  الب  تماما  ینعی  هعیـش  ياعدـم  دـش و  مئاق  عازن  لحم  ریغ  رد  مه  لیلد  نیا  سپ  لاس  راـهچ 
ار يدرک  میهاربا  هدمآرب  امنا  هیآب  قح  لها  لالدتسا  نیجهت  نیهوت و  ددص  رد  ناسچ  بحاصهاش  هک  تسماهفا  بابرا  باجعتـسا  لامک 
ضامغا و لفاغت و  ضارعا و  يدرک  میهاربا  نیمه  هنیتم  هدافا  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  باب  رد  دـنیامنیم و  داـی  ماـظعا  لـالجا و  لاـمکب 

هدافا تدناعم  دنرامگیمرب و  فیرـش  ثیدح  نیا  در  رب  ار  دوخ  هصلاق  تمه  تراسخ  رـسارس  تراسج  لامکب  هکلب  دـنیامرفیم  لهاجت 
اذـهف دنرامـشیمن  يزیچ  لمکا  ربح  نیا  مارتحا  لـیجبت و  رد  زین  دوخ  هداـفا  تفلاـخم  هکلب  لـجا  خیـش  نیا  قح  رد  ار  دوخ  دـجام  دـلاو 

سدـنح لک  لالـضلا  ممغ  نم  فشاـکلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  میهـشلا * دـقوتملا  دـحوالا  مهدرف  و  میهاربا * درفملا  مهربح  يدرکلا 
باج نم  الا  میهوتلا * هیف و  نعطلا  یلع  مدقی  الف  میهفتلا * نیقلتلاب و  يدهلا  لبس  یلا  يدهی  يّذلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  و  میهبلا * لیللاک 

441 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یحو هنیحل  بلج  نم  ّالا  ّهدر  یلع  رـساجتی  و ال  میهن * ناودـعلاب  علوم  وه  نم  ّالا  هحدـق  یلع  يرتجی  و ال  میهی * اهیف  وهف  یمعلا  بساـبس 

میهللا فتحلا و 

مشش دون و  دص و  هجو 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  امتح  اعطق و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يرـصبلا  يدرکلا  نامیلـس  نب  لیعامـسا  همالع  هکنآ 
اطخ تبـسن  بکترم  ناودع  بصن و  دیزمب  هک  ناسللا  طیلـس  هیمیت  نبا  تراسج  ناوه  نالطب و  نا  دادـسلا  حـضاو  دافمب  هدومناو و  ملس 
رجح نبا  تاهبش  عفد  یف  رظنلا  ءالج  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  راکشا  حضاو و  هدیدرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يایلع  تحاسب 

ییزتلا نم  لاوحالا  راثالا و  رهاوظب  رارتغالا  كایا و  دـیامرفیم و  تسا  هدومن  حرـش  ار  یناود  ققحم  ءاروز  ترابع  زا  يرطـش  هک  یئاـج 
هّللاب ۀفرعملا  نم  ءیـش و  یلع  سیل  وه  اهب و  فصتا  نمل  ۀعفان  تسیل  اهنال  کلذ  ریغ  زاکعلا و  لمح  تاعقرملا و  سبلک  رقفلا  راثآ  يزب 

اذه لها  نم  ریثک  هریغ و  نود  هدنع  رمالا  ۀـقیقح  يری  هنا  ثیح  هسفن  یلا  هرظنب  خـیاشملا  یلع  داقتنا  بحاص  اهب  فصتملا  نوکی  دـق  لب 
دعـسلا يرقملا و  نبا  ۀیمیت و  نباک  نوردی  مّهنا ال  نوردی  نوردی و ال  الف  بکرملا  لهجلا  مهارتعا  مهنال  ةریحلا  ۀـیدوا  یف  اوکله  نأشلا 

قحلا قیرط  مهرـصح  یلع  لاد  یتوملا  نم  قبـس  نم  یلع  مهیرـصاعم و  یلع  مهـضارتعا  ناف  مهریغ  ینالقـسعلا و  رجح  نبا  ینازاـتفتلا و 
ءاّلجا ضعب  نع  ۀـیثیدحلا  هاواتف  یف  هَّللا  همحر  یمتیهلا  رجح  نبا  هیقفلا  هرکذ  ام  اهتلمج  نم  ءایـشاب و  ۀـیمیت  نبا  داز  دـق  ریغ و  مهدـنع ال 
اندیـس ّنا  تاطلغ و  ّيأ  تاطلغ و  هل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  اندیـس  نا  ۀّیحلاّصلاب  لبجلا  عماج  ربنم  یلع  وه  لوقی و  هعمـس  هنا  هرـصع 
امهنع هَّللا  یضر  یلع  رمع و  اطخا  اذإ  باوصلا  کل  لصحی  نیا  نم  يرعش  تیل  ایف  ناکم  ۀئامثالث  نم  رثکا  یف  أطخأ  هنع  هَّللا  یضر  یلع 

اما کمعزب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  اندیس  قح  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لوق  تعمس 

هجف ریغ  اّجف  ناطیشلا  کلس  الا و  اّجف  رمع  کلس  ام  هنع  هَّللا  یضر  رمع  اندیس  قح  یف  هلوق  و 
یهتنا ۀمالسلا  هل  یجری  ّینا  ۀمیقلا و  موی  همصخ  ءالؤه  نم  حیو  ایف  قیدص  نم  رمعل  قحلا  كرت  ام  هلوق  و 
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عطقی الف  رـشالاب * ونهملا  دناعملا  سار  غمدل  رثالا * میظعلا  ثیدحلا  اذـهب  جـتحا  دـق  رطخلا * لیلجلا  مهعراب  رظنلا * ءالج  بحاص  اذـهف 
* ردس ۀیاوغلا و  دیب  یف  هات  نم  ّالا  هناعذا  نع  حمجی  و ال  رصبلا * یف  هیغل  بیـصا  نم  ّالا  هنع  ّلضی  و ال  رـصخلا * هّیعل و  لزخلا  نم  ّالا  هنع 

ردص ۀیامعلا و  برش  یلع  درو  نم  ّالا  هناقیتسا  نع  مجحی  و ال 

متفه دون و  دص و  هجو 

بانج ءامسا  حرش  ماقم  رد  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  يرهزالا  فسوی  نب  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هکنآ 
442 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امک ملعلا  ۀنیدم  هتفگ  ملس  هلا و  هیلع و  یلص  بآمتلاسر 

یناربطلا و اضیا و  مکاحلا  یلع و  نع  امهریغ  هححص و  مکاحلا و  يذمرتلا و  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 
سابع نبا  نع  مهریغ  خیشلا و  وبا 

مکاحلا لاق  امک  حیحـص  يزوجلا و ال  نبا  معز  امک  عوضوم  رجح ال  نبا  یئـالعلا و  نا  ظـفاحلا  هلاـق  اـمک  نسح  ثیدـح  ّهنا  باوصلا  و 
مخافا بتارم و  لئالج  نیزرحم  نیثدـحم  رباکا  زا  یناقرز  همـالع  هک  دـنامن  بجتحم  احیحـص و  نسحلا  یمـسی  نم  نیثدـحملا  یف  نکل 
رابکلا ءاملعلا  دـنع  هحودـمم  هفورعم  رافـسا  بتک و  ریهاشم  زا  هیندـل  بهاوم  رب  وا  حرـش  تستنـس و  لها  بصانم  یلاوع  نیزئاح  ياهقف 

يرهزالا فسوی  نب  یقابلا  دـبع  نب  یناقرزلا  دـمحم  هتفگ  رـشع  یناثلا  نرقلا  نایعا  یف  رردـلا  کلـس  رد  يدارم  لـیلخ  دـمحم  دـشابیم 
خیـشلا نع  یـسلماربشلا و  یلع  رونلا  نع  هدـلاو و  نع  ذـخا  ۀـمالعلا  هیقفلا  ریرحنلا  کسانلا  ثدـحملا  مامالا  یناـقرزلاب  ریهـشلا  یکلاـملا 

لیلخ نب  دـمحم  خیـشلا  نع  ذـخا  کلذ و  ریغ  بهاوملا و  یلع  حرـش  اـطوملا و  یلع  حرـش  تاـفلؤملا  نم  هل  مهریغ و  یلباـبلا و  دـمحم 
دمحم دمحم  وبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  فلا  ۀئام و  نیرـشع و  نیتنثا و  ۀنـس  هتافو  تناک  يواربشلا و  هَّللا  دبع  لامجلا  یقـشمدلا و  ینولجعلا 
هحراش نع  وه  طاقسلا و  انخیش  نع  هعیمجل  اعامـس  هیورا  هتفگ  اطوم  رکذ  رد  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  يرهزالا  يرـصملا  ریمالا  دمحم  نب 

هتفگ دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  يرهزالا  ریما  دمحم  زین  خلا و  يروهجالا  یلع  خیشلا  نع  یقابلا  دبع  خیشلا  هدلاو  نع  یناقرزلا  دمحم  يدیس 
داشرا يورن  کلذک  اهل و  هحرش  لوا  یف  اهیف  هدیناسا  قاس  دق  یناقرزلا و  دمحم  يدیس  اهحراش  نع  طاقسلا  انخیش  نع  ۀیندللا  بهاوملا 

دای مامت  میظعت  لیجبت و  هب  ار  یناقرز  دوخ  هلاسر  زا  زین  رگید  تاماقم  رد  يرهزا  ریما  دمحم  اضیا و  ینالطـسقلا  يراخبلا  حرـش  يراسلا 
یناقرزلا فسوی  نب  یقابلا  دبع  نب  دـمحم  نیثدـحملا  ۀـمتاخ  ۀـمالعلا  یلوملا  بهاوملا  حرـش  تسروطـسم و  نونظلا  فشک  رد  هدومن و 

ۀیورملا ثیداحالا  رثکا  هیف  عمج  تادلجم  ۀعبرا  یف  الفاح  احرـش  فلا  ۀـئام و  نیرـشع و  نیتنثا و  ۀنس 1122  یفوتملا  یکلاملا  يرـصملا 
نونظلا فشک  رد  زین  ۀعساو و  ۀمحر  همحر  اریخ و  هَّللا  هازج  ۀفیرشلا  هتافص  هریس و  ملس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص  یفطصملا  لئامـش  یف 

يرـصملا یناقرزلا  ناولع  نب  دـمحا  نب  فسوی  نب  یقاـبلا  دـبع  نب  دـمحم  نیثدـحملا  ۀـمتاخ  کـلام  اـطوم  ینعا  هحرـش  تسروطـسم و 
دمحا نب  ینیز  نب  دمحا  رـصاعم  لضاف  تادلجم و  ۀـثلث  یف  اطیـسب  احرـش  فلا  ۀـئام و  نیرـشع و  نیتنثا و  ۀنـس 1122  یفوتملا  یکلاملا 

هبحص هلا و  یلع  دّمحم و  اندّیس  یلع  مالسلا  ةولصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  هتفگ  هیوبن  تریس  هبطخ  رد  نالحدب  روهـشملا  یعفاشلا 
هیبحم و هخایشال و  هیدلاول و  هل و  هَّللا  رفغ  نالحد  دمحا  نب  ینیز  نب  دمحا  نارفغلا  ّهبر  نم  یجترملا  ریقفلا  دبعلا  لوقیف  دعب  اما  نیعمجا 

یفطصملا ص یبنلا  قوقح  یف  ءافشلا  ةءارقب  یلع  یلاعت  هَّللا  نم  امل  هنا  نیعمجا  نیملسملا 
443 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حورش نم  ۀلمج  ۀعلاطم  یل  هَّللا  رـسی  فلالا  نیتئاملا و  دعب  نیعبـسلا  نماثلا و  ماع  یف  ةرونملا  ۀنیدمب  کلذ  ناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ماشه و نبا  ةریس  سانلا و  دیس  نبا  ةریسک  ریـسلا  بتک  نمع  ءیـش  ۀعجارم  عم  یناقرزلا و  ۀمالعلل  اهحرـش  بهاوملا و  ۀعجارم  عم  ءافـشلا 

یّلص هتریس  نم  هیلع  توتحا  ام  صخلا  نا  تببحاف  نأشلا  اذه  یف  ۀفلوملا  بتکلا  حصا  یه  بتکلا  هذه  ۀیبلحلا و  ةریسلا  ۀیماشلا و  ةریسلا 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 353 

http://www.ghadirestan.com


حرش دوخ  ردص  زا  خلا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تاقولخملا  فرشا  قدص  یلع  ۀلاّدلا  تاداعلا  قراوخ  تازجعملا و  نم  ملس و  هیلع و  هَّللا 
ّیلا بغر  بلاط و ال  ینم  هبلطی  مل  باتکلا  اذهف  دـعب  اّما  هترابع  هذـه  تسرهاظ و  حـضاو و  نا  نیماضم  تلالج  تمظع و  لامک  بهاوم 

نم اهتیلجتـسا  سئارع  ۀـیوبنلا و  ۀنـسلا  حرـش  یف  سفانتی  اهب  سئافن  هتعدواـف  بهاوملا  جزم  هیف  یـسفن  تبلطت  اـمنا  بغار و  هفینـصت  یف 
ۀیمـشاهلا و ةریـسلا  ۀعقرا  نم  اهتـسبتقا  رهاوز  ۀیوفطـصملا و  مکحلا  سوماق  نم  اهتجرختـسا  رهاوج  ۀّیدمحملا و  ةریـسلا  رودخ  تاردخم 

ناسللا لاح  هبیجیف  رـصاقلا  اذهل  اذه  نیا  نم  يدانی  رظانلا و  رظان  اهماظن  دقع  نم  رهبی  ۀیندملا  ۀضورلا  تانج  تانج و  نم  اهتینتجا  روهز 
لاق  دق  موصعملا و  ریغل  اهنم  ۀمالّسلا  یلا  لیبس  امهف ال  ترثک  نا  بویعلا و  اما  رداق  يوق  باهولا 

ّطقف ینسحلا  هل  نم  ّطق و  ءاس  ام  يّذلا  اذ  نم 
رـصاق و يرظن  رتاـف و  یمهف  فیکف و  هیلی  نم  هعبتی  مل  هفلؤـم و  یلا  ملـس  اـباتک  ایندـلا  یف  ملعا  ـال  ّيروباـسینلا  سودـبع  نبا  لاـق  دـق  و 

مویقلا ّیحلا  نم  جرفلا  رظتنا  ینکل  مومغلا  شویج  فدارت  نم  همواقا  مومهلا و  جاوما  مطالت  نم  هیـساقأ  ام  عم  رخـآلا  ناـمزلا  یف  يدوجو 
ۀمتاخ یناقرزلا  اذـهف  یهتنا  لیکولا  معن  انبـسح و  وه  هنانتما و  نم  قیفوتلا  همامتا و  یلع  نوعلا  لأـسا  هَّللا  و  مولظ * دوسح  نم  هب  اذیعتـسم 

يوذ دنع  ققحتملا  رابتعالا * دقنلا و  لها  دنع  تباثلا  ثیدحلا  اذه  نسح  دق  رابغ * هل  قشی  يذلا ال  مهیدقنم  ۀـعقاب  و  رابکلا * مهیثدـحم 
و رابحالا * مالعالا  ءالوه  راثآ  حفـصت  نم  هیف  يرتمی  و ال  رابخالا * ثیداحالا و  ةدقن  تادافا  سرام  نم  هیف  باتری  الف  رابتخالا * ربسلا و 

رابتلا بابتلا و  ءاولغ  یف  ءایمعلا  نتم  یطتما  نم  ّالا  هیف  حدقی  و ال  رابج * هحرج  ءامجعلاک و  لسرتسا  نم  الا  هیف  حرجی  ال 

متشه دون و  دص و  هجو 

اهذخا دقف  ۀیدنبشقنلا  ۀقیرطلا  ۀلـسلس  اّما  هتفگ و  دانـسالا  ولع  ۀفرعمب  دادما  هلاسر  رد  یعفاشلا  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  هکنآ 
نع وه  يدنبـشقنلا و  ینامثعلا  نیدـلا  جات  فراعلا  خیـشلا  نع  اهذـخا  وه  ریـشقاب و  هَّللا  دـبع  هخیـش  نع  یلاـعت  هَّللا  هظفح  دـلاولا  خیـشلا 

وه یکنکمالا و  یکجاوخ  یلوملا  نع  وه  یقاب و  دمحم  هجاوخلا 
444 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بوقعی خویـشلا  خیـش  نع  وه  رارحا و  هَّللا  دـیبع  مظعـالا  ثوغلا  نع  وه  دـهاز و  دّـمحم  یلوملا  نع  وـه  دـمحم و  شیورد  یلوـملا  نع 
اباب هجاوخلا  نع  وه  لالک و  دیسلا  نع  وه  دنبشقنب و  فورعملا و  نیدلا  قحلا و  ءاهب  هجاوخلا  ریبکلا  ۀجاوخلا  ةرـضح  نع  وه  یخرجلا و 

يرکویرلا فراع  هجاوخلا  نع  وه  يونغفلا و  ریخلا  دومحم  هجاوخلا  نع  وه  ینیتمارلا و  یلع  هجاوخلا  زیزعلا  ةرـضح  نع  وه  یـسامسلا و 
يدمرافلا و یلع  یبأ  خیشلا  نع  وه  ینادمهلا و  بویا  نب  فسوی  نب  بوقعی  خیـشلا  نع  وه  یناودجغلا و  قلاخلا  دبع  هجاوخلا  نع  وه  و 
يدادغبلا و دینجلا  ۀفئاطلا  دیس  يرابدورلا و  یلع  یبأ  بتاکلا و  یلع  یبأ  یبرغملا و  نامثع  خیشلا  یناقرخلا و  نسحلا  یبأ  خیشلا  نع  وه 

یمجعلا بیبح  نع  یئاطلا  دواد  یلا  اهب  لصتی  يرخا  ۀبسن  هرس  سدق  فورعمل  مهنع و  هَّللا  یضر  یخرکلا  فورعملا  یطقـسلا و  يرـسلا 
ملعاف مالکلا  سار  یلا  عجرا  نآلا  انهه  ةروهشم و  ۀفورعم و  ملعلا  ۀنیدم  باب  یلا  هتبـسن  مامت  مهرارـسا و  هَّللا  سدق  يرـصبلا  نسحلا  نع 

تایحتلا لمکا  ةولصلا و  لضفا  هیلع  راونالا  عبنم  نم  هرس  سدق  سیوا  ۀبسنک  یماطـسبلا  دیزی  یبأ  ۀیناحور  نع  ذخا  نسحلا  ابا  خیـشلا  نا 
دوجو عم  قداّصلا  رفعج  مامالا  حیحص و  ریغ  هتبحص  هتمدخ و  یف  فورعملا  قداصلا و  رفعج  ۀیناحور  یلا  نیفراعلا  ناطلس  ۀبسن  اذکه  و 

نیعباتلا یف  ۀعبـسلا  ءاهقفلا  نم  وه  مهنع و  هَّللا  یـضر  قیدصلا  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  نب  مساقلا  همال  هدـجب  لصتی  مارکلا  هئابآ  ۀـثارو  راونا 
هَّللا یّلص  ّیبنلا  ۀبحصب  هفرشت  عم  ناملـس  هنع و  هَّللا  یـضر  یـسرافلا  ناملـس  یلا  بوسنم  وه  نطابلا و  رهاظلا و  ملع  یف  مهلمکا  نم  ناک 
یلا دج  نع  ابا  رفعج  مامالل  يرخالا  ۀقیرطلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  وه  هنع و  هَّللا  یضر  قیدصلا  نع  ۀقیرطلا  ذخا  ملس  هیلع و 

يرهزالا ریمالا  نب  دمحم  نب  دمحم  تسا  هینـس  دزن  ریراحن  ياملع  ریهاشم و  يالمک  زا  يرـصب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  ۀـفورعم و  ملعلا  ۀـنیدم 
أـشنم يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا  نع  اضیا  طاقـسلا  انخیـش  هیوری  هتفگ و  يراخب  حیحـص  رکذ  رد  دوخ  دیناسا  هلاسر  رد  یکلاملا 
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یلا یندملا  یشاشقلا  هخیش  نع  یناروکلا  میهاربا  الملا  نع  هتیاور  اهنم  ةریثک  قرط  نم  هیوری  وه  مرحلاب و  انخیش  رواج  امل  ادلوم  یکملا 
نم هفیلات  ماعل  اخیرات  همسا  ناکف  دانسالا  ولع  ۀفرعمب  دادمالا  هامـس  ملاس و  يدیـس  هدلو  هعمج  يّذلا  تبثلا  یف  لصفم  وه  اّمم  کلذ  ریغ 

اهل و ینزاجا  ۀلاسر  ملاس  خیشلا  هدلو  ّفلاف  يرصبلا  اما  هتفگ و  دانسالا  تامهم  یلا  داشرا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  ۀنس 1126 و  دصق  ریغ 
یناکوشلا یلع  نب  دمحم  ۀتسلا و  بتکلا  لئاوا  هنع  تعمس  روکذملا و  هَّللا  دبع  خیشلا  هدج  نع  رمع  دیسلا  هتیاور  هل  حصت  ام  عیمجب 

445 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم کلذ  يورا  هدیناسا  یف  عومجملا  اهتلمج  نم  یلبابلا و  نیدلا  ءالع  نب  دّمحم  ریخالا  رصعلا  دنـسملا  تافلؤم  هتفگ  رباکالا  فاحتا  رد 
نب هَّللا  دبع  نب  ملاس  هخیش  نع  يدنسلا  ةویح  دمحم  هخیـش  نع  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نب  رداقلا  دبع  ۀمالعلا  دّیـسلا  انخیـش  نع  اهنم  قرط 

ۀفلؤم تاعومجمب  ۀلصتم  دیناسا  یلع  قرطلا  هذه  تلمتشا  دق  هتفگ و  رگید  هدیدع  قرط  رکذ  دعب  فلؤملا و  نع  هیبا  نع  يرـصبلا  ملاس 
انهه روکذملا  دانـسالاب  اهیورا  دانـسالا  ولع  ۀفرعمب  دادمالاب  ةامـسملا  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  دـیناسا  اهنم  قرطلا  دـیناسا  یف 

رداقلا دبع  خیشلا  هخویـش  نم  هتفگ و  ریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  همجرتب  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  هب و  لصتملا 
هَّللا دبع  نب  ملاس  اذـهف  یهتنا  مهریغ  يرـصبلا و  هَّللا  دـبع  نب  ملاس  خیـشلا  يدرکلا و  میهاربا  نب  رهاط  دـمحم  خیـشلا  يردـبلا و  یلع  نب 
الف دانسلا * قیثولا  ربخلا  کلذب  متح  و  دامعلا * عیفرلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  داجمالا * نیرباکلا  مهئاملع  دحا  دادمالا * بحاص  يرصبلا 
ینم نم  الا  هنعطب  مرتجی  و ال  داو * رفق و  لک  یمعلا  نم  ماه  نم  الا  هنع  فدصی  و ال  داع * غاب و  رـش  هلالـضل  حبـصا  نم  ّالا  هنع  فرحنی 

داعملا موی  هاوغطل  یسن  نم  الا  هحدق  یلع  مدقی  و ال  داحلالا * قورملاب و 

مهن دون و  دص و  هجو 

ۀعاسلا طارـشا  یف  هعاشالا  ۀلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  یندـملا  يدرکلا  یجنزربلا  لوسرلا  دـبع  نب  دـمحم  هکنآ 
هدرک و لقن  هفینح  وبا  زا  رـضخ  ملعت  باب  رد  هعوضوم  تیاکح  يراق  یلع  فینـصت  يدهملا  بهذم  یف  يدرولا  برـشملا  ۀلاسر  زا  الوا 

نا هلـصاح  ذإ  نیدـلا  داسف  یف  نیعاسلا  نیدـحلملا  ضعب  مالک  هنحل  هتکاکر و  عم  اذـه  نا  یفخی  ـال  یلع و  خیـشلا  لاـق  هتفگ  نا  زا  دـعب 
ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  هقح  یف  یلاعت  هَّللا  لاق  يذلا  رضخلا 

یبأ نم  رضخلا  هملعت  ام  نینس  ثلث  یف  رضخلا  نع  ذخا  ثیح  ذیملتلا  مهف  عرسا  ام  ۀفینح و  یبأ  ذیملت  مالسلا  هیلع  یـسوم  هنم  ملعت  دق  و 
كردا هنا  رـضخلا  نم  بجعلا  مث  ۀیفنحلا  تاقبط  یف  ادودـعم  سیل  يریـشقلا  مساقلا  ابا  نا  هنم  بجعا  ۀنـس و  نیثلث  یف  اتیم  ایح و  ۀـفینح 

مهضرفا و دیز  ۀباحصلا و  یضقا  ملعلا و  ۀنیدم  باب  یلعک  ۀباحـصلا  ءاملع  نم  مالـسالا و ال  هنم  ملعتی  مل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا 
ءاطع ۀـنیدملاب و  بیـسملا  نب  دیعـس  ۀعبـسلا و  ءاهقفلاک  نیعباتلا  ءامظع  نم  مارحلا و ال  لـالحلاب و  مهملعا  لـبج  نب  ذاـعم  مهءرقا و  یبأ 

اّمم ال اذـهف  لاق  ۀـفینح  یبأ  رمع  رخاوا  یف  اهلئاسم  ملعت  یتح  ۀعیرـشلاب  هلهجل  یـضر  دـق  ماـشلاب و  لوحکم  ةرـصبلاب و  نسحلا  ۀـکمب و 
لقع ۀلق  یلع  الیلد  اهولعج  ۀیرخـسلا و  هجو  یلع  ۀلاقملا  هذه  اوذخا  بهاذـملا  ءاملع  ّنا  یتح  ۀفیخـسلا  لوقعلا  یلع  یتح  هنالطب  یفخی 

هذهب ضری  مل  مهنم  ادحا  ّنا  اوملعی  مل  ثیح  ۀیفنحلا  ۀفئاطلا 
446 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تضرعا ینا  ّالا  القتسم  اباتک  راصل  هلوقعم  ناصقن  یلع  ۀلادلا  هیناعم  هینابم و  یف  ءاطخلا  نم  هلوقنم  یف  امل  تضرعت  ول  مث  ۀیلکلاب  ۀیـضقلا 
َنِیلِهاْجلا  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُخ  یلاعت  هلوقل  احفص  هنع 

يراقلا یلع  خیـشلا  ۀـمالعلا  مالک  نم  هلقن  ام  اندرا  اـم  یهتنا  يراـقلا  ۀـلاسر  نم  دوصقملا  مـالکلا  ماـمت  لـقن  دـعب  یجنزربلا  لاـق  نا  یلا 
لیلخ دمحم  تسا  هینـس  دزن  نیققدـم  هلجا  نیققحم و  رباکا  زا  یجنزرب  دـمحم  ۀـسافنلا و  ۀـیاغ  یف  وه  یفخلا و  فطلب  هَّللا  هلماع  یفنحلا 

بـسنلا لصتملا  دیـسلا  دبع  نب  ردنلق  نب  لوسّرلا  دبع  نب  دیـسلا  دبع  نب  لوسرلا  دبع  نب  یجنزربلا  دمحم  هتفگ  رردـلا  کلـس  رد  يدارم 
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دلو مامهلا  دـحوالا  ریرحنلا  ققدـملا  ققحملا  دـلوملا  لصالا و  یجنزربلا  یعفاـشلا  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  اندّیـسب 
أرق مولعلا و  ۀیقب  یف  جرخت  هب  هدلاو و  یلع  هدوجو  نآرقلا  أرق  اهب و  أشن  فلا و  نیعبرا و  ۀنس  لوالا  عیبر  رشع  یناث  ۀعمجلا  ۀلیل  روزرهشب 

کلس هتبحصب و  عفتنا  یناروکلا و  نسح  نب  میهاربا  نیققحملا  ۀمتاخ  مزال  یناروکلا و  فیرـش  دمحم  الملا  مهنم  ۀعامج  یلع  هدالب  یف 
ذخاف ءاملعلا  نم  اهب  نمع  ذخا  رـصم و  ۀینیطنطـسق و  قشمد و  دادـغب و  ناذـمه و  لخد  یـشاشقلا و  دـمحا  یفـصلا  دـی  یلع  موقلا  قیرط 

رداـقلا دـبع  یلبنحلا و  یقاـبلا  دـبع  نع  قشمدـب  یبـکاوکلا و  دـمحم  یـضرعلا و  ءاـفولا  یبأ  نع  بلج  یحالـسلا و  دـمحا  نع  نیدراـمب 
یمجعلا دمحا  ینانعلا و  دمحم  یحازملا و  ناطلس  یسلماربشلا و  یلع  یلبابلا و  دمحم  نع  رصمب  جلدم و  خیشلا  نع  دادغبب  يروفـصلا و 

دبع يرفعجلا و  یـسیع  يرغتلا و  یبیقعلا  یلع  یعیبرلا و  یلع  يدـیبزلا و  نامعج  نب  قاحـسا  خیـشلاک  اـمهیلإ  نیدـفاولا  نع  نیمرحلاـب  و 
راهنا اهنم  ۀبیجع  فیناصت  فلا  اهئاسؤر و  ةارـس  نم  راص  سیردتلل و  ردصت  ۀفیرـشلا و  ۀـنیدملا  نطوت  مث  مهریغ  یـساملجسلا و  کلملا 

ۀیفاشلا حرش  ۀیفاعلا  حلطصملا و  ۀیفلا  یلع  احرش  ضفاورلا و  ضفاونلا  ۀعاّسلا و  طارشا  یف  ۀعاشالا  يواضیبلا و  ریسفت  حرش  یف  لیبسلسلا 
يواضیبلا و ۀحتاف  حبص  یلع  يواضلا  دوقعلا و  لئاوا  ریـسفت  یف  دوعـصلا  ةاقرم  حاتفملا و  صیخلت  رـصتخم  صیخلتلا  صلاخ  لمکی و  مل 
هلهسا و ظفل و  بذعا  تقو و  عرسا  یف  ۀلکشملا  لئاسملا  نع  ۀبوجالا  یلع  رادتقا  ةوق  هل  تناک  ةولـصلا و  یف  ۀلمـسبلاب  ةرهجلا  یف  ۀلاسر 

ۀنیدملاب نفد  فلا و  ۀـئام و  ثالث و  ۀنـس  مرحم  ةرغ  یف  هتافو  تناک  المع و  املع و  ملاعلا  دارفا  نم  ناک  دـقف  ۀـلمجلاب  هلمکا و  هزجوا و 
رهبملا ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  ۀـعاربلا * لامکلل و  مهدـنع  زرحملا  مهملاـع  ۀـعاشالا * بحاـص  یجنزربلا  اذـهف  یهتنا  یلاـعت  هَّللا  همحر 

قلم هنع  دئاحلا  و  ۀعانشلا * عنشا  هسفن  یلع  بلاج  هنع  ضرعملاف  ۀعانصلا * باحصا  دنع  ققحتلا  ّمتا  ققحتملا  ۀعانسلا *
447 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعاظفلا عظقا  یف  هدیب 

مدص ود  هجو 

یهاوخ لیـصفتب  یتادـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  وا  هیلاغ  رثام  هیلاع و  رخافم  هک  یناشخدـبلا  یثراحلا  ناخدـمتعم  نب  دـمحم  ازرم  هکنآ 
هتفگ و راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حص  امب  راربالا  لزن  رد  دینش 

یف میعن  وبا  رمع و  نبا  یلع و  نع  مکاحلا  امهیلک و  نع  یناربطلا  رمع و  نبا  نع  يدع  نبا  یلیقعلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  رازبلا  جرخا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  اولاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  ۀفرعملا 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اعوفرم  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  ۀیاور  یف  یناربطلا  داز 
امهیلوق فالخ  باوصلا  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  تاعوضوملا و  یف  هرکذف  يزوجلا  نبا  هفلاخ  مکاحلا و  يار  یلع  حیحص  ثیدحلا  اذه  و 

وه عوضوم و  حیحص و ال  نسح ال  ثیدحلاف  اعم 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ظفلب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نع  ۀیلحلا  یف  میعن  یبأ  يذمرتلا و  دنع 

مکی دص و  ود  هجو 

هملع یف  رشع  عبارلا  لصفلا  هتفگ  ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  زین  هکنآ 
یف میعن  وبا  یلع و  رمع و  نبا  نع  مکاحلا  امهیلک و  نع  یناربطلا  رمع و  نبا  نع  يدع  نبا  یلیقعلا و  هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  رازبلا  جرخا 
نع يرخا  ۀیاور  یف  یناربطلا  داز  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  اولاق  مهنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  ۀفرعملا 

اعوفرم هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  ۀـیلحلا  یف  میعن  وبا  يذـمرتلا و  هجرخا  هباب و  نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اعوفرم  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا 
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اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ظفلب 
یف هداریا  یف  يزوجلا  نبا  بصی  مل  حیحـص و  مکاحلا  لاق  لب  نسح  ثیدـح  ثیدـحلا  اذـه  نا  یلا  نیثدـحملا  یققحم  رثکا  بهذ  لوقا 

تاعوضوملا

مود دص و  ود  هجو 

هتفگ نیبحملا  ۀفحت  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  هکنآ 
نیریخألا الک  نع  یلع ك  نع  ۀفرعملا  یف  مع  رمع  نبا  نع  دع  بط  قع  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  سطر  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

اعم امهیلوق  فالخ  باوصلا  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  تاعوضوملا و  یف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  هفلاخ  مکاحلا و  هححـص  ثیدـحلا  اذـه  لوقا 
عوضوم حیحص و ال  نسح ال  ثیدحلاف 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
ححص و  لیلجلا * ثیدحلا  اذه  يور  دق  لیجبتلا  هیونتلا و  یقلتملا  مهذبهج  و  لیبنلا * مهرباک  یـشخدبلا  اذهف  یهتنا  سابع  نبا  نع  بط 

الف لیلـضتلا * عیدـختلا و  يوذ  هوجو  هتاحیرـصتب  ّربغ  و  لیوستلا * عیملتلا و  لها  فونا  هتادافاب  مغراـف  لـیمجلا * نسحلا  ثیدـحلا  اذـه 
لیبولا باذعلا  میلالا و  لاکنلا  كرد  هنایغطل  محتقا  نم  الا  هجف  نع  دیحی  و ال  لیبسلا * ءاوس  هناودعل  أطخأ  نم  الا  هجهنم  نع  بکنی 

موس دص و  ود  هجو 

یهاوخ یتادـلجم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  زین  وا  ناـکم  ومـس  ناـش و  تلـالج  هک  یـضترملا  بقاـنم  یف  یلعلا  جراـعم  رد  ملاـع  ردـص  هکنآ 
هتفگ تفایرد 

انا يرتسلا  یسوم  نب  لیعامسا  انث  اعم  ریرج  نبا  يذمرتلا و  لاق 
448 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع ع  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  نع  یمورلا  رمع  نب  دمحم 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  و 

فرعی یحبانصلا و ال  هیف  اورکذی  مل  کیرش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهضعب  يور  رکنم و  ۀخـسن  یف  بیرغ و  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  لح 
دق هدنـس و  حیحـص  يدنع  ربخلا  اذه  ریرج و  نبا  لاق  یهتنا و  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذـه 

هیلع و هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  ّیلع  نع  جرخم  هل  فرعی  ربخ ال  هنا  امهدحا  نیتلعل  حیحـص  ریغ  امیقـس  نیرخآلا  بهذم  یلع  نوکی  نا  بجی 
یّلـص ّیبنلا  نع  ربخلا  اذه  ۀیاور  یف  ایلع  قفاو  دق  ۀجح و  هلقنب  تبثی  نمم ال  مهدـنع  لیهک  نب  ۀملـس  نا  رخآلا  هجولا و  اذـه  نم  ّالا  ملس 

هریغ ملس  هیلع و  هَّللا 
لاق لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انث  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  انث  يرازفلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  ینثدـح 

يزارلا یسوم  نب  میهاربا  ینثدح  اهباب  نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
نبا دروا  دق  ریرج و  نبا  مالک  یهتنا  ثیدـحلا  اذـه  ریغ  هنم  تعمـس  هفرعا و ال  خیـشلا ال  اذـه  هلثم  هدانـساب  ۀـیواعم  وبا  انث  ءارفلاب  سیل  و 
نع هخیرات  یف  طخ  يور  دانـسالا و  حیحـص  لاق  سابع و  نبا  ثیدـح  جرخا ك  سابع و  نبا  یلع و  ثیدـح  تاـعوضوملا  یف  يزوجلا 

نیدلا حالـص  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هنا  سابع  نبا  ثیدح  یف  دع  لاق  حیحـص  وه  لاقف  سابع  نبا  ثیدـح  نع  لئـس  هنا  نیعم  نب  ییحی 
ظفاحلا لاق  ردصلاب و  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  ۀحداق  ۀلعب  کلذ  یف  اوتای  مل  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذـلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دـق  یئالعلا 
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لوقلا قلطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدـحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  لقا  مکاحلا  كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدـحلا  اذـه  هناـسل  یف  رجح  نبا 
تاعوضوملا یف  هرکذ  يزوجلا و  نبا  هفلاخ  حیحص و  هنا  لاق  كردتسملا و  یف  هجرخا ك  ثیدحلا  اذه  يوتفلا  یف  لاق  عضولاب و  هیلع 

کلذ نایب  بذکلا و  یلا  طحنی  ۀحـصلا و ال  یلا  یقتری  نسحلا ال  مسق  نم  ثیدحلا  نا  اعم و  امهلوق  فالخ  باوصلا  بذـک و  هنا  لاق  و 
ریرج نبا  حیحـصت  یلع  تفقو  نا  یلا  ارهد  باوجلا  اذـهب  بیجا  تنک  دـق  یهتنا و  کـلذ  یف  دـمتعملا  وـه  اذـه  نکل  ـالوط و  یعدتـسی 
یلا نسحلا  ۀبتر  نع  ثیدحلا  عاقتراب  تمزج  یلاعت و  هَّللا  ترختساف  سابع  نبا  ثیدحل  حیحـصت ك  عم  راثالا  بیذهت  یف  یلع  ثیدحل 

و لجالا * لیلجلا  مهردص  ملاعلا  ردص  دـمحم  اذـهف  یهتنا  هَّللا  همحر  یطویـسلل  عماوجلا  عمج  یف  اذـک  ملعا  یلاعت  هَّللا  ۀحـصلا و  ۀـبترم 
باحصا ۀفاش  لصاتسملا  یطویـسلا  مالک  للعلل * حیزملا  ثیدحلا  اذه  تابثا  یف  دروا  دق  للجلا * میظعلا  لضفلل  مهدنع  زرحملا  مهرباک 

بکانلا و  لمعلا * ئیس  رز  هیغل و  بقتحم  هنع  ضرعملاف  لطخلا 
449 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ددـس ریغ  یف  هراوبل  لسرم  هیف  تنعتملا  و  لـلزلا * راـثعلا و  نتم  ههمعل  بکار  هیلع  لـماحتملا  و  لـما * ءاـجر و  ّلـک  یف  هغیزل  قفخم  هنع 
لمهلا ۀلسرمک 

مراهچ دص و  ود  هجو 

هدرمش و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هققحتم  بقانم  هتباث و  لئاضف  زا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ 
ریما باـنج  لـئاضف  رکذ  رد  نینیعلا  ةرق  رد  هچناـنچ  هدرک  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنجب  ار  نآ  متح  عطقب و 

هک دنداد  یهاوگ  ملعب  ار  وا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

یهتنا یلع  مکاضقا  هک  اضق  رد  قوفتب  و 

مجنپ دص و  ود  هجو 

هلا و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ینعی  لاق  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رکذ  رد  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  هکنآ 
ملس

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
یهتنا

مشش دص و  ود  هجو 

رـشتنم قاـفآ  رد  دوخ  ربماـغیپ  هطـساوب  ار  دوخ  نید  هک  تساوـخ  یلاـعت  يادـخ  هعباـس  هتکن  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاـش  زین  هکنآ 
كرابم نابز  رب  سپ  دشابیمن  روصتم  دننک  تیاور  نارق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  زا  هک  ءارق  املع و  نودب  ینعم  نیا  دنادرگ و 

هلزنمب لئاضف  نآ  ناشیزا و  نارق  ملع و  ذخا  رب  دشاب  ثح  ات  تخاس  رهاظ  هباحص  زا  تعامج  لئاضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ 
نیرد دنـسانشب و  لاح  رب  ار  لاوقا  يراب  تخانـش  دناوتیمن  لاوقاب  ار  لاجر  هک  یموق  ات  اهدوخ  هذمالت  يارب  تسنیثدحم  ياهمان  تزاجا 

تسرهاظ ثیدح  بتک  زا  هکنانچ  دناكرتشم  هباحص  ياملع  عیمج  لئاضف 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
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باب نیزا  زین  ذاعم  مارحلا  لالحلاب و  ملعا  یبأ و  مکأرقا  تسباب و  نیزا 

متفه دص و  ود  هجو 

باب رد  ياج  دومرف  هراشا  شتفصب  یکی  ره  صاصتخاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  هتفگ و  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  هکنآ 
دومرف یضترم ع  باب  رد  نیدلا و  هتلّواف  هدومرف  قوراف 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع و  مکاضقا 
نانچمه زین  تمکح  تسنهذ و  لاقتنا  تعرس  رب  فوقوم  اضق  هک  اریز 

متشه دص و  ود  هجو 

هتفگ نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  هکنآ 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلوق و 

هک تسرئاظن  ار  ثیدح  نیا  مییوگ 
دبع مأ  نبا  یضر  ام  مکل  تیضر  رمع  رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذلاب  اودتقا  ءاریمحلا  هذه  نع  ملعلا  عبر  اوذخ 

ینعم رب  وا  لمح  سپ  دنکب  وا  راکنا  یسک  هکنآ  زا  تسرهشا  باب  نا  رد  هباحص  زا  يرایسب  رب  وا  مدقت  هینید و  مولع  رد  یضترم  لامک  و 
تسین نیعتم  تسا  هدرک  دصق  ههبش  بحاص  هک 

مهن دص و  ود  هجو 

هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثآم  رکذ  رد  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  هکنآ 
بابلا تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نم  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  و 

مهد دص و  ود  هجو 

دوخ فارتعاب  هکنآ 
450 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عوضوم هک  هلاسر  رد  بطاخم  هچنانچ  هدومن  تابثا  تیاور و  دوخ  فیناصت  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هَّللا  یلو  هاش  هک  تستباث  بطاخم 
نینمؤملا ریما  ترـضح  بقانم  رد  دیامرفیم و  يولهدـلا  ناخیلع  قشاعل  یبقعلا  ةریخذ  یف  ام  یلع  تسدوخ  دـجام  دـلاو  هدـیقع  نایب  نآ 

ۀصاخ
ینقراف دقف  یلع ع  ای  کقراف  نم  کنم و  انا  ینم و  تنا  مخ و  ریدغ  ثیدح 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  کیلإ و  کقلخ  بحاب  ینتئا  ثیدح  و 
ةرجفلا لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  ثیدح  و 

نآ تحـص  رد  نیثدحم  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 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 359 

http://www.ghadirestan.com


یهتنا هدومرف  تیاور  هحیحص  قیرطب  ار  هعقاو  دنچ  یضترم  ترضح  تامارک  زا  دناهدومن و  نآ  تحـصب  مکح  هدرک  لقن  هدمع  ناثدحم 
حضاو راید  نیا  نیننستم  دزن  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  جراعم  ومس  راهتشا و  دانتسا و  دیزم  جرادم و  ولع  رابتعا و  دامتعا و  لامک  هچ  رگا  و 
تادافا ربانب  هک  راثآ  تلالج  تارابع  زا  يرطش  راصبا  مالحا و  لها  هلمج  فارطتسا  راصما و  رگید  لها  فاقیا  ربانب  نکیل  تسراکشآ  و 

باـبلا و لوقع و  ریحم  هک  شیوخ  لـئاضف  زا  یـضعب  هَّللا  یلو  دوـخ  ددرگیم و  موـقرم  تسوا  تمظع  تلـالجب و  نذوـم  تارـضح  نیا 
ياب لج و  زع و  هَّللا  دـمحا  ناسل  ّياب  میهفت  هتفگ  هیهلا  تامیهفت  رد  هچنانچ  هدرک  نایب  تسبارغتـسا  باجعتـسا و  تریح و  دـص  بجوم 

اهرساب تالامکلا  نم  توکلملا  برق  یف  ینقزر  ام  یلع  هیلع  ینثا  ظفل 
هدمح  بجاو  تیفوتسا  امل  اناسل  ةرعش  تبنم  لک  یف  یل  نا  ول  و 

ءامـسلا و نم  ریبدـتلا  ملع  ءاضقلا و  ملع  یل  لصح  هنا  ینحنم  ام  لواـف  غابـصنالا  نولتلا و  قیقحتلاـب و  لـب  طـقف  ملعلاـب  کـلذ  نکی  مل  و 
لیحلا انب  تقاض  امل  لعفلاب  کلذ  ضعب  تعقو  کلملا و  یف  فرصتلا  ةوق  یف  تدجو  ۀکئالملا و  نم  نیبرقملا  غبـصب  تغبـصناف  ضرالا 

ۀکئالملا و نم  عرشلا  یلماح  رودص  ۀعیرشلا و  عبنم  قداصت  لبق  نم  ۀمسنلا  ءاعد  یف  عرشلا  ملع  لصح  مث  بابلا  حتفب  بقلملا  انرفس  یف 
تاماقم یل  لصح  مث  ضئارفلا  برق  یف  هانمهف  مث  ۀمکحلا  ةرود  یف  عرشلا  انقذ  انک  انا  امک  ۀبترملا  ۀیجراخلا  بابـسالاب  لامکلا  طالتخا 

ذئنیح اهنایبت و  یلع  ردـقن  مل  نا  انل و  لصحف  کلذ  ریغ  اما  اهریغ و  نع  ةزاتمم  ةدرفنم  اهانملعف  ۀلـصأتملا  تـالامکلا  اـّماف  مهلک  ءاـیبنالا 
اهریغ ۀیددجملا و  داشرالا و  ۀیاصولا و  ماقم  انمقاف  ءاملعلا  ءایلوالا و  ۀباحصلا و  تاماقم  یل  لصح  مث  اهب  انغبصنا  مهتاعیرشت و  یلع  انیتا 
اهباوبا یلع  ۀضغ و  ۀقیدح  انیار  مث  مهتاماقم  مهلاوحا و  یف  لسرلا  لاثتما  اهب  یتلا  ةرخأتملا  ۀقیرطلا  انیتوا  مث  اهنایب  نع  ریرحتلا  قیضی  اّمم 

انلاخداب یبرعلا  دیسلا  رما  یتح  اهنع  اننوعنمی  برعلا  نم  لاجر 
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ةرم هیف  انللحمـضا  هتجل و  یف  انقرغتـسا  دـق  ّالا و  تاماقملا  ءالؤه  نم  اماقم  ربعن  مل  انا  نملعا  کلملا و  ریغ  ۀـیراعلا  اهانلخدـف و  اـنمارکا  و 
ناف قیقحتلاب  الا  ۀمیدقلا  ءامـسالا  ۀکئالملا و  ءامـسا  قداصت  لبق  نم  اماقم  ربعن  مل  ۀـقافالا و  تعقو  مث  کلذ  نم  رثکا  وا  اعوبـسا  ةدـحاو 

ۀباحـصلا و قئاقح  ساکعنا  لبق  نم  ءایبنالا و  نم  نیبرقملا  ءامـسا  قداصت  لبق  نم  هاـنربع  اـم  اـما  کـلذ و  نم  رثکا  قیطت  ـال  رـشبلا  ةأـشن 
ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  يدیلقت  قیقحت  کلذف  طقف  قداصتلا  اهیف  عقو  روما  الخ  ام  ادیلقت  نوکی  نا  هبشیف  ءایلوألا 

یف اهرمع  یف  هَّللا  كراب  یتدلاو  تأر  میهفت  هتفگ  تامیهفت  رد  زین  اققحم و  لب  دحال  ادلقم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نکی  مل  و 
یف لمحی  رخآ  رئاط  ءاج  مث  بهذلاب  هَّللا  مسا  اهیلع  ةذـغاک  هراقنم  یف  لمحی  هرـس  سدـق  یبأ  یلا  ءاج  لکـشلا  بیجع  ارئاط  ّنأک  مانملا 

هب تعطقنا  اهنکل  اّیبن و  کتلعجل  انکمم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دعب  ةوبنلا  ناک  ول  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اهیف  يرخا  ةذغاک  هراقنم 
یبأ لاقف  یطوطلاک  رـضخا  هدسج  رئاس  یناثلا  مامحلا و  لثم  ربغا  هدسج  رئاس  رمحا و  هراقنم  ناک  لوالا  رئاطلا  اهانعمب و  وا  ظافلالا  هذه 

قح یف  ةراشبلا  نا  مانملا  کلذ  یف  یملع  ناک  یتدـلاو و  تلاق  ایلو  نوکیـس  هنا  كانملع  انک  انا  ّیلا  راـشا  كدـلوب  يرـشبا  هرـس  سدـق 
ةذـغاکلا لاقی  نا  ۀـمکحلا  نیناوق  هیـضتقت  امک  ریبعتلا  قح  لوقا و  اهیلع  اهبتـشم  رمالا  ناک  کیف و  اهناب  رعـشی  هرـس  سدـق  هلوق  کـیبا و 

فراعملا و رکذـب  لوغـشم  ریغ  ناک  هنالف  اهلماح  ةربغ  اما  هیف  اقرغتـسم  هَّللا  یف  ایناف  ناک  هناـف  هرـس  سدـق  یبأ  لاـمک  یلا  ةراـشا  یلوـالا 
تالامک حیرـشت  ءاقلت  نم  هتیتوا  يذلا  یلامک  یلا  ةراشاف  يرخالا  ةذغاکلا  اما  اهحیـصف و  ریغ  توصلا  نسح  ۀـتخافلا  مامحلا و  کلذـک 

نیح اذـه  ناک  اهتوص و  عطقت  حـصفت و  یطوطلا  نا  امک  فراعملاب  یحاضی  ـالف  اـهلماح  ةرـضخ  اـما  مالـسلا و  ةولـصلا و  مهیلع  ءاـیبنالا 
ره رد  هقیفوت  هَّللا و  دـمحب  ار  ریقف  نیا  هتفگ و  ریبـک  زوـف  رد  هَّللا  یلو  زین  میحرلا و  نمحرلا  نیملاـعلا  ّبر  هّلل  دـمحلا  نبللا و  نع  تمطف 

لالقتـسا و زا  یعون  تسا و  هدـمآ  تسدـب  نآ  عورف  زا  هحلاـص  هلمج  نا و  لوصا  رثـکا  تسا و  هدـش  لـصاح  یتبـسانم  نونف  نیزا  کـی 
ضیف يایرد  زا  ریـسفت  نونف  زا  رگید  نف  هس  ود و  تسا  هتـسب  تروص  دـشاب  بهاذـملا  یف  داهتجاب  ههبـش  هک  یهجوب  یباب  ره  رد  قیقحت 

هیلع هَّللا  یلص  متلاسر  ترضح  حوتف  رپ  حور  سیوا  هکنانچ  میظع  نارق  هطـساویب  درگاش  نم  یـسرپ  تسار  رگا  تسا  هتخیر  رطاخب  یهلا 
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مایمظع  ةالص  هطساویب  ریذپرثا  هکنآ  اب  هیبش  ماینسح  هبعک  هطساویب  دیفتسم  هکنآ  دننام  ملس  و 
هدمح  بجاو  تیفوتسا  امل  اناسل  ةرعش  تبنم  لک  یف  یل  نا  ول  و 

انخیش انعمس  دقل  هتفگ و  بیبحلاب  ۀنسحلا  ةوسالا  یف  بیبللا  تاسارد  رد  نیما  دمحم  نب  نیعم  دمحم  و 
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ۀحیحصلا ثیداحالا  نم  اثیدح  لوقی  یعدی و  یلاعت  هَّللا  همحر  يولهدلا  میحرلا  دبع  نب  هَّللا  یلو  لجالا  خیشلا  هتقو  فراع  دنهلا و  ملاع 
همولع هقئاقح و  تاکربب  انعفن  یلاعت و  هَّللا  همحر  لاق  ام  یلع  رمالا  هیلإ و  اوبهذ  امف  مهیلع  ۀجح  نوکی  مهعمجاب  ۀعبرالا  ءاملعلا  یلع  دری 

هرهد املع  ةودـق  يارلا  اذـه  یلع  انقفاو  دـق  عامجالا و  ۀـّیجح  یف  انل  يدـب  ام  اذـه  هتفگ  بیبللا  تاسارد  رد  نیعم  دـمحم  زین  هلاوحا و  و 
ءاضتراب بقلملا  دمحم  یلع  وبا  خلا و  میحرلا  دبع  نب  هَّللا  یلو  خیـشلا  دـنهلا  دالب  ماما  لمکالا  یف  یفوصلا  لجالا  خیـشلا  اننامز  بوسعی 

هدومن و دراو  هزاجتسا  رب  لمتشم  لوسرلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  رمع  مانب  دوخ  بوتکم  دانـسالا  جرادم  رد  يراخبلا  يومافوجلا  يرمعلا 
لوقنملا و لوقعملا و  نم  ۀیـسردلا  بتکلا  لیـصحت  دـعب  ینا  كایؤرب  ینیع  هَّللا  رقا  كاـفخی  ـال  يدیـس  اـی  تسروطـسم  بوتکم  نآ  رد 

امهریغ ریسفتلا و  ثیدحلا و  بتک  ضعب  ۀیاور  ةزاجاب  تفرشت  نانبلاب  مهیلإ  راشملا  نایعألا  ةذتاسالا  نم  دنهلا  دالب  نم  لوصالا  عورفلا و 
یبأ هّللاب  فراعلا  یلا  ضعبلا  يولهدلا و  قحلا  دبع  ّيوبّنلا  ثیدحلا  داقن  لجالا  خیشلا  یلا  دانسالا  نوعفری  مهـضعبف  نأشلا  اذه  ءاملع  نم 

باوجب دانـسالا  جرادم  رد  زین  ةاورلا و  ةرثک  الإ  تازاجالا  هذـه  یف  بیع  يولهدـلا و ال  هابتنالا  لیمجلا و  لوقلا  بحاص  هَّللا  یلو  ضیفلا 
وه ینزیجتـسی و  هنا  يالوم  رکذ  دق  تسروکذـم و  نا  رد  هک  هدرک  لقن  یبوتکم  لوسرلا  دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  رمع  زا  دوخ  طخ  نیا 
امه ناذـللا  نایولهدـلا  هیف  فیک ال و  زاوعالا  نع  ینغملا  یفاکلا  دنـسلا  نم  هل  امل  زاجم  هل  انا  زیجملا و  نوکی  ناب  قیقحلا  هنا  ینم و  ریخ 
دزن هدیقع  نیرب  ترتع  لاوقا  باتک و  لئالد  هتفگ و  اقباس  تعمـس  امک  هفحت  باتک  نیمه  رد  بطاخم  دوخ  نانیع و  ثیدـحلا  لها  دـنع 

ترتع لاوقا  تما و  عامجا  تنـس و  باتک و  زا  ار  لئالد  نارازه  ءافلخلا  ۀـفالخ  نع  ءاـفخلا  ۀـلازا  باـتک  رد  هچناـنچ  تسدوجوم  ناـشیا 
باتک نیا  فنصم  هتفای و  جرد  تسرارسا  نیا  نارحبتم  رطاوخ  تیعمج  هیامرس  راگزور و  نادنمـشناد  شوگ  هیاریپ  هک  یقوس  یبیرقتب و 

زین هلاـسر  نیا  مقار  تفگ  ناوت  يوـبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تاـیآ  زا  یتـیآ  تشاد  تنوکـس  هنهک  یلهد  رهـش  رد  هک  ار  باطتـسم 
رکذ نا  رد  هک  ترابع  نیزا  یهتنا  ریخ  هَّللا  هازج  هدرک  رپ  نماد  راـنک و  شنیگنر  تاریرقت  ياـهلگ  زا  هدـش و  فرـشم  وا  تراـیزب  اـهراب 
ءانـس تلزنم و  ولع  تبترم و  ومـس  تیاهن  التعا و  تلالج و  لضف و  لامک  هدرک  دوخ  توبن  وا و  توبا  هقالع  ياـفخاب  دوخ  دـجام  دـلاو 
ۀفاطل حاضیا  رد  ناخ  نیدـلا  دیـشر  تسادـیپ و  نشور و  افخلا  ۀـلازا  باتک  انث  حدـم و  تمظع  تیاغ  نا  زا  زین  تسرهاظ و  هَّللا  یلو  هاش 

نیا ناینس  عوبتم  تیارد و  تیاور و  ءامس  نیدعـس  تیاده و  کلف  نیرین  هک  شدجام  دلاو  هفحت و  بحاص  دزن  بهذم  نیا  هتفگ  لاقملا 
تسروجهم دنراد  ناشیا  عباوت  ناشیا و  بناجب  نخس  يور  هعیش  تارضح  دنادالب و 
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هَّللا مرک  نآ  هدـننک  بس  بانجیلاع و  لوسر  تفالخ  يارب  بام  تیـالو  ریما  تقاـیل  رکنم  هک  تسنیمه  باـنج  ود  ره  نیا  دزن  هب  یتفم  و 

رد ۀغلابلا  هَّللا  ۀجح  باطتسم  باتک  رد  هرس  سدق  ثدحم  هَّللا  یلو  هاش  ترضح  هتفگ  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  زین  خلا و  تسرفاک  ههجو 
دیشر هَّللا  زین  هلقن و  اندرا  ام  یهتنا  ماشلاب  دیزی  لالـضلا  ةاعد  دنیامرفیم و  تسفیرـش  ثیدح  هراپ  هک  لالّـضلا  ةاعد  أشنی  مث  هلمج  حرش 

حرش رد  ۀغلابلا  هَّللا  ۀجح  باطتـسم  باتک  رد  هارث  بیط  هَّللا  یلو  هاش  نیفراعلا  ةودق  نیثدحملا  ةدمع  هتفگ  نیدشارلا  ةزع  رد  ناخ  نیدلا 
نولحتـسی ضرالا  یف  اداسف  ۀّیربج و  اوتع و  ناک  مث  اضوضع  اکلم  مث  ۀمحر  ۀفالخ و  نوکی  مث  ۀـمحر  ةوبن و  ادـب  رمالا  اذـه  نا  ثیدـح 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ةافوب  تضقنا  ةوبنلاـف  لوقا  دـنیامرفیم  هَّللا  اوقلی  یتح  نورـصنی  کـلذ و  یلع  نوقزری  رومخلا  جورفلا و  ریرحلا و 
ینب رما  رقتـسا  نا  یلا  مهملاـظم  ۀـّیمأ و  ینب  تارجاـشم  ضوضعلا  کـلملا  نسحلا و  علخ  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  ةداهـشب  ۀـفالخلا  ملس و 
لاح زا  يردق  لاحلا  هتفگ  نیدشارلا  ةزع  رد  زین  رـصیق و  يرـسک و  موسر  یلع  اهودهم  مهناف  سابع  ینب  ۀفالخ  وتعلا  ۀیربجلا و  سابعلا و 
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ترـضح دجام  دلاو  ینعا  نیفراعلا  ةودق  نیثدحملا  ةدـمع  بانج  دینـش  دـیاب  زین  بانج  نآ  دـلاو  فنـصم و  ترـضح  میظعت  تبحم و  و 
مالکلا یهتنم  رد  رصاعم  یلع  ردیح  يولوم  خلا و  دنیامرفیم  نا  حرـش  مجعلا و  برعلا و  دیـس  حدم  یف  مغنلا  بیطا  هدیـصق  رد  فنـصم 

مولعم داتفا  نا  رب  رظن  هاگ  ره  داتـسرف  نعاطم  ثحب  هب  قلعتم  ریغـص  وزج  دنچ  دیـسر  فلوم  عماسمب  ربخ  نیا  هک  یمد  هتفگ  یمالک  دـعب 
هَّللا رانا  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  نیملاعلا  یلع  هَّللا  ۀجح  نیملکتملا و  دنـس  نیثدحملا  دیـس  نیفلاخملا  مصاق  نیفراعلا  متاخ  باطخب  هک  دش 

ار هَّللا  مهلذـخ  بصاون  يایقـشا  هک  بانج  نآ  يارب  ار  هلثامی  ام  بصان و  ظفل  هدومرف و  راک  ار  يزاردنابز  یلیخ  نیدـلا  موی  یلا  هناهرب 
ثیدح ياملع  هک  تسنآ  هیجوت  نیا  تباصا  رب  هنیرق  هتفگ و  یمالک  دعب  مالکلا  یهتنم  رد  زین  هدومن و  لامعتـسا  دنادیم  قرف  نیرتدب  زا 

حراش حر  يولهد  همالع  دـلاو  نیرحبتم  نیققحم و  ياملع  هلمج  زا  دناهتـسناد  ریظنیب  يوقا و  یلوا و  ار  کلام  ماما  باـتک  هقف  بتک  رد 
یهتنم رد  زین  تسین و  أطوم  زا  يوقا  هقف  بتک  زا  یباـتک  چـیه  زورما  هک  دـش  مولعم  نیقیب  هک  هدومرف  ۀحارـص  یفـصم  رد  هک  تساـطوم 

نینمؤملا ریماب  هن  دوبیم  نیلسرملا ص  دیـس  بانج  اب  ناگرزب  نیا  توادع  هک  تسیابیم  ریدقت  نیرب  کلذ  عم  هتفگ  یمالک  دعب  مالکلا 
يوبن سدقم  تاذ  رافک  حیـضفت  لیلذـت و  رارـشا و  رـسا  لتق و  تالتاقم و  تادـماحم و  همه  نیا  أشنم  هک  اریز  نیرهاط  تیب  لها  رگد  و 

نینیعلا ةرق  بحاص  ینعی  نیرحبتملا  سیئر  لوقعلا و  ۀـیاهن  رد  يزار  نیملکتملا  رخف  ماما  هچنانچ  تامیلـستلا  تاولـصلا و  هلآ  هیلع و  دوب 
بحاص نیفراعلا  ةوسا  نیثدحملا و  ةودق  ترـضح  هتفگ و  كدف  هبه  رکذ  رد  مالکلا  یهتنم  رد  زین  دناهدومن و  داشرا  نیخیـشلا  لیـضفتب 

نینیعلا ةرق 
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نینعال رکذ  رد  رد  نیعلا  ۀلازا  رد  رـصاعم  لضاف  زین  هدشن و  حیحـص  ناب  یتیاور  اج  چیه  تسـضحم  لطاب  هک  هدومرف  نیخیـشلا  لیـضفتب 
هتفگ نیغلا  ۀلازا  رد  زین  يولهد و  هَّللا  یلو  هاش  نیکلاسلا  ءافرعلا  ةودق  نیرحبتملا  نیثدحملا  ةوسا  ترـضح  تسا  هلمجنآ  زا  هتفگ و  دیزی 
ءیش هسمی  قیقحتلا ال  نیع  هتلق  ام  ناءادن  یلعاب  يدانت  اّهناف  ۀیرشع  ینثالا  ۀفحت  فنـصم  دلاو  ۀیربلا  یلع  هَّللا  ۀجح  فیناصت  یلا  يرت  الا 

زین ۀّیبرعلا و  ةرابعلاب  ۀیسرافلا  یف  ءافلخلا  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازاب  یّمسملا  باطتـسملا  باتکلا  یف  هلاق  ام  لوصحم  رکذا  کیکـشتلا و  نم 
هاش نیملاعلا  یلع  هَّللا  ۀجح  ترـضح  فیناصت  زا  هک  ءافلخلا  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازا  ترابعب  ریزگان  سپ  هتفگ  یمالک  دعب  نیغلا  ۀلازا  رد 

یبیر یکـش و  رما  نیرد  ار  یـسک  رگا  هتفگ و  یمالک  دعب  نیغلا  هلازا  رد  زین  منکیم و  لقن  ار  يرورـض  ماقم  هدرک  عوجر  تسهَّللا  یلو 
بحاص دجام  دلاو  هیربلا  یلع  هَّللا  ۀجح  ترـضح  هک  دنادب  دنک و  عوجر  نیخیـشلا  لیـضفتب  نینیعلا  ةرق  باطتـسم  باتکب  هک  دیاب  دشاب 

خـلا و دـیامرفیم  هدرک  ربز  ریز و  ار  یـسوط  لاوقا  روکذـم  باتک  رد  هک  یئاج  امهناهرب  هَّللا  رانا  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  هیرـشع  انثا  هفحت 
مظعم نب  دیهـشلا  نیدلا  هیجو  نب  میحرلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بطق  هَّللا  یلو  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم 

نب کلملا  دبع  نب  اهدب  یضاق  فرع  ریبک  یضاق  نب  مساق  یضاق  نب  نذاوق  یضاق  فرع  نیدلا  ماوق  نب  دومحم  نب  دمحا  نب  روصنم  نب 
نب کـلام  مکاـحلا  رمع  نب  کـلم  حـتفلا  وـبا  نب  کـلماطع  نب  کلمریـش  نب  یتـفملا  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  لاـمک  نب  نیدـلا  بـطق 
دبع نب  نافع  نب  نامیلـس  نب  شیرق  نب  نویامه  نب  ناماه  نب  نامثع  نب  رایرهـش  دمحم  نب  دـمحا  نب  سیجرج  نب  نوراق  نب  کلملداع 

قوراف ترـضح  یناث  هفیلخب  ناشیا  بسن  سپ  داجمالا  رثام  یف  دادمالا  یف  هرکذ  اذـکه  باطخلا  نب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا 
عولط نراقم  لاوش  مراهچ  هبنشراهچ  زور  ریقف  نیا  تدالو  هکنآ  شصخلم  دناهتـشون  فیطل  وزج  دوخ  همجرت  رد  دسریم  هطـساو  یـسب 

تارشبم ناحلاص  زا  هعامج  نیدلاو و  ترضح  دنتفای و  خیرات  نیدلا  میظع  نارای  ضعب  دش  عقاو  مهدزاود  نرق  زا  رـشع  عبرا  ۀنـس  سمش 
هلاسر رد  رگید  تاعقاو  اب  عئاقو  نا  لیصفت  نالخ  هلجا  ناوا و  هزعا و  ضعب  هچنانچ  دندید  نآ  دعب  تدالو و  لبق  ریقف  نیا  قح  رد  رایـسب 

هداتـسیا زامن  رب  راوگرزب  ردـپ  متفه  لاس  رد  تسـشن  بتکمب  دـمآرد  مجنپ  لاـس  نوچ  دـناهدرک  یمـسم  یلجلا  لوقلاـب  هدومن  طوبـضم 
متخ میظع  نارق  لاس  نیمه  رخآ  هک  تسا  هدنام  رطاخ  رد  نانچ  دـشعقاو و  لاس  نیمه  رد  زین  ریهطت  دـندومرف و  نتـشاد  هزورب  دـندرک و 
لاس دـش  هداشگ  هلمجلا  یف  هعلاطم  هار  مدـناوخیم  الم  حرـش  مهد  لاس  رد  مدومن  عورـش  ندـناوخ  تارـصتخم  هیـسراف و  بتک  مدرک و 
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یفرط لاس  نامه  مدش و  لوغشم  هیدنبشقن  اصوصخ  هیفوص  لاغـشاب  مدرک و  تعیب  دلاو  اب  مهدزناپ  لاس  تفرگ  تروص  جوزت  مهدراهچ 
ار ماع  صاخ و  هتخاس و  ایهم  رفاو  ماعط  دلاو  مدناوخ و  يواضیب  زا 
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ةاکـشم ثیدح  ملع  زا  دـش  لصاح  مهدزناپ  رد  راید  نیا  مسر  بسحب  هفراعتم  نونف  زا  غارف  دـندناوخ  سرد  تزاجا  هحتاف  هدرک  توعد 

تـسرادم رد  راب  دـنچ  كرادـم و  يواضیب و  زا  یفرط  مامت و  یبنلا  لئامـش  ةراهطلا و  باتک  ات  يراخب  حیحـص  دـش و  هدـناوخ  نآ  مامت 
هیاقو حرش  هقف  زا  دش و  میظع  حتف  ببس  ینعم  نیا  مدش و  رضاح  ناشیا  تمدخب  ریـسافتب  عوجرب  لوزن  ناش  یناعم و  ربدت  اب  میرک  نآرق 
حرـش زا  یفرط  هیـسمش و  حرـش  قطنم  زا  حـیولت و  حیـضوت و  زا  یفرط  یماسح و  لوصا  زا  ود و  ره  زا  ریـسی  یفرط  الإ  اـهمامتب  هیادـه  و 

نآ ریغ  هیدنبشقن و  لئاسر  زا  هراپ  فراوع و  زا  یفرط  كولس  زا  فقاوم و  حرش  یلایخ و  زا  یفرط  اب  همه  دیاقع  حرـش  مالک  زا  علاطم و 
هـصاخ هعومجم  تایآ  ءامـسا و  صاوخ  زا  صوصنلا و  دـقن  همدـقم  تاعمل و  حرـش  همدـقم  یماج و  يولوم  تایعابر  حرـش  قئاقح  زا  و 

رصتخم و لوطم و  یناعم  زا  الم و  حرـش  هیفاک و  وحن  زا  ۀمکحلا و  ۀیاده  حرـش  تمکح  زا  نوناقلا و  زجوم  بط  زا  دئاوف و  ۀئام  ناشیا و 
هدـش ضیرم  ناشیا  مهدـفه  لاس  دندیـسریم  رطاـخب  نف  ره  رد  دـنلب  نانخـس  ناـیم  نیرد  هرـصتخم و  لـئاسر  ضعب  باـسح  تئیه و  زا 

تیاـهن رد  هک  تسنآ  یلاـع  همه  زا  تمعن  دـندومرف  ررکم  يدـیک  هدـی  هملک  دـنداد و  داـشرا  تعیب و  تزاـجا  دنتـسویپ و  قـح  تمحرب 
هینید بتک  سردب  شیب  امک  لاس  هدزاود  ناشیا  تافو  زا  دعب  تسنامیمن  انباب  ابا  هجوتب  ریقفب  ناشیا  هّجوت  دنتشذگب و  ریقف  زا  يدنماضر 

رون ددمب  رطاخ  داد  رارق  تسناشیا  کسمتم  هک  یثیداحا  ناشیا و  هقف  لوصا  هعبرا و  بهاذم  بتک  هظحالم  دعب  دومن و  تبظاوم  هّیلقع  و 
ثیدح تیاور  نیمرح و  ترواجمب  لاسکی  دش و  فرـشم  جحب  نیعبرا  ثلث و  هنـس  رخآ  رد  نا  زا  دعب  داتفا  نیثدـحم  ياهقف  شور  یبیغ 

هقرخ داتفا و  قافتا  نیگنر  ياهتبحـص  ناشیا  ریغ  ءاملع و  زا  نیمرح  ناـنطوتم  اـب  تشگ و  قفوم  خـیاشم  هریغ  یندـم و  رهاـط  وبا  خیـش  زا 
هجوتم نیعبرا  سمخ و  هنـس  لئاوا  هدرازگ  جح  لاس  نیا  رخآ  دیـشوپ و  تفگ  ناوت  هیفوص  قرخ  عیمج  يواح  هک  رهاط  وبا  خیـش  هعماج 
تعلخ ار  وا  هک  تسنآ  تفـص  نیرب  یمظع  تمعن  دیـسر  نطوـب  تمالـس  تحـص و  فـنک  رد  بجر  مهدراـهچ  هـعمج  زور  دـش  نـطو 

زا ثیدح  هقف  هدرک  عمج  ار  نآ  تسیچ  هقف  رد  یـضرم  هک  دندومرف  داشرا  دندرک و  يو  تسد  رب  نیـسپزاب  هرود  حتف  دـنداد و  تیحتاف 
نآ دناهدروآ و  یلاعت  يادخ  زا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  هچنآ  رئاس  تابیغرت و  ماکحا و  حلاصم  ثیدح و  رارـسا  درک و  داینب  رس 

فرح نیرد  ار  یسک  رگا  نف  نآ  تلالج  دوجو  اب  تسا  هدرکن  ادا  ار  نآ  یسک  ریقف  نیا  نخـس  زا  رتطوبـضم  ریقف  نیزا  شیپ  هک  تسینف 
نیا هک  كولس  هقیرط  هدش و  زئاف  نف  نیا  ریشع  رشعب  هدرک  اهدهج  هچ  اجنآ  نیدلا  زع  خیـش  هک  نیبب  يربک  دعاوق  باتک  وگ  دشاب  ههبش 
لها يامدق  دـئاقع  هدرک و  طبـض  سدـقلا  فاطلا  تاعمه و  رد  ار  نآ  دـندومرف  ماهلا  دوشیم  زئاف  هرود  نیرد  تس و  قح  یـضرم  نامز 

دـنامن و ثحب  لحم  هک  هدومن  ررقم  یهجوب  هتخاس و  كاپ  نایلوقعم  كاـشاخ  سخ و  زا  ار  نآ  هدومن و  تاـبثا  جـجح  لیالدـب و  تنس 
لوط ضرع و  نیاب  یلدت  ریبدت و  قلخ و  عادبا و  ینعی  تالامک  ملع 
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درگ یسک  ریقف  نیزا  شیب  دنالیلج  ملع  ود  ره  نیا  دندومرف و  هضافا  یسک  ره  لآم  لامک و  اهعیمجب و  هیناسنا  سوفن  تادادعتسا  ملع  و 

هباحص راثآ  تنس و  باتکب و  نآ  دییشت  قیفوت  دندومن و  هدافا  مامت  یتعسوب  تسنآ  رد  هرود  نیا  حالص  هک  یلمع  تمکح  هتشگن و  نآ 
ره هچنآ  تستنس و  هچنآ  تسفرحم و  لوخدم و  هچنآ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  زا  لوقنم  تسنید  ملع  هچنآ  زییمت  رب  دنداد و 

ناشیا فیناصت  همالک  یهتنا  هدـمح  بجاو  تیفوتـسا  امل  اناسل  ةرعـش  تبنم  لـک  یف  یل  نا  ول  دـنتخاس و  هداـفا  تسا  هدرک  تعدـب  هقرف 
ۀفالخ نع  افخلا  ۀلازا  ۀغلابلا و  هَّللا  ۀجح  باتک  اهنم  قوبسم  ریغ  ریظنلا  میدع  دوخ  باب  رد  نا  زا  یـضعب  دیفم و  عفان و  همه  تسرایـسب و 

هدیـسر و عبط  بلاقب  روطـس  ررحم  رـسخ  رد  اهب  بحاص  ماهملا  رادم  تمه  فرـصب  هنـس 1285  ناـمز  برق  نیرد  ود  ره  نیا  ءاـفلخلا و 
لوصا یف  ریبـکلا  زوف  نیمرحلا و  خـیاشم  یف  نیعلا  ناـسنا  نیمرحلا و  ضویف  أّـطوم و  یبرع  حرـش  يوسم  أّـطوم و  یـسراف  حرـش  یفـصم 
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ماکحا یف  دـیجلا  دـقع  ۀیـصولا و  ۀحیـصنلا و  یف  هیـضو  هلاقم  ثیداحالا و  لیوات  سدـقلا و  فاطلا  تاعمه و  لـیمجلا و  لوق  ریـسفتلا و 
ۀینّسلا و ۀقرفلا  راصتنا  یف  هینسلا  ۀمدقملا  تاعطس و  تاحمل و  نوزحملا و  رورس  فالتخالا و  ببس  نایب  یف  فاصنا  دیلقتلا و  داهتجالا و 

رودبلا نیخیشلا و  لیضفت  یف  نینیعلا  هرق  ریبخلا و  حتف  بولقلا و  ءافش  ریثک و  ریخ  نیفراعلا و  سافنا  نآرق و  یـسراف  همجرت  نمحرلا  حتف 
نأ رخف  ـال  یلع و  هَّللا  معن  نم  هتفگ و  تاـمیهفت  رد  کـلذ و  ریغ  یلا  نیئم  یلع  دـیزت  یه  تاـمیهفتلا و  لـئاسر  نـیوارهزلا و  ۀـغزابلا و 

مهلاغـشا موقلا و  راکذاب  تقطن  ناف  یـسفن  یف  ثفن  یناسل و  یلع  قطنف  اهمیعز  ۀقبطلا و  هذه  دئاق  اهمیکح و  ةرودلا و  هذه  قطان  ینلعج 
یف تطـسب  اـهبکانم و  یل  تیوز  مهبر  نیب  مهنیب و  اـمیف  موقلا  بسن  یلع  تملکت  نا  اـهعیمج و  مهبهاذـم  یلع  تیتا  اـهعماوجب و  تقطن 

اهسوعان و تسملت  اهسوماق و  تضوغت  ۀیناسنالا  فئاطللا  رارساب  تبطخ  نا  اهماتخ و  عماجم  یلع  تضبق  اهمانس و  ةورذ  تیفاو  اهبناوج و 
بئارغ ال یـصحت و  بئاجعب ال  مهتیا  اهترذـع  وبا  اناف  اهغلابم  سوفنلا و  ملع  رهظ  تیطمت  نا  اـهبیبالتب و  تذـخا  اـهبیبالج و  یلع  تضبق 

اهبناغم ثحاب  اهنئازخ و  ثراو  اهنیرج و  ظفاح  اهنیرع و  ثیل  اناف  تاوبنلا  عئارشلا و  ملع  نع  تثحب  نا  یجری و  اههانتکا  هنتکت و ال 
یکّزلا  مهف  نع  هافخ  قدی  یفخ  فطل  نم  هّلل  مک  و 

ۀفیرشلا و هتافنصم  علاط  ۀحیرق و  فطل  هل  ناک  نم  هتفگ و  هَّللا  یلا  ۀلیسوب  یمسم  دوخ  باتک  رد  دمحم  نیدلا  فرش  لمکا  خیـش  یهتنا 
ْنَم َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  یـصقالا  دصقملا  ینهالا و  بلطملا  اذه  قیدصت  یف  ۀبیر  هل  قبت  مل  اهنیناوق  اهدعاوقب و  ققحت 

ْرُفْکَْیلَف َءاش 
تاعمهلا سدقلا و  فاطلا  تاحمللا و  ۀغلابلا و  ۀجحلا  باتک  اصوصخ 

457 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلاعت هَّللا  ینـسبلا  ۀـمکحلا  ةرود  یب  تمت  امل  هتفگ  تاـمیهفت  رد  زین  یهتنا و  کـلذ  ریغ  يوسملا و  ۀـنیدملا و  یلا  لـسرملا  بوتکملا  و 

ماما دوبیم  یـضام  هنامز  لوا و  ردص  رد  وا  دوجو  رگا  هک  تس  نیا  فاصنا  یهتنا و  تافلتخملا  نیب  عمجلا  ملع  تملعف  ۀیددجملا  ۀعلخ 
یعمج دباتیمنرب  ار  نآ  لقن  رصتخم  نیا  هک  تسنادنچ  يو  رب  نآ  خیاشم  رـصع و  ياملع  يانث  دشیم  هدرمـش  نیدهتجملا  جات  همئالا و 
دندـش زئاف  يونعم  يروص و  تالامک  جرادـم  يالعاب  دـندومن و  لـصاح  نطاـب  رهاـظ و  مولع  رد  ماـت  رحبت  وا  طاـسب  هیـشاح  زا  رامـشیب 

ریرقت و توـق  مهف و  لـقع و  لـمع و  ملع و  رد  رـصع  دـیحو  رهد و  دـیرف  تقو و  ریظنیب  ناـشیزا  یکی  ره  هک  وا  داـجما  دـالوا  اـصوصخ 
تیب  دالوا  دالوا  نینچمه  دوب و  تیالو  بتارم  تناما و  تناید و  يوقت و  ریرحت و  تحاصف 

تسبان  يالط  زا  هلسلس  نیا  تسباتفآ  مامت  هناخ  نیا 
دناادعـس همه  تسا  هدرک  اطع  امب  ار  ناشیا  یهلا  فطل  هک  نادـنزرف  نیا  دـمآ  یهاگآ  دـندومرف  هک  هدروآ  ناشیا  مالک  زا  یلج  لوق  رد 

اهلاس هنیدم  هکم و  رد  هک  دنوش  ادیپ  رگید  صخـش  ود  هک  دنکیم  اضاقت  بیغ  ریبدت  نکیل  درک  دهاوخ  روهظ  ناشیرد  تیکلم  زا  یعون 
نالیم رد  ام  نطوب  هدازیمدآ  هک  اریز  دشاب  نکمتم  امب  ناشیا  بسن  ردام  فرط  زا  دـننک  رایتخا  نطو  اجنامه  دـنیامن و  نید  مولع  يایحا 
روطس ررحم  هظفلب  یهتنا  رساق  رسقب  رگم  تسلیحتسم  عبطلاب  ینیمزرس  هب  دنشاب  نکمتم  ناشیا  هدلاو  نطو  هک  تعامج  لاقتنا  دراد  یعبط 

زا ترجه  هک  بوقعی  دمحم  قاحـسا و  دمحم  يولوم  تسیولهد  زیزعلا  دبع  هاش  هساون  ود  ره  دوجو  رهاظب  یهاگآ  نیا  قادـصم  دـیوگ 
نیا تقو  نیا  رد  نکیل  ملعا و  هَّللا  دـنتخادرپ و  مجع  برع و  لهاب  ثیدـح  تیاور  يایحاب  اهلاس  دـندومن و  تماـقا  هکم  رد  هدرک  یلهد 

ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  یکی  چیه  هدش و  ضرقنم  اهمامتب  لامک  ملع و  نادناخ 
ُدیُِری ام  ُمُکْحَی 

فلا ۀئام و  نیعبـس و  تس و  ۀنـس  حر  یفوت  هراعـشا  نم  رطـش  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  دـندرکیم  مه  یـسراف  یبرع و  مظنب  یهاگ  عبط  لیم 
تسعارصم  نیا  شخیرات 

خیشلا تقولا  دنسم  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  هاضرا و  هنع و  هَّللا  یـضر  نید  مظعا  ماما  دوب  وا  عارـصم 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 364 

http://www.ghadirestan.com


هتمجرت اهیف  رکذ  فیعضلا  دبعلا  ۀمجرت  یف  فیطللا  ءزجلا  اهامـس  ۀلاسر  هل  يولهدلا  ثدحملا  میحرلا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  یلو  هاش  لجالا 
ۀعامج يار  نیدلا و  میظع  هخیرات  ۀیرجهلا  ۀنس 1110  یف  سمشلا  عولط  تقو  لاوش  عبار  ءاعبرالا  موی  دلو  هنا  اهلصاح  ۀلصفم  ۀیسرافلاب 

نب قشاع  دمحم  خیشلل  ّیلولا  راثآ  رکذ  یف  یلجلا  لوقلا  باتک  یف  ةروکذم  یه  هتدالو و  لبق  تارشبم  دجاملا  هدلاو  مهنم  ءاحلـصلا  نم 
حرـش ةءارق  یف  عرـش  ۀیبرعلا و  نم  تارـصتخملا  ۀیـسرافلا و  بتکلا  هنـس  رغـص  یف  بستکا  یلعب و  بطاخملا  یتلهپلا  يوهرابلا  هَّللا  دیبع 

لاغشاب لغتشا  هرمع و  نم  رشع  سماخلا  یف  هدلاو  ۀعیبب  دعستسا  ۀنس و  ةرشع  عبرا  نبا  وه  جوزت و  ۀنس و  ةرشع  نبا  وه  یماجلا و 
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حیحصلا ةوکشملا و  نم  افرط  ءارق  ملعلا و  لیصحت  نم  غرف  سردلاب و  زیجا  يواضیبلا و  ءرق  ۀیفوصلا و  ۀقرخ  سبل  ۀّیدنبـشقنلا و  خیاشملا 
یماسحلا و هقفلا  لوصا  نم  اریـسی و  افرط  الا  اهمامتب  ۀیادهلا  ۀیاقولا و  حرـش  هقفلا  ملع  نم  كرادـملا و  يذـمرتلل و  لئامـشلا  يراخبلل و 

یلایخلا نم  ۀلمج  دئاقعلا و  حرش  مالکلا  نم  علاطملا و  حرش  نم  اطسق  ۀیسمشلا و  حرش  قطنملا  نم  حیولتلا و  حیضوتلا و  نم  احلاص  افرط 
لّوطملا و رصتخملا و  یناعملا  نم  ۀمکحلا و  ۀیاده  حرش  ۀمکحلا  نم  نوناقلا و  زجوم  ّبطلا  نم  فراوعلا و  نم  ۀعطق  فقاوملا و  حرش  و 

لغتشا مث  هدیک  هدی  لاق  اهدیری و  نمم  ۀعیبلا  ذخاب  هدلاو  هزاجا  اهّلک و  هذه  یف  عرب  کلذ و  ریغ  یلا  باسحلا  ۀئیهلا و  یف  لئاسرلا  ضعب 
اجوف ۀینادجولا  مولعلا  هبلق  یلع  لزن  كولـسلا و  یف  عساولا  بناجلا  دیحوتلا و  یف  میظع  حتف  هل  لصح  ۀنـس و  ةرـشع  یتنثا  وحن  سردـلاب 

یـضترا ماکحالا و  یف  مهتاکـسمتم  یه  یتلا  ثیداحالا  یف  ارظن  اغیلب و  اضوخ  مههقف  لوصا  ۀعبرالا و  بهاذملا  راحب  یف  ضاخ  اجوف و 
كانه ماقا  ۀنـس 1143 و  یف  امهیلإ  لحرف  نیفیرـشلا  نیمرحلا  ةرایز  یلا  قاتـشا  نیثدـحملا و  ءاهقفلا  قیرط  یبیغلا  رونلا  دادـماب  اهنیب  نم 

اریثک و اضیف  ضافتـسا  ةرونملا و  ۀنیدملا  یلا  هجوت  نیمرحلا و  خیاشم  نم  هریغ  یندملا و  رهاّطلا  یبأ  خیـشلا  یلع  ذـملت  نیلماک و  نیماع 
عمجلا همهلا  ۀـیحتافلا و  ۀـعلخ  هالوا  نا  هیلع  یلاعت  هَّللا  معن  نم  دـنهلا و  یلا  ۀنس 1145  یف  داع  مث  ۀفیرـش  ۀبحـص  نیمرحلا  ءاملع  بحص 

لها دئاقع  تبثا  یتح  لج  زع و  ّهبر  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هب  ءاج  ام  رئاس  ماکحالا و  حلاصم  ننـسلا و  رارـسا  ثیدحلا و  هقفلا و  نیب 
دادعتسا ملع  ضرع و  لوط و  عم  ّیلدتلا  ریبدتلا و  قلخلا و  عادبالا و  ملع  یطعا  لوقعملا و  لها  يذق  نم  اهرهط  ججحلا و  ۀلدالاب و  ۀنسلا 

لوخدملا فرحملا  نم  لوقنملا  ملعلا  زییمت  ۀنسلا و  باتکلاب و  اهدییـشت  قیفوت  ۀیلمعلا و  ۀمکحلا  هیلع  ضیفا  اهعیمجل و  ۀیناسنالا  سوفنلا 
اهنم اهدادعت  لجی  ۀعتمم  ۀلیلج  تافلؤم  هل  ۀـیرجهلا و  ۀنس 1176  یف  هتافو  تناک  یهتنا و  ۀیضرملا  ریغلا  ۀعدبلا  نم  ۀینـسلا  ۀنّـسلا  قرف  و 

ریثکلا و ریخلا  لیمجلا و  لوقلا  أّطوملا و  حورش  یف  یفصم  يوسملا و  ریسفتلا و  لوصا  یف  ریبکلا  زوفلا  نآرقلا و  ۀمجرت  یف  نمحرلا  حتف 
هل ترکذ  دق  کلذ و  ریغ  تامیهفتلا و  لئاسر  ءافلخلا و  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀـلازا  باتک  ۀـغلابلا و  هَّللا  ۀـجح  باتک  نیمثلا و  ردـلا  هابتنالا و 
نب نسحم  دـمحم  يولوملا  موحرملا  انرـصاعم  هل  رکذ  نیثدـحملا و  ءاهقفلا  رثام  ءایحاب  نیقتملا  ءالبنلا  فاحتا  یباـتک  یف  ۀـلفاح  ۀـمجرت 
رکف یف  لاطا  ادج و  ۀسیفن  ةرابعب  یتا  هیلع و  ءانثلا  یف  غلاب  ینجلا و  عفایلا  هتلاسر ؟؟؟ یف  ۀـغیلب  ۀـمجرت  حر  یتهرتلا  یمیتلا  يرکبلا  ییحی 

یلوالا هلاوحا 
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خیـشلا ۀقفنب  دنهلاب  ۀلازالا  اذک  رـصمب و  دـهعلا  اذـهل  ۀـجحلا  هباتک  عبط  دـق  امهیلإ و  عجراف  عالطالا  ةدایز  تئـش  ناف  باطا  يرخالا و  و 
نیدلا و عیفر  خیـشلا  زیزعلا و  دبع  خیـشلا  نوحلاص  دالوا  هل  ناک  یلاعت و  هَّللا  هافاع  ۀسایرلا  تامهم  ربدم  ناخ  نیدلا  لامج  دمحم  ریزولا 
مهفالساک و ءاهقف  ءامکح  ءابجن  ءاملع  اوناک  مهلک  يولهدلا و  دیهشلا  لیعامسا  دمحم  خیشلا  دلاو  ینغلا  دبع  خیشلا  رداقلا و  دبع  خیشلا 
َو ِهَِّلل  اَّنِإ  هلها ف  تیبلا و  کلذ  مارصناب  نالا  نامزلا  نذا  دق  فینملا و  یقورافلا  بسنلا  فیرشلا و  ملعلا  تیب  نم  مه  فیک ال و  مهمامعا 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ 
بابرا تاحلاصلا و  لامعالا  باحـصا  ۀـیلقعلا  لـب و  ۀـیلقنلا  مولعلا  یف  دـنهلا  خـیاشم  اوناـک  مه  نیدـلا و  ملع  تیب  دـنهلا  یف  هتیب  ناـک  و 

فرع دق  مهـضعب  ناک  نا  دنهلا و  راطقا  نم  رطق  یف  نیملـسملا  تویب  نم  دحاو  تیب  ملع  نیدـلاب  مهملع  لثم  دـهعی  مل  تایقابلا  لئاضفلا 
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اذـه یف  الا  اهیلی  ام  لوصالا و  هقفلا و  ریـسفتلا و  ثیدـحلا و  ملع  نکی  مل  نکل  لوحفلا و  نم  ةریـصب  ریغ  یلع  ّدـع  لوقعملا و  ملع  ضعب 
يرثلا نیا  فاستعالا و  ۀـیبصعلا و  هتـسم  فاصنالا و  نع  هَّللا  هامعا  نم  ّالا  فلاخم  نم  قفاوم و ال  نم  فلتخم  کلذ  یف  فلتخی  تیبلا ال 
ۀفحتلا ریسفتلا و  یف  زیزعلا  حتفک  ۀعفان  ۀعتمم  تافلؤم  حر  هفالخا  نم  ّلکل  ءاشی و  نم  هتمحرب  صتخی  هَّللا  اّیمحلا و  نم  ذیبنلا  ایرثلا و  نم 

باتک ضورعلا و  ۀلاسر  ملعلا و  ۀـمدقم  يولهدـلا و  زیزعلا  دـبع  خیـشلل  اهریغ  نیتداهـشلا و  رـس  ضفاورلا و  یلع  درلا  یف  ۀیرـشع  ینثالا 
دمحم خیشلا  كارشالا  در  ۀمامالا و  یف  ۀلاسر  هقفلا و  لوصا  یف  ۀلاسر  رداقلا و  دبع  خیشلل  نآرقلا  حضوم  نیدلا و  عیفر  خیشلل  لیمکتلا 
ءاملعلا نم  لوبقلاب  ةاقلتم  یه  ةریهـش و  مهلئاضف  سانلا و  نیب  ۀلوادتم  ۀعفان  ۀعتمم  تافنـصملا  هذـه  کلذ و  ریغ  یلا  يولهدـلا  لیعامـسا 

تابثا ررک  دق  هَّللا * یلو  بطاخملا  دلاو  اذهف  یهتنا  افصو * ام  لک  یف  اغلاب  نکی  نا  مهصئاصخ و  يرطملا  فصاولا  كردی  سایکالا ال 
ۀعالخلا يوذ  نیرکنملا  يدیا  مزج  مزج  و  هاتعلا * غیزلا و  بابرا  نینعاّطلا  روهظ  مصق  متحب  هادهب * دشرملا  هانسب * يداهلا  ثیدحلا  اذه 

لابی مل  و  هات * کلذـب و  بطعلا  یماوم  یف  ّلض  و  هافو * ثیدـحلا  اذـه  نعطب  قطن  فیک  بطاخملا  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  هافـسلا * و 
ةزجعم و  هلالا * تایآ  نم  ۀیآ  هنوک  هاوعلا * نع  ۀئشانلا  ۀغلابملا  دیزمب  بطاخملا  يدیا  يّذلا  هابنلا * دنع  لجبملا  هدلاو  هققح  ام  ۀفلاخمب 

هاجولا راهطالا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تازجعم  نم 

مهدزای دص و  ود  هجو 

بیبللا تاسارد  باتک  رد  يدنسلا  نیما  نب  نیعم  دمحم  هکنآ 
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نا رتاوتلاب و  مهنع  لقن  کلذ  ّنا  ۀباحّـصلا و  نم  ریثک  عمج  لمعب  سایقلا  ۀـیجح  یلع  اضیا  اولدتـسا  هتفگ و  بیبحلاب  ۀنـسحلا  ةوسـالا  یف 
یلع عامجا  قافو و  اذـه  ریکن و  ریغ  نم  عاش  ررکت و  ضعبلا  یلع  ضعبلا  حـیجرت  سایقلاب و  مهلمع  اضیا  اداحآ و  کلذ  لیـصافت  تناک 

نیدـلا ناک  ول  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یـضر  ملعلا  ۀـنیدم  باب  نعف  اضیا  سایقلا  مهمذ  لقن  سایقلا  مهنع  لقن  امک  هنا  باوجلاـف  ساـیقلا  ۀـیجح 
هذمالت زا  تسا و  هینـس  ریراحن  نیدقنم  ریهاشم و  نیققحم  زا  يدنـس  نیعم  دمحم  هرهاظ و  نم  حـسملاب  یلوا  فخلا  نطاب  ناکل  سایقلاب 
تاسارد وا  باتک  دـشابیم و  شترـضح  نیلجبم  نیحودـمم و  بطاخم و  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  نیرـصاعم  هکم و  یتفم  رداـقلا  دـبع  خـیش 

هتفگ یبرع  نبا  زا  یمالک  لقن  دعب  بیبللا  تاسارد  رد  نیعم  دمحم  دوخ  تسراصما  راید و  نیا  ياملع  رافسا  بتک و  فیراعم  زا  بیبللا 
ذخا نم  یلاعلا  ةاقرم  یف  هفرع  نم  هفرع  دق  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  وه  فرعی  نا  انهه  هلقن  همالک و  نم  ةریخالا  ۀلمجلا  هذـه  دـئاوف  نم  و 

نم هب  مکحی  امیف  همکح  نا  دقتعیف  اهرکذ  ۀمدقتملا  اهرئاظن  یف  ۀـیاکحلا  هذـهب  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  عئارـشلا  مولعلا و 
یبنلا نع  نیتیاورلا  نیب  اهتقیقح و  اهنطاب و  ۀعیرشلا و  رهاظ  نم  ذخالا  نیب  هل  هناحبس  هَّللا  عمج  فراع  ملاع  نم  نقتم  مکح  بابلا  دوصقم 
مامالا مهامس  نمم  یلاعت  هَّللا  مهمحر  ثیدحلا  خویش  رابکل  اهیف  ةودق  ناک  ام  یلع  خیاشملا  طئاسوب  ةرهاظ  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص 

ریغ نم  ملـس  هیلع و  یلاعت  هیلع  هَّللا  یّلـص  یبنلا  اهب  هفاش  هنطاب  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  هتمجرت  یف  تیقاویلا  هباـتک  ۀـمدقم  یف  ینارعـشلا 
هفـشک و قیرطب  اوذـخا  ثیح  ثیدـحلا  خـیاشم  مهرارـسا و  تسدـق  نیفراعلا  فئاوطل  اهیف  ةودـق  ناک  ام  یلع  نایعلا  فشکلاب و  ۀطـساو 

رداقلا دبع  خیشلا  نیمالا  هَّللا  مرح  یتفم  لجالا  انخیش  نم  ةزاجإ  انیلإ  هناحبس  هَّللا  دمحب  لصو  یتح  تاقثلا  لاجرلاب  مهب  هنم  کلذ  لصتا 
خیـشلا اننامز  بوسعی  هرهد  ءاملع  ةودـق  يارلا  اذـه  یلع  اـنقفاو  دـق  هتفگ و  تاـسارد  رد  زین  هسرهف و  یف  دوجوم  وه  یلاـعت و  هَّللا  همحر 
ضعبب يدرفت  یف  یل  ابطاخم  انئارآ  نم  ۀحلاص  ۀلمج  یف  اهفاشم  میحرلا  دبع  نب  هَّللا  یلو  خیـشلا  دـنهلا  دالب  ماما  لمکالا  یفوصلا  لجالا 

انبر و بحی  امک  هیف  اکرابم  ابیط  اریثک  ادـمح  کلذ  یلع  یلاعت  هّلل  دـمحلا  وارفنـضغ  تبکر  دـقف  فیدرلا  نم  ریهامجلا و  هیف  تفلاخ  اـم 
اذـه یف  ام  عیمج  هتفگ  يذـمرت  هدروآ و  يذـمرت  حیحـص  عماج  رکذ  رد  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  یـضری و 

نیثیدح الخ  ام  ملعلا  لها  ضعب  ذخا  هب  هب و  لومعم  وه  ثیدحلا  نم  باتکلا 
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رطم رفس و ال  فوخ و ال  ریغ  نم  ءاشعلا  برغملا و  ۀنیدملاب و  رصعلا  رهظلا و  نیب  عمج  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نا  سابع  نبا  ثیدح 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ثیدح  و 

461 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یهتنا هولتقاف  ۀعبارلا  یف  داع  ناف  هودلجاف  رمخلا  برش  اذإ  لاق  هنا 

هدعب لیوط  مالک  هعم  هتفگ  هدرک و  يو  بقعت  بیبحلاب  ۀنسحلا  ةوسالا  یف  بیبللا  تاسارد  باتک  رد  نیعم  دمحم  هجاوخ  همالع  خیـش  و 
فاحتا رد  رـصاعم  لضاف  زین  رـصاعملا و  لـضافلا  مـالک  یهتنا  اـملع  زا  یتعاـمج  دزن  تسهب  لومعم  ثیدـح  ود  ره  نیا  هک  هدرک  تباـث 

تس طسو  يدلجم  يدنسلا  نیما  دمحم  نب  نیعم  دمحم  ققحملا  لضافلا  خیشلل  بیبحلاب  ۀنسحلا  ةوسالا  یف  بیبللا  تاسارد  هتفگ  ءالبنلا 
نیرد اّیرط و  اقزر  باتکلا  مب  ماطمط  نم  انیلع  تقبـس  نا  یلع  ّمهّللا  دـمحلا  کل  هلوا  هدیـسر  عبط  بلاقب  روهـال  هدـلب  رد  هنس 1284  رد 
تیاور كرت  حیحـص و  ثیدـح  رب  لمع  تابثا  يارب  شفیلات  تسهدزاود و  وا  تاسارد  هلمج  تساهتـسارد و  باب  لصف و  ياجب  باـتک 

رب هحیحـص  هلدا  ورـس  هیلع و  بلاطم  تاـقیقحت  ظاـفلا و  تقاـشر  تراـبع و  تناـتم  رد  دوخ  باـب  رد  تسا و  هدوب  نآ  فلاـخم  بهذـم 
مصخ و ماحفا  يارب  کلذ  عم  هدرک و  فرص  تجاح  زا  هدایز  يو  رد  ار  فوصت  قاذم  هکنآ  زج  هدش  عقاو  بوخ  یلیخ  بولطم  ياعدم 
هک تسیبرع  هدیـصق  ثیدحلاب  لمع  صیرحت  روکذم و  باتک  فصو  رد  ار  يرواشپ  دـمحم  الط  یـضاق  تسیفاو  یفاک و  نیدـلقم  مازلا 
نا زا  يردق  داریا  اذهل  هدومن  هداجتسا  ار  يرواشپ  یضاق  هدیصق  رصاعم  لضاف  نوچ  یهتنا و  تسیندید  هدش  عبط  روکذم  باتک  رخآ  رد 

هیلصت دیمحت و  دعب  اهیلإ  راشم  هدیـصق  رد  روکذم  یـضاق  هک  تسناد  دیاب  سپ  دیامنیم  بسانم  تسفّنـصم  فّنـصم و  حدمب  قلعتم  هک 
رهاز نم  توح  دق  ۀضور  لبتعبط  ۀبوغرم  ۀخـسن  هذـهفرظنلا  ملعلا و  لها  تاسارد  تمتناب  دادـسلا  باحـصال  يرـشب  دـعب  دـیوگیم و 

قربتسا نم  رئارـس  یلع  اهـسلاجم  تاروح  هیناعم  تکحروصلا  لمجا  یف  يرعلا  یف  ترتخب  وتمتتخا  طخلا و  نسحب  تقاف  تقاررهّزلا و 
ۀعومجمرطعلا اهروف  نم  اقبع  اجفاونۀلماح  ءارضخلا  یف  روفلا  اهناکرصعلا  تلاس  یف  اهلثم  دجی  مل  واهیناث  رهدلا  یف  يرت  ةدیرخرـضخ ال 

تنک ول  الذع  یمئالابررد  نع  بطر و  درب  نع  رتفتاهرظنت  قطنلا  دنع  ءابنـش  ءارذعرفّظلا  لابقالا و  عم  تمع  تحـصۀفشاک و  قحلا  عانقل 
نع وقلف  نع  رونلا  یف  اهعماول  یکحترحـسلاب  ءاملظلا  یف  قلات  قرباهتعلط  حبـص و  اهتنجو  ناکيرذـتعم  وفعلل  یلذـع  نم  ترـصلاهرظان 

اهمئامش یکحتفسک  الب  اسمش  اهلئامش  یهـضتررش  الب  رون  رطخ  الب  قربردک  الب  وفـص  ررـض  الب  حاررمق  نع  سمـش و  نع  باهش و 
یف شقنلا  توبث  داوفلا  یلع  ۀحضوم  ناهربلاب  قحلا  تبثترجض  ریض و ال  الب  ارحب  هاریادهتجم  صاغ  اهیف  رکفلا  صئاغ  ولرحشلا  ربنع  نع 

اهناکرحّسلا ۀمسن  نم  تمـسب  ةدروکاجهتبم  حورلا  یف  اهب  يداوف  ادغ  رکف  نم  مه و  نم  حورلا  حّورتاهل  یکزلا  دنلا  دنرلا و  حئاوررجحلا 
اهعلاطم نم  تحال  سمشلا 

462 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هجو رضنت  امکاهبلطم  ریرقت  نم  حورلا  رـضنترهسلا  دجولا و  یف  فند  قشاعلایـض  ۀنیز و  یف  تزرب  ةداغ  وارتتـسم  ریغ  لامج  یف  انل  تدب 

ثداـحلا لولح  نم  ۀـظوفحماهرهاوج  تزع  یّتلا  زونکلا  یهرظنلا  عامـسالا و  لـقعلا و  حورللۀـحورم و  اـهیناعم  نم  ۀـفورطارطملاب  عرزلا 
فینـصت رطولا  حجنم  یبر  هّلل  رکـشلامهل  تلقف  یغبت  امب  ترفظ  اولاقرـشتنم  اهنم و  مظتنم  نیب  اماهل  نوفـصاولا  يدهی  نساحم  مک  وریغلا 

رـصعلا ماما  مولعلا  رحبرهبلا  قطنملاب  يدهلا  نید  نیعمهدـقرم  باط  دّـمحم  نب  دـمحمرخذ  يذ  ءامأد  هلئاضف  نم  نمنطف  لماک  ریبخ  ربح 
قاف يّذلا  ریبخلا  وهرهتـشم  دهزلا  یف  ملتحم  ملعلا  یفیجد  ردب  رهدلا  ربح  رـصعلا  عدیمـسربخلا  یف  ریرجنلا  هراصعا  فیّرعيده  سمش 
اذـه یف  قحلا  زربا  دـقرخفلا  ملعلا و  یف  همهاسی  اذ  نمۀـبترم  لـضفلا  یف  هلثاـمی  اذ  نمرطخ  یف  دـجم و  یف  لـضف و  ملع و  یف  لـضاوفلا 

نآ هک  تسرگید  هدیصق  نآ  فنصم  بیبللا و  تاسارد  حدم  رد  روکذم  يرواشپ  یضاق  ياشنا  زا  رتتسمب و  قدص  متکنمب  قحانه  سیلف 
ابيوج ةرـسح و  یف  ۀعمد  قرن  اجوع  هذه  یه  دینـش و  دیاب  زین  تسماقم  بسانم  هک  نآ  تایبا  زا  يرطـش  هدش  عوبطم  باتک  رخآ  رد  زین 
تالباو نم  ۀیفاع  نیدلا  ملع  مسارم  تحـضاقرفلا  رـصعلا و  لها  تافالتخا  مثۀبطاق  ملعلا  موسر  سامطنا  یلع  قسن  یلع  لاهنا  تاذ  نیع 
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تقاف ۀفیحـصۀمرکم  يرکذ  نم  نذالا  تباط  ذإ  یقل  نونملا  بیر  نم  يداوف  امیفافـسا  یتقاـف  وکـشا  تنک  امنیبفقعـصلا  يوذ  تاـشیط  و 
ةدوج یف  وا  مظنلا  ةردـن  یفاهلثامی  سورط ال  نم  اهریغ  وقهب  الب  ردـب  فسک  الب  سمـش  فلت  ـالب  زنک  فسا  ـالب  فلاقبع  یف  راـهزالا 

نم ربـتلا  تاحفـص  اهناکۀـقراب  راـصبالا  فطخت  اهقارواقفـش  نع  قرب و  انـس  نع  ترهظا  واـهتعلط  حبـصلا  ءایـض  نع  ترفـس  اذإ  قـسنلا 
قـلخلا و یف  هـنارقا  فـیرعمهف  عراـب  ریبـخ  ربـح  فینـصتقلطلا  رظنملاـب  یقنلا  یقتلا و  رونایـض  ۀـعمل و  یف  يدـهلا  انـسلا و  سمـشقرو 

لوهج مک  یقب و  دانتلا  موی  یلا  ءانثلا  نسحهلف  امئاد  ریخ  یبر  ءازجقلذ  یف  ملع و  یف  قئالخلا  قافهتعارب  نم  نم  يدـهلا  نید  نیعمقلخلا 
يدنـسلا اذـهف  یهتناقلفلا  ساـنلا و  برب  ذوعا  لقفهفـس  نم  هاداـم  نمل  تیقل  اذإقـهرلا  نم  ـالهج  هلـضف  يردزی  وهدـحاج  یغلا  یف  يرت 
فازجلا لها  کلسم  هیف  کلـسی  مل  ونیمیلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دقنیمق  حدم  لکب  مهدنع  وه  يّذلا  مهعرابنیما  دمحم  نب  نیعم  دمحم 

هنعط یلع  مدقملا  نیمع و  موق  ّلاضم  محتقی  نیمیلا  لامشلا و  یلا  هنع  فرحنملاف  نیمختلا  و 
463 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیمض هب  وه  رزو و  هیلع  وه  امب  الا  هوفتی  ونیمی ال  هب و  بذکی  ام  ریغ  دجی  ال 

مهدزاود دص و  ود  هجو 

هلوق هتفگ  ریغص  عماج  رب  دوخ  هیشاح  رد  هچنانچ  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  دییات  تابثا و  یعفاشلا  ینفحلا  ملاس  نب  دمحم  خیش  هکنآ 
( بابلا تایلف  )

اّیلع ینعی 
اءزج سانلا  ءازجا و  ۀعست  اّیلع  یطعا  ءازجا  ةرشع  يزج  ملعلا  نا  درو  دقف 

يالبن مخافا  نیروهـشم و  ياملع  مظاعا  زا  ینقحلا  دمحم  نیدـلا  ردـب  یّنم و  ملعا  هناف  ایلع  لس  لئاسلل  لاقف  ۀـیواعم  اندّیـس  لئـس  اذـل  و 
نیدلا لامج  رکذ  دعب  شیوخ  خویـش  رکذ  رد  دوخ  دـیناسا  هلاسر  رد  یکلاملا  يرهزالا  ریمالا  دـمحم  نب  دـمحم  تسهینـس  دزن  نیفورعم 
لـصوم نیدـلا  ۀـلملا و  ۀـنیز  ایندـلا و  ۀـجهب  نیفراـعلا  ةادـهلا  ةداّـسلا  ۀـیقب  نیققحملا و  ءاـملعلا  ۀـباصع  زارط  هوخا  مهنم  هتفگ و  ینفحلا 

یف هترضح  هاضرا  هنع و  هَّللا  یضر  ینفحلا  دّمحم  دیس  نیدلا  ردب  هَّللا  دبع  وبا  خویشلا  خیش  مظعالا  ذاتسالا  نیلـصاولا  دمحم  نیکلاسلا و 
اهتءارق و ءانثا  هَّللا  همحر  تام  يذمرتلل و  لئامشلا  نتم  یف  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هدلوم  یف  یطیغلا  مجنلا  ریغصلا و  عماجلا  نم  سلاجم 

یّلصن دنـس و  ای  یلع  ای  كدمحن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یل  بتک  ام  صن  ۀماع و  ةزاجإ  ینزاجا  ۀیتولخلا و  قیرط  نم  رکذلا  هنع  تنقلت 
لئاضفلا لضاوفلا و  دئارفب  لمحلا  لضافلا  یلوملا  تزجا  دقف  دعب  اما  مالسالا  موجن  هبحـص  مالعالا و  هلا  یلع  دنـس و  لجا  یلع  ملـسن  و 

ۀتـسلا ثیدـحلا  بتک  نم  هتیارد  يدـل  تتبث  وا  هتیاور  یل  زوجت  امب  هبرق  لها  کلـس  یف  همظن  هب و  عفن  هَّللا و  هعفن  ریمالا  دـمحم  يدـیس 
هالوم اهب  کسمت  نم  یّتلا  هَّللا  يوقتب  هل  ایـصوم  لوصا  نایب و  ناعم و  نم  لوقعملا  بتک  ةروثاـملا و  ۀنـسلا  بتک  نم  اـهریغ  ةروهـشملا و 

یعفاشلا يوانفحلا  ملاس  نب  دمحم  هبتک  هبزح  هترتع و  هبحـص و  هلآ و  یلع  مالـسلا و  لسر  لمکا  یلع  میلـستلا  ةولـصلا و  لضفا  هابتجا و 
نب ملاس  نب  ینفحلا  دمحم  هتفگ  رردلا  کلس  رد  يدارم  لیلخ  دمحم  فلا و  ۀئام و  نیعبـس و  ۀینامث و  ۀنـس  درفلا  بجر  رـشع  يداح  یف 

هنفحب دلو  نیدلا  مجن  مراکملا  وبا  هتقو  بطق  یلاعت  هّللاب  فراعلا  ققدملا  ققحملا  ملاعلا  خیشلا  ینفحلاب  ریهـشلا  يرـصملا  یعفاشلا  دمحا 
هَّللا دبع  نب  دّمحمک  ءالضفلا  نم  هب  نم  یلع  ملعلاب  لغتـشا  رهزالا و  لخد  فلا و  ۀئام و  يدحا و  ۀنـس  سیبلب  بیرق  رـصم  يرق  نم  ۀیرق 
نب یلع  زیزعلا و  دبعب  بقلملا  يدایزلا  میهاربا  نب  دمحم  سمشلا  يزیزعلا و  دمحا  نب  یفطـصم  یـسرمنلا و  یلع  نب  دبع  یـساملجسلا و 

دّمحم نب  دمحم  دیسلا  يرهوجلا و  دمحا  يولملا و  دمحا  نیباهشلا  يواربشلا و  هَّللا  دبع  لامجلا  ریرضلا و  یفنحلا  یساویسلا  یفطصم 
464 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبرت يرکبلا و  نیدلا  لامک  نب  یفطـصم  بطقلا  نع  ۀیتولخلا  ۀقیرطلا  ذخا  یطایمدلا و  يریدـبلا  دـمحم  نب  دـمحم  سمـشلا  يدـیلبلا و 
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ۀیـشاح یلع  ۀیـشاح  عضولا و  ۀلاسر  حرـش  یلع  ۀیـشاح  رجح و  نبال  ۀـیزمهلا  حرـش  یلع  ۀیـشاح  اهنم  ۀـعفانلا  فیلآتلا  فلا  هیدـی و  یلع 
الوا سردـی  ناک  هنم و  ةذوخأم  فسوی  لامجلا  هیخا  یـشاوح  بلاغ  يروشنـشلا و  ۀـیبحرلا  حرـش  یلع  ۀیـشاح  رـصتخملا و  یلع  دـیفحلا 

عماجلا و لخاد  هلحم  یلا  سیردتلا  لقن  يواربشلا  هَّللا  دبع  لامجلا  یفوت  امل  مث  عماجلا  باب  لخاد  ۀیسربطلا  یف  مث  نیقارولاب  ۀینانـسلاب و 
ترهتشا اعیمج و  سانلا  هیلإ  عرهی  اققدم  اققحم  اباهم  امهـش  نایب  ۀحاصف و  اذ  ریرقتلا  نسح  بلاط  ۀئامـسمخ  نم  رثکا  هسرد  رـضحی  ناک 

همحر فلا  ۀئام و  نینامث و  يدحا و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  رهـش  یف  هتافو  تناک  هتایح و  یف  اهبرغم  ضرالا و  قرـشم  یف  هنع  ۀیتولخلا  ۀـقیرط 
تادیومب هدیا  ۀباصالا و  عیهم  یلا  بدانلا  ثیدحلا  اذـه  تبثا  دـق  ۀـباصعلا * زارط  هناب  فوصوملا  ینفحلا  دـمحم  اذـهف  یهتنا  یلاعت  هَّللا 

هزمغ یلع  يرتجی  و ال  هباطتسملا * قئاقحلا  هنیحل  فاع  نم  الا  هنعطل  رساجتی  الف  هباقن * باوثلا  هجو  نع  تضن  و  هباصن * قحلا  نم  تغلب 
یلع راملا  الا  هناعذا  نع  غوری  و ال  ۀـبایغلا * یف  لهجلا  تاملظ  نم  راغلا  الا  هلوبق  نع  دـیحی  و ال  هباطملا * فراـعملا  هغیزل  دـناع  نم  ـالا 

ۀبانا ریغ  نم  ناودعلا  بهایغ  یف  ههجو 

مهدزیس دص و  ود  هجو 

فیرش ثیدح  نیا  تحص  تابثاب  ۀیولعلا  ۀفحتلا  حرش  یف  هیدن  هضور  رد  یناعنصلا  ینامیلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  هکنآ 
هلوق  هتفگ  هچنانچ  هداشگ  دیقنت  قیقحت و  باوبا  فینم  ربخ  نیا  رامذ  بذ  رد  هداد و  دهج  دج و  لامک  داد 

ایرم ملعلاب  کل  ائینهف  هتأت  نا  یفطصملا  ملع  باب 
یلا ةراشا  تیبلا 

ملعلا دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق  معلـص  هنا  سابع  نبا  نع  هظفل  هریغ و  سابع و  نبا  قرط  نم  يورملا  روهـشملا  ثیدـحلا 
نم يذـمرتلا  جرخا  رباج و  ثیدـح  نم  مکاحلا  اضیا و  يدـع  نبا  جرخا  مکاحلا  یناربطلا و  يدـع و  نبا  یلیقعلا و  هجرخا  بابلا  تاـیلف 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ظفلب  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح 
اندنع ثیدح  اذـه  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  دـهتجملا  ریبکلا  ظفاحلا  ۀـمالعلا  لاق  رکنم و  ۀخـسن  یف  بیرغ و  ثیدـح  اذـه  يذـمرتلا  لاق 

نع لئـس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هخیرات  یف  بیطخلا  يور  دانـسالا و  حیحـص  سابع  نبا  ثیدح  یف  کلام  لاق  هدنـس و  حیحـص  حیحص 
یف سابع  نبا  ثیدـح  رباج و  ثیدـح  نیثیدـحلا  يزوجلا  نبا  دروا  عوضوم و  ّهنا  يدـع  نبا  لاق  حیحـص و  وه  لاق  سابع و  نبا  ثیدـح 

ۀحداق ۀلعب  کلذ  یف  اوتای  مل  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دق  یئالعلا  نیدلا  حالص  ظفاحلا  لاق  تاعوضوملا و 
465 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نا اهلاوحا  لقا  مکاحلا  كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدـحلا  اذـه  رجح  نبا  ظـفاحلا  لاـق  ردـصلاب و  اـعفد  عضولا  يوعد  يوس  ۀـحداق 
يزوجلا نبا  لوق  فالخ  حیحـص و  هنا  مکاحلا  لوق  فالخ  باوصلا  لاق  عضولاب و  هیلع  لوقلا  لوطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدـحلل  نوکی 

باوجلا و اذهب  بیجا  تنک  دـق  یطویـسلا  ظفاحلا  لاق  بذـکلا  یلا  طحنی  ۀحـصلا و ال  یلا  یقتری  نسحلا ال  مسق  نم  وه  لب  عوضوم  ّهنا 
سابع نبا  ثیدـحل  مکاحلا  حیحـصت  عم  راثالا  بیذـهت  یف  ّیلع  ثیدـحل  ریرج  نبا  حیحـصت  تعقو  نا  یلا  ارهد  نسحلا  مسق  نم  هنا  وه 

نم حیحـصلا  ثیدـحلا  ۀـمئا  مسق  دـق  تلق  یهتنا  ۀحـصلا  ۀـبتر  یلا  نسحلا  ۀـبتر  نع  ثیدـحلا  ءاـقتراب  تـمزج  یلاـعت و  هَّللا  ترختـساف 
ناریبک ناظفاح  ناماما  صن  دق  ثیدحلا  اذه  حیحص و  هنا  نیخیشلا  ریغ  ثیدحلا  ۀمئا  نم  ماما  صنی  نا  اهدحا  ۀعبس  ماسقا  یلا  ثیداحالا 

یلا عجری  هلوقب و  مکحی  ۀمئالا  نم  ریرج  نبا  ناک  هقح و  یف  يدادغبلا  بیطخلا  لاق  يّذلا  ریرج  نب  دمحم  ۀمالعلا  هَّللا و  دبع  وبا  مکاحلا 
ملعا ام  ۀمیزخ  نبا  ۀمئالا  ماماب  مهدنع  فورعملا  هقح  یف  لاق  هرصع و  لها  نم  دحا  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  هلـضف  هتفرعمل و  هیار 
ماـما ریبـکلا  ظـفاحلا  ثدـحملا  هقح  یف  یبهذـلا  لاـق  عزاـنم  ریغ  ماـما  وـهف  مکاـحلا  اـّما  ریرج و  نب  دـمحم  نم  ملعا  ضرـالا  مـیدا  یلع 
نیذـه دـنع  يزوجلا  نبا  عقی  نیاف  تلق  یهتنا  ۀـئام  سمخ  نم  ابیرق  هفیناصت  تغلب  عساو  ۀـقث  وه  هَّللا  دـبع  نب  لـیلخلا  لاـق  نیثدـحملا و 
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ریثک ناک  يزوجلا  نبا  نا  نوماملا  نع  القن  هقح  یف  یبهذلا  ظفاحلا  لاق  يذلا  وه  امهناقتا و  امهظفح و  امهتقبط و  نم  وه  نبا  نیمامالا و 
یهتنا رخآ  یلا  باتک  نم  لوحتلا  ۀلجعلا و  نم  لخادـلا  هیلع  لخدـی  هتفلاوم  یف  ریثک  مه  هل و  معن  تلق  یبهذـلا  لاق  مث  هفّنهی  امیف  طلغلا 

دافا هأرق و  ّهنا  یئالعلا  قح  یف  یبهذلا  لاق  دق  ردصلاب و  عفد  عضولا  يوعد  امنا  ۀحداق و  ۀلع  هنا ال  یئالعلا  ظفاحلا  هلاق  ام  تعمس  تلق و 
نم هّیرصع و  وه  هیف و  یبهذلا  مالک  اذه  یهتنا  مهفلا  ۀعرس  نهذلا و  ۀحـص  عم  نأشلا  اذه  یف  مدقت  للعلا و  لاجرلا و  یف  رظن  یهتنا و  و 

هراتخا امک  ۀحـصلاب  لوقلا  ۀحـص  عضولا و  يوعد  نـالطب  کـل  رهظف  اذـه  نم  رثکاـب  هرـصع  نع  رخاـت  نمم  هریغ  هیلع  ینثا  دـق  هنارقا و 
ریرج نبا  مکاحلا و  لوق  وه  یطویسلا و  ظفاحلا 

مهدراهچ دص و  ود  هجو 

هتفگ  هیولع  هفحت  حرش  هیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  زین  هکنآ 
اّیفص رکذ و  ّلک  یف  ایناث  یفطصملل  هنوک  هافک  و 

معلص هرکذل  ایلات  ایناث و  رکذت  هنا  ارخف  افرش و  هافک  يأ  هافک  هلوق و 
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فیرشلا هرکذ  ءاقلا  نم  مالّسلا  هیلع  ّیصولا  هَّللا  صخ  ام  یلا  ریشی  تیبلا  همارکا و  نم  مدقت  امک  هلوسرل  یلاعت و  هّلل  راتخم  یفص و  هنا  و 
هل هَّللا  مارکا  نم  اذه  هرکذل و  هورکذ  معلص  هَّللا  لوسر  اورکذ  اذإ  مّهناف  یثنا  رکذ و  دبع و  ّرح و  فّلکم و  ّیبص و  نم  ملاعلا  ۀنـسلا  یلع 
ِیف ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  هلوق  یف  هَّللا  لیلخ  هبلط  يذلا  رکذلا  عفر  نم  اذـه  امهریغ و  یماعلا و  یلع و  ای  دّـمحم  ای  فتهیف  ّیبصلا  أشنی 

َنیِرِخْآلا 
َكَرْکِذ  ََکل  انْعَفَر  َو  یلاعت  هلوق  یف  معلص  هلوسر  یلع  هب  هَّللا  نتما  يّذلا  وه  و 

هافک مانصالا و  رسکل  معلـص  مساقلا  یبأ  بنج  یقر  يّذلا  یّلـص و  نم  لوا  ّهنا  افرـش  هافک  مالـسالا و  یلا  نیقباّسلا  لوا  هنا  افرـش  هافک  و 
ۀلزنمب معلص  هَّللا  لوسر  نم  هنا  افرش  هافک  تانامالا و  هنع  ّيدا  يذلا  ّهنا  افرـش  هافک  هب و  اورفک  نیّذلا  رکم  ۀلیل  هسفنب  هادف  يّذلا  هنا  افرش 

افرش هافک  ردب و  موی  كالمالا  هیلع  تملس  هنا  افرـش  هافک  هنم و  معلـص  هَّللا  لوسر  نا  هَّللا و  لوسر  نم  هنا  افرـش  هافک  ندبلا و  نم  سارلا 
ةءارب غلبم  هنا  هافک  ربیخ و  حتاف  هنا  افرـش  هافک  دو و  دبع  نب  ورمع  لتاق  هنا  افرـش  هافک  ۀکرعم و  لک  یف  نیکرـشملا  لاطبا  رطق  يذـّلا  ّهنا 

موی هتفیلخ  هنا  افرـش  هافک  هدالوا و  معلـص  هَّللا  لوسرل  هدالوا  نا  افرـش  هافک  لوتبلا و  هجوز  هناحبـس  هَّللا  نا  افرـش  هافک  نیکرـشملا و  یلا 
یلا قلخلا  بحا  هنا  افرش  هافک  معلص و  هلوسر  دعب  هَّللا  یلا  قلخلا  بحا  هنا  افرـش  هافک  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  هنم  هنا  كوبت و  ةوزغ 
هافک معلص و  هَّللا  لوسر  وخا  هنا  افرش  هافک  ۀّنجلا و  رانلا و  میسق  هنا  افرش  هافک  هتکئالم و  هب  یهاب  هَّللا  نا  افرش  هافک  معلـص و  هَّللا  لوسر 

الا هبحی  قفانم و ال  ّالا  هضغبی  هنا ال  افرـش  هافک  ةداـبع و  ههجو  یلا  رظنلا  نا  افرـش  هاـفک  معلـص و  هَّللا  لوسر  يذآ  دـقف  هاذآ  نم  هنا  اـفرش 
برعلا و دیس  هنا  افرش  هافک  ۀنمؤم و  نمؤم و  لک  یلو  هنا  افرش  هافک  مالسلا و  امهیلع  میرم  نب  یسیع  نم  الثم  هیف  نا  افرـش  هافک  نمؤم و 

دوذـی نینمؤملا و  معلـص  هَّللا  لوسر  ضوح  نم  یقـسی  هنا  افرـش  هاـفک  اـبکار و  رـشحی  هنا  افرـش  هاـفک  نیملـسملا و  دیـس  هنا  افرـش  هاـفک 
يدانی هنا  افرش  هافک  ۀّنجلا و  للح  نم  ءارضخ  ۀلح  یسکی  هنا  افرش  هافک  هنم و  زاوجب  ّالا  طارصلا  دحا  زوجی  هنا ال  افرـش  هافک  نیقفانملا و 

هنا افرـش  هافک  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیـس  هتنبا  عم  هرـصق  یف  معلـص  هَّللا  لوسر  عم  هنا  افرـش  هاـفک  یلع و  كوخا  خـالا  معن  شرعلا  تحت  نم 
لسرم ینب  وا  برقم  کلم  الا  اذه  ام  هنوری  نیح  رـشحملا  لها  لوقی  هنا  افرـش  هافک  هلظ و  یف  نوشمی  هدلو  نم  مدآ و  دمحلا  ءاولا  لماح 

عم همـسا  بوتکم  هنا  افرـش  هافک  معلـص و  هَّللا  لوسر  وخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  هنکل  لسرم و  یبن  برقم و ال  کلم  اذه  سیل  دانم  يدانیف 
هتدیا هَّللا  لوسر  دمحم  معلص  هَّللا  لوسر  مسا 

467 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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امک ۀّنجلا  هیلإ  قاتشت  هنا  افرش  هافک  معلص و  هَّللا  لوسر  حور  ضبقی  امک  هحور  ضبقی  هنا  افرش  هافک  هب و  هترصن  یلعب و 
ناملس رامع و  یلع و  ۀثالث  یلا  ۀنجلا  قاتشت  سنا  ثیدح  یف 

رح و ال هباصا  ۀیوبنلا و ال  ةوعدلا  دعب  دمری  مل  هنا  افرش  هافک  هباب و  الا  باوبالا  تدس  اهنا  افرش  هافک  هملع و  ۀنیدم  باب  هنا  افرـش  هافک  و 
هافک معلص و  مدآ  دلو  دیس  نمحرلا و  لیلخ  يرـصق  نیب  ۀّنجلا  یف  هرـصق  نا  افرـش  هافک  ۀنجلا و  باب  عرقی  نم  لوا  هنا  افرـش  هافک  درب و 

نم هلکا  افرـش  هافک  هاجتنا و  معلـص  هَّللا  لوسر  نا  افرـش  هافک  تایآ و  رـشع  یف  انمؤم  هامـس  هَّللا  نا  افرـش  هافک  ۀیالولا و  ۀـیآ  لوزن  افرش 
هافک معلص و  هَّللا  لوسر  یصو  هنا  افرش  هافک  ردبلا و  لها  سار  هنا  افرـش  هافک  ناوضرلا و  ۀعیب  افرـش  هافک  معلـص و  هَّللا  لوسر  عم  رئاطلا 

افرش هافک  هتما و  ملعا  ّهنا  افرش  هافک  هریزو و  هنا  افرش 
هلیزنت یلع  معلص  هَّللا  لوسر  لتاق  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  لتاقی  ّهنا 

لـسغ يّذلا  هنا  افرـش  هافک  ۀـکرعم و  لک  یف  معلـص  هئاول  لماح  هنا  افرـش  هافک  نیقراملا و  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  هنا  افرـش  هافک  و 
یفلزلا  ةداهزلا و  نم  هب  زاف  ام  افرش  هافک  ّهلأتلا و  ةدابعلا و  ةداهزلا و  نم  هَّللا  هاطعا  ام  افرش  هافک  هنفد و  یلوت  معلص و  هَّللا  لوسر 

الاوبا دعب  اداعف  ءامب  ابیش  نبل  نم  نابعق  رخافملا ال  يذه 
بقانم هیلاع و  بتارم  زا  يرطـش  تسا  هینـس  دزن  راطخالا  لیلج  ياهبن  لثاما  رادـقم و  یلاع  ءاـملع  هلجا  زا  ریمـالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  و 
ةوسالا یف  هنج  یناکوشلا و  یلع  نب  دـمحم  علاط  ردـب  یلیجعلا و  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  لاملا  ةریخذ  رظان  رب  تارـضح  نیا  دزن  وا  هیلاـغ 

حضاو و رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  للکم  جات  مولعلا و  دجبا  ءالبنلا و  فاحتا  ۀتـسلا و  حاحـصلا  رکذ  یف  هطح  ۀنـسلاب و  ۀنـسحلا 
ابلج هحیحـصت  یف  غلاب  و  ریطخلا * ثیدحلا  اذه  قیقحت  یف  هدهج  دفنا  دق  ریمالا * لیعامـسا  نب  دمحم  رحبتملا  مهتمالع  اذـهف  تسرهاظ 

و رینتـسملا * بحاللا  قحلا  جـهنم  نع  بکان  هنع  ربدـملاف  ریرکتلا * ةداـعالاب و  ربخلا  اذـه  تاـبثاب  مهادرا  و  ریزعتلا * غیزلا و  يوذ  نیحل 
لفسا یلا  اه و  هل  دحاجلا  و  ریکن * ریغ  نم  ّقحلا  ۀقبر  نع  قرام  هیلع  رکنملا  و  رینملا * رفاسلا  باوصلا  بحلم  نع  جلتخم  ههجوب  حیشملا 

ریعسلا نم  كرد 
مهدزناپ دص و  ود  هجو 

هتفگ نیرهاطلا  هتیب  لها  لئاضف  یفطصملا و  ةریس  یف  نیبغارلا  فاعسا  رد  نابصلا  یلع  نب  دمحم  هکنآ 
رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 
یلع ۀمکحلا و  راد  انا  یلع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  و 

468 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یملع باب  یلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و 

ثیدحلا نا  لاقف  هتداع  یلع  مکاحلا  غلاب  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  عوضوم  ّهنا  یلع  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  یف  ساّنلا  برطـضا  دق  و 
نایعا و نیققحم  رباکا  زا  ناّبـص  همالع  هک  دنامن  بجتحم  نسح و  هنا  نیثدحملا  نم  نیعلطملا  نیرخأتملا  یققحم  صنب  بوص  حیحص و 

نیا تبترم  تلالج  هک  رابتعالا  لها  زوف  یف  راونالا  قراـشم  رد  يوازمح  يودـع  نسح  خیـش  دـشابیم  هینـس  نأـشیلاع  نیدـقنم  مخاـفا 
باقلاب دیامرفیم و  ثبـشت  کسمت و  وا  تادافاب  اجباج  تسناد  یهاوخ  نسحا  هجوب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  یتآ  دـلجم  رد  فنـصم  فنـصم و 
ۀجهبلا حرش  یف  مالسالا  خیش  لاق  نابصلا و  ۀمالعلا  لاق  تسروکذم  قراشم  رد  هچنانچ  دیامنیم  دای  ار  وا  ققحم  همالع و  خیـش و  هلیلج 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هل  اهتناعا  اهمدقت و  ثیح  نم  ۀجیدخ  ملعلا و  ثیح  نم  لضفا  ۀشئاعف  لاوحا  یلع  ۀلومحم  ۀیلضفالا  نا  هراتخا  يّذلا 
روکذ و ۀثالث  ۀعبـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدالوا  نا  ءاملعلا  دنع  حـصالا  نابـصلا  ققحملا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  خـلا و  تامهملا  یف 

عون تیبلا و  لها  عیمجل  ماع  عون  عاونا  فرشلا  رصم  حالطصا  یلع  لاقی  دق  نابـصلا و  ققحملا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  خلا و  ثانا  ۀعبرا 
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نب مساقلا  همال  هدجو  هیبا  نع  ثیدحلا  ذخا  الیبن  اماما  رفعج  يدیـس  ناک  نابـصلا  ۀمالعلا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  خلا و  ۀـیرذلاب  صاخ 
ۀعامج هیلع  لخد  رضتخا  امل  هنا  یعفاشلا  ینعی  هتامارک  نم  نابـصلا و  خیـشلا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  خلا و  قیدصلا  رکب  یبأ  نب  دمحم 

دق نایعألا * مهدارفا  دحا  نابّصلا * یلع  نب  دّمحم  اذهف  یهتنا  خلا  تیبلا  لهال  هتلاسر  یف  نابـصلا  ۀمالعلا  لاق  هتفگ  قراشم  رد  زین  خلا و 
جیرخت و  ناکرالا * مهرباکا  ۀیاورب  ناطلسلا * رهاظلا  ناهربلا * رینلا  ثیدحلا  اذه  دروا  ثیح  ناها * لطابلا و  رـصه  ناعا و  قحلا و  رـصن 

غیزلا و لها  سوءرل  اعمق  هقیقحت  یلا  لآ  نائنـشلا و  دـقحلا و  يوذ  سطاعمل  امغر  هتابثا  یلا  لام  و  نادـم * مهینادـی  نیذـلا ال  مهراـبحا 
نارسخلا ۀبیخلا و  هیت  یف  بئاخ  هنع  صکانلا  و  نامیهلا * هتعلا و  دیبل  بئاج  هنع  لکانلاف  ناودعلا *

مهدزناش دص و  ود  هجو 

رعش حرش  هیدمحملا  حنملاب  هیدمحالا  تاحوتفلا  باتک  رد  لمج  نامیلس  خیش  هکنآ 
ءارزولا دعست  لهالا  نم  یلآملا و  یف  همع  نبا  ریزو  و 

ةاخاوملا نم  هب  هدما  ام  ةداعسلا  کلت  نم  خلا  لهالا  نم  هلوق و  هتفگ و 
خاوت مل  کباحـصا و  نیب  تیخآ  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  یلع  ءاجف  هباحـصا  نیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یخا  يذمرتلا  جرخا  دقف 

ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا  لاقف  دحا  نیب  ینیب و 
اهیلإ راشا  یّتلا  مولعلا  اهنم  و 

یهتنا بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلوقب 
تبثا دق  لمجلا * نامیلس  لیلجلا  مهخیش  اذهف 
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* لـصق ببـس و  لـک  رکنتـسملا  نم  مرـص  مزجب  هدروآ  و  لـصف * لـبح و  لـک  بیرتسملا  نم  عطق  متحب  لـحملا * عیفرلا  ثیدـحلا  اذـه 

هّمع نم  الا  نوکی  هیف ال  يرتمملا  و  لضالا * فلخالاک  هنیحل  مئاه  هنع  بهاذـلا  و  لزالا * سبغالاک  هنید  یف  ثئاـع  هنعط  یلع  مدـقملاف 
لمجلا ضفر  یلع  ّالا  هتاوفه  یف  لصحی  هیلع ال  يرتجملا  و  لمش * نالذخلا و 

مهدفه دص و  ود  هجو 

هتفگ توبن  تیب  رکذ  رد  نیتمیرکلا  رون  رد  يدابگنروا  ینیسح  نیدلا  رمق  هکنآ 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

نیدلا رمق  و  یهتنا - تستیب  نیا  باوباب  تیب و  نیا  هیلکب  تراشا  ّیلع  باب  ّالا  ۀخوخ  لک  اودس  رکب و  یبأ  ۀخوخ  الا  ۀخوخ  لک  اودس  و 
انالوم هتفگ  ناجرملا  ۀحبـس  رد  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ  تسا  هینـس  دزن  ماقمیلاع  يالبن  مظاعا  مالعا و  يـالمک  مخاـفا  زا  يداـبگنروا 

عطاس بکوک  نیبملا و  عرـشلا  نازیم  یف  علاط  رمق  اراخف  نامزلل  همادا  اراهن و  لیّللا  هب  هَّللا  لعج  يداباقنروالا  ینیـسحلا  نیدلا  رمق  دیـسلا 
يروصلا و یملعب  طاحا  يولعلا و  یلفسلا و  یملاع  یلع  قرشا  ۀیدمرّسلا  سوکعلاب  عبطنا  ۀیدبالا و  راوناب  ءاضا  نیصرلا  فرـشلا  جوا  یف 

نطوت دنهلا و  یلا  دنجخ  نم  رجاه  مهنم  نیدـلا  ریهظ  دّیـسلا  دـنّرلا و  نم  ریثک  مهنمایمب  رهزا  دـنجخ و  تاداس  نم  مارکلا  هءابآ  يونعملا 
ۀیانع دیـسلا  نکدلا و  یلا  لحر  نطولا و  نع  جرخ  هنبا  نبا  دمحم  دیـسلا  مث  رورـسلا  رونلاب و  اهحوس  ألم  روهال و  عباوت  نم  دابآنمأ  یف 
انالوم يرورـضلا  يرظنلا و  ملعلاب  لفاحلا  نع  ۀیدنبـشقنلا  ۀقیرطلا  ذخا  ءایلوالا  صاوخ  ءافرعلا و  نم  ناک  روکذملا  دـمحم  دیـسلا  نب  هَّللا 
دمحا خیـشلا  انالوم  یناعملا  ۀمئا  ماما  هیبا  نع  موصعم  دـمحم  خیـشلا  انالوم  موختلا  تاومّـسلا و  رون  نع  يروفناهربلا  رفظملا  یبأ  خیـشلا 
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ۀملک یلعا  روفناهرب و  نم  لزانم  عبرا  یلع  روفالاب  هدـلبب  هَّللا  ۀـیانع  دّیـسلا  نطوت  مهرارـسا  هَّللا  سدـق  یناـثلا  فلـالا  ددـجم  يدنهرّـسلا 
دیـسلا قدصلا  هفلخ  روتفلا و  نع  هَّللا  اهناص  روفالابب  نفد  فلا و  ۀئام و  رـشع و  ۀعبـس  ۀنـس  یفوت  ۀیاهنلا و  یلا  نیبلاطلا  لصوا  ۀـیادهلا و 

ۀـئام و نیتس و  يدـحا و  ۀنـس  یفوت  هیدـل  نیبرقملا  قحلاب و  نیفراعلا  هیلإ و  نیبینملا  هَّللا و  یلا  نیعطقنملا  نم  ناک  هرـس  سدـق  هَّللا  بینم 
ررغلا و نع  هلاله  زواجت  امل  فلا و  ۀئام و  نیرـشع و  ثالث و  ۀنـس  دـلو  یلاعت  هَّللا  هملـس  نیدـلا  رمق  دّیـسلا  انالوم  دـشرالا  هدـلو  فلا و 

ۀیلقنلا ۀیلقعلا و  مولعلا  بستکا  نوزحلا و  لوهّسلا و  نم  اهتفاسم  يوط  نونفلا و  جهانم  یف  ۀحایسلا  ذخا  رشعلا  یهتنم  یلا  لقنتلا  نم  لصو 
هباکر یف  نویئاشملا  یشم  اعطاس  اناهرب  تایلقعلا  یف  اعراب و  ام  اما  تایلقنلا  یف  راص  ءالجالا و  ءالضفلا  نم 
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هیبا و نع  ۀیدنبشقنلا  ۀقیرطلا  ذخا  میدقلا و  زنکلا  نم  ۀنامالا  لمحب  زاف  میظعلا و  نآرقلا  ظفحب  قفو  هباحص و  ضیم  نویقارـشالا و  ماش  و 

اهقنور حرب  دابآناهجهاش ال  یلا  ۀحایـسلا  دـصق  للقلا و  یلع  اران  حال  لمعلاب و  ملعلا  نازو  هیزنتلا  تایاهن  یلا  هیبشتلا  تایادـب  نم  زاجنا 
لخد فلا و  ۀئام و  نیسمخ و  سمخ و  ۀنـس  لاوش  نم  نماثلا  یف  داباقنروا  نع  جرخف  ءافرعلا  ۀبحـص  ءارقفلا و  ۀیؤرل  اصلاخ  دایدزالا  یف 

یلا دابآناهجهاش  نع  رم  مالعالا و  خیاشملا  نم  ۀـعامج  اهب  یقل  ماعلا و  کلذ  نم  ۀـجحلا  يذ  نم  نیرـشعلا  عباسلا و  یف  دابآناهجهاش 
نم يرخا  یناثلا و  فلالا  درجم  ینابّرلا  فراعلا  ربکـالا  هخیـش  دـقرم  راز  فلا و  ۀـئام و  نیـسمخ و  عبـس و  ۀنـس  رفـص  لـئاوا  یف  دـنرهس 

اهئالمک و نم  ۀـفئاطب  عمتجا  رورـشلا و  نع  یلاعت  هَّللا  اهمرح  روهال  یلا  اهنم  مهعجاـضم و  هَّللا  درب  ةرطعملا  دـهاشملا  ةرونملا و  دـقارملا 
فاطعنالا دصق  مث  مایالا  نم  هَّللا  ردق  ام  اهب  ماقا  ماعلا و  کلذ  نم  رخآلا  عیبر  رهـش  یف  دابآناهجهاش  یلا  داع  اهئافرع و  نم  ۀعامج  یفاو 

رمقلا ریس  راس  موقرملا و  ماعلا  نم  ۀجحلا  يذ  نم  نیرشعلا  نماثلا و  یف  دابآناهجهاش  نع  جرخف  نطولا  حراسم  یلا  قاتشا  نکدلا و  یلا 
روفغملا و هدلاو  ءاقلب  نامطا  روفالابب و  فلا  ۀئام و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  رخآلا  عیبر  رهش  نم  یلوالا  ةرـشعلا  یف  لصو  یتح  موجنلا  نیب 

ۀیدرا رـشن  هجاربا و  یلا  رمقلا  داع  دـقل  يرمعل  دابعلا و  صاوخب  ةرومعم  تلاز  داباقنروا ال  یلا  ۀنـسلا  هذـه  نم  یلوالا  يداـمج  یف  ءاـج 
نامزلا و نم  ۀـصرفب  اـنرفظ  داـحتالا و  کـلف  یف  نادـقرف  نحنف  دادولا  هنیب  ینیب و  دـقعنا  داـباقنروا  اـنا  تدرو  اّـمل  هجاـجف و  یلع  ءوضلا 

هَّللا بینم  دیس  نب  نیدلا  رمق  دیسلا  هتفگ  داوفلا  ۀیلـست  رد  دازآ  یلع  مالغ  زین  هلقن و  اندرا  ام  یهتنا  ناحیر  حور و  یف  نیحرـشنم  انحبـصا 
نیـصرلا فرـشلا  جوا  یف  عطاس  بکوک  نیبملا و  عرـشلا  نازیم  یف  عطاس  رمق  اراخف  نامزلل  همادا  اراهن و  لیللا  هب  هَّللا  لعج  يداـباقنروالا 

مارکلا هءابآ  يونعملا  يروصلا و  یملعب  طاحا  يولعلا و  یلفسلا و  یملاع  یلع  قرشا  ۀیدمرسلا و  سوکعلاب  عبطنا  ۀیدبالا و  راونالاب  ءاضا 
عباوت نم  دابآنمأ  یف  نطوت  دنهلا و  یلا  دنجخ  نم  رجاه  مهنم  نیدـلا  ریهظ  دیـسلا  دـنزلا و  نم  ریثک  مهنمایمب  رهزا  دـنجخ و  تاداس  نم 
دمحم دیـسلا  نب  هَّللا  ۀیانع  دّیـسلا  نکدـلا و  یلا  لحر  نطولا و  نم  جرخ  هنبا  نبا  دـمحم  دّیـسلا  مث  رورـسلا  رونلاب و  اهحوس  ألم  روهال و 

رفظم خیـشلا  اـنالوم  يرورـضلا  يرظنلا و  ملعلاـب  لـفاحلا  نـع  ۀیدنبـشقنلا  ۀـقیرطلا  ذـخا  ءاـیلوالا  صاوـخ  ءاـفرعلا و  نـم  ناـک  روکذـملا 
يروفناهربلا

471 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ددـجم يدنهرّـسلا  دـمحا  خیـشلا  انالوم  یناعملا  ۀّـمئا  ماما  هیبا  نع  وه  موصعم و  دـمحم  خیـشلا  انالوم  موختلا  تاومـسلا و  رون  نع  وه  و 

لزانم عبرا  یلع  روفالاب  ةدلبب  هَّللا  ۀیانع  دیسلا  نطوت  مهرارسا  هَّللا  سدق  ةرینتسملا  تامارکلا  ةریهـشلا و  تابوتکملا  بحاص  یناثلا  فلالا 
نع هَّللا  اهناص  روفالابب  نفد  فلا و  ۀـئام و  رـشع و  ۀعبـس  ۀنـس  یفوت  ۀـیاهنلا و  یلا  نیبلاطلا  لصوا  ۀـیادهلا و  ۀـملک  یلعا  روفناـهرب و  نم 

یفوت هیدـل  نیبرقملا  قحلاب و  نیفراعلا  هیلإ و  نیبینملا  هَّللا و  یلا  نیعطقنملا  نم  ناک  هرـس  سدـق  هَّللا  بینم  دیـسلا  قدـصلا  هفلخ  روتفلا و 
امل فلا و  ۀئام و  نیرـشع و  ثلث و  ۀنـس  دلو  یلاعت  هَّللا  هملـس  نیدلا  رمق  دیـسلا  انالوم  دشرالا  هدلو  فلا و  ۀئام و  نیتس و  يدحا و  ۀـنس 

نوزحلا و لوهـسلا و  نم  اهتفاسم  يوط  نونفلا و  جـهانم  یف  ۀحایـسلا  ذـخا  رـشعلا  یهتنم  یلا  لقنلا  نم  لـصو  ررغلا و  نع  هلـاله  زواـجت 
یف نویئاشملا  یـشم  اعطاس  اناهرب  تایلقعلا  یف  اعراب و  اماما  تاـیلقنلا  یف  راـص  ءـالجالا و  ءالـضفلا  نم  ۀـیلقنلا  ۀـیلقعلا و  مولعلا  بستکا 
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نع ۀیدنبشقنلا  ۀقیرطلا  ذخا  میدقلا و  زنکلا  نم  ۀنامالا  لمحب  زاف  میظعلا و  نآرقلا  ظفحب  قفو  هباحس و  ضیم  نویقارـشالا و  ماش  هباکر و 
حرب ام  دابآناهجهاش  یلا  ۀحایـسلا  دـصق  للقلا و  یلع  اران  حال  لمعلاب و  ملعلا  نازو  هیزنتلا  تایاهن  یلا  هیبشتلا  تایادـب  نم  زاـحنا  هیبا و 

فلا و ۀئام و  نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  لاوش  نم  نماثلا  یف  داباقنروا  نم  جرخف  ءافرعلا  ۀبحـص  ءارقفلا و  ۀیورل  اصلاخ  دایدزالا  یف  اهقنور 
دابآناهجهاش نم  رم  مالعالا و  خیاشملا  نم  ۀعامج  اهب  یقل  ماعلا و  کلذ  نم  ۀجحلا  يذ  نم  نیرـشعلا  عباسلا و  یف  دابآناهجهاش  لخد 

نم يرخا  یناثلا و  فلالا  ددجم  ینابرلا  فراعلا  ربکالا  هخیش  دقرم  راز  فلا و  هئام و  نیسمخ و  عبس و  ۀنـس  رفـص  رخاوا  یف  دنهرـس  یلا 
یفاو اهئالمک و  نم  ۀـفئاطب  عمتجا  رورـشلا و  نع  هَّللا  اهـسرح  روهال  یلا  اهنم  مهعجاضم و  هَّللا  درب  ةرطعملا  دـهاشملا  ةرونملا و  دـقارملا 
دـصق مث  مایالا  نم  هناحبـس  هَّللا  هردـق  ام  اهب  ماقا  ماـعلا و  کـلذ  نم  یلوـالا  يداـمج  یف  داـبآناهجهاش  یلا  داـع  اـهئافرع و  نم  ۀـعامج 

راس موقرملا و  ماعلا  نم  ۀجحلا  يذ  نم  نیرشعلا  نماثلا و  یف  دابآناهجهاش  نم  جرخف  نطولا  حراسم  یلا  قاتـشا  نکدلا و  یلا  فاطعنالا 
هدلاو ءاقلب  نأمطا  روفالاب و  فلا  ۀئام و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  رخآلا  عیبر  رهـش  نم  یلوالا  ةرـشعلا  یف  لصو  یتح  موجنلا  نیب  رمقلا  ریس 
رـشن هجاربا و  یلا  رمقلا  داع  يرمعل  دابعلا و  صاوخب  ةرومعم  تلاز  داباقنروا ال  یلا  ۀنـسلا  هذـه  نم  یلوـالا  يداـمج  یف  ءاـج  روفغملا و 

ۀنس فنص  نامزلا و  ۀهبج  یف  ارون  هَّللا  همادا  نآلا  یلا  تقولا  کلذ  نم  اهب  وه  هجاجف و  یلع  ءوضلا  ۀیدرأ 
472 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیف نیب  روهّدـلا  ملظ  هب  رانا  رونلا و  رهظم  هامـس  دوقنلا  دایجب  قاروالا  بویج  ـألم  دوجولا و  ۀلئـسم  یف  اـباتک  فلا  ۀـئام و  نیتس و  عبرا و 
داباقنروا تدرو  امل  قئاقدلا و  بئاوذ  نع  دـقعلا  لح  قئاقحلا و  هوجو  نع  ماثللا  طامف  ءامکحلا  نیملکتملا و  کلاسم  ءاملعلا و  بهاذـم 

هّلل دمحلاف  ناحیر  حور و  یف  نیحرشنم  انحبصا  نامزلا و  نم  ۀصرفب  انرفظ  داحتالا و  کلف  یف  نیدقرفلاک  نحنف  دادولا  هنیب  ینیب و  دقعنا 
رد رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  انماظن و  رثانتلا  نع  ظفحی  انمایا و  نوصی  نا  وجرن  اضیم  انمالظ و  ریـص  ءاضیب و  انیلایل  لعج  ام  یلع 

فرـشلا جوا  یف  اعطاس  ابکوک  نیبملا و  عرـشلا  نازیم  یف  اعلاط  ارمق  ناک  يدابآگنروالا  ینیـسحلا  نیدلا  رمق  دّیـسلا  هتفگ  مولعلا  دـجبا 
دیـسلا هنبا  مث  روهال  عباوت  نم  دابآنمأ  یف  نطوت  دـنهلا و  یلا  اهنم  رجاه  مهنم  نیدـلا  ریهظ  دّیـسلا  دـنجخ و  تاداـس  نم  هؤاـبآ  نیـصرلا 
خیـشلا نع  يروفناهربلا  رفظملا  یبأ  خیـشلا  نع  ۀیدنبـشقنلا  ۀقیرطلا  ذخا  ءافرعلا  نم  هَّللا  ۀیانع  دیـسلا  هنبا  ناک  نکدلا و  یلا  لحر  دمحم 

دیسلا هنبا  ۀنـس 1117 و  اهب  یفوت  روفناهرب و  نم  لزانم  عبرا  یلع  روپالاب  ةدلبب  نطوت  يدنرهـسلا و  دمحا  خیـشلا  هیبا  نع  موصعم  دمحم 
عرب نونفلا و  جهانم  یف  حاس  ۀنس 1123 و  دلو  دشرالا  هدلو  ۀمجرتلا  هذه  بحاص  اضیا و  ءافرعلا  نم  ناک  ۀنس 1161  یفوتملا  هَّللا  بینم 
یلا حار  لمعلاب و  ملعلا  نازو  نآرقلا  ظفح  اعطاس  اناهرب  تایلقعلا  یف  اـعراب و  اـماما  تاـیلقنلا  یف  راـص  یتح  ۀـیلقنلا  ۀـیلقعلا و  مولعلا  یف 
یلا ءاج  روپالاب و  یلا  عجر  مث  دالبلا  کلت  یف  ءافرعلا  ءاملعلا و  نم  ۀفئاطب  عمتجا  روهال و  یلا  لحر  ددجملا و  ربق  راز  دنرهس و  یلهد و 

نیمیرکلا هینبا  عم  نیفیرـشلا  نیمرحلا  یلا  لحترا  مث  داحتالا  کلف  یلع  نیدقرف  اناکف  دازآ  دیـسلا  نیب  هنیب و  دادولا  دـقعنا  دابآگنروا و 
رونلا رهظم  هامـس  دوجولا  ۀلئـسم  یف  باتک  هل  دابآگنروا  یلا  هتیب  لها  عم  ضهتنا  مث  دـنهلا  یلا  عجر  یلعلا و  رون  ریم  يدـهلا و  رون  ریم 

اهلوا ۀّیبرع  تایباب  هل  خرا  ۀحبسلا و  یف  دازآ  دیسلا  اهنم  افرط  رکذ  ءامکحلا  نیملکتملا و  کلاسم  ءاملعلا و  بهاذم  هیف  نیب 
ربخلا بیطاب  یناتا  رحسلا و  یف  میسنلا  فرع  حاف 

مهعراب نیدـلا  رمق  اذـهف  یهتنا  ۀـملث  ءاملعلا  توم  هتافو  خـیرات  یف  دازآ  لاق  دـلبلا  لـخاد  نفد  ۀنـس 1193 و  یف  داـبآکنروأ  یف  یفوت 
الف راطقلا * بوصب  ۀسالـسل  يرزملا  راطعلا * حفانلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  راط  هلـضف و  تیـص  مهدنع  الع  يّذلا  راطقالا * یف  فورعملا 

لطابلا هاقلا  نم  الا  فعـضلاب  هیمری  و ال  راطبالا * سلالاب و  ینم  نم  الا  هنع  فدـصی  و ال  راطئنالا * دوالا و  یلع  نرم  نم  الا  هنع  فرحنی 
راطوالا لک  رورغلا  هنم  یضق  نم  الا  نهولاب  هنعطی  و ال  راطخالا * کلاهم  یف 

مهدجه دص و  ود  هجو 
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یلیجعلا يرکب  نب  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  هکنآ 
473 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهاوج دقع  حرش  یف  لآملا  ةریخذ  رد  دینش  یهاوخ  لیـصفتب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتآ  دلجم  رد  وا  هیلع  حئادم  هینـس و  دماحم  هک  یعفاشلا 
هتفگ  لآللا 

لوقی ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  اهنع  هَّللا  یضر  ۀملس  مأ  تلاق  مکح  لکب  بحصلا  ملعا  ملعلا و  باب  قحلا و  ةوعد  و 
املح مهمظعا  ءاملع و  مهرثکا  املس و  یتما  مدقا  کتجوز  نا  ۀمطاف  ای  نیضرت  اما 

یتح اقرتفی  نل  ّیلع  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  لوقی  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀملـس  مأ  تلاق  و 
قحلا ةوعد  وه  قحلا و  یلا  یعادلا  وهف  ضوحلا  یلع  ادری 

مهنم دحاولاب  ملعا  یلع  ادحاو و  اءزج  سانلا  ءازجا و  ۀعست  یلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق  ریبکلا  عماجلا  یف  و 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  هنا  يذمرتلا  جرخا  و 

هیلإ و ۀعجار  تالسلسلا  قرطلا و  تناک  اذهل  و 
هیف رذ و  وبا  هاور  يدعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا  همحر  یطویـسلل  ریبکلا  یف 

میعن وبا  هجرخا  هَّللا  ّالا  هلا  لهال ال  امیظعت  ابح و  سانلا  رثکا  هّللاب و  سانلا  ملعا  بلاط  یبأ  نب  یلع  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
ۀشئاع تلاق  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  اناضقا و  اّیلع  نا  لوقی  نسحلا و  وبا  اهیف  سیل  ۀلضعم  نم  هّللاب  ذوعا  لوقی  هنع  هَّللا  یضر  رمع  ناک  و 

ریشی ناک  ۀحتافلا و  ةروس  ریسفت  نم  اریعب  نیعبس  ترقوال  تئـش  ول  هنع  هَّللا  یـضر  همالک  نم  ۀنـسلاب و  یقب  نم  ملعا  هنا  اهنع  هَّللا  یـضر 
الماح اهل  تدجو  ول  انهاه  مولع  نم  مک  لوقی  هردص و  یلا 

مهدزون دص و  ود  هجو 

هتفگ  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجع  نیدلا  باهش  زین  هکنآ 
ۀصوصقم لبج  نم  یه  الا و  ۀصوصرم  رجح  اهنم  سیل  و 

بارخلا  ۀعیرس  رجالا  نبل  باطتست و  ةذوبنملا ال  راجحالا  و 
نم ۀنبل  ۀنـسلا و  نم  ۀنبل  نأشلا  اذهب  کنظ  امف  ۀیاورلا  نم  ۀنبل  ۀیاردلا و  نم  ۀنبل  ۀینبم  ۀنیدم  ملعلا  اولاق  دـق  بالـصلا و  ۀـتوحنملا  فالخب 

* ًادَّجُس َباْبلا  اُولُخْدا  باب ف  اهل  ّیلع  ملع و  ۀنیدم  طسو  یف  نآرقلا 
بابلالا یلوا  ای 

متسب دص و  ود  هجو 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ملعلا  ۀنیدم  ینعا  ءاملعلا  حالطصا  یلع  یلوقب  دارملا  هتفگ و  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجع  نیدلا  باهـش  زین  هکنآ 
نم املع و  ضرالا  قابط  ألمی  يّذلا  شیرق  ملاع  ینعا  هنع و  هَّللا  یـضر  ءابلا  ۀطقن  ۀنیدملا و  باب  ینعا  هَّللا و  دارمب  هَّللا  قلخ  ملعا  ینعا  و 
یف مهعبات  هتیب و  لهأ  ایلع و  یلوت  نم  ّلک  ۀعیـشلا  نا  ۀموظنملا  یف  هترکذ  ام  مهلاوقا  حیرـص  ناف  افلخ  افلـس و  جهنملا  کلذ  یلع  مهعبات 
نم ابهذـم  لصفن  ۀـقیقح و ال  مهل  عبتتلا  وه  ذإ  عیـشتلا  مسا  هیلع  قدـص  ءایلوا  مهذـختا  میوقلا و  مهجهنم  کلـس  نمف  مهلاـعفا  مهلاوقا و 

مسالا کلذب  یمست  نا  مهئادعا و  نم  وهف  هنم  راع  وه  هب و  عیشت  مهعابتا و  رهظا  نم  ۀقرف و  نم  ۀقرف  بهذم و ال 
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یّنم ّهناف  ینعتی  نم  یناعملا و  ریغت  ءامسالاف ال 

مکی تسب و  دص و  ود  هجو 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  نابز  رب  ار  نآ  موق  نآ  خویش  هک  نیخیش  حئادم  ضعب  رکذ  دعب  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجع  نیدلا  باهش  زین  هکنآ 
جرخ نم  بابلا و  لخد  نم  کلذـب  فرعت  کناف  قحلاب  امهل  هتداهـش  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  مـالک  یلا  رظناـف  هتفگ  دـناهدومن  ارتفا  مالـسلا 
لها نم  ّیلج  يّذلا  ثیدحلا  اذـه  يور  دـق  ةریثالا * ۀـخماشلا  رثآملاب  مهدـنع  فورعملا  ةریخذـلا * بحاص  یلیجعلا  مهربح  اذـهف  یهتنا 

و ةریتو * دـسا  ناعذالا  قرط  نم  کلاس  ةریرق * نافرعلا  نم  نیعب  هیلإ  رظانلاف  ةریظحلا * ةررکتملا  هتادافا  یف  هتبثا  و  ةریـصب * لک  نامیالا 
ةریرج ربکا  هناودعل  مرتجم  ةریقعلل * اعفار  هنعطب  هوفتملا 

مود تسب و  دص و  ود  هجو 

هلیزج حئادم  هلیلج و  دماحم  هک  يولاهسلا  نیدلا  بطق  نب  دیعـس  دمحم  الم  نب  قحلا  دبع  دمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  نب  نیبم  دمحم  هکنآ 
تالکـشم و لح  تمکح و  ملع و  نایب  اما  هتفگ  ةاجنلا  ۀلیـسو  رد  يدینـش  لیـصفتب  تیالو  ثیدـح  دـلجم  رد  موق  رباکا  تادافا  رباـنب  وا 

دنکیم تیافک  ار  قداص  بلاط  ددرگیم و  موقرم  نا  زا  همـش  نکیل  دیآرد  ریرحت  هطیح  رد  هک  تسیدحب  هن  وا  تدوج  اکذ و  تهاقف و 
قح و رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف 

نع مکاحلا  امهیلک و  نع  یناربطلا  رمع و  نبا  نع  يدـع  نبا  یلیقعلا و  هَّللا و  دـبع  نب  رباج  نع  رازبلا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اعوفرم  سابع  نبا  نع  ۀیاور  یف  یناربطلا  داز  رمع و  نبا  یلع و 

مکاحلا و يار  یلع  حیحص  ثیدحلا  اذه  و 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ظفلب  یلع  نع  میعن  وبا  يذمرتلا و  دنع  وه  نسح و  رجح  نبا  لاق 

ءاضقلا نسح  ءاضقلا  ءوس  سپ  يأ  یضترم  یلع  يأ  اشگب  راب 
ار ملع  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  هنیدم  نا  یباب  وت  نوچ 

دحا وفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يأ  شاب  زاب 
تسه  هک  قباس  نا  ره  رب  یبای  قبس  تسرتهب  تنیا  تاعاط  همه  زا 

ربخلا کلذ  ققح  و  نیـصرلا * ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  نیتملا * لـیثملا  لـیجملا  مهرباـخ  و  نیبم * دـمحم  لـیلجلا  مهرباـکا  اذـهف  یهتنا 
نیفالا و فلخالا  بکنملا  ّالا  دعب  هحدقب  سبنی  الف  نیهر * ۀئیطخلاب  دحاج  لک  ۀکوش  رـسک  و  نیهم * دناعم  لک  فنا  مغرا  امب  نیزرلا *

بئاخلا الا  هنع  فرـصی  و ال  نیبتـسملا * ممالا  قیرطلا  نع  بکانلا  ّالا  هنع  عطقی  و ال  نیفدـلا * ءادـلا  هردـص  یف  راث  نم  الا  هنعط  رهظی  ـال 
نیبغلا رساخلا  قفخملا و 

موس تسب و  دص و  ود  هجو 

مجنپ هتفگ  لولسم  فیس  رد  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  هکنآ 
رباج نع  یناربطلا  رازبلا و  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  رباج  ثیدح 

نب ییحی  لاق  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  مکاـحلا و  هححـص  هیخا و  یلع و  ساـبع و  نبا  رمع و  نبا  ثیدـح  نم  دـهاوش  هل  و 
هنا يذمرتلا  يراخبلا و  لاق  هل و  لصا  نیعم ال 
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لاق نم  ینعی  نیقیرفلا  لوق  فالخ  باوصلا  رجح  نبا  ظـفاحلا  لاـق  عوضوم و  هنا  يرزجلا  يوونلا و  لاـق  حیحـص و  هجو  هل  سیل  رکنم و 

ترثکب اما  تسباوص  رجح  نبا  لوق  دنـسرب  رظن  دـیوگ  ریقف  عوضوم  حیحـص و ال  ـال  نسح  ثیدـحلاف  عوضوم  هنا  لاـق  نم  حیحـص و  هنا 
یهتنا درادن  تلالد  تماما  رب  ثیدح  نیا  باوج  دومن  ناوت  تحصب  مکح  دهاوش 

مراهچ تسب و  دص و  ود  هجو 

یهاوگ وا  ملعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثآم  رکذ  رد  لولـسم  فیـس  رد  هَّللا  ءانث  زین  هکنآ 
دومرف داد و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
دومرف و 

ّیلع مکاضقا 

مجنپ تسب و  دص و  ود  هجو 

هعرتخم ینعم  یکی  دراد  ینعم  دنچ  تماما  هکنادب  مهنع  هَّللا  یضر  تیبلها  همئا  رکذ  رد  همتاخ  هتفگ  لولسم  فیـس  رد  هَّللا  ءانث  زین  هکنآ 
ظفل قالطا  مه  ینعم  نیاب  هتفر و  قباس  مه  نآ  رکذ  هفیلخ و  ینعمب  مود  میدومن  نایب  نآ  نالطب  تسین و  توبث  ار  نآ  الـصا  هک  ضفاور 

رب قالطا  ینعم  نیاب  تلم و  ياوشیپ  ینعمب  موس  تسارتفا  غورد و  يدـهم  دـمحم  یبتجم و  نسح  یـضترم و  یلع  يارب  رباکا  نا  رب  ماـما 
ار تما  رباکا  رگید  هک  دوش  هدرک  یلوا  قیرطب  مه  تیبلها  همئا  رب  سپ  یعفاش  ماما  هفینح و  وبا  ماما  نوچ  دوشیم  هدرک  تما  رباـکا  رثکا 

فشک ار  تما  ءایلوا  رباکا  زا  یضعب  قداص و  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  صوصخ  هداتفا  رباکا  نآب  عوجر  رتشیب  نطاب  رهاظ و  مولع  رد 
ضویف و هک  تسنآ  نآ  هتـشگ و  رهاظ  رگید  ینعمب  ار  ماـما  هدـش  روکذـم  ملع  بابـسا  رد  قباـس  تسملع و  بابـسا  زا  یکی  هک  حـیرص 

رهب هدش  تمسق  صخش  نا  زا  دوشیم و  لزان  صخش  کی  رب  لوا  دوشیم  لزان  هَّللا  ءایلوا  رب  یهلا  بانج  زا  هک  تیالو  هناخراک  تاکرب 
نادرم زا  یسک  دسریمن و  یضیف  وا  طسوتیب  هَّللا  ءایلوا  زا  ار  سکچیه  دسریم و  وا  دادعتسا  بسحب  هبترم و  قفاوم  رصع  ءایلوا  زا  کی 

دنـشابیم جاتحم  يوب  ادـخ  ءایلوا  ماسقا  عیمج  ابقن و  اـبجن و  لادـبا و  داـتوا و  یئزج و  باـطقا  دـباییمن  تیـالو  هجرد  وا  هلیـسویب  ادـخ 
یلع كاپ  حورب  مالسلا  هیلع  مدآ  روهظ  تقو  زا  یلاع  بصنم  نیا  دنناوخ و  زین  ۀلاصالاب  داشرا  بطق  ماما و  ار  یلاع  بصنم  نیا  بحاص 
حور طسوتب  دیسریم  تیالو  هجرد  ارک  ره  هقباس  مما  رد  مه  ترـضح  نآ  يرـصنع  هأشن  زا  شیپ  هک  دوب  ررقم  ههجو  هَّللا  مرک  یـضترم 
دعب هدیـسر و  وا  طسوتب  تلود  نیا  ار  همه  نیعباـت  هباحـص و  زا  وا  تلحر  تقو  اـت  يرـصنع  دوجو  دـعب  دیـسریم و  ترـضح  نآ  كاـپ 

زا دعب  رقاب  دمحم  هب  رتسپ  نیدباعلا ص  نیز  ماما  هب  رتسپ  البرک  دیهـش  نیـسح  هب  يو  زا  دعب  یبتجم و  نسحب  یلاع  بصنم  نیا  وا  تلحر 
نآ مالسلا  مهیلع  يرکسعلا  نسحب  رتسپ  یقنلا  یلعب  نا  زا  دعب  یقتلا  دمحم  هب  رتسپ  اضر  یلعب  رتسپ  مظاک  یسومب  رتسپ  قداص  رفعجب  نا 

یلیجلا رداقلا  دبع  نیدلا  ییحم  نیلقثلا  ثوغ  افرشلا  دیـس  روهظ  تقو  ات  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  تافو  دعب  هتـشگ و  ضوفم  یلاع  بصنم 
دش و قلعتم  يوب  كرابم  بصنم  نیا  دش  ادیپ  نیلقثلا  ثوغ  ترضح  نوچ  دوب  قلعتم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  حورب  یلاع  بصنم  نیا 

هدومرف هَّللا  یلو  ّلک  ۀبقر  یلع  هذه  یمدق  ترضح  نآ  اذهل  دشاب و  قلعتم  نیلقثلا  ثوغ  كرابم  حورب  بصنم  نیا  يدهم  دمحم  روهظ  ات 
رعش هدومن  منرت  تیب  نیاب  و 
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دمحم ماما  نوچ  دوشن و  بورغ  دشاب  يدنلب  قفا  رب  هشیمه  ماظع  همئا  ینعی  ام  باتفآ  نیشیپ و  مارک  ءایلوا  رگید  ياهباتفا  دنتفر  ورف  ینعی 
یلع نینمؤملا  ریما  حور  هک  لوق  نیاب  دـشاب و  ضوفم  يوب  نامز  ضارقنا  اـت  ددرگ و  ضوفم  يوب  یلاـع  بصنم  نیا  دوش  رهاـظ  يدـهم 
ثوغ لوق  نا و  رد  رایـسب  ياهطلغ  اب  نکیل  دناهتفگ  مه  هّیماما  قدصی  دق  بوذـکلا  مکحب  دوب  نیـشیپ  ءایبنا  هارمه  همئا  هنع و  هَّللا  یـضر 

زا اعدـم  نیا  طابنتـسا  هدـش و  تباث  ماـهلا  فشکب و  اعدـم  نیا  دراد و  تلـالد  نا  رب  زین  نارمع  نب  یـسوم  ناـک  یلیلخ  یخا و  نیلقثلا و 
اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  یلاـعت  هَّللا  لاـق  درک  میناوتیم  زین  ملـس  مهیلع و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناربمغیپ  رورـس  ثیدـح  زا  هَّللا و  باـتک 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا 
قباس يایبنا  هک  تسنآ  طابنتسا  هجو  نم  يابرقا  یتسود  امـش  زا  مهاوخیم  نکیل  مهاوخیمن  ترجا و  چیه  امـش  زا  منکیمن  لاؤس  ینعی 

يِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ار  ام  ربمغیپ  دوب  ترجا  تساوخرد  لامتحا  هچ  دـناهدرکن و  تساوخرد  تلاـسر  غیلبت  هضیرف  رب  ترجا  الـصا  دـناهتفگ 

تعیرش نیا  دشیم و  خوسنم  اهنآ  تافو  دعب  قباس  ءایبنا  عئارش  هک  تسنآ  نآ  رد  تمکح  هدومرف  رما  مالک  بولسا  ریغتب  یلاعت  قح  ملس 
دوخ تما  رب  تقفـش  يارب  مالـسلا  هیلع  رورـس  نآ  اذـهل  دـنرآ  عوجر  ربمغیپ  بئانب  ربمغیپ  تلحر  دـعب  هک  دـیاب  ار  ناتّما  سپ  تسدـبوم 

اذهل دنايو و  مولع  هزاورد  ربمغیپ و  ناثراو  هک  اهنآ  كاپ  ناماد  ثبشت  هب  دومرف  تراشا  دوخ  لآ  تبحمب  هدرک  ینومنهر 
ثیدحلا یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  تکرت  مالسلا  هیلع  لاق 

ار و دوخ  لآ  دیجم و  نارق  مکحم  هلیسو  ود  امش  رد  متشاذگ  ینعی 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالّسلا  هیلع  لاق 

ملع دارم  هکلب  دـندوب  کیرـش  نا  رد  باحـصا  همه  هک  تسین  رهاـظ  ملع  مـلع  نـیزا  دارم  تسرهـش  نآ  هزاورد  یلع  مـملع و  رهـش  نـم 
ثیح هدش  رداص  رما  اهنآ  تبحمب  هتفر و  وا  كاپ  لآ  یلع و  يوسب  هراشا  نطاب  ملع  لیصحت  يارب  ضحم  سپ  تسنطاب 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق 
ةدابع یلع  بح  لاق  و 

دنادرگیم ریپ  گنر  رد  ار  دیرم  تبحم  هک  تسنآ  تبحم  زا  ضرغ  و 
ّبحا نم  عمارملا  مالسلا  هیلع  لاق 

ياهبن مظاعا  نیثدـحم و  ياربک  هلجا  نیلـصاو و  ياـفرع  مخاـفا  نیلماـک و  ياـملع  رباـکا  زا  هَّللا  ءاـنث  یـضاق  هک  دـنامن  بجتحم  یهتنا و 
ناجازرم هَّللا  بیبح  نیدلا  سمـش  تالاح  رد  هک  دوخ  هلاسر  رد  يولهد  یلع  مالغ  هاشب  فورعملا  هَّللا  دبع  هاش  تسا  هینـس  دزن  نیدـقنم 

ریبک لالج  خیش  ترضحب  ناشیا  بسن  دناناشیا  ترضح  ءافلخ  قبسا  فرشا و  هَّللا  ءانث  يولوم  ترـضح  هتفگ  هدومن  فیلات  رهظم  ناناج 
هَّللا یـضر  نامثع  ترـضح  نینمؤملا  ریما  بانجب  لالج  خیـش  ترـضح  بسن  دسریم و  هطـساو  هدزاود  هب  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یتشچ  ءایلوا 

هبترمب لوصا  هقف و  رد  دنراد  مامت  رحبت  یلقن  یلقع و  مولع  رد  دـناینادزی  هاگراب  برقم  ینّابر  ياملع  هدـبز  ناشیا  دوشیم  یهتنم  یلاعت 
هچنآ دناهدومن و  فیلات  هلئـسم  ره  رد  هعبرا  بهاذم  نادهتجم  راتخم  لئالد و  ذـخام و  نایب  اب  هقف  ملع  رد  طوسبم  یباتک  هدیـسر  داهتجا 

ینالوط ریـسفت  هتـشون  دوخ  تاراتخم  زین  لوصا  رد  هدومرف  ریرحت  يوقالا  ذـخامب  یّمـسم  ادـج  هلاسر  ار  نآ  دـش  تباث  يوقا  ناـشیا  دزن 
تالیوات نیرسفم و  ءامدق  لاوقا  عماج 

477 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـضر ددجم  ترـضح  فراعم  قیقحت  فوصت و  رد  لئاسر  دناهدومن و  ماقرا  هتخیر  ضایف  ءدـبم  زا  ناشیا  یناحور  هفیطل  رب  هک  هدـیدج 

خویـشلا خیـش  ترـضح  زا  هقیرط  تسفصولا  دئاز  ناشیا  لقع  تمالـس  رکف و  توق  عبط و  ةدوج  نهذ و  ءافـص  هتـشاگن  هنع  یلاعت  هَّللا 
هدومن عوجر  ناشیا  ترـضح  تمدخب  ترـضح  نآ  رما  عابتاب  زاب  دناهدیـسر  یبلق  ءانفب  ناشیا  تاهجوتب  هتفرگ  هرـس  سدـق  دـباع  دـمحم 
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رد هقیرط  نیا  كولـس  مامت  دوخ  لصا  لوصو  قوش  ریـس و  تعرـس  سب  زا  دـناهدش و  زئاف  هیدـمحا  تاـماقم  عیمجب  هغیلب  تیبرت  نسحب 
دنتخادرپ نطاب  ضیف  ملع و  تعاشاب  هتفای  هقیرط  تفالخ  رهاظ و  ملع  لیـصحت  زا  غارف  هک  دندوب  هلاس  هدژه  هدـیناسر  ماجناب  هجوت  هاجنپ 

ترضح دوخ  دج  يدروخ  مایا  رد  ناشیا  دنتشگ  زارفارس  يدهلا  ملع  بقلب  ناشیا  ترضح  نابز  رب  هدیشخب  یجاور  ار  داشرا  تیاده و  و 
رد مه  دندیلام  ناشیا  یناشیپ  هب  ار  دوخ  كرابم  یناشیپ  هدومرف  ناشیا  لاحب  رایـسب  فاطلا  دندید  هیلع  هَّللا  ۀمحر  ار  یتپیناپ  لالج  خیش 

یضترم یلع  نینمؤملا  ریما  راب  کی  هدومرف  اطع  ار  ناشیا  رت  ییامرخ  ترضحنا  دندش و  فرـشم  نیلقثلا  ثوغ  ترـضح  ترایزب  مایا  نآ 
دنیامرفیم مامت  تشاشب  ناشیا  هرابرد  دندید  باوخب  ار  ههجو  هَّللا  مرک 

مالسلا امهیلع  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 
یلاعت هَّللا  یـضر  یـضترم  یلع  ینعا  ریقف  راوگرزب  دج  تروصب  ریقف  یلاثم  تروص  هک  دندومرف  نینچ  باوخ  نیا  ریبعت  ناشیا  ترـضح 
ناشیا ترـضح  هعقاو  دـعب  ددرگ  لقتنم  امـشب  هقیرط  تفالخ  ریقف  دـعب  هک  دـناوتیم  هتخاس  رـشبم  تاملک  نیاب  ار  امـش  هدـش  لثمتم  هنع 
ناشیا ترـضح  هعقاو  زا  دـندومرف و  روکذـم  ترـضح  نآ  متاـم  تیزعت  تاـملک  هدروآ  فیرـشت  هک  دـناهدید  ار  نیلقثلا  ثوغ  ترـضح 

رد تسیواسم و  ولع  رد  ریقف  تبسن  اب  ناشیا  تبـسن  دندومرفیم  دندومنیم  رایـسب  ناشیا  حدم  فیرعت و  ناشیا  ترـضح  دنتـشاد  فسات 
نا رد  ناـشیا  دـسریم  ریقفب  هـک  یـضیف  ره  هرـس  سدـق  خیـش  ترـضح  ینمـض  ریقف  دـناریقف و  ینمـض  ناـشیا  تواـفتم  توـق  ضرع و 

ریقف لد  رد  دـناتادوجوم  نیرتزیزع  ناشیا  ینطاب  يرهاظ و  تالامک  عامتجا  سب  زا  تسریقف  دـب  کین و  ناشیا  دـب  کـین و  دـناکیرش 
میظعت هکئالم  هک  تفـص  یکلم  تقیرط  رونم  تعیرـش  جورم  دـنامسجم  حور  تناید  يوقت و  حالـص و  يور  زا  دـیآیم  ناـشیا  تباـهم 

هک دسرپ  هدنب  زا  تمایق  زورب  یلاعت  يادخ  رگا  دندومرفیم  ناشیا  ترـضح  دنتفگیم  ماهدینـش  ناشیا  ینابز  ریقف  یهتنا  دنیامنیم  ناشیا 
هک دوب  دـقعنم  هبقارم  رکذ و  هقلح  مدوب و  رـضاح  روـضحب  ریقف  يزور  ار  یتپیناـپ  هَّللا  ءاـنث  منک  ضرع  يدروآ  هچ  هفحت  اـم  هاـگرد  رد 

ترـضح باحـصا  لّمک  ریقف  قحلا  دندومن  یلاخ  اج  امـش  میظعت  تهجب  کئالم  هک  دیئامنیم  لمع  هچ  امـش  دندومرف  دـندمآرد  ناشیا 
تـسد هچ  رگا  ماهدرکن  هظحالم  یکی  چیه  رد  تسا  عمج  ناشیا  تاذ  رد  هک  هیدمحا  هقیرط  تاکرب  ضویف و  همه  نیا  ماهدـید  ار  ناشیا 

رد يددـجم  هصاخ  تبـسن  ولع  تالامک و  نیاب  ناشیا  لثم  ریقف  داقتعاب  هک  میوگیم  اذـهل  تسا  هاتوک  تالاح  نا  زا  بلق  بابرا  كاردا 
لاصیا کیلـست و  زا  تسترابع  هک  ناشیا  ترـضح  تباین  اما  دنازاتمم  هریثک  لئاضفب  ناشیا  ترـضح  يافلخ  زا  تسین و  یـسک  تقو  نیا 

یهلا برق  تاجرد  تایفیک  نادجو  تاماقم و  فشک  تحص  اب  هیدمحا  هقیرط  تایاغب  نابلاط 
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تفگ تسین  ریقف  ماقم  مئاق  یـسک  ریقف  باحـصا  رد  هک  دندومنیم  سوسفا  اهراب  ناشیا  ترـضح  هچنانچ  تشگن  ملـسم  یـسکب  هناحبس 
زا تسقالخا و  بیذـهت  لئاذر و  زا  سفن  هیکزت  هّللاب و  ملع  ماود  اوساـم و  يراـتفرگ  زا  بلق  هیفـصت  هقیرط  راـیتخا  زا  دوصقم  مق  ار  ریقف 

ءافلخ تبحـص  رد  یناعم  نیا  هک  هّلل  دـمحلا  دـهدیم  تسد  تبحم  تابلغ  رکـس  قارغتـسا و  تالاح و  تاـیفیک و  لغـش  رکذ و  تاـکرب 
زین قوف  راونا  هکلب  یبلق  قاوذاب  یتیعمج  روضح و  ماهدید  ار  اهنیا  نادیفتـسم  هدنب  دـنیامنیم  لصاح  نابلاط  هنامز  قفاوم  ناشیا  ترـضح 

هفیظو زامن  تعکر  دـص  دـنراد  رومعم  تدابع  تعاطب و  تاقوا  تسا و  فوصوم  نطاب  رهاظ و  تالامک  اـب  ناـشیا  تاذ  هلمجلاـب  دـنراد 
اضق و بصنم  هک  دنتخیر  نینچ  ناشیا  لد  رد  دنامک  نیدتم  ياملع  هنامز  نیرد  نوچ  دنناوخیم  دـجهت  رد  نآرق  لزنم  کی  هدومن  ررقم 

دیآیمن روهظب  ناشیا  زگره  نیب  تبقاعان  تاضق  هفراعتم  موسر  دنرآیم و  اجب  دیاب  هچنانچ  هبترم  نیا  قح  دـندومن و  رایتخا  ایاضق  لصف 
دندومن ور  دوب  هتفرگ  هچنآ  هدومرف و  زیزعت  هتفاـی  عـالطا  نا  رب  ناـشیا  تفرگ  يزیچ  یـسک  زا  تشاد  ناـشیا  رهم  هک  یـصخش  راـب  کـی 

هتـشون نا  زا  هرقف  دـنچ  تسرایـسب  ناشیا  ماـنب  ناـشیا  ترـضح  بیتاـکم  تسناـشیا  هصاـخ  بصنم  نیا  قح  يادا  نینچ  نیا  تسروهـشم 
ناشیا تمدخب  هعقر  هلیسوب  هدش  هقیرط  لخاد  زور  دنچ  زا  هدرک  راگزور  كرت  دابآمیظع  هنکس  زا  یناوج  مان  نیدلا  نیع  خیـش  دوشیم 

تاهجوت وا  لاحب  محر  دروم  تسلد  هتسکش  يدرم  هدرکن  عورـش  زونه  تفاسم  عطق  هدش  لصاح  يریونت  وا  بلق  رد  دش  دهاوخ  رـضاح 
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امـش هقلح  رد  دـناهدومن  عورـش  مه  تابثا  یفن  هدـش و  يراج  ناشیا  هسمخ  فئاطل  رکذ  دـناهتفرگ  ریقف  زا  هقیرط  ناخاضر  یلع  دـنیامرف 
دیـس دمحم و  ریپ  ناشیا  باحـصا  زا  یهتنا  تسرورـض  تسروظنم  هفیطل  نیا  راک  لوا  هک  ناشیا  بلق  هفیطل  رب  هجوت  دش  دـنهاوخ  لخاد 

ءالبنلا فاحتا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  یهتنا  دندش  زئاف  هقیرط  ياه  تبـسن  هدیـسر  ناشیا  ترـضح  تبحـصب  اسیهگ  دمحم 
هَّللا یضر  نامثع  ترضحب  دوشیم  یهتنم  ناشیا  بسن  دنایتشچ و  يایلوا  ریبک  نیدلا  لالج  خیش  دالوا  زا  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یـضاق  هتفگ 

لـئالد و ذـخام و  ناـیب  اـب  هقف  رد  طوسبم  یباـتک  هدیـسر  داـهتجا  هبترمب  لوصا  هقف و  رد  تشاد و  ماـمت  رحبت  هیلقن  هیلقع و  مولع  رد  هنع 
يوقالا ذـخامب  یمـسم  هناگادـج  هلاسر  ار  نآ  دـش  تباث  يوقا  ناشیا  دزن  هچنآ  دـناهدومن و  فیلات  هلئـسم  ره  رد  هعبرا  نیدـهتجم  راتخم 
یناحور هفیطل  رب  هک  هدیدج  تالیوات  نیرسفم و  يامدق  لاوقا  عماج  ینالوط  ریسفت  دناهتشون  دوخ  تاراتخم  زین  لوصا  رد  هدومرف  ریرحت 
هتـشاگن يدنهرـس  دمحا  خیـش  یناث  فلا  ددـجم  ترـضح  فراعم  قیقحت  فوصت و  رد  لئاسر  دناهتـشون و  هتخیر  ضایف  ادـبم  زا  ناشیا 

تعرـس و سب  زا  هتفرگ و  دباع  دمحم  خیـش  زا  هقیرط  دوب  فصولا  دـئاز  ناشیا  لقع  تمالـس  رکف و  توق  عبط و  تدوج  نهذ و  يافص 
ناناجناج ازریم  تمدخب  هتفای  غارف  رهاظ  ملع  لیصحت  زا  هک  دندوب  هلاس  هدژیه  هدیناسر  ماجناب  هجوت  هاجنپ  رد  كولس  مامت  لوصو  قوش 
لیـصحت مایا  رد  دـنتفگیم  تقو  یقهیب  ار  ناشیا  يولهد  ثدـحم  زیزعلا  دـبع  هاش  دـندش - يدـهلا  ملعب  بقلم  ناشیا  نابز  رب  دندیـسر و 

دصیس
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تیبرت و ینالیج  رداقلا  دـبع  خیـش  دوخ و  دـج  لالج  خیـش  زا  تامانم  رد  دـندروارد  دوخ  هعلاطمب  هیلیـصحت  بتک  ياوس  بتک  هاجنپ  و 
تقیرط رونم  تعیرـش  جورم  تناید  يوقت و  حالـص و  يور  زا  دـیآیم  ناـشیا  تباـهم  ریقف  لد  رد  دومرفیم  رهظم  ازرم  دـنتفای  اـهتراشب 
يدروآ هفحت  هچ  ام  هاگردب  هک  دسرپ  هدنب  زا  تمایق  زور  یلاعت  يادخ  رگا  دندومرفیم  دنیامنیم  ناشیا  میظعت  هکئالم  دناتفص  یکلم 

دجهت رد  نآرق  لزنم  کی  هدومن  ررقم  هفیظو  زامن  تعکر  دـص  دنتـشاد  رومعم  تدابع  تعاطب و  تاقوا  ار  یتپیناپ  هَّللا  ءاـنث  منک  ضرع 
باحـصا زا  دمآیمن  روهظب  ناشیا  زا  تاضق  هفراعتم  موسر  دندروآ  اجب  دیاب  هکنانچ  نآ  قح  دندومن و  رایتخا  اضق  بصنم  دـندناوخیم 

نطاب رهاظ و  تالامک  هضافا  رد  رمعلا  ةدم  دندش  زئاف  هقیرط  ياهتبسن  هب  هدیسر  ناشیا  تبحصب  اسیهگ  دمحم و  دیـس  دمحم و  ریپ  ناشیا 
یلوط دی  فوصت  مالک و  هقف و  ریـسفت و  ملع  رد  دـندوب  فورـصم  تالـضعم  لح  تالاؤس و  ياتفا  تاموصخ و  لصف  مولع و  تعاشا  و 
داعملا ةرکذت  یتوملا و  ةرکذت  یسرافب و  هقف  رد  هنم  دب  ام ال  روهشم  لوبقم و  دیفم و  عفان و  همه  تسرایسب و  ناشیا  هفلؤم  بتک  دنتشاد 

زج همان و  تیصو  نیبلاطلا و  داشرا  بقاث و  باهش  مالسالا و  قوقح  دورس و  تمرح  هعتم و  تمرح  هلاسر  دلج و  تفه  يرهظم  ریـسفت  و 
هک تسنآ  زا  شیپ  ناشیا  لئاضف  تالامک و  دنتشاد  يولهد  ثدحم  هَّللا  یلو  هاش  زا  تیاور  عامس و  ثیدح  رد  ددع  یـس  زا  زواجتم  نآ 
دنه نیمزرـس  رد  لیلد  عابتا  بهذم و  بصعت  مدع  فاصنا و  قیقحت و  رد  ناشیا  لثم  یـسک  مک  هیفنح  ياملع  رد  دـجنگ  رـصتخم  نیرد 

ْمُه َو  دـناهتفای  تیآ  نیا  میرک  نارق  زا  نآ  خـیرات  دوب و  فـلا  نیتئاـم و  نیرـشع و  سمخ و  هنـس  بجر  هرغ  ناـشیا  تاـفو  حر  هتـساخرب 
ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ِیف  َنُومَرْکُم 

داشرالا و ءاول  مهدنع  عفارلا  مهفراع  و  دقانلا * مهذبهج  هَّللا  ءانث  اذهف  تسذوخام  نآرق  طخ  مسر  قفاوم  فلایب  خیرات  نیرد  تنج  ظفل 
رغوا و  دقاوملا * میظع  اران  دحاج  لک  بلق  یف  يرواف  دقاعملل * ۀمربملا  ةررکتملا  هتادافاب  دقاولا * رفاسلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  دـقاعلا *
ّقحلل داعم  الإ  هناش  یف  يرتمی  و ال  دـقاف * يارلل  بزاع  وه  نمالا  دـعب  هرما  یف  بیرتسی  ـالف  دـقار * لـهجلا  شاـبغا  یف  راـغ  ّلـک  ردـص 

دقاح قیقحلا 

مشش تسب و  دص و  ود  هجو 

مهف و بابرا  دزن  فاصناب  دوخ  فاصتا  لامک  هدومرف  ققحم  تباـث و  یلئاـس  لاؤس  باوجب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  بطاـخم  دوخ  هکنآ 
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تـسروکذم دـشابیم  دوجوم  ریقح  دزن  فالخ  لها  لضافا  ضعب  طخب  هک  بحاـصهاش  يواـتف  عومجم  رد  هچناـنچ  هدومن  رهاـظ  ءاـکذ 
يدحا رد  تمـصع  هکئالم  ءایبنا و  تارـضح  ياوس  هک  هدش  تباث  هیلقن  هیلقع و  نیهاربب  تعامج  تنـس و  لها  ینعی  قح  لها  دزن  لاؤس 

سپ دنرادن  اور  هکئالم  ایبنا و  ریغ  رب  تمـصع  اهقف  نیملکتم و  اذهل  تسین و  تسرد  دنیوگ  موصعم  ار  یـسک  رگا  هک  یتح  تسین  تباث 
تهاجو و تمکح و  تمصع و  هک  هعبرا  تافص  هریغ  هیهلا و  تامیهفت  رد  هرس  سدق  هَّللا  یلو  هاش  بانج  نیثدحملا  رخف  بانج  هچنآ 
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هک تاداقتعا  نایب  رد  هلاسر  رد  ار  بتارم  نیا  زین  بآمتیادـه  نا  دـناهدرک و  تباث  رـشع  اـنثا  همئا  تارـضح  يارب  تسا  هینطاـب  تلیـضف 

تـسعامجا تنـس  باتک و  زا  یلیلد  درک و  ناوت  لمح  حیحـص  لمحم  مادکب  ار  نآ  دناهدومرف  تباث  ناشیا  تارـضحب  دـناهدومرف  فیلات 
ءافلخ لیـضفت  یفانم  کلذ  عم  دش و  دهاوخ  هچ  هدش  نایامن  تنـس  لها  بهذـم  تبـسن  هب  هک  لوق  نیا  فلاخت  باوج  تسمادـک و  ورب 

دوخ هوالع  هب و  دمتعی  نم  دنع  تستنس  لها  هیلع  عمجم  لیضفت  هلئسم  نیا  هکنآ  لاح  دش  دهاوخ  نیخیش  تارضح  اصوصخ  ضر  هثالث 
ءافلخ لیضفت  ینعی  ار  هلئسم  نیا  مامت  قارطمط  طبر و  طبض و  رازهب  هرس  سدق  هَّللا  یلو  هاش  ترضح  باستنا  تیاده  بامتدافا  بانج 
ریرحت یفاـک  بـیترت  یفاـش و  لاـثم  یفاو و  ریرقتب  هینادـجو و  هیفـشک و  هـیلقن و  هـیلقع و  لئالدـب  ار  نیخیـش  تارـضح  اـصوصخ  هثـالث 

دـش دـهاوخ  هچ  ّقح  لها  دـنع  تباث  ریغ  هبیرغ  هلئـسم  اب  اهیلع  قفتم  تباث  هدـهمم  هلئـسم  نیا  ضراعت  فلاـخت و  باوج  سپ  دـناهدومرف 
بتک رد  اصوصخ  دـنراد  هیحالطـصا  یناعم  هیفوص  دزن  تهاجو  تمکح و  تمـصع و  يولهد  ثدـحم  زیزعلا  دـبع  هاش  انالوم  زا  باوج 

دیآ هتشون  تامدقم  دیهمتب  هک  تسین  نکمم  ضارما  تدش  ببس  هب  تقو  نیا  دناروکذم  لصفم  هرس  سدق  دجام  دلاو  ترضح  هفّنـصم 
دـسر مهب  رگا  قشاع  دمحم  هاش  فینـصت  زا  ماصتعا  حرـش  دش و  دهاوخ  حضاو  دومن  دـیاب  یفـشت  دـنادوجوم  ناشیا  هفنـصم  بتک  رثکا 

عم بنذ  رودص  عانتما  لوا  دراد  ینعم  ود  تمصع  دیآیم  هتشون  باوج  تقو  نیا  رهاظ  ياملع  قفاوم  هلمجلاب  دش  دهاوخ  یفاک  یفاش و 
دزن ار  ینعم  نیا  هزاوج و  عم  بنذ  رودص  مدع  مود  تسا  هکئالم  ایبنا و  تارضحب  صوصخم  تنس  لها  عامجاب  ینعم  نیا  هیلع و  ةردقلا 

تـسا عقاو  رحبلا  بزح  ياعد  لوا  رد  هچنانچ  هدـمآ  دوخ  يارب  هیفوص  مالک  رد  تمـصع  لاؤس  ینعم  نیمهب  دـنمان و  تیظوفحم  هیفوص 
ترضح نآ  تسا و  هکئالم  ایبناب و  صوصخم  ینعم  نیا  هرخآ و  یلا  تارطخلا  تادارالا و  تانکسلا و  تاکرحلا و  یف  ۀمصعلا  کلئـسن 

ینعم نیمهب  تساـنعم و  نیمه  اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  ّمهّللا  هک  دوخ  لوقب  دناهتـساوخ  دوخ  تیب  لـها  يارب  تمـصع  هک 
یمور بیهـص  قح  رد  هبلق و  رمع و  ناسل  یلع  قطنی  قحلا  نا  هدش  دراو  زین  رمع و  نم  رفی  ناطیـشلا  نا  هدش  دراو  رمع  ترـضح  قح  رد 
هیفوص حالطـصا  رد  دشاب  بتکم  رگا  تسعفان  ملع  ینعمب  تمکح  لاکـشا و  الف  هصعی  مل  هَّللا  فخی  مل  ول  بیهـص  دبعلا  معن  هدش  دراو 
ُهاْنیَتآ َو  یلاعت  هلوق  وحن  دنمان  تمکح  ار  نآ  دوش  دراو  یـصخش  لد  رب  بهوم  قیرط  رب  رگا  دشاب و  تلیـضف  هکلب  دنمانن  تمکح  ار  نآ 

َۀَمْکِْحلا
تـسایبناب صوصخم  مه  ینعم  نیا  قالخاب و  ای  لامعاب  ای  دـشاب  دـئاقعب  قلعتم  ملع  نآ  هاوخ  املع  امکح و  هانیتآ  اّلک  باطخلا و  لصف  و 

ِهَِّلل  ْرُکْشا  ِنَأ  َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  یلاعت  هلوقک 
تسدراو ثیدح  رد  دناکیرش و  نآ  رد  یبن  ریغ  یبن و  تمعا  بهذ  تسایبناب و  صوصخم  دیآ  یحوب  هچنآ  يرآ  ۀیآلا 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا 
روهشم تیاور  رد  و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
نعط زا  هک  دـیامن  هلماـعم  یهجوب  ار  دوـخ  ناگدـنب  ضعب  یلاـعت  قـح  هک  تسنآ  تهاـجو  تساـنعم و  ناـمه  اـج  نیا  رد  ملع  زا  دارم  و 

دننام ظوفحم  دوخ  نابوبحم  قح  رد  ارما  ناهاشداپ و  تباصا  زا  ظفح  بویع و  تمهت  نادناعم و 
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تمهت ار  ناشیا  لیئارسا  ینب  هاگ  ره  یسوم ع  ترضح  قح  رد  لوا  تسینآرق  صوصنم  مزعلا  ولوا  يایبنا  زا  سک  ود  قح  رد  ینعم  نیا  و 
ًاهیِجَو ِهَّللا  َْدنِع  َناک  َو  اُولاق  اَّمِم  ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یسُوم  اَْوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هَّللا  لاق  دندومن  صرب 

قح رد  دوهی  هک  یـسیع  ترـضح  قح  رد  مود  تشادن  یعرـش  روذـحم  چـیه  تمهت  نآ  هچ  رگا  ناش  تمهت  هب  دـشن  یـضار  یلاعت  قح 
ِیف ًاهیِجَو  یلاعت  هَّللا  لاق  دومرف  لئاز  ار  تمهت  نآ  تیلوفط  نیع  رد  ناـشیا  ندـمآ  نخـسب  دـندروآ و  ناـبز  رب  یگدازاـنز  تمهت  ناـشیا 

اًلْهَک َو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکی  َو  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا 
رکب وبا  ترضح  قح  رد  لوا  هتسویپ  توبثب  ایلوا  رثکا  قح  رد  ینعم  نیا  ۀیآلا و 

ضرالا یف  رکب  وبا  وطخی  نا  یلعلا  تاومسلا  قوف  هرکی  هَّللا  ّنا 
یلع ترضح  قح  رد  مود 

راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  ّمهّللا 
دناهدومرفن و 

قحلا راد  ثیح  هراد 
زا دنشاب و  ناشیا  تاذلاب  دالوا  یهلا  ضیف  طبهم  هک  دزاس  صوصخم  ار  دوخ  ناگدنب  یـضعب  یلاعت  قح  هک  تسنآ  هنطاب  تیبطق  ینعم  و 

دتفیم هناخ  رد  ینزور  زا  باتفا  عاعـش  هکنآ  دـننام  دـشاب  هدرکن  ناشیزا  باستکا  ذـملت و  یـسک  رهاظب  وگ  دوش  لقتنم  نارگیدـب  ناشیا 
هلمجلاب رادم  بطق  فالخب  دنمان  زین  داشرا  بطق  ار  نیا  هدیدرگ و  نشور  هناخ  مامت  نآ  هطساوب  تسا و  هدش  نشور  نزور  نآ  الوا  سپ 
فلاخم هن  دنیامن و  یـشاحت  ظافلا  نیا  قالطا  زا  ناینب  رهاظ  وگ  تسین  تنـس  لها  بهذم  فلاخم  قیقحتلا  دنع  هعبرا  تافـص  نیا  تابثا 

یلاعت وا  هک  تسزئاج  نیملکتملا و  دنع  تسباوث  تیرثکا  رب  لیضفت  نا  رادم  هک  اریز  تسقح  لها  عیمج  هیلع  عمجم  هک  نیخیش  لیـضفت 
فنـصم دزن  دنـشاب و  رتشیب  اهنیا  ریغ  رد  لامک  تافـص  رگید و  لئاضف  دنچ  ره  دنادرگ  صوصخم  باوث  یتدایزب  ار  دوخ  ناگدنب  ضعب 

داهج ءارجا  تعدب و  زا  مدرم  ظفح  نید و  جیورت  تاهبش و  عفر  تما و  تسایس  رد  تسایبنا  هبشت  رب  نیخیش  لیضفت  رادم  تاعمه  باتک 
رثکا لاق  اذهل  تسسمالا و  نم  نیبا  سمشلا و  نم  حضوا  روما  نیرد  نیخیـش  یتدایز  هک  تسرهاظ  رکنملا و  نع  یهن  فورعملاب و  رما  و 

یهتنا طقف  لئاضفلاب  قیفوتلاب ال  اندنع  لیضفتلا  نیملکتملا 

متفه تسب و  دص و  ود  هجو 

اب دوخ  دـلاو  هدـیقع  نسح  تابثا  ضرعم  رد  هدومن  نایب  هَّللا  یلو  هاش  دوخ  دـلاو  تاداـقتعا  نا  رد  هک  هلاـسر  رد  بطاـخم  دوخ  زین  هکنآ 
ناخیلع قشاع  اهنع  لقن  ام  یلع  هروکذم  هلاسر  رد  هچنانچ  هدومن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  توبث  ققحت و  لامک  هدافا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 

ةولـصلا و مهیلع  تیبلا و  بحاص  یلع  تیب  لها  تارـضح  بانج  رد  ناشیا  داقتعا  ناـیب  رد  مود  لـصف  هتفگ  یبقعلا  ةریخذ  یف  يولهدـلا 
تسمالسا و نکر  نامیا و  مزال  ینس  هعیش و  قافتاب  هک  لوا  هبترم  دراد  هبترم  ود  تارـضح  نآ  بانج  رد  داقتعا  هک  تسناد  دیاب  مالـسلا 

مالـسا ناـمیا و  هرئاد  زا  دوش و  دودـعم  بصاون  جراوخ و  رد  دـنک  روصق  هبترم  نا  رد  یـصخش  رگا  دناکیرـش  نا  رد  صاوـخ  ماوـع و 
نآ توادـع  درامـش و  ضرف  ربـمغیپ  هب  ناـمیا  لـثم  ار  تارـضح  نآ  تبحم  هـک  تـسنیمه  هـبترم  نآ  کـلذ و  نـم  هَّللا  ذاـعم  دور  نوریب 

ناشیا ترضح  ار  هبترم  نیا  دیآ و  شیپ  ریقوت  میظعتب و  دناد و  تشهب  لها  زا  انیقی  ار  تارضح  نآ  دراگنا و  مارح  رفک  لثم  ار  تارـضح 
دناهتفرگ دهاش  دئاقع  نا  رب  ار  سنا  نج و  کئالم و  یلاعت و  يادخ  دناهدومن و  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  دئاقع  هک  هدیقعلا  نسح  هلاسر  رد 
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یف مهلحم  مظعب  فرتعن  مهرقون و  مهنع و  هَّللا  یـضر  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطافل و  ریخلا  ۀنجلاب و  دهـشن  ترابع و  نیاب  دـنیامرفیم  نایب 

ار و ناشیا  مینکیم  میظعت  ریقوت و  مهنع و  هَّللا  یضر  نیسح  نسح و  ءارهز و  همطاف  يارب  یکین  تشهبب و  مهدیم  یهاوگ  ینعی  مالسالا 
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رد ار  ینعم  نیا  دراد و  ضوغبم  ار  بانج  نآ  نانمـشد  هک  تسنآ  داقتعا  هبترم  نیا  مزـال  مالـسا و  رد  ناـشیا  یگرزب  هب  مینکیم  فارتعا 
نیاب تسناشیا  فیناصت  زا  مه  هدیصق  نآ  یـسراف  حرـش  تسناشیا و  تاموظنم  زا  هک  مجعلا  برعلا و  دیـس  حدم  یف  مغنلا  بیطا  هدیـصق 

دنیامرفیم ادا  ترابع 
بصاونلا  فنا  ماغرا  یلع  امیوق  مهرما  لاز  هَّللا ال  لوسر  لآ  و 

هک یعمج  ینیب  ندرک  هدوـلآ  كاـخب  تسرد  تسار  ناـشیا  لاـح  واـب  هشیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  تـیب  لـها  ینعی 
تکاله و تلذ و  يراوخ و  زا  هیانک  برع  هرواحم  رد  ینیب  ندرک  هدولآ  كاـخ  دـنیوگ  فیعـض  هدـنب  یهتنا  دـنراد  تیب  لـها  توادـع 

تسیّربت دب و  ياعد  مه  تارضح و  بانجب  تسالوت  راهظا  مه  تیب  نیرد  سپ  دنشاب  هتشاد  تیب  لها  توادع  هک  دنیوگ  ار  هقرف  بصاون 
دوخ فیناصت  رد  تستباث  تایآ  ثیداحا و  يور  زا  هک  ار  تارـضح  نآ  بقاـنم  هک  تسنآ  داـقتعا  هبترم  نیا  همیمـض  ناـشیا  نانمـشد  زا 
نیرد رادقم  نآ  یـسک  مک  هک  دناهدومرف  باعیتسا  يدـحب  دوخ  فیناصت  رد  ناشیا  ترـضح  یلاعت  هلـضفب  ار  ینعم  نیا  دـننک و  تیاور 
دـشاب بلطم  نیا  قایتشا  ار  یـسک  رگا  تخادرپ و  دیابیم  تادلجم  مینک  لقن  اج  نیا  رد  رگا  ار  همه  نآ  دشاب  هدرک  دـهج  یعـس و  باب 

هینس همدقم  باتک  رد  منکیم  رکذ  مه  باب  نیزا  يزیچ  هنومن  قیرطب  اما  دیامن  هعلاطم  ار  ناشیا  رابک  فیناصت  رگید  افخلا و  ۀلازا  باتک 
ینعی مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  تیبلا  لها  بقانم  رکذ  ۀنـسحلا  ۀمتاخلاب  ۀلاسرلا  متخن  دنیامرفیم و  دناهدومرف  فینـصت  هرونم  هنیدم  رد  هک 

ار تارـضح  نیا  بقانم  نا  زا  دـعب  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  تستیب  لها  بقاـنم  رکذ  هک  کـین  همتاـخب  ار  هلاـسر  نیا  مینکب  متخ  هک  دـیاب 
دناهتفگ هدـش و  لزان  كاپ  نتجنپ  نیا  قح  رد  هک  دـناهدرک  تباث  ثیداحا  يور  زا  ار  ریهطت  هیآ  هلمجنآ  زا  دـناهدرک  نایب  مامت  لیـصفتب 

نآ قح  رد  ار  تایآ  رگید  هلهابم و  هیآ  هلمجنآ  زا  دـندوب و  كاپ  كرـش  هانگ و  زا  تارـضح  نیا  تسکرـش و  هانگ و  سجر  زا  دارم  هک 
دناهدرک و داقتعا  تارضح 
نیلقثلا مکیف  كرات  ینا  ثیدح 

مهملاس نمل  ملس  مهبراح و  نمل  برح  انا  ثیدح  و 
کله اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  نا  الا  ثیدح  و 

مخ و ریدغ  ثیدح  هصاخ  نینمؤملا  ریما  ترضح  بقانم  رد  دناهدرک و  تیاور  تارضح  نیا  ناش  رد  ار  رگید  ثیداحا  و 
ینقراف دقف  یلع  ای  کقراف  نم  کنم و  انا  ینم و  تنا 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  کیلإ و  کقلخ  ّبحاب  ینتئا  ثیدح  و 
ةرجفلا لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  ثیدح  و 

نآ تحـص  رد  نیثدحم  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  هحیحص  قرطب  ار  هعقاو  دنچ  یضترم  ترضح  تامارک  زا  دناهدومن و  نآ  تحصب  مکح  هدرک  لقن  هدمع  ناثدحم 
483 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀبحمل عدی  ملف  هتبحمب  انبولق  ألم  يّذلا  هّلل  دمحلا  دنیامرفیم  دـناهدومرف  عمج  نا  رد  هقرفتم  دـئاوف  لوکـشک  قیرطب  هک  دوخ  ضایب  رد  و 
انرما مث  لج  زع و  هَّللا  ۀبحم  نم  ۀبعـش  هتبحم  امنا  هَّللا و  ۀبحمل  هانببحاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیبن  ۀـبحمب  انرما  هنا  مث  ةرعـش  عضوم  هریغ 

بطاخملا و ۀلاسر  نم  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  هتبحم  نم  ۀبعش  مهتبحم  امنا  هتبحمل و  مهانببحاف  هتیب  لها  ۀبحمب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 
هتفگ هچنانچ  هدومرف  لقن  نا  زا  مه  یترابع  هکلب  هدومن  رکذ  مه  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  ناخ  نیدلا  دیشر  ار  هلاسر  نیا  هک  دنامن  یفخم 

تارـضح اب  هرظانم  تقو  ناب  ظفلت  هدمآرب  نارامیب  هدام  قیرطب  ناسللا  روسکم  ملق  نایب  زا  ماقم  نیا  رد  هک  جم  جک  هرقف  دـنچ  هچ  رگا  و 
تستارتاوتم زا  تاقث  دزن  هک  لاصخدب  يایقـشا  لام  نارـسخ  لاعفا  رکذ  يانثا  رد  نوچ  نکیل  دوبن  ماقم  لاح و  بسانم  ارهاظ  هررب  هیماما 
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رد هدرک  ینورح  هماخ  تیمک  دوریم و  تسد  زا  راـیتخا  ماـمز  ار  ناـمیا  لـها  تارـضح  ضعب  تاـضورفم  هلمج  نم  رتاوت  فـالخ  رب  هن 
بحاص هکنانچ  دوریم  رایتخایب  تستبثم  رهد  هدیرج  رب  ناشهعینـش  لاعفا  هعیظف و  لامعا  هک  حئاضف  ردـصم  موق  نآ  حـئابق  نایب  يادـیب 
توادع ترثک  ناش و  میظعت  راهطا و  تیبلها  اب  امهنع  هَّللا  یضر  دوخ  دجام  دلاو  بانج  تالاوم  تدش  لاح  نایب  رد  هک  هلاسر  رد  هفحت 

جراوخ يأ  تعامج  نیا  اب  ار  ناشیا  ترـضح  دیامرفیم  تسا  هدرک  عمج  بانج  نآ  تافنـصم  زا  تارابع  طاقتلاب  ناکاپ  نآ  نادـناعم  اب 
تسارد بیرقتب  نوچ  توبن  نادناخب  تبـسن  ناشیا  تاکرح  دوب و  یلک  دانع  ناشیا  عابتا  ناورم و  دیزی و  لثم  هیما  ینب  بصاون  ناورهن و 

یهاگ هک  يور  تمالـس  قلخ و  لاـمک  نا  دوجو  اـب  دـندومرفیم و  فنع  دـندشیم و  تفت  یلیخ  تفریم  ناـشیا  ناـبز  رب  خـیرات  بتک 
بلاغ ناشیا  نابز  رب  تعامج  نیا  حـئابق  حـئاضف و  رکذ  ریغ  دـندمآیم  ماقم  نیا  رد  نوچ  دـندومرفیمن  داـی  يدـبب  ار  دوخ  ودـع  يدـعا 

حضاو و ریصب  رظان  رب  بحاصهاش  هلاسر  هقباس  ترابع  زا  هلمجلاب  یهتنا  تخاسیم  لزلزتم  يور  تمالـس  عبط و  ياضتقم  زا  دمآیمن و 
تسهتفای رکذ  تمس  هَّللا  یلو  بتک  رد  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ثیداحا  رگید  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  هک  تسرینتـسم 

هَّللا ذاعم  هکنآ  هن  دراد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  هَّللا  یلو  هاش  هدـیقع  نسح  رب  تلـالد  نا  رکذ  هک  تسا  هققحتم  هتباـث  ثیداـحا 
عوضوم نوعطم و  ثیدح  فیرـش  ثیدح  نیا  تسدوخ  هفحت  رد  زین  نیطف  بطاخم  ناشیا  هلمج  زا  هک  نیدناعم  نیدحاج و  معز  بسح 

ةرهشب فرتعا  و  رهازلا * رفاّسلا  ثیدحلا  اذه  هسفنب  تبثاف  رهاقلا * قحلا  هأجلا  دق  رهاملا * انبطاخم  اذهف  دشاب  دی  عونـصم  لعتفم و  ربخ  و 
* رهاجملا غئازلا  هدلاو  ۀئربتل  ۀلومعملا  هتلاسر  یف  اضیا  هتبثا  و  رهاّظلا * یلجلا  فارتعالاب  هل  ۀلئـسم  باوج  یف  رهابلا * رینتـسملا  ربخلا  اذه 

حـضافلا فالخلل  رهاشلا * بطاخملا  عنـص  نم  ابجع  ایف  رهادـلا * رهدـلا  یقب  ام  مالـسلا  فالآ  مهیلع  رهاط * الا  نیبیطالا  دانع  نیـش  نع 
رهاظ ۀنق و  ّلک  قوف  وه  ام  قحلا  طمغ  نم  مار  و  رهاوقلا * ججحلاب  ةدودرملا  هتفحت  یف  ثیدحلا  نعط  رثا  فیک  رهاجلا *

متشه تسب و  دص و  ود  هجو 

بانج لوق  امزج  امتح و  ار  ثیدح  نیا  یفنحلا  یطاباسلا  طاباس  میهاربا  نب  طاباس  داوج  خیش  هکنآ 
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ناهرب رد  هیطاباس  نیهارب  رد  هچنانچ  هدومرف  تباث  تاراشب  ضعب  قادصم  ار  نآ  هدومن و  رهاظ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
ةؤلؤل رـشع  انثا  رـشع  انثالا  باوبالا  ۀیبرعلاب و  هتمجرت  هتفگ و  انحوی  يایور  زا  یترابع  لقن  دعب  هثلاث  هرـصبت  زا  هثلاث  هلاقم  نیهارب  زا  عباس 

ۀفـص هلبق و  امل  نایب  اذـه  لوقا  فافـشلا  جاجزلاک  زیربالا  بهذـلا  نم  ۀـنیدملا  ۀـحاس  ةدـحاو و  هؤلول  نم  ناک  باوبـالا  نم  دـحاو  لـک 
لکشلا نا  کش  ۀیورک و ال  ةؤلؤللا  نال  مهتمئا  ۀمصع  نم  نویمامالا  هیعدی  ام  یلا  ةراشتنا  هیف  ةدحاو  ةؤلول  نم  باب  ّلک  نوک  باوبالل و 

دنع اّما  مامالا  ۀمـصع  یف  لصالا  سدیلقوا و  هب  حرـص  امک  ةدـحاو  ۀـطقن  یقتلم  یلع  الا  ماسجالا  رـشابی  هنال ال  همالثنا  نکمی  يورکلا ال 
سوفنلا نال  فطل و  هنال  هیف  ۀبجاو  یهف  ۀیمامالا  دنع  اما  عامجالا و  داقعنا  هیف  ةدمعلا  لب  طرشب  تسیل  ۀمصعلا  ناف  ۀعامجلا  ۀنـسلا و  لها 

ماقملا اذه  بسانی  لیوط ال  ثحب  اهیف  امهل  ۀلیـضفلا و  مدع  ۀلع  ۀمـصعلا  مدع  ۀلوضفملا و  ۀیندلا  سوفنلا  عابتا  نع  یبات  ۀلـضافلا  ۀّیکذلا 
نوفرـصنی مهداقتعا و ال  نع  نوفرحنی  مهنال ال  معلـص  هتلم  لها  کلذب  دیری  فافـشلا  جاجزلاک  زیربالا  بهذلا  نم  ۀنیدملا  ۀحاس  هلوق و 
قادصم وه  اذه  مهنید و  لوصاب  مهل  ۀفرعم  نیّذلا ال  لاهجلا  نمف  نییراتکنالا  سوسف  مهاوغا  نیذلا  اّما  ةرسعلا و  ۀلاح  یف  مهبهذم  نع 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  معلص  هلوق 
یلا لصوملا  ربخلا  اذهب  جتحا  و  طارـصلا * يوس  یلا  يداهلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  طابتغالا * میظعلا  مهعراب  طاباس * داوج  اذـهف  یهتنا 

هل ال رکنتـسملا  و  طابتخالا * ۀهاتملا و  هیت  یف  فجوم  هنع  فداصلا  و  طابتعالا * يدّرلا و  لیبس  کلاس  هنع  فرحنملاف  طایتحالا * ددـج 
طالتخالا ّدشا  دابزلاب  رثاخلا  هیلع  طلتخا  نم  ّالا  نوکی  هیف ال  بیرتسملا  و  طاوتسالا * هغیزل و  قحلا  یلع  لطابلا  رثا  نم  الا  نوکی 
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مهن تسب و  دص و  ود  هجو 

هدومن مزج  متحب و  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  هدربلا  ةدیصق  حرـش  یف  ةداهـشلا  ةدیـصع  باتک  رد  یفنحلا  یتوپرخلا  دمحا  نب  رمع  هکنآ 
رعش حرش  رد  هچنانچ 

مرک  ملع و ال  یف  هونادی  مل  قلخ و  یف  قلخ و  یف  نییبنلا  قاف 
ثیدحلا ملعلا  ۀنیدم  انا  مالسلا  هیلع  هلوقب  ُمَْلعَت و  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  یلاعت  هلوقب  تباث  هملع  نایب  نا  ملعا  مث  هتفگ 

زا وا  تلزنم  تلـالج  تبترم و  تمظع  لاـمک  هدوب  هینـس  ماـخف  ياـهبن  ماـظع و  ءـالبن  زا  یتوـپرخ  رمع  هک  دـنامن  یفخم  کـلذ و  ریغ  و 
هـضرق دـق  باتکلا  رخآ  یف  لاق  دوشیم  حـئال  حـضاو و  تسروطـسم  ةداهـشلا  هدیـصع  باتک  رخآ  رد  هک  شنیرـصاعم  ءاملع  تاـظیرقت 
خیشلا انالوم  ةدیجملا  فیناصتلا  ةدیفملا و  فیلآتلا  وذ  ۀماهفلا  ذبهجلا  ۀمالعلا و  ذاتسالا  لاق  ثیح  انرصم  ةذباهج  لثاما  انرـصع و  لضافا 

حرش يّذلا  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يروح  اذإ  قابسلا  تابصقل  زرحملا  يروجابلا  میهاربا 
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مالـسلا ةولّـصلا و  ماقملا و  عفر  زییمتلا و  مهل  تبثا  مانالا و  نیب  ءادتقالا  سومـش  يدهلا و  موجن  مهعجو  ماکحالا  ةدافالا  ملعلا  لها  بولق 
اذه یف  یفرط  تهزن  دقف  دعب  دجامالا و  ةداّسلا  هترتع  هباحـصا و  هلا و  یلع  دئاصقلا و  ةدربلا و  هحدمب  تفّرـشت  يّذلا  دمحم  اندّیـس  یلع 

روطـسلا رودخ  یف  ۀحاصفلا  راکبا  ۀیـشاف و  هیف  ۀغالبلا  رارـسا  تیأرف  هناهرب  قیقحتلا  ءامـس  یف  عطـس  هنایب و  بولقلا  حرـش  يّذلا  حرـشلا 
بادآلا نم  ریثک  یلع  يوتحا  ةدمع و  حورشلا  نیب  یحضا  ةدربلا و  زرط  دق  فیطل  حرش  نم  هل  ایف  ۀیـشاحلا  ۀقر  تستکا  هب  ةدربلا  ۀیـشان و 

رهاملا لئاقلا  لوق  انل  ققح  دقل  هفلؤم  رد  هّللف  نوسفانتملا  سفانتیلف  کلذ  یف  نویعلا و  رقت  ۀکبس  نسحب  باجعلا  بجعلاب  یتا  و 
لضافالا  ةدبز  وه  فیک و  رخالل  لوالا  كرت  مک 

ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ةرمث  ءاملعلا و  ةداّسلا 
ۀینمالا و ال غلبم  لاز  ۀیمحملا ال  توپرخ  ۀـنیدم  یتفم  یفنحلا  يدـنفا  رمع  دیـس  ةرـضح  موهفملا  قوطنملا و  ّبر  مورلا  نایعا  نیع  ناسنا 

مامالا لاق  ماتخلا و  هل  یل و  نسحا  مارملا و  اذـه  نع  اریخ  هَّللا  هازج  نسا و  ریغ  ابارـش  فراعملا  نم  ادراو  نساـحملا  باوث  یف  ـالفار  حرب 
یف ءاملعلا  تدجوا  دمحلا  کل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یقلتی  هنع  نم  ّلجا  وه  يذلا  اقسلا  میهاربا  خیشلا  انالوم  لثمالا  مامهلا  لمکالا و 
ۀنمب مهیلع  تننم  نییبتلا  مامت  مهسوفن  هب  تعزوا  ام  راونالا  رارسالا و  نم  مهبولق  یف  تعدوا  رکشلا  کل  نیدلا و  مهب  تددج  راصمالا و 

تاولّـصلا و لسلـس  کنم  لزالا و  دـبالا و  یف  كراتخم  كافطـصم و  حدـم  ۀـمعنب  مهیلإ  تنـسحا  لـمعلا و  ملعلا و  یف  ءاـیبنالا  ثیروت 
تیظح دقف  دعب  اما  فاصنالا  لها  هباحصا  فارشالا و  هلآ  یلع  ۀمحرلا و  ۀیامحلا و  سفن  ۀمعنلا و  ۀیانعلا و  نیع  یلع  تامیلستلا  لسلسم 
لماکلا ناسنالا  ماخفلا  ءامظعلا  درفم  مالعالا و  ءاملعلا  دحوا  هب  مدخ  يذلا  قئارلا  ینهلا  یفـصلا  دروملا  قئافلا  عیدبلا  حرـشلا  اذه  ۀـیورب 
يدـنفا رمع  دیـسلا  ماهفالا  ساربن  ۀـحاضفلا و  ۀـغالبلا و  سوماق  یمانلا  عیدـبلا  بدالا  بحاص  یماّسلا  عیفرلا  بسنلا  وذ  لـضافلا  ذـبهجلا 
هتدجوف ۀیربلا  ّبر  نم  ۀیلعلا  حئادملاب  ۀحودمملا  ۀـیوبنلا  ةرـضحلل  حـیدملا  ةدرب  ماکحالا  حیحـص  ماکحلا  دـیفم  توپرخ و  ۀـنیدم  یتفم 

نع لازف  هلاکـشا  تجهتبا  ۀحیحـصلا و  هتاسایق  تجتنا  ررغلا  نانفالا  نونف  نم  يوح  رمثلا و  هنم  يوتـسا  اضور  رردـلا و  یلع  يوتحا  ارحب 
هیف  لاقی  نا  قحی  هلاکشا  هضومغ و  هنمضت  ام  هحورشم 

رهاز هنکل  ضورلا  وه  رخاز  هنکل  رحبلا  وه 
انناوخال یل و  نسحا  هبارآ و  حورـشملاب  حودـمملا  هاجب  هغلب  ۀـبانا و  ءازج و  ریخ  هفلؤم  هَّللا  يزجف  رخآ  اـهل  اـم  هنونف  ناـنفاب  فرطلا  هزنف 

نیما بهاذملا  موقا  قرطلا و  نسحا  یلع  انمادا  هعم و  انماقا  بقاوعلا و 
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نمحرلا هللا  مسب  یشاوحلا  حورشلا و  قیقحتب  ریدجلا  یشاربالا  دمحم  خیشلا  انالوم  لضاوفلا  لئاضفلا و  نیب  عماجلا  لضافلا  ةدمعلا  لاق  و 
مهلضف رشتنا  یتح  ۀیشخلا  ۀصیصخب  مهـصصخ  مالظلا و  کلح  یف  مهب  يدتهی  حیباصم  ءاملعلا  تلعج  نم  ای  کیلإ  کنم  دمحلا  میحرلا 

اما رخافملا  رثاملا و  یلوا  هباحصا  هلا و  یلع  رخاوالا و  لئاوالا و  دمم  دمحم ص  اندیـس  یلع  مالـسلا  ةولّـصلا و  ماعلا و  صاخلل و  رهظ  و 
هب یهابملا  ردـلا  نم  فئاحـصلا  هذـه  زنک  هعدوا  ام  یناعملا و  رهازا  نم  سورطلا  هذـه  هتنمـضت  ام  ضور  نساحم  یلا  ترـضن  اـملف  دـعب 

اهقنور و رظانلا  رهبا  ۀلح  وأ  اهراهنا  تقفدت  اهرامث و  تباط  اهراهزا و  تقبع  اهنانفا و  تلدت  اهناصغا و  تلیامت  ۀضور  هذه  تلق  یناعملا 
ررد یه  لب  اهدـئالق  تمظتنا  اهدـئارف و  تألألت  دوقع  مأ  اهزاجعا  ءاغلبلا  سرخا  تایآ  مأ  اـهزارط  دـیجا  ةدرب  مأ  اـهقنات  باـبلالا  شهدا 
نم مولعم و  ۀـیربلا  نیب  هلـضف  نم  عمج  یه  مل ال و  تلاز  امف  اهب  نسحت  نا  لیلاکالا  تلواطت  تلاط و  اـمف  اهـسئافن  یف  ناـجیتلا  تسفاـنت 

فلا و عمج  نم  لکامف  میمص  نم  ۀعافشلا  بحاص  ّبح  یف  صالخا  میلس و  بلق  نم  هتاملک  تجرخ  مورلا  هیلع  ءابرعلا  برعلا  تدسح 
احرش کنودف  یلیلب * الص  یعدی و  لک  یلوا و  هلعج  ءاش و  نمل  یلوملا  اهبهو  بهاوم  کلت  امنا  فنـص  زعلا و  لقنلا و  رثکا  نم  لکالا 

ام لئاقلا  لوق  بذـک  هلمات  نمف  مجرت  ملکت و  اهیلع  حرـش  ریخ  هنا  هماجـسنا  نسح  هتغالبب و  نابا  ملعملا و  زارطلاـک  حـیدملا  ةدربل  راـص 
ترمـش يراهن و  یلیل و  کلذ  یف  تعطق  یعاری و  هحیدم  نادیم  یف  تلجا  یعارذ و  تددم  نا  ینا و  اذه و  لئاقل  ۀـملک  لئاوالا  تکرت 

ملعلا و یفرـشل  زئاج  هفلؤم  فیک ال و  روصقلا  ۀیـضرالا  رجحلا  يواست  ذإ ال  روصق  وذ  اـّلا  هنـساحم  لاـمک  یف  اـنا  اـمف  يرازا  قاـسلا  نع 
ذخآلا بیـسنلا  بیـسحلا  مالعالا  ءاملعلا  کلم  هنا  الا  ۀماهفلا  ةدمعلا  مالـسالا و  خیـش  هنا  الا  ۀمالعلا  مامهلا  برعلا  مجعلا و  رخفم  بسنلا 

هظفح یلاعت و  هَّللا  هناص  ۀیمحملا  توپرخ  ۀنیدم  یتفم  يدنفا  رمع  دیـسلا  يدیـس  يدبملا  دـیعملا  یلع  لّکوتملا  بیـصن  رفوا  نف  لک  نم 
تیلت حدام و  تانئاکلا  دّیـس  حدـمب  منرت  ام  یلایللا  رمم  یلع  روبحلا  للح  یف  ـالفار  یلاـعملا  يرذ  اـیقار  هَّللا  هاـقبا  ۀـیلب  ۀـیزر و  لـک  نم 

اذه تبثا  دق  دحوالا * مهدرف  و  درفملا * مهدحا  یتوپرخلا و  اذهف  یهتنا  حئافلا  هجیراب  ماتخلا  کسم  قبع  حدامملا و  نیب  ةدربلا  ةدیـصق 
لالـضلا هیت  یف  کلاه  هتقبر  نع  قراملاف  دـمخا * دـحاج و  لک  تابهل  یفطا  دـق  متحب  دـشرالا * باوصلا  بحل  یلا  يداـهلا  ثیدـحلا 

لاکنلا هلجال  رتشم  هیف  حداقلا  و  دبؤملا * مئادـلا  لابولل  بقتحم  هیلع  نعاطلا  و  ّدـتعملا * یغلا  دـیب  یف  رئاب  هتدـق  نع  بکانلا  و  دّدـمملا *
دّلخملا دبآلا 

مایس دص و  ود  هجو 

ۀعومجملا دئاوفلا  باتک  رد  یناعنصلا  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  یضاق  هکنآ 
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هتفگ ۀعوضوملا  ثیداحالا  یف 
يدـع و نبا  یناربطلا و  هاور  اـعوفرم و  ساـبع  نبا  نع  بیطخلا  هاور  باـبلا  تاـیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اـهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  ثیدـح 

اعوفرم اضیا  سابع  نبا  نع  نابح  نبا  یلیقعلا و 
يذلا وه  لیق  حلاص  نب  مالسلا  دبع  يورهلا  تلصلا  وبا  یناربطلا  دانـسا  یف  مهتم و  وه  يدادغبلا و  دمحم  نب  رفعج  بیطخلا  هدانـسا  یف  و 
دلاجم نب  لیعامـسا  نب  رمع  یلیقعلا  دانـسا  یف  لیطابالاب و  تاقثلا  نع  ثدحی  یناجرجلا  ۀملـس  نب  دمحا  يدـع  نبا  دانـسا  یف  هعـضو و 

نم ال هدانـسا  یف  اعوفرم و  یلع ع  نع  هیودرم  نبا  هاور  دق  هب و  جتحی  فسوی و ال  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نابح  نبا  دانـسا  یف  باذک و 
ینعی اذه  ظفلب  اعوفرم  رباج  نع  يدع  نبا  اضیا  هاور  هب و  جاجتحالا  زوجی 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  ایلع 
یبهّذلا و هعبات  لکلا و  نالطبب  مزج  ةدـع و  قرط  نم  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  ثیدـحلا  اذـه  رکذ  دـق  هل و  لصا  حـصی و ال  لیق ال 
نیعم و نبا  هقثو  دق  يورهلا و  تلّـصلا  ابا  نا  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  دق  يدـیفلا  يدادـغبلا  رفعج  نب  دـمحم  ناب  کلذ  نع  بیجا  هریغ و 
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نبا نع  كردتـسملا  یف  مکاحلا  هجرخا  اعوفرم و  یلع  نع  يذمرتلا  هجرخا  حیحـص و  لاقف  ثیدحلا  اذه  نع  ییحی  لئـس  دـق  مکاحلا و 
نم ثیدحلا  نا  مکاحلا و  يزوجلا و  نبا  ینعی  اعم  امهلوق  فالخ  باوصلا  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاق  دانـسالا  حیحـص  لاق  اعوفرم و  سابع 

قیثوت یف  افلوخ  دـق  مکاحلا  نیعم و  نب  ییحی  نال  باوصلا  وه  اذـه  یهتنا و  بذـکلا  یلا  طحنی  ۀّحـصلا و ال  یلا  یقتری  ـال  نسحلا  مسق 
یلآللا بحاص  اهرکذ  يرخا  قرط  هل  هاّنّیب و  امک  هقرط  ةرثکل  هریغل  انسح  لب  احیحص  فالخلا  اذه  عم  نوکی  الف  هعبات  نم  تلـصلا و  یبأ 

نیدـهتجم تابثا  ظاقیا  نیدنتـسم و  تاقث  ظافح  نیرباک و  يالبن  مخافا  نیرهام و  مظاعا  زا  یناکوش  همالع  هک  دـنیامن  رتتـسم  هریغ و  و 
لضافلا هنع  لقن  ام  یلع  ینامیلـسلا  فالخملا  نایعا  رابخا  یف  یناورـسخلا  جابیدلا  باتک  رد  یلکهبلا  دمحا  نب  نسح  دشابیم  هینـس  دزن 

تناک ةرخآلا  يدامج  رهش  یف  اهیف  فلالا و  نیتئاملا و  دعب  نوسمخلا  ۀنسلا  هتفگ  للکملا  جاتلا  یف  ناخ  نسح  قیدص  يولوملا  رـصاعملا 
ظافحلا ۀمتاخ  ایندلا  ماما  ءاملعلا  ناطلس  مامالا  ۀمالعلا  ققحملا  مالسالا  خیش  ۀعامجلا  یضاق  وه  یناکوشلا و  یلع  نب  دمحم  انخیـش  ةافو 

اهدصاقم و اهکرادمب و  فراعل  اهـضماوغ  ۀعیرـشلا و  قئاقح  یلع  علطملا  داهتجالا  نادیم  یف  قباسلا  دانـسالا  یلاع  داقنلا  ۀـجحلا  ءارم  الب 
هذـیملت هتمجرت  درفا  دـق  ناسل  ۀطالـس  نانج و  ةوقب  قحلاب  اـمایق  اـعرو و  اـملع و  هلثم  هار  نم  يار  ـال  هسفن و  لـثم  يار  اـمف  ۀـلمجلا  یلع 

راصمالا میلاقالا و  ملاع  نمز  دیج  یف  راصقتلا  هامس  فلومب  يرامذلا  ینجشلا  نسح  نب  دمحم  ۀمالعلا  بیدالا 
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ءاج رثنلا  مظنلاب و  ءانث  حدم و  نم  هیف  لیق  ام  رعـش و  نم  هلاق  ام  هلئامـش و  هیلع  توطنا  ام  هتریـس و  هتذمالت و  هخیاشم و  رکذ  یلع  هرـصق 
کلذب ینربخا  امک  فلالا  ۀئاملا و  دعب  نیعبس  نیتنثا و  ۀنس  مارحلا  ةدعقلا  يذ  نم  نیرـشعلا  نماثلا و  نینثالا  موی  هدلوم  مخـض  دلجم  یف 

هدلاو یلع  ةءارق  هل  تامرکملا  زرحی  تائـشنلا و  عمجی  جردی و  بّردی و  لاز  ام  ةراهطلا و  فافعلا و  یلع  ءاشن  ناکوش و  ةرجه  هدـلب  یف 
لیعامسا ۀمالعلا  دّیـسلا  نع  فرـصلا  وحنلا و  ذخا  هقفلا و  یف  هب  عفتنا  يزارحلا و  دمحم  نب  دمحا  هنامز  یف  عورفلا  ماما  یـضاقلا  مزال  و 
نیلـصالا قطنملا و  یناعملا و  نایبلا و  ملع  ذخا  ینالوخلا و  دّمحم  نب  مساقلا  ۀمالعلا  یمهنلا و  لیعامـسا  نب  هَّللا  دبع  ۀمالعلا  نسح و  نب 

نب رداقلا  دبع  دیـسلا  هنامز  ددـجم  مولعلا  نم  ریثک  یف  مزال  بهرع و  يداهلا  نب  یلع  ۀـمالعلا  یبرغملا و  دـمحم  نب  نیـسح  ۀـمالعلا  نع 
ۀیلقعلا مولعلا  عیمج  یف  ۀلمکلا  خیاشملا  نم  ءالوه  ریغ  رماع و  نب  میهاربا  نب  یلع  ظفاحلا  نع  ثیدحلا  ملع  یف  ذخا  ینابکوکلا و  دـمحا 

یف یلجملا  نانبلاب و  داهتجالا  مولع  یف  هیلإ  راشملا  راص  فلاوملا و  فلاخملل و  هقیقحت  یلع  قفنا  فراعملا و  عیمج  زرحا  یتح  ۀیلقنلا  و 
رابخالا یفتنم  حرـش  راطوالا  لین  اهنم  مولعلا  بلغا  یف  ۀعفانلا  ةدیفملا  ۀعتمملا  ۀـلیلجلا  تافلوملا  هل  ناهرلا  دـنع  ۀعیرـشلا  ضماوغ  ۀـفرعم 

یف اهقح  لئاسملا  یطعا  قیقدتلا  یف  هوحنب  رهدلا  حمسی  مل  قیقحتلا و  یف  هلثمب  نامزلا  نیع  لحتکت  مل  تادلجم  ۀعبرا  یف  حر  ۀّیمیت  نبال 
نم مهنود  نمف  مارکلا  هخیاـشم  هنع  هلقاـنت  فالـسالا و  فـالخالا و  بهذـم  دـیلقتلاب و  دـّیقتلا  مدـع  فاـصنالا و  قیرط  یلع  ثحب  لـک 
وه امل  هاوس  هتافلؤم  نم  ءیش  نع  ضری  مل  هنا  لوقی  ناک  ءاملعلا و  هب  عفتنا  ارارم و  هیلع  ئرق  هتایح و  نامز  یف  قافآلا  یف  راط  مالعالا و 
هل ررحت و  یتح  هنم  عضاوم  یلع  هوهبنف  هخیاشم  مایا  یف  هفیلات  ناک  ناش و  یلعا  یف  لیلدلاب  کسمتلا  نم  ناکم و  عفراب  ریرحتلا  نم  هیلع 

ۀیاردلا ۀیاورلا و  نیب  عمجلا  یف  فیلاتلا  یلا  هقبس  دق  ریـسفتلا و  نم  ۀیاورلا  ۀیاردلا و  ینف  نیب  عماجلا  ریدقلا  حتف  یمـسملا  ریبکلا  ریـسفتلا 
زرحا افیـصرت و  اـبیترت و  هنم  نسحا  عمجا و  طـسبا و  انخیـش  ریـسفت  نکل  میظع  کـلذ  یف  ریـسفت  هلف  نارهب  نب  ییحی  نب  دـمحم  ۀـمالعلا 
هامـس ۀیاورلا  ۀیاردلل و  عماج  ریـسفتل  ۀمدقم  هلعج  هنا  ناقتالا  یف  یطویـسلا  ظفاحلا  رکذ  دق  افیلات و  اقیقحت و  اهدـهاوش  تاغللا و  یناعمل 

ۀئیضملا يراردلا  هامس  اعفان  احرش  هحرش  ۀیهبلا و  رردلا  هامس  لیلدلا  یضتقم  یلع  هقفلا  یف  رصتخم  هل  نیرحبلا و  عمجم  نیردبلا و  علطم 
بقانم یف  هباحـسلا  ّرد  هل  دمحم و  نب  نیـسح  ریمالل  ماوالا  ءافـش  ۀیـشاح  مامغلا  لب  هل و  فلؤملا و  کلذ  اهیلع  ینب  یّتلا  ۀـلدالا  هیف  دروا 

ۀبارقلا
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لیـسلا هل  هفینـصت و  هبیترت و  نسح  هفیـصرت و  هعمج و  یف  هریظن  زعی  لوصـالا  ملع  نم  قحلا  قیقحت  یلا  لوـحفلا  داـشرا  هل  ۀباحـصلا و  و 
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لئاسملا و نم  نویع  یلع  هیف  ملکت  دق  ملعا و  امیف  ائیـش  هدعب  فلؤی  مل  هتدم و  رخآ  یف  هفیلات  ناک  راهزالا  قئادـح  یلع  قفدـتملا  رارجلا 
یف أشن  هنا  کلذ  یف  ببـسلا  لیلعتلا و  ّدرلا و  یف  ةرابعلا  نسح  لیلد و  هیلع  نکی  مل  ام  فیز  لئالدلاب و  دـیقم  وه  ام  عورـشلا  نم  حـحص 

اوـلازی مل  ةرئاد و  مهنیب  هنیب و  ۀـلواقملا  ۀـلواصملا و  لزت  مل  عورفلا و  لوصـالا و  یف  بصعتلا  یلع  نیدـماجلا  ةدـلقملا  نم  ۀـعامج  هـنمز 
ریفنتلا یف  مهیا  اهجوم  ۀقیقحلا  یف  حرـشلا  کلذ  یف  همالک  لعجف  نآرق  ۀنـس و  نم  ناهرب  ۀـجح و ال  ریغ  نم  ثحابملا  یف  هیلع  نوددـنی 

یف دیفملا  لوقلا  اهامـس  ۀلاسر  کلذ  یف  فلا  دق  موشلا و  دیلقتلا  میرحت  يری  هنال  لیلدـلا  یف  رظنلا  یلا  مهظاقیا  مومذـملا و  دـیلقتلا  نع 
کلذ لجا  نم  تراث  تقملا و  موللا و  ماهـس  هببـسب  هتهج  لها  هیلع  لسرا  تقولا و  ءاملع  نم  ۀعامج  هاوح  امل  هاماحت  دق  دیلقتلا و  مکح 

وه راهزالا  نال  تیبلا  لها  بهذم  مده  الا  دارأ  ام  ّهنا  نیدلقملا  نم  امهوت  لیلدلاب  دیقتم  وه  نم  نیب  دـلقم و  وه  نم  نیب  ءاعنـص  یف  ۀـنتف 
رجا لعج  مهتبحم و  یلاعت  هَّللا  بجوا  نم  یلع  بصعتلا  نم  هاشاح  رادـملا و  ۀـلماعملا  مهتدابع و  یف  هیلع  راصعالا و  هذـه  یف  مهتدـمع 
هدعب جلاخی  مل  امب  ۀباحسلا  رد  هفلؤم  یف  مهنساحم  رشن  دق  مهل و  ماتلا  ءالولا  هل  نال  مهتدوم  ۀلاسرلا  غیلبت  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبن 

اذه مهب  ۀیانعلا  ۀلمج  نم  نا  يدنع  کلذ و  یف  سیردتلا  سردلا و  یف  هبابـش  ینفا  هناف  مهبهذـم  ظفحب  ۀـماتلا  ۀـیانعلا  هل  باترمل و  ۀـبیر 
یف دجوت  مل  ۀلداب  هیف  ءاج  هنال  ۀحیحصلا  ۀلدالا  نم  راهزالا  نتم  هاضتقا  امل  نایب  هنا  فرع  فاصنالا  نیعب  لمأتلا  قح  هلمات  نم  ناف  حرشلا 
یف هینادی  ام  هحورـش  یف  را  ملف  راهزالا  حورـش  بلاغ  یلع  تعلطا  دق  بولـسا و  عدبا  یلع  ۀنـسلا  باتکلا و  نم  اهذـخأم  حـضوا  هریغ و 

کلذ یف  مامالا  لیبس  جـیرخت و  وا  ۀبـسانملا  هتلع  يذـّلا  سایقلا  یلع  عیرافتلا  نم  باتکلا  کلذ  یف  ینب  ام  ضتری  مل  اـّمنا  ۀـلدالا و  داریا 
نال بهاذـملا  لها  نم  عیمجلا  عم  همالک  نا  یلع  کلذـب  ۀـجوزمم  ۀـیعورفلا  مهبتک  ناف  ۀیمالـسالا  بهاذـملا  رئاـس  نم  نیعرفملا  لـیبس 

راظنالا و حراطم  اهنال  لهـس  ۀیّنظلا  ۀیملعلا  لئاسملا  یف  فالخلا  ریـسی و  بطخلا  نا  ۀـقیقحلا  یف  ناک  نإ  دـحاو و  درلا  دـحاو و  ذـخاملا 
دلقملل ال ءاطخلا  کلذ  یلع  ءاطخلاب  ملاعلا  هیبنت  نا  رجا و  هل  یطخملا  نارجا و  هل  کلذ  یف  نیدهتجملا  نم  بیصملا  اهلخدی و  داهتجالا 
کلذ و ال دـصق  نم  اهیلع  دـمحی  امبر  ۀـقیرطلا  هذـه  کلذ و  یف  هنع  وفعم  هدـلق  نم  نا  عم  هب  ذـخاؤم  هناف  ءاطخلا  یف  دـلقی  الئل  هب  ساب 

نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  ةوبنلا  تیب  لهال  هیلوت  نع  هل  رهظ  ام  بسحب  ءاطخلا  یلع  هبن  هیف و  دهتجا  ام  دهتجملا  جرخی 
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کلذ یف  هعبتی  الئل  هبتک  یف  ءاطخ  وه  ام  لصا  دـق  يذـّلا  دـهتجملا  کلذ  هدـمحی  اّمبر  بناج و  یف  أطخلا  ناـیب  بناـج و  یف  ـالوتلا  نـال 
ۀمصعلا بحاص  ّالا  كورتم  هلوق و  نم  ذوخام  لک  هیلع و  دودرم  دار و  نیب  ام  ناکم  نامز و  لک  یف  ملعلا  لها  ناش  اذه  عبتی و  نم  أطخلا 

ءاطخلا و یلع  اضعب  مهـضعب  رقی  نا ال  ۀّمالا  هذه  صئاصخ  نم  نا  صئاصخلا  هباتک  یف  یطویـسلا  رکذ  دق  ۀیحتلا و  ةولـصلا و  لضفا  هیلع 
هذـه كولـس  هیلع  ناه  کلذ و  فرع  اهعاونا  فالتخا  یلع  لوصالا  عورفلا و  یف  ۀیمالـسالا  بتکلا  علاط  نم  هیلإ و  بیبح  بحا  ناک  ول 

هل و امف  لالدتـسالا  كرادـم  نع  هنطع  قاض  دـیلقتلا و  یلع  دـمج  نم  ۀـقیقحلا و  هیلع  یفخت  فاصنالاب ال  رومالا  نزو  نم  کـلاسملا و 
هیلع هَّللا  لضفت  دق  دیلقتلا و  وه  يذـّلا  هفقوم  یف  هفقوت  لجال  هداهتجا  یف  دـهتجملا  قیاضی  نا  هل  یغبنی  نیدـهتجملا و ال  یلع  ضارتعالل 
لها ۀمئا  دنع  داهتجالا  دهتجملا و  ریغل  الا  زوجی  دیلقتلا ال  لوطی و  امم  باتکلا  یف  هحرش  اماقم  تفرع  مهنم  لکل  دیدجتلا و  داهتجالاب و 

رجحت دقف  هداهتجا  هیلإ  يدا  امیف  دهتجملا  یلع  ضرتعا  نم  بهاذـملا و  ةدـلقم  نم  مهریغ  لوقی  امک  رذـعتم  ریغ  مهنع  هَّللا  یـضر  تیبلا 
لیسلا نم  راصبالا  ۀهزن  هتیمس  فلوم  یف  رارجلا  لیسلا  دصاقم  تربح  دق  انا  معن  ملعلا  لها  نم  هیف  هل  فلسلا  جهن  یلع  يرج  ام  عساولا و 

هامـس لفاح  خـیرات  هل  مجرتملا  سانلا و  نم  ۀنـسلالا  طسب  هب  عقی  امل  ضرعت  ریغ  نم  ۀـلدالا  کلت  داریا  نم  دوصقملاـب  فاو  وه  رارجلا و 
یلولا یعنکلا  میهاربا  نمیلا  دـباع  رکذـب  هیف  ءادـتبا  هنامز و  یلا  تقولا  کلذ  نم  هیف  يرج  عساتلا  نرقلا  دـعب  نم  نساـحمب  علاـطلا  ردـبلا 

نب یلع  ۀمالعلا  هنبا  اهامـس  تادلجم و  یف  تءاجف  هلئاسر  هاواتف و  تعمج  دق  تارـصتخم و  تالوطم و  نم  لئاسر  ۀـلمج  هل  روهـشملا و 
تءاجف مجعملا  فورح  یلع  روکذملا  هنبا  اهبتر  دق  ۀنودم  ةریثک  راعشا  هل  یلوطلا و  دیلا  بدالا  یف  هل  ینابرلا و  حتفلاب  یناکوشلا  دّمحم 

لیبس یلع  امهلأسی  یعابسلا  دمحا  نب  نیسح  ۀمالعلا  هقیفر  یماشلا و  ییحی  نب  مشاه  نب  دمحم  دیـسلا  هرـصع  بیدا  هیلإ  بتک  ناوید  یف 
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ۀعیدبلا تایبالا  هذهب  قطنملا  ملع  یف  نیفورعملا  یطاوتملا  نم  وا  ککشملا  مسق  نم  وه  له  قوّشلا  نع  ۀحراطملا 
املظلا فشکی  ام  امکملع  رون  نم  انل  ماد  ءایلعلا  کلف  يرین  ای 

امکح هب  نم  اذه  ققح  عامجالاب  ررقت  دق  امیف  نالوقت  اذ  ام 
امزتلم راص  داد  قدصب و  تساق  اذإ  بولقلا  تاداهش  ناب  اولاق 

امظن دق  کلسلا  یف  امهناب  اعطق  هل  سایقلا  ّحص  اذإ  ّبحا  نم  و 
امهنیب دولا  يواستی  ۀبسنب  هروصت  قیدصت  نمضت  دق  و 

امهئاوتسا یف  سایق  ضارتعا  هیف  له  ککشملا  مسق  نم  قوشلا  اّمنا  و 
امکلصول اقاتشم  راص  امرغم  ادیفاف  هریرقت  یف  تددرت  دق  و 

امیّدلا لجخی  بیسب  نیمعنملا  و  رضم * نم  داوطالا  لیلاهبلا و  نب  ای  داجا  هل و  مجرتملا  باجاف 
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قوشلاف امرک * لمتحاف  يدعبب  تأسا  دق  و  ۀفطالم * یف  بتع  ءادبا  تمر  و  امط * مولعلا  رحب  کناب  کش  الب  نیمثلا  ردلل  کمظن  لد  دق 
و امظن * دق  سنجلا  داحتاب  ؤطاوت  یلع * وهف  کیکـشتلاب  ککـشت  نا  و  ءامکحلا * لسرلا و  ریخ  کلذب  یـضق  ربتعم * ساقنم و  قوشلاب 
* امدع اهتیلوا  لودعلا و ال  کنع  اهل  تیضرا  ام  يدادو  تالصحم  امصفنم * کنع  يدو  دقع  ادغ  و ال  تبلس * ام  کیف  يدادو  تابجوم 

ۀغالبلاب فصوی  هاوس  درفم  غیلب و ال  درفم  هنا  یلع  لدت  هرعـش  نم  ۀعطقلا  هذه  امقعلا و  عنمت  ّدو  جئاتن  انل  طمن * یلع  انالمـش  فلات  دق  و 
لئاقلا  ّرد  هّلل  ۀلودعملا و  ۀلصحملا و  ۀبلاّسلا و  ۀبجوملا و  ۀیقطنملا  ایاضقلاب  هیجوتلا  مت  دق  و 

رعشلا نم  تیب  وأ  رعشلا  نم  تیب  ۀقنر  نیئیش  یف  رهظی  نسحلا 
نظا رینملا و ال  مهحابـصم  نمیلا  یلع  ئفط  هتومب  ۀفیرـشلا و  هتافلؤم  بلاغ  هنع  تذخا  ۀـیملعلا و  نونفلا  نم  ریثک  یف  هنع  تذـخا  دـق  و 

فیرـشلا و هطخب  ۀتبثم  يدنع  یه  ۀیملع  لئاسمل  ۀلـسارم  ۀـیبدا و  ۀـبتاکم  هنیب  ینیب و  ترج  دـق  ریرحتلا و  مولعلل و  هقیقحت  یف  هلثم  نوری 
عیمج یف  هدـلاو  مزـال  نمم  ءاـملعلا و  یققحم  دـحا  وه  دـمحم و  نب  یلع  ۀـمالعلا  هنبا  ةریـسی  ةدـمب  هلبق  یفوت  دـق  ناـک  فـیطللا و  هملق 
تنک دق  یلاعت و  هَّللا  امهمحر  هتاورقم  نم  ریثک  یف  هدلاو  یلع  ذـخالا  یف  هتکراش  دـق  اقیقدـت و  اقیقحت و  مولعلا  ةورذ  غلب  یتح  فراعملا 

نب یلع  نب  دمحم  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  اهترکذل و  ۀـلاطالا  الول  اهیف  هتکرـشا  یثارم و  هدـلاو  یف  تلق 
موهفلا سمـش  مولعلا و  رحب  ۀّمالا  یتفم  ۀمئالا و  ماما  ینامیلا  رطقلا  نم  علاطلا  لیهـسلا  ینابرلا و  ۀـمالعلا  مامالا  انخیـش  یناکوشلا  دـمحم 

ثیدحلا و نامجرت  نامزلا  ۀمالع  مانالا  ةودق  مالـسالا  خیـش  رهّدلا  ردان  رـصعلا  دیرف  ظافلالا  یناعملا و  سراف  ظافحلا  نیدـهتجملا  دـنس 
یلا قبـسی  مل  یّتلا  فیناصتلا  بحاص  نیعبتملا  جات  نیدـحوملا  سار  نیدـهتجملا  رخآ  نیعدـتبملا  عماق  داـبعلا  دـحوا  داـهزلا  ملع  نآرقلا 

ۀعیرشلا و قئاقح  یلع  علطملا  داجمالا  رباکالا  یلع  داهتجالا  نادیم  یف  قباسلا  دانسالا  یلاع  ۀعامسلا  ۀیاورلا و  خیش  ۀعامجلا  یـضاق  اهلثم 
دومح فیرشلا  مایا  یف  دوعلا  حفن  هباتک  یف  یلکهبلا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  ۀمالعلا  یضاقلا  لاق  اهدصاقم  اهـضماوغب و  فراعلا  اهدراوم 

کلذب ینربخا  امک  فلا  ۀئام و  دعب  نیعبس  نیتنثا و  ۀنـس  مارحلا  ةدعق  يذ  نم  نیرـشعلا  نماثلا و  نینثالا  موی  یناکوشلا  انخیـش  دلوم  ناک 
عورفلا ماما  مزال  هدلاو و  یلع  ةءارق  هل  تامرکملا  زرحی  تائـشنلا و  عیمجب  لاز  ام  ةراهطلا و  فافعلا و  یلع  أشن  ناکوش و  ةرجه  ةدلب  یف 
ۀمالعلا نسح و  نب  لیعامسا  ۀمالعلا  دیـسلا  نع  فرـصلا  وحنلا و  ذخا  هقفلا و  یف  هب  عفتنا  يزارحلا و  دمحم  نب  دمحا  یـضاقلا  هنامز  یف 

دمحم نب  نسح  ۀمالعلا  نع  نیلـصالا  قطنملا و  نایبلا و  ملع  ذخا  ینالوخلا و  دمحم  نب  مساقلا  ۀـمالعلا  یمهنلا و  لیعامـسا  نب  هَّللا  دـبع 
مزال بهر و  يداه  نب  یلع  ۀمالعلا  یبرغملا و 
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نب میهاربا  نب  یلع  ظفاحلا  نع  ثیدحلا  ملع  یف  ذخا  ینابکوکلا و  ینسحلا  دمحا  نب  رداقلا  دبع  دیـسلا  هنامز  ددجم  مولعلا  نم  ریثک  یف 
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فلاوملا و فلاخملا و  هقیقحت  یلع  قفتا  فراعملا و  عیمج  زرحا  یتح  ۀـیلقنلا  ۀـیلقعلا و  مولعلا  عیمج  یف  خـیاشملا  نم  کلذ  ریغ  رماع و 
لین باتک  اهنم  مولعلا  بلغا  یف  تافلوملا  هل  ناهرلا  دنع  ۀعیرـشلا  ضماوغ  ۀفرعم  یف  یلجملا  نانبلاب و  داهتجالا  مولع  یف  هیلإ  اراشم  راص 
اهقح لئاسملا  هیف  یطعا  قیقحتلا  یف  هلثمب  نامزلا  نیع  لحتکت  مل  رابک  تادلجم  عبرا  یف  حر  ۀیمیت  نبا  دجل  رابخالا  یقتنم  حرش  راطوالا 
ئرق هتایح و  یف  قافآلا  یف  راط  مهنود و  نمف  هخیاشم  هنع  هلقانت  فالـسالا و  بهذمب  دـیقتلا  مدـع  فاصنالا و  قیرط  یلع  ثحب  لک  یف 
مایا یف  هفیلات  ناـک  غیلبلا و  ریرحتلا  نم  هیلع  وه  اـمل  هاوس  هتاـفلؤم  نم  ءیـش  نع  ضری  مل  هنا  لوقی  ناـک  ءاـملعلا و  هب  عفتنا  ارارم و  هیلع 

دق ریـسفتلا و  نم  ۀیاردلا  ۀیاوّرلا و  ینف  نیب  عماجلا  ریدـقلا  حـتف  یّمـسملا  ریبکلا  ریـسفتلا  هل  ررحت و  یتح  هنم  عضاوم  یلع  هوهبنف  هخیاشم 
طسبا انخیش  ریـسفت  نکل  میظع  کلذ  یف  ریـسفت  هلف  نارهب  نب  ییحی  نب  دمحم  ۀمالعلا  ۀیاردلا  ۀیاورلا و  نیب  عمجلا  یف  فیلاتلا  یلا  هقبس 

علطم هامـس  ۀـیاورلا  ۀـیاردلل و  عماج  ریـسفتل  ۀـمدقم  هلعج  ّهنا  ناقتالا  یف  یطویـسلا  ظفاحلا  رکذ  دـق  افیـصرت و  ابیترت و  نسحا  عمجا و  و 
دروا ۀئیضملا  يراردلا  هامس  اعفان  احرش  هحرش  ۀیهبلا و  رردلا  هامس  لیلدلا  یضتقم  یلع  هقفلا  یف  رصتخم  هل  نیرحبلا و  عمجم  نیردبلا و 

یف ۀباحـسلا  رد  هل  مامالا و  دـمحم  نب  نیـسح  ریمالل  ماوالا  ءافـش  یلع  ۀیـشاح  مامغلا  لب  هل و  فلؤملا و  کلذ  اهیلع  ینب  یتلا  ۀـلدالا  هیف 
زعی لوصالا  ملع  نم  قحلا  قیقحت  یلا  لوحفلا  داشرا  هل  ۀـعوضوملا و  ثیداحالا  یف  ۀـعومجملا  دـئاوفلا  هل  ۀباحـصلا و  ۀـبارقلا و  بقاـنم 

مل هتدـم و  رخآ  یف  هفیلات  ناک  راهزالا و  قئادـح  یلع  قفدـتملا  رارجلا  لیـسلا  هل  هفینـصت و  هبیترت و  نسح  هفیـصرت و  هعمج و  یف  هریظن 
هیلع نکی  مل  ام  فیز  لئالدلاب و  دیقم  وه  ام  عورـشملا  نم  ححـص  لئاسملا و  نم  نویع  یلع  هیف  ملکت  دـق  ملعا و  امیف  ائیـش  هدـعب  فلؤی 

لوصالا و یف  بصعتلا  یلع  نیدـماجلا  ةدـلقملا  نم  ۀـعامج  هنمز  یف  أشن  هنا  کلذ  یف  ببـسلا  لیلعتلا و  درلا و  یف  ةرابعلا  نسح  لـیلد و 
کلذ یف  همـالک  لـعجف  ۀّـجح  ریغ  نم  ثحاـبملا  یف  هیلع  نوددـنی  اولازی  مل  ةرئاد و  مهنیب  هنیب و  ۀـلواقملا  ۀـلواصملا و  لزت  مل  عورفلا و 

یف فلا  دق  دیلقتلا و  میرجت  يری  هنال  لیلدـلا  یف  رظنلا  یلا  مهظاقیا  مومذـملا و  دـیلقتلا  نع  ریفنتلا  یف  مهیلإ  اهجوم  ۀـقیقحلا  یف  حرـشلا 
ماهـس هببـسب  هتهج  لها  هیلإ  لسرا  تقولا و  ءاملع  نم  ۀعامج  هاوح  اّمل  هاماحت  دق  دـیلقتلا و  مکح  یف  دـیفملا  لوقلا  اهامـس  ۀـلاسر  کلذ 

وه نم  نیب  ءاعنص  یف  ۀنتف  کلذ  لجا  نم  تراث  تقملا و  موللا و 
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راصعالا و هذه  یف  مهتدمع  وه  راهزالا  نال  تیبلا  لها  بهذم  مده  الا  دارأ  ام  هنا  نیدلقملا  نم  امهوت  لیلدلاب  دتقم  وه  نم  نیب  دـلقم و 
ۀلاسرلا غیلبت  یف  معلـص  انیبن  رجا  لعج  مهتبحم و  یلاـعت  هَّللا  بجوا  نم  یلع  بصعتلا  نم  هاـشاح  رادـملا و  ۀـلماعملا  مهتداـبع و  یف  هیلع 

نم عیمجلا  عم  همالک  نا  یلع  باترمل  ۀبیر  هدعب  جلاخت  مل  امب  ۀباحسلا  رد  هفلؤم  یف  مهنساحم  رـشن  دق  مهل و  ماتلا  ءالولا  هل  نال  مهتدوم 
هراظنا حراطم  اهنال  لهـس  ۀینظلا  ۀیملعلا  لئاسم  یف  فالخلا  ریـسی و  بطخلا  دحاو و  درلا  دحاو و  ذخاملا  نال  ءاوسب  ءاوس  بهاذملا  لها 

نیب ام  ناکم  نامز و  لک  یف  ملعلا  لها  ناش  اذه  رجا و  هل  یطخملا  نارجا و  هل  کلذ  یف  نیدهتجملا  نم  بیـصملا  اهلخدی و  داهتجالا  و 
یف ۀیمالـسالا  بتکلا  علاط  نم  میلـستلا و  ةولـصلا و  لضفا  هیلع  ۀمـصعلا  بحاص  الا  كورتم  هلوق و  نم  ذوخاـم  لـک  هیلع و  دودرم  دار و 
هیلع یفخت  فاصنالاب ال  رومالا  نزو  نم  کـلاسملا و  هذـه  كولـس  هیلع  ناـه  کـلذ و  فرع  اـهعاونا  فـالتخا  یلع  لوصـالا  عورفلا و 

دهتجملا قیاضی  نا  یغبنی  نیدهتجملا و ال  یلع  ضارتعالا  هل و  امف  لالدتسالا  كرادم  نع  هنطع  قاض  دیلقتلا و  یلع  دمج  نم  ۀقیقحلا و 
ریغ داهتجالا  دهتجملا و  ریغل  الا  زوجی  دـیلقتلا ال  داهتجالاب و  هیلع  هَّللا  لضفت  دـق  دـیلقتلا و  وه  يذـّلا  هفقوم  یف  هفقوت  لجال  هداهتجا  یف 
دق انا  معن  ملعلا  لها  نم  فلـسلا  جهن  فالخ  یلع  يرج  عساولا و  رجحت  دقف  هداهتجا  هیلإ  يدا  امیف  دـهتجملا  یلع  ضرتعا  نم  رذـعتم و 

طسب هب  عقی  امل  ضرعت  ریغ  نم  ۀلدالا  کلت  داریا  نم  دوصقملاب  فاو  وه  راصبالا و  ۀهزن  هتیمـس  فلؤم  یف  رارجلا  لیـسلا  دصاقم  تّربح 
هنامز و یلا  تقولا  کلذ  نم  هیف  يرج  عساتلا  نرقلا  دـعب  نم  نساحمب  علاطلا  ردـبلا  هامـس  لفاح  خـیرات  هل  مجرتملل  سانلا و  نم  ۀنـسلالا 

یف تءاجف  هلئاسر  هاواتف و  تعمج  دق  تارـصتخم و  تالوطم و  نم  لئاسر  ۀلمج  هل  روهـشملا و  یلولا  میهاربا  نمیلا  دباع  رکذب  هیف  أدتبا 
روکذملا هنبا  اهبتر  دق  ۀنودم  ةریثک  راعـشا  هل  یلوطلا و  دیلا  بدالا  یف  هل  ینّابرلا و  حتفلاب  دمحم  نب  یلع  ۀمالعلا  هنبا  اهامـس  تادلجم و 
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لها یلع  یفط  هتومب  هتافلؤم و  بلاغ  هنع  تذخا  ۀیملعلا و  نونفلا  نم  ریثک  یف  هنع  تذخا  دق  ناوید و  یف  تءاجف  مجعملا  فورح  یلع 
یه ۀیملع  لئاسمل  ۀلسارم  ۀّیبدا و  ۀبتاکم  هنیب  ینیب و  ترج  دق  ریرحتلا و  مولعلل و  هقیقحت  یف  هلثم  نوری  نظا  رینملا و ال  مهحابـصم  نمیلا 
دق ناسل و  ۀطالـس  نانج و  ةوقب  قحلاب  امایق  اعرو و  املع و  هلثم  يار  نم  يار  هسفن و ال  لثم  يار  اـمف  ۀـلمجلا  یلع  هطخب و  ۀـتبثم  يدـنع 
هیلع توطنا  ام  هتریـس و  هتذمالت و  هخیاشم و  رکذ  یلع  هرـصق  فلومب  يرامذـلا  ینجـشلا  نسح  نب  دـمحم  بیدالا  هذـیملت  هتمجرت  درفا 

فلالا نیتئاملا و  دعب  نیسمخ  ۀنس  یف  ةرخآلا  يدامج  رهش  یف  هتافو  تناک  مخض و  دلجم  یف  ءاج  هیف  لیق  ام  رعش و  نم  هلاق  ام  هلئامش و 
دّمحم نب  یلع  ۀمالعلا  هنبا  ةریسی  ةدمب  هلبق  یفوت  ناک  دق  و 
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یلع ذـخالا  یف  هتکراش  دـق  اقیقدـت و  اقیقحت و  مولعلا  ةورذ  غلب  یتح  فراعملا  عیمج  یف  هدـلاو  مزال  نمم  ءاـملعلا و  یققحم  دـحا  وه  و 

عم هاـنعم  هظفلب و  یلاـعت  هَّللا  همحر  همـالک  یهتنا  اهترکذـل  ۀـلاطالا  ـال  ول  یثارم  هدـلاو  یف  تلق  تنک  دـق  هتاورقم و  نم  ریثـک  یف  هدـلاو 
ۀیالو دلق  فلا و  ۀئام و  نیعبـس و  عبـس و  ماع  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  هدلوم  نا  ۀئیـضملا  يراردلا  هباتک  رهظ  یلع  تدـجو  تلق و  صیخلتلا 

سداسلا و یف  ءاعبرالا  موی  یلاـعت  هَّللا  هاـفوت  ۀنـس 1229 و  نابعـش  رهـش  لئاوا  یف  سابعلا  نب  یلع  هّللاب  روصنملا  مامالا  ۀـهج  نم  ءاضقلا 
مل هلبق و  هَّللا  هافوت  دق  ناک  رهـش و  وحن  دمحم  نب  یلع  هدـلو  تافو  هتافو و  نیب  ناک  ۀنس 1250 و  روهش  نم  رخآلا  يدامج  نم  نیرشعلا 
یف وه  یفوت و  هنا  هنا  لیق  ۀنـس  رغـص  یلع  هتقو  ةردان  ناک  مولعلا و  عیمج  یف  ازربم  املاع  احلاص  ادلو  ناک  انزح و  اعزج و ال  هدلاو  رهظی 
دبع ۀمالعلا  لیلجلا  دیسلا  لاق  اهئامساب  اهامس  اباتک  نوسمخ  ۀثلث و  اهددع  فیناصت  هل  رکذ  مث  هتمحرب  عیمجلا  هَّللا  محر  نیرـشعلا  دودح 
ینب ةاضقلا  ةزاجإ  یف  یناحیرلا  حورلا  یناـمیلا و  سفنلاـب  یّمـسملا  هباـتک  یف  حر  لدـهالا  لوبقم  رمع  نب  ییحی  نب  نامیلـس  نب  نمحرلا 

حاضیا یف  انرهد  بیطخ  مولعلا و  رئاس  یف  انرـصع  ماما  ینـسحلا  دـمحا  نب  رداقلا  دـبع  مامالا  يدیـسب  جرخت  نمم  هترابع و  ام  یناکوشلا 
هغلب یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  مالسالا  زع  ۀجحملا  یلا  ۀیوبنلا  ننسلا  حاضیا  یف  يداهلا  ۀجحلا  دنسملا  ظفاحلا  موهفملا  قوطنملا و  قئاقد 

ینامالا  یصقا  نیرادلا  یف  هَّللا 
هلماع  زه  یمک  لک  كاسنا  اهلمعیل  اموی  همالقا  زه  نا 

هل  مانالا  باتک  قرلاب  رقا  هلمانا  قر  یلع  رقا  نا  و 
ۀعـس لوالا  هریغل  تعمج  ریخالا  نامزلا  اذه  یف  اهنا  ملعا  روما ال  ۀثلث  مامالا  یـضاقلا  اذه  عساولا  هلـضف  رحب  نم  نیملاعلا  بر  حنم  دـقل  و 

ۀـقراخلا و ماهفالا  یلوا  نیققدـملا  ءالبنلا  نیققحملا و  ذـیمالتلا  ۀعـس  یناثلا  اهفانـصا  اهعاونا و  اهـسانجا و  فالتخا  یلع  مولعلا  یف  رحبتلا 
قئاقحلا رحب  نم  اهجارختـسا  یّتلا  یناعملا  رهاوج  یلع  مهـصوغ  ةدهاشم  ریفغلا و  مهعمج  روضح  دنع  دـشنی  نا  قیقحلا  ۀـقئافلا  لئاضفلا 

ریسی ریغ 
ینثدح  اذه و  ینربخا  لوقت  ةربحم  فلا  ینترضح  اذإ  ینا 

نبل  نم  نابعق  مراکملا ال  اذه  ۀقطان  مالقالا  اهتوقعب  تحاص 
ّلک اهقیقحت  اهحیقنت و  نم  غلب  لوحفلا و  ةذـباهجلا  اهترثک  یف  یماست  یّتلا  ةربحملا  تاباوجلا  لئاسرلا و  ةررحملا و  فیلاتلا  ۀعـس  ثلاـثلا 
یف تعاش  دق  یلاعت  هَّللا  باتک  روس  ددع  افلؤم  رـشع  ۀعبرا  ۀئام و  نالا  ۀلـصاحلا  هتافلؤم  نا  نیدمتعملا  ضعب  یل  رکذ  دق  لوسر و  ۀـیاغ 

عتمی نا  هتاقوا و  یف  نیملـسملا  مالـسالل و  كرابی  نا  لوئـسلا  لج  زع و  هَّللا  عافتنالا و  ۀیاغ  اهب  عقو  ۀبیرقلا  نع  الـضف  ۀعـساشلا  راصمالا 
تدعاس ۀمعنانیف  کناب  ملاع  انلک  نیما  مث  نیما  هتایحب 
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مالعالا و ءاملعلا  نم  ةدـع  هلئاضف  هبقانم و  حرـشب  ینتعا  دـق  رامغالا و  كرمع  یف  تدـیز  ورـشلا  نم  سوفنلا  کسفن  تقوفرادـقالا  اـهب 

دیـسلا مهنم  نأشلا و  ءاربک  ردقلا  ءامظع  نابکوک  ءاملع  ضعب  مهنم  یثوحلا و  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ۀـمالعلا  دیـسلا  مهنم  ماخفلا  ةذـباهجلا 
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دیج یف  راصقتلا  هامـس  لفاح  باتک  یف  يرامذلا  ینجـشلا  نسح  نب  دمحم  ۀمالعلا  یـضاقلا  مهنم  یملیدلا و  دّـمحم  نب  دـمحم  ۀـمالعلا 
تدجو ناف  ۀعـس  وذ  مامالا  اذه  یف  لوقلا  لحف  ۀلمجلاب  فاحج و  هَّللا  فطل  ۀـماهفلا  رحبلا  ۀـمالعلا و  ربحلا  مهنم  راصمالا و  ۀـمالع  نمز 

لوئـسملا هَّللا  وعفری  وا  ضفخی  يّذلا  يردییغبنی  امک  ّيوحن  رهدلافعنـصی  ام  دساحلا  عنـصیل  وۀعفر  اشت  امهم  الع  یف  دز  لقف  الئاق  اناسل 
هل مجرتملا  حر و  همالک  یهتنا  نیما  ّمهّللا  هناحبس  هنم  امرک  ونیملاعلا  بر  نم  الضف  هالوا  هارخا و  انم  ّلکلحلصی  نا  هالوا و  اممهدیزی  نا 

ةدایزلا ءاش  نمف  مامتلا  یلع  هتایورم  ۀعومسملا و  ةؤرقملا و  هبتک  ءامـسا  مالعالا و  هخیاشم  هیف  رکذ  رتافدلا  دانـساب  رباکالا  فاحتا  باتک 
یصحت و یتلا ال  هلئاضف  رحب  نم  ةرطق  باتکلا  اذه  یف  هانرکذ  يّذلا  اذه  باجعلا و  بجعلا  یضقی  هیف  رظّنلا  ناف  روکذملا  باتکلاب  هیلعف 

ۀعیرش نع  باذلا  وه  ءاشی و  نم  هتمحرب  صتخی  هَّللا  هتافنصم و  هب  قطنت  هتافلؤم و  کلذب  دهشت  یصقتست  یّتلا ال  هلـضاوف  يداو  نم  ةرذ 
لوقل يوهلا  درجمب  هبـسنی  وا  هیف  سیل  امب  هیمری  نمب  ةربع  مکحلا و ال  يدبا  مک  ّيوبّنلا و  نیدلا  نع  لضانملا  ملقلا و  ناسللاب و  مالـسالا 

دحاجلا یغابلا  دساحلا و  نعاطلا  لوق  هرضی  ملف  هیجو  ریغ 
ایمع اهرهد  لزت  مل  نویع  اهیلإ  ارظان  ناک  نا  سمشلا  رون  رض  ام  و 

* هملع اولانی  مل  ذإ  یتفلا  اودسح  لئاقلا  لوقب  هقحا  ام  هاقلی و  امب  هدسحی  نمیف  ملکتی  نا  هاوه و  عابتا  یلع  هبحاص  لمحی  دـسحلا  نا  ریغ 
يرافغلا رذ  یبأ  نع  يور  دق  هلضف و  هنمب و  انتنسلا  دئاصح  انسوفن و  رورـش  انیقی  نا  لوئـسملا  وه  یلاعت  هّللاف  موصخ * هل و  ءادعا  موقلاف 

نا هرارشاب * اننامز و  نم  كاذ  امف  رذ  یبأ  نامز  اذهف  هیف  قرو  اکوش ال  مویل  اوراصف  هیف  كوش  اقرو ال  سانلا  ناک  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر 
مهنع و ۀـمهلا  عفر  تقولا و  ءاـملع  نع  رطاـخلا  عمج  بساـنملاف  اوبذـک  اوعمـسی  مل  نا  اوعاذا و  ارـش  اوعمـس * نا  هوفخا و  ریخل  اوعمـسی 

ةدیدع نونف  یف  ةدیفم  تافلؤم  یلاعت  هَّللا  همحر  هل  اذه و  ۀققحملا  مهبتک  یف  رظنلا  راصتقا  ةرهطملا و  ۀنّسلا  ءاملع  نم  یضم  نمب  ۀعانقلا 
هتفگ ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  رکذ و  ام  ریغ  ادـج  ةریثک  اضیا  ةدوجوم  يدـنع  یه  اهیلع و  تفقو  یتلا  و 
رباکا املع و  مظاعا  زا  یناعنـصلا  ینمیلا  یناکوشلا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  یلع  وبا  ةاضقلا  یـضاق  نیملـسملا  خیـش  مالـسالا و  لامج 

مولع عیمج  رد  دوب  نمی  ياعنص  يالضف 
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بتک رکذ  رب  لمتـشم  هک  وا  تبث  هکنانچ  تشاد  اضیب  دی  نآ  لوصا  ریـسفت و  ثیدح و  لوصا و  هقف و  قطنم و  وحن و  فرـص  زا  هلوادـتم 
مامالا دیسلا  مهنم  دنارایسب  وا  خویش  هداتفا  قافتا  فلا  ۀئام و  نیعبس و  عبس و  هنس  رد  وا  تدالو  دراد  تلالد  نا  رب  تساهریغ  مولع و  نیا 

نب نسح  یجاجزملا و  دـمحم  نب  فسوی  یجاـجزملا و  یلع  نب  قیدـص  یلع و  نب  میهاربا  نب  یلع  رـصانلا و  نب  دـمحا  نب  رداـقلا  دـبع 
دیس زا  يدنـس و  نسحلا  وبا  زا  یندم و  يدنـس  تایح  دمحم  زا  دنراد  تیاور  ناشیا  زا  یـضعب  مهریغ و  یبرغملا و  نیـسح  نب  لیعامـسا 

هکلب رایـسب  یقلخ  نانچمه  هدومن و  عامـس  هدرک و  ذخا  اهنیزا  يو  هکنانچ  مهریغ و  یجاجزم و  قلاخلا  دبع  ریما و  لیعامـسا  نب  دـمحم 
رد يو  زا  تزاجا  ذخا  يو و  ذملت  دوب  ریظنلا  میدع  ثیدـح  نونف  مولع و  رد  دوخ  دـهع  رد  هدرک  هدافتـسا  هدومن و  ذـخا  يو  زا  رامـشیب 
رهش لئاوا  هنس 1209  رد  سابعلا  نب  یلع  هّللاب  روصنم  ماما  فرط  زا  دوب و  نمی  ياعنـص  ةاضق  یـضاق  تسدودعم  همیظع  بقانم  رخافم و 
یهن رما و  زا  باب  ره  رد  درکیم و  هغلابم  وا  لالجا  میظعت و  رد  تشاد  هیدیز  بهذم  هکنآ  اب  اجنآ  مکاح  هدش  ثیدح  نیا  دلقتم  نابعش 

نب دـمحم  خیـش  دـنک  لام  کلم و  تامهم  رگید  تاموصخ و  لصف  رد  وا  يار  فالخ  وم  رـس  هک  تشادـن  لاجم  دوب و  وا  لوق  يدـتقم 
زا دیآیم  سک  ود  زا  ارم  هک  فوخ  ردق  نآ  تفگیم  ءاعنـص  هاشداپ  هک  دندرک  تیاکح  ریقف  اب  هدـیدح  رد  يراصنالا  نسحم  یـضاقلا 

اهراـب دوـب  وا  اـب  ماـمت  یبـصعت  ناـشیا  بهذـم  رب  در  ببـسب  ار  هیدـیز  هک  تفگیم  زین  یناـکوش و  مود  یلاـعت  وا  یکی  تسین  سکچیه 
هلباقم و لاـجم  ار  یکیچیه  دـنتخیرگب  اـههمه  دـمآرب  هناـخ  زا  راـب  کـی  يو  نوچ  دـندرک  هرـصاحم  ار  وا  هناـخ  هدـمآرب  يولب  تروصب 

درکیمن یکی  چـیه  دـیلقت  دوب  هدیـسر  داـهتجا  هبترب  هینید  مولع  رد  تسین * قلخ  زا  نیا  تسقح  تبیه  عارـصم  يرآ  دوبن  وا  اـب  ههجاوـم 
زا هتشون  کلاسملا  نسحا  یلا  کلاسلا  بیغرت  رد  فلا  نیتئام و  نینامث و  تس و  هنس  یفوتملا  رداهب  بحاص  ناخ  یفطصم  دمحم  باون 
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ثیدح نف  رد  وا  عالطا  هطاحا و  روفوب  فلس  زا  دعب  هک  یئوگیم  یـشاب  هتـشاد  يربخ  هک  دیاش  دوب  ءاعنـص  ةاضقلا  یـضاق  هک  یناکوش 
نیدب اجنآ  ثیدح  لها  همه  هک  تسوا  صاخ  هن  ینعم  نیا  تشاد و  شیوخ  داهتجاب  لمع  درکیمن  همئا  دیلقت  عورف  رد  هتـساخرب  یـسک 

هک تسیچ  تفگش  دمآ  حالف  باحصا  نینچ  عمجم  حالص و  ریخ و  بابرا  نیدنچ  نکـسم  نمی  ضرا  رگا  هلمجلاب  دنراد  شمارخ  هویش 
هدومرف وا  صوصخ  رد  تاولّصلا  لضفا  هلا  یلع  هیلع و  تانئاک  هجاوخ 

ۀینامی ۀمکحلا  نامی و  نامیالا 
لین ماخض و  دلجم  عبرا  رد  میرکلا  نآرقلا  ریسفت  ریدقلا  حتف  اهنم  تارصتخم  تالوطم و  زا  تسرایسب  فیناصت  بحاص  يو  میوگ  یهتنا 

تسروطـس و ررحم  هداد  جاور  ار  نآ  هدروآ و  دـنه  رد  باتک  ود  ره  نیا  هک  یـسک  لوا  دـلجم و  راهچ  رد  رابخالا  یقتنم  حرـش  راطوالا 
فیطل و دلجم  ۀئیـضملا  يراردلا  هحرـش  ثیدحلا و  هقف  یف  رـصتخم  ۀیهبلا  رردلا  اهنم  تشذـگ و  لوا  دـصقم  رد  باتک  ود  ره  نیا  لاح 
رظتنملا و یف  ءاج  امیف  حیـضوتلا  لئاسملا و  لیلد  یلا  لئاسلا  داشرا  روبقلا و  عفر  میرحت  یف  رودصلا  حرـش  ۀبیغلا و  ۀلئـسم  یف  ۀـبیرلا  عفر 

هیضولا و ثاحبالا  حیسملا و 
هئیطخ لک  سار  ایندلا  بح  ثیدح  یلع  مالکلا  یف 

حرش نیرکاذلا  ۀفحت  و 
497 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ هک  یسک  لوا  هدیـسر و  عبط  بلاقب  دنه  رد  باتک  نیا  هعوضوملا و  ثیداحالا  یف  ۀعومجملا  دئاوفلا  میخـض و  دلجم  نیـصح  نصح 
هدومن لصاح  ۀباتکلاب  تزاجا  قیرطب  مه  ثیدح  نف  دنس  حر  يو  زا  جح  رفس  رد  ناشیا  دناموحرم و  یحلا  دبع  يولوم  دروآ  دنه  رد  ار 

مکح نع  راتـسالا  فشک  لئاحلا و  دعبلا و  ضافخنالا و  عافترالا و  نم  متوملا  مامالا و  نیب  زوجی  ام  رادقم  یلع  لئالدلا  ریرحت  دـندوب و 
دقلفیناکوشلا یلع  لجن  ردبلا  ینّابرلا  ملاعلا  رد  هّلل  مظن  اهنم  تسموظنم  یظیرقت  يو  رب  ار  دـمحا  نب  یلع  همالع  هیقف  راوجلاب و  ۀعفـشلا 

هناف لامکلا  ّلک  يوه  نئل  وناوکالا  یف  ءیـضی  رودبلا  ناش  همولعب  انناوکا  تقرـشا  دـقنأشلا  ولع  یلع  هنم  کیبنتارهاوج  مولعلا  نع  نابا 
یلع اقرو  تدرغ  امۀـّیحت  فلا  فلا  ینم  هیلع  ونارقالا  یلع  هلـضف  هیفاهّلک و  لئاضفلا  لعج  نم  ناحبـسنامزالا  یلع  يراـجلا  هفـصو  نع 

ار فاـحج  دـمحا  نب  هَّللا  فطل  همـالع  يو  رد  نیمـصخلا و  دـحا  دـعولا  نع  فـلخت  اذإ  مکحلا  ناـیب  یف  نیرینلا  قارـشا  هل  ناـصغالا و 
مظن  اهنم  ظیرقت  روطب  تسیمظن 

یهتنت  ثاحبالا  قئاقد  هیلإ  نم  ای  ریرحتلا  یف  تعدبا  دقل 
اهنع كالفالا  مجنا  تءاضا  تازجعمب  لامکلا  نم  تئج  و 
یهبا  قحلا  ناک  ناهجو  اهل  هیف  یفاو و  نا  موقلا  لوقی 

یهشا  قیقحتلا  یف  وه  رهظیس و  هجو  لاق  دوسح  مهب  ناک  و 
اهبش ترصبا  هل  له  تدبت  امل  ردبلاک  الماک  افاوف 

اهجو نیتس  نم  ءاج  دق  هص  اولاق  اوتهب و  مهءاج  امل  و 
نم قحلا  قیقحت  یلا  لوحفلا  داشرا  برالا و  یهتنم  بلطلا و  بدا  باتک  اجیرخت و  احرـش و  ماوالا  ءافـش  یلع  ماـمغلا  لـب  باـتک و  هل  و 

يواتف یف  ینابرلا  حـتفلا  باتک  قاقتـشالا و  یف  باـتک  هل  میخـض و  دـلجم  راـهزالا  قئادـح  یلع  قفدـنملا  رارجلا  لیـسلا  لوصـالا و  ملع 
دـیحوتلا و یلع  عئارـشلا  فاقیا  یلا  تاقثلا  داشرا  باـتک  لـئاسر و  بئاـجع  لـئاسم و  بئارغ  هیف  ۀمیخـض  تادـلجم  عبرا  یف  یناـکوشلا 

فینملا دوطلا  هلئاسر  نم  دقتعملا و  نطاب  یف  قیدنزلا  دنتسملا و  رهاظ  یف  يدوهیلا  یسلدنالا  نومیم  نب  یسوم  یلع  ادر  تاوبنلا  داعملا و 
ةدایز یف  للعلا  ءافش  اهنم  يدنقرمسلا و  گنلرومیت  يدی  نیب  اهیف  اعزانت  یتلا  ةروهشملا  ۀلئسملا  یف  فیرـشلا  یلع  دعـسلل  فاصتنالا  یف 
ۀیدنلا ضایرلا  یلع  ۀلولـسملا  ۀیدنهلا  مراوصلا  نمحرلا و  دبع  یـضاقلا  یلع  باوج  رـشعلا  لئاسم  یف  رـشنلا  بیط  لجالا و  درجمل  نمثلا 
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رفـسلا دـح  یف  ۀـلاسر  عمجلا و  ۀـلدا  لاطباب  عمـسلا  فینـشت  قسافلا و  مامالا  یف  قداّصلا  لوقلا  نیجرفلا و  لسغ  بجوا  نم  لوق  لاـطبال 
رهز عامسلا و  میرحت  یلع  عامجالا  يوعد  لاطبا  رمحالا و  عاونا  رئاس  رفصعملا و  سبل  یف  ررحملا  لوقلا  ةولّصلا و  رـصق  هعم  بجی  يّذلا 

ثیدح یلع  مالکلا  یف  ةرهملا  فاحتا  نادلبلا و  دودح  نایب  یف  نامجلا  دوقع  نیرمعلا و  لئاضفب  حئافلا  نیرشنلا 
498 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

داشرا مأ ال و  هب  رومام  وه  له  حابملا  یقاب  نع  حانجلا  عفد  ّیبنلا و  بحـص  یف  تیبلا  لها  بهذم  یلا  یبغلا  داشرا  ةریط و  يودع و ال  ال 
* َِملُظ ْنَم  اَّلِإ  یلاعت  هلوقب  ململا  ثحبلا  دییقتلا و  قالطالا و  یف  دیعلا  قیقد  نبا  مالک  عفد  یلا  دیفتسملا 

نم کلذ  ریغ  یلا  مثآملا  ملاظملا و  عفر  یف  ۀبیجع  ۀلاسر  ۀلمـسبلا و  ۀلدا  یف  ۀلمکملا  ۀلاسرلا  رکـسم و  لک  میرحت  نع  رعـشملا  ثحبلا  و 
ءاملع ملعا  رهدلا و  ةردان  هنا  ۀیاغ  مهدعب و  اؤاج  نمع  الضف  هرـصع  ءاملعل  اهلثم  رـسیتی  مل  اهبالطل  ۀعفان  اهباب  یف  ۀعیدب  اهلک  تافلؤملا و 
روطـس ررحم  دزن  بتک  نیا  ضعب  هنع و  یـضر  یلاـعت و  هَّللا  همحرف  ةرثـک  یـصحی  ـال  اذـه  يوـس  ۀـبوجا  لـئاسر و  بتک و  هل  رـصعلا و 

هک تسا  رایسب  راعشا  دئاصق و  يو  حدم  رد  ار  وا  رصع  يالمک  الضف و  هطساو و  ودب  مه  هطساو و  کیب  تسنم  خیـش  يو  تسدوجوم و 
مظن  ینمیلا  فاحجلا  دمحا  نب  هَّللا  فطل  ۀمالعلا  خیشلل  اهنم  درک  ناوتن  رصح 

ۀنسلا جهن  بالطلا  يری  داه  ثیح ال  ّۀلدالا  تریخت  فک 
ةروسل دیفحلا  ملعلا  یئاسّنلا و  ناطقلا و  فرصتک  فرصتب 

ۀقدلا قطن  اهذخأم و  ضومغل  اهب  رفظ  اطسولاب  ۀعاض  و 
ۀمزعب داشرلا  لبس  یلا  تداقناف  داقنلا  هب  ترفظ  فلام  و 
ۀجحلا مضخلا  رحبلا  یلع  نب  دّمحم  يرحلا  ربحلا  ظفاحلل 

ۀین حلاصب  اهاط  نع  راثالا  تایالا و  نم  يوری  يّذلا  عمج 
ۀلیضف لک  ماه  كردا  ءایلعلا و  بکنم  کلمت  دضع  نع  نابا  و 

ۀشیب رداخ  بطخلا  دنع  کتدجو  ذإ  ماکحالا  اهروما  کیلإ  تقلا 
ۀیلزالا یف  هَّللا  مکحب  تبجو  یّتلا  کتبتر  لانی  عیطتسی  نم 

ۀعدبلا فیس  قیدصتلاب  تللف  يدهلا و  مالعا  تبصن  كوف  ضف  ال 
ةوعد لمکاب  اهل  تمق  ءارغلا و  ۀنسلا  نیع  خاضن  نم  تبرش  و 

مظن  ینمیلا  لالحلا  یلع  نب  هَّللا  دبع  مالسالا  رخف  لیلجلا  دیسلل  اهنم  و 
یکابلا  رماهلا  نوج  کمسر  ءاج  كایح و  نزملا  بوص  ةزع  راد  ای 

كانعض  دنع  قوشم  عمدب  یکبی  ۀیداغ  راس و  قثبنم  لک  و 
كاوها  اهاوها و  ترص  اهلجا  نم  سلخ  ابرلا  کلت  یف  ةزعب  یلف 

كاعری  لظ  بحم  نع  اهراید  الس  یمحلاب و  اّملا  یبحاص  ای 
كارکذ  یحلا  ءاسن  نیب  لاطا  ۀقوطم  تنح  املک  میتم 

كاّیرک  اهایر  حیرلا  مهوت  ۀهج  یف  حایرالا  تبه  امّلک  و 
كآرمل  اقوش  هعمادم  تلاس  هلئالغ  یف  نصغ  لام  املک  و 

كایانث  یف  ءام  ۀبینش  هب  يار  حاقالل  رغث  ّرتفا  املک  و 
كایحم  یف  هاری  ام  هدیروت  یکح  ضایرلا  یف  درو  رمحا  املک  و 

كایقلب  یطخی  له  عوجرلا و  یلا  ببس  نم  رم  دق  يذّلل  له  ّزع  ای 
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كانضم  رجهلاب  اهلان  انضلا  نم  اقرح  اهب  یفطن  ةدوع  انل  له  و 
كارعم  دیصلا  لتقل  رفق  لک  یف  ۀیهاد  لک  اذه  نود  نم  تاهیه 
كاکراب  تبیش  دق  يرست و  حیرلا  هیف  عابسلا و  هیف  رفقم  همهم  و 

499 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  كاحض  ریغ  يولا  سوشا  لک  اهب و  تررم  لابشاب  هیف  ترج  دق 
كاتر  ضاکر و  لک  تقباس  دق  ۀیناو  ریغ  نوماب  هتعطق 

كارم  تدعبا  دقل  یتح  قان  ای  ةدهاج  لاقرالا  یف  یه  اهتیدان و 
كاز  رین  لقعب  لامکلا  لک  يوح  ءالعلا و  زاح  يّذلا  راید  یلا 

كاتب  لعف  يداعالا  یف  همالقا  تلعف  يّذلا  ّیلع و  نب  دمحم 
یکاشلا  فئاخلا  عوضخ  باقرلا  هل  تعضخ  نم  ریرحنلا  ملاعلا  ذبهجلا 

كارشا  قسف و  نم  سانلا  ذقنا  دق  نم  ناوالا و  اذه  یف  ملعلا  ددجم 
كافس  راجفلا  مدل  لصنمب  رضح  یف  ودب و  یف  ملعلا  رهشم 
كالما  مالعا و  قوف  هب  الع  دقف  نیبملا  لوقلاب  رکذلا  رسفم 

كافا  لک  اهنم  باخ  ۀلاقم  ترهظ  هل  فیلات  یف  انل  يدبا 
كاسن  داهز و  نیب  امظعم  اهب  تلخ  ءایلعلا  هترضح  تئج  نا 
كاتف  مهفلا  عیرس  ماما  یلع  اهب  فیرشلا  ملعلا  یلع  نیقلحم 

كاکف  ریخ  قیقد  ثحب  لکل  اعم  دابعلل  یب  هَّللا  همادا 
كالساب  اهانمظن  ام  ادئارف  اهب  تحمس  دق  یلع  نب  ای  کیلإ 

مظن  هَّللا  همحر  هقح  یف  طقسم  ءابدا  ضعبل  و 
نأشلا  ولع  وا  ادجم  دیری  ارخفم و  یقبی  ءاعنص  یتا  نم  ای 

یناکوشلا  دمحم  لامکلا  بطق  اهدیمع  اهربح و  يدان  تایلف 
یناث  اعنصب  هل  سیل  اذه و  هملع  رحب  لثم  قفدت  ربح 

هبارتا  یلع  ءایلعلا  هل  تمکح  نم  لوقنملا  لوقعملا و  ۀمالع  مظن  مهضعبل  و 
هبابش  ناوا  یف  رباکالا  قاف  نم  دجملا  مول  نامزلا و  زف 

هباوج  درل  اسمتلم  هیفک  البقم  هلس  راظنلا  يدهلا  ردب 
هدیدح رد  هتـشگ  نادیم  نیا  ناسرف  رب  قباس  هدرک و  ناقتا  دـیاب  هکنانچ  ار  بدا  تیبرع و  ملع  دراد  لماک  هاگتـسد  مه  مظن  رد  یناکوش 

تایبا  تسا  هدنام  رطاخب  تیب  دنچ  نیا  دش  هدید  ریثک  مظن  وا  مالک  زا 
ناظوا  راد و  انب  تقاض  ینع و  مکبرق  رغ  نا  یمحلا  نیلزان  ای 

ارخاوم تیتا  اولاق  هل  ناجشا و  قاوشا و  میسنلا و  عم  ةددرم  تایحت  مکیلإ  یلف 
راص لسرلا  ریخ  ماتخ  يرخا و  دلخلا  راد  تبجاف 

ریص راحسالا  رخات  اردق و  لجا  عیمجلا  نم 
تلع  يرغصلا  رصنخلا  يرحا و  فصولا  نسحب  اه 

رخات نا  نانسلا و  يرت  ارد و  اربت و  تمتخت  و 
ردبلا ال لالهلا  قبس  اردص  لعی  حامرلا  یف 
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رد تساجنآ  ماما  هاگتخت  نمی و  دالب  فرـشا  هک  اعنـصب  تبـسن  یناعنـص  تسا و  هلیبق  يوسب  تبـسن  یناکوش  اردب  قبـسلاب  رـصی  مل  نک 
تعـسو نیاب  یناوارف و  نیاب  هک  دوریمن  نامگ  تساجنآ  رد  هکنانچ  ثیدح  ملع  زورما  زیخ  ثدحم  همه  شکاخ  هتفگ  کلاسلا  بیغرت 

يارب داد  يوتف  تفگ و  سرد  وا  ياجب  ردپ  دعب  دوب  ثدـحم  هیقف  لماک  ملاع  مه  یناکوش  دـنزرف  دـمحا  خیـش  یهتنا  دـشاب  رگید  ياجب 
نیتئام و نیـسمخ و  سمخ و  هنـس  رد  یناکوش  تافو  اّما  دادن  مهب  تسد  عالطا  شتافو  لاس  ره  دومن  ثیدـح  عامتـسا  تزاجا و  نیبلاط 

لوا هداتفا  توافت  هام  کی  بیرق  دـمحم  نب  یلع  وا  دـلو  تافو  وا و  تافو  نایم  هدوب و  ةرخآلا  يدامج  مشـش  تسب و  ءاـعبرألا  موی  فلا 
درکن رهاظ  عزف  عزج و  چیه  ردپ  درمب  رسپ 

500 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا محر  دوب  هدمآ  تقو  هردان  دشاب  یگلاس  تسب  دودح  رد  هک  نس  رغـص  دوجو  اب  دوب و  مولع  عیمج  رد  زربم  ملاع  حلاص  دـلو  هکنآ  اب 

یبهاذم دیقم  عورف  رد  اهنیا  رثکا  دوشیم  یهتنم  يوب  ناشیا  ثیدح  تیاور  دانـسا  هلـسلس  هک  یناسک  یناکوش و  هذـمالت  هتمحرب  عیمجلا 
مهب داـهتجا  زا  یعوـن  ناـشیا  زا  هک  ره  دـنیامنیم و  حیحـصت  قـیقحت و  جرادـم  عـیمج  یط  دـعب  ثیداـحا  رب  لـمع  هکلب  دنتـسین  صاـخ 
چیه دوخ  هفلؤم  بتک  رد  تشاد  داهتجا  هبتر  هکنآب  یناکوش  دوشیم  رهاظ  ار  وا  هچنآ  قفاوم  دنکیم  دوخ  داهتجا  بسح  راک  دـناسریم 
تقو رد  تسوا  هارمه  ثیدح  لها  رباکا  فلـس و  زا  یتعامج  فالخ  نا  رد  یلاعت و  هَّللا  ءاش  ام  الا  هتفرن  نوریب  هعبرا  بهاذم  هرئاد  زا  اج 

لئاسم هک  هدیـسر  ياجب  وا  قیقحت  هبترم  اکذ و  توق  دوب و  هدش  یهتنم  يوب  نادـلب  ياضق  سیردـت و  يوتف و  ثیدـح و  ملع  تسایر  وا 
شیتفت ثحب و  هلئـسم  ره  رد  هتخاس و  ادج  اطخ  زا  ار  نآ  باوص  هدومن و  حـیقنت  میخـض  يدـلجم  رد  بهذـم  راهچ  ره  زا  ار  هقف  لوصا 

طباوض و ات  هک  اریز  تسقوبسم  ریغ  يرما  نیا  هداهن و  لوصالا  ملع  نم  قحلا  قیقحت  یلا  لوحفلا  داشرا  شمان  هدروآ  راک  يور  رب  لماک 
يوگ نامز  رخآ  نیرد  هک  صخـش  نیا  رگم  هدزن  نا  رد  قیقحت  زا  مد  شدیلقت  زجب  سکچیه  هتـشگ  دـهمم  ملاع  نیا  رد  ملع  نیا  نیناوق 
ناجب ار  وا  هفنـصم  بتک  دـنراد و  فارتعا  وا  لضف  ملعب و  فلاخم  قفاوم و  ءاشی  نم  هیتؤی  هَّللا  لـضف  کـلذ  هدوبر و  ناـنگمه  زا  تقبس 

فالخ و لحم  رد  مکح  حیجرت  تسین و  دید  دـنکیم  وا  هکنانچ  ّهلدا  اب  بهاذـم  صیخلت  دـناجاتحم  نآ  يوسب  دـنیامنیم و  يرادـیرخ 
جاتحم تعیرـش  باب  چـیه  رد  دـشاب  يو  فیلات  تاـهما  یکی  شیپ  رگا  زورما  ءاـشی  نم  هتمحرب  صتخی  هَّللا  یندینـش و  يو  زا  فـالتخا 

دوب یهلا  تایآ  زا  یتیآ  نایب  نابزب و  تارکنم  عفر  تاثدحم و  در  تعدب و  عمق  علق و  تنس و  ترصن  رد  همه  نیا  اب  تسین  وا  ریغ  يوسب 
دوریمن نامگ  هدمآ  دوجوب  يو  زا  نتف  تتاما  ننس و  يایحا  مالسا و  ماکحا  دیدجت  رهطم و  عرش  جیورت  رد  یعس  هچنآ  رخآ  رود  نیرد 
ثیدحلا اذه  تبثا  دق  باقنلا * دقانلا  مهذبهج  یناکوشلا  اذهف  یهتنا  اریخ  نیملسملا  مالسالا و  نع  هَّللا  هازج  دشاب  هدرک  رگید  یسک  هک 

یلوا دـنع  نوعطم  هدر  یلع  مدـقملاف  باـشوالا * نیدـناعملا  ننم  نهوا  و  باـصنلا * نیدـحاجلا  فونأ  کلذـب  مغراـف  باـصنلا * قیثولا 
یف راغ  هنع  كوفاملا  و  باوصلا * قحلا و  جهنم  نع  غئاز  هیف  باترملا  و  باقنالا * باحـصا  دنع  زوملم  هنعط  یلع  رـساجتملا  و  بابلالا *

بارطضالا جلجلتلا و  شابغا 

مکی یس و  دص و  ود  هجو 

فصوب ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  دیحو  بطاخم  ذیملت  يولهد  ناخنیدلا  دیـشر  دمحم  هکنآ 
ثیدح مراهچ  لاقملا  ۀفاطل  بحاص  لوق  باوجب  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  هچنانچ  هدومن  دای  ملعلا  ۀنیدم  باب 

راد امثیح  رودی  قحلا  عم  یلع  ّیلع ع و  عم  قحلا 
نا رد  هک  یـصخش  دوب و  تفالخ  تقایل  تشاد  تیعم  ملع  هنیدم  باب  اب  هک  یقح  تفالخ  باب  رد  هکنآ  مود  هتفگ  خلا  دـننکیم  تیاور 

خلا تستمالم  نعط  دروم  ههبشیب  دزرو  تفلاخم  قح 
501 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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تادافا عبتتم  رب  وا  ناکم  تعفر  ناش و  تلالج  دشابیم  هینـس  دزن  نیرحبتم  مخافا  نیملکتم و  رباکا  زا  دیـشر  لضاف  هک  دنامن  بجتحم  و 
ةرغ رد  دیـشر  لضاف  هچنانچ  هدومیپ  وا  میخفت  میظعت و  هار  میرکت  لـیجبت و  دـیزمب  بطاـخم  دوخ  تسراکـشآ  حـضاو و  تارـضح  نیا 
نیا هک  دندومرف  نیسحت  هبترمب  تفای  بانج  نآ  ياغصا  فرش  دیسر و  هلظ  دم  فنصم  تمدخب  ریقف  هلسارم  هکنوچ  دیامرفیم  نیدشارلا 

زا هرقف  دنچ  كربت  قیرطب  هلاسر  نیا  نییزت  يارب  نکیل  دیامن  نآ  لقنب  ضرعت  هک  دوبیمن  بسانم  اذهل  دـنادیمن  نآ  قئال  ار  دوخ  زیچان 
باب رد  هیرشع  انثا  هفحت  رب  هک  ضرتعم  ههبش  دنچ  باوج  مایا  نیرد  هک  دنیامن  هعلاطم  زیزعلا  دبع  ریقف  زا  هک  هدومرف  دیآیم  ملق  دیقب  نا 

اب یفاش  ریرقت  دـیدرگ  رظان  عماس و  طاـسبنا  رطاـخ و  حارـشنا  بجوم  یلیخ  دـمآرد  عمـسب  باـم  لـئاضف  نآ  ریرحت  هدومن  هیهقف  لـئاسم 
دیزم ترخآ و  ایند و  حالـص  يارب  لد  هت  زا  ریخ  ءاعد  رایتخا  یب  ءازجلا  ریخ  یلاـعت  هَّللا  مکازج  دـندروآ  لـمعب  هرظاـنم  هدـعاق  تاـعارم 

هَّللا کلعج  لوتبلا و  لوسرلا ص و  ۀـکربم  لوبقلاب  هنرقی  نا  یلاعت  هَّللا  نم  وجرملا  دیـشوج و  بآم  لئاضف  نآ  يارب  لمع  ملع و  تاجرد 
یهتنا اریخ  یلاعت  هَّللا  مکازج  دناهتـشون  بوخ  رایـسب  دناهتـشون  هک  يردق  دناهدومرف  زین  نیملـسملل و  ادشرا  نیدلا  یف  ادیـشر  کمـساک 

زا ماش  ریما  تفالخ  لاح  تفایرد  ار  یسک  رگا  هتفگ و  نیغلا  ۀلازا  رد  رصاعم  یلع  ردیح  يولوم  دیـشرلا و  هلقن  ام  یهتنا  فیرـشلا  همالک 
دـشرم نیملکتملا و  دیـشر  اـنالوم  هفلؤم  لـئاسر  زا  هک  نیلاـضلا  ۀـّلذ  نیدـشارلا و  ةزع  هلاـسر  تراـبع  رد  دـشاب  روـظنم  ّقـح  لـها  بتک 
هلمجنآ زا  هتفگ و  دـیزی  نیرفکم  نینعـال و  رکذ  رد  نیغلا  ۀـلازا  رد  زین  خـلا و  دـیامرف  رظن  تسنییلع  یلعا  یف  هتجرد  هَّللا  عـفر  نیملـسملا 
شهنکب نیفلاخم  بولق  هک  یناونعب  ینـس  هعیـش و  هرظانم  داینب  رخاتم  نامز  رد  هک  هیرـشع  انثا  هفحت  بحاـص  هیربلا  یلع  هَّللا  ۀـجح  تسا 

هَّللا داز  مهرارـسا و  هَّللا  سدـق  نیدـلا  دیـشر  دـمحم  انالوم  نیملکتملا  دیـشر  وا  هذـمالت  دـشرا  تسا  هلمجنآ  زا  تسوا و  هداهن  دـسریم 
نییلع یلعا  یف  هماقم  هَّللا  یلعا  نیملکتملا  دیشر  انالوم  هتفگ و  یترابع  لقن  دعب  مالکلا  یهتنم  رد  رصاعم  یلع  ردیح  زین  یهتنا و  مهراونا 
یلعا نیملکتملا  دیـشر  انالوم  هتفگ  مالکلا  یهتنم  رد  زین  یهتنا و  هدروآ  ترورـض  ردقب  نیدـشارلا  ةرغ  بتک  رد  ار  ماقم  نیا  ترابع  زین 
ياجب لئاسم  رد  نامثع  ترـضح  رمع و  ترـضح  نایم  رد  هعزانم  هرظاـنم و  تبون  هک  دـیامرفیم  هیردفـص  هّرک  رد  نییلع  یف  هماـقم  هَّللا 

رد مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  خلا و  دش  دنهاوخن  قفتم  مه  اب  یهاگ  ناشیا  هک  دومنیم  نامگ  رظان  هک  دیـسریم 
ناک ۀیـسردلا و  مولعلا  نم  ریثک  نیب  اعماج  الـضاف  ناک  يولهدلا  ناخ  نیدـلا  دیـشر  خیـشلا  مهنم  هتفگ و  زیزعلا  دـبع  هاش  باحـصا  رکذ 

ۀیرمعلا و ۀکوشلا  هباتک  مهیلع  درلا  یف  فنـص  میئاشملا  ۀضفارلا  یف  ۀیاکنلا  ۀعامجلا و  ۀنـسلا و  لها  یمح  نع  بذـلا  ۀـباد  ةرابعلا  نسح 
تبثا دق  دیدانـصلا * مهیملکتم  ةدمع  دیـشرلا  لضافلا  اذهف  یهتنا  يریمـشک  هراجن  رظنلا و  لها  نم  نییلدجلا  دنع  هعقوم  مظعی  امم  اهریغ 

هب هوفت  امب  لفتحی  مل  و  دیحولا * هذاتـسا  هب  یفه  امب  نتعی  مل  و  دیجملا * فینملا  ربخلا  اذهل  مزجلاب  ناد  و  دیمحلا * ثیدحلا  اذه  متحلاب 
دیرفلا درفلا  کلذ 

502 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیدح مویلا  كرصبف  كءاطغ  کنع  انفشک  و  دیدسلا * باوصلا  بحل  هّلل  دمحلا  حضوف و 

مود یس و  دص و  ود  هجو 

ار ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بطاخم  ذیملت  ثدحم  یلع  نسح  ازرمب  فورعملا  یـشرقلا  یلعلا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  لامج  هکنآ 
حیرفت رد  هچنانچ  هدومن  سیسات  نیدحاج  ماغرا  ینابم  نآ  نیـسحت  تابثاب و  هدومرف  دودعم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد 

هتفگ و باحصالا  لآلا و  بقانمب  بابحالا 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع ع  نع  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  جرخا 

نـسح يولوم  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  ۀعامج  هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  باوصلا ال  یلع  نسح  ثیدح  اذـه 
وا مالکلا  عابشا  رد  ینویادب  هَّللا  ۀمالس  دشابیم و  هینـس  دزن  راصما  نیا  نیدقنم  ماظع  راید و  نیا  نیثدحم  رابک  زا  يونهکل  ثدحم  یلع 
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رکذ تسمالسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورس  بانج  دلومب  قلعتم  هک  وا  تادافا  مامت  مارتحاب  هدومن و  دودعم  مالعا  رباکا و  زا  ار 
الم هلاسر  یماش و  تریـس  یطویـس و  نیدـلا  لالج  انالوم  هلاسر  زا  هک  یطاقتلا  رد  هتفگ و  هچنانچ  هدومرف  ناـب  ثبـشت  کـسمت و  هدرک 

قیقحت رد  مالعا  رباکا و  زا  يرایسب  هک  تشاگنا  دیابن  روصقم  روصحم و  ار  فیرـش  دلوم  لمع  تابثا  دش  ریرحت  هدید  همرـس  يراق  یلع 
انالوم هچنآ  تسا  هلمجنآ  زا  لاق و  نا  یلا  دناهدش  تاکرب  عماج  تانـسح و  زرحم  ریرقت  ریرحتب و  مارم  دصقم و  نیا  تابثا  ثحبم و  نیا 
بانج يارب  فیرـش  دلوم  لفحم  هک  دناهتـشون  صوصخ  نیا  رد  ۀمحرلا  هیلع  يونهکل  ثدحم  یلع  نسح  ازریمب  فورعملا  نیدلا  لامج 
تابثا لئاسر  رد  فیرـش  دلوم  لفحم  زاوج  لئالد  باوث  بجوم  بحتـسم و  هکلب  تسنـسحتسم  هتبلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

رد ینالقسع  رجح  نبا  خیش  یئاسن و  حرش  زا  یطویس  نیدلا  لالج  خیش  دنراد و  ماظتنا  فلخ  فلـس و  زا  املع  نیثدحم و  رباکا  زا  دلوم 
نآ نتخاـس  ررقم  هصق  دـناهدومرف و  لـیم  بلطم  نیمهب  مه  يووـن  ماـما  دـناهدومرف و  نآ  ناسحتـساب  مـکح  يووـن  ماـما  نـیعبرا و  حرش 

تسروطسم و نیحیحص  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضحنا  زا  نیکرـشم  مذ  وجه و  عفد  يارب  ار  ناسح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
دندومرف تهج  نیمهب 

نیحیحّصلا یف  اذک  سدقلا  حورب  ناّسحلا  دیا  ّمهّللا 
نم هک  اریز  ار  هبنـشود  هزور  نکم  كرت  هک  ار  لالب  ترـضح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دومرف  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  و 

ام هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  نع  تسدراو  ثیدح  رد  زین  دلوم و  زور  نییعت  زاوج  رد  تسلـصا  ثیدح  نیا  هبنـشود و  زور  ماهدش  هدییاز 
زا دئاز  يرـسک  لاس  دصناپ  تدـم  زا  فیرـشلا  دـلوم  لمع  رایتخا  اطوملا و  یف  دـمحم  هجرخا  نسح  هَّللا  دـنع  وهف  انـسح  نوملـسملا  هار 
رب لداع  نیطالس  هتفای و  جیورت  نیملسم  تنس و  ناعبتم  تعامج و  تنـس و  لها  خیاشم  مارک و  نایتفم  ماظع و  ياهقف  نیثدحم و  ياملع 

نیمرح زا  برع  راید  رد  لمع  نیا  لاح  ات  دناهدومن و  نا  رب  رایسب  لاوما  فرص  دنتشاد و  روظنم  نآ  جیورت  هتـسب  تمه  رمک  ناشیا  دیئات 
تـسیراج لئاسر  بتک و  رد  هروطـسم  لئالد  هظحالمب  يوقت  عرو و  بابرا  اربک و  خیاشم  املع و  رباکا  زا  دنه  قارع و  نمی و  نیفیرش و 

لیلق ردـق  نیا  دور  هظحالم  فاصنا  رظنب  رگا  هک  دوب  دـهاوخن  هدیـشوپ  ریـصب  رظاـن  رب  ریرقت  ریرحت و  نیا  یبوخ  فطلا و  رـصتخم  یهتنا 
مارک فلس  ریراقت  يواح 

503 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رگید نیحیحـص و  رد  دـندومن  نیحیحـص  تیاورب  تباث  نب  ناسح  ررقت  دـصقب  هک  یئامیا  تسماظع و  ریراحن  لج  ریرحت  هصـالخ  هکلب 

هیلع ترـضح  نآ  هکنیا  شلـصاح  تسیورم و  اهنع  هَّللا  یـضر  هشئاع  ترـضح  تیاورب  هصق  نیا  يذـمرت  رد  هچنانچ  دوجوم  زین  حاـحص 
هَّللا یلص  ترضح  نآ  رخافم  نایب  هدش  هداتسا  ربنم  نآ  رب  ناسح  دندومرفیم و  ناسح  يارب  فینم  دجسم  رد  ربنم  عضو  ۀیحتلا  ةولـصلا و 

ناـمجرت تلاـسر  ناـبز  زا  ناـیب  نیا  دروـم  تهج  نیمهب  درکیم و  مالـسلا  ةولـصلا و  هـیلع  ترـضح  نآ  زا  نعاـطم  عـفد  ملـس و  هـیلع و 
دیدرگیم

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رخافی  وا  حفانی  ام  سدقلا  حورب  ناسح  دیؤی  هَّللا  نا 
تسبولطم تادیؤم  زا  مه  هصق  نیا  هلمجلاب  تسیورم  يراخب  حیحص  زا  هشئاع  ترـضح  تیاورب  یثیدح  يذمرت  قفاوم  مه  ةاکـشم  رد  و 

میرکت میظعت و  نیاـب  تامیلـستلا  تاولـصلا و  نم  فولا  هیلع  تاـنئاک  رورـس  نآ  رخاـفم  رکذ  هدـش  هداتـسیا  ربنم  رب  ناـسح  هک  ینیبیمن 
بابحتسا و توبث و  تحص و  يارب  یلصا  زین  ار  هصق  نیا  سپ  دندینشیم  مارک  هباحص  مالسلا و  ةولصلا و  مهیلع  ترـضح  نآ  درکیم و 

اذهل تشاگنا و  دیاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تستانئاک  رورس  تازجعم  لئاضف و  نایب  زا  ترابع  هک  فیرش  دالیم  سلجم  داقعنا  ناسحتـسا 
ذیملت بابحالا * حـیرفت  بحاـص  نیدـلا  لاـمج  اذـهف  مـالکلا  عابـشا  تاراـبع  تهتنا  تخادرپ  هصق  نآ  رکذـب  حودـمم  ثدـحم  باـنج 
ذیملت نم  هل  ایف  باوصلا * یلع  انسح  اثیدح  هنوک  رهظا  و  باب * لک  يدهلا  نم  حتافلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  باقلالا * عرابلا  بطاخملا 

روزلا و یف  رمغنملا  هدـیفم  غیز  هقیقحتب  نابا  دـق  دیفتـسم  نم  هب  مرکا  و  بـالخلا * عادـخلا و  یف  درفنملا  هخیـش  تافـص  هتاداـفاب  عدـص 
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بابتلا رابتلل و  ۀضرع  لیلاعالا  نم  هلوس  ام  نا  حضو  و  بارسلا * لآلا و  عملک  لیطابالا  نم  بطاخملا  هقفل  ام  نا  رهظف  باذکلا 
موس یس و  دص و  ود  هجو 

هدروآ و ءافتکالا  نع  القن  میتی  رد  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینامیلسلا  لیعامسا  نب  نیدلا  رون  هکنآ 
ۀفرعملا یف  میعن  وبا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نم  يأ  هنع 

يأ هنع  هدروآ و  ءافتکالا  نع  القن  میتی  رد  رد  زین  و 
هجرخا بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 

یهتنا قفتملا  قرتفملا و  یف  بیطخلا  كردتسملا و  یف  مکاحلا 
قیقحتلا و نم  دبآ  لکل  نیزرحملا  مهرباکا  نع  القن  دراوملا * بذعلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  درافلا * مهرباک  ینامیلّـسلا  نیدلا  رون  اذهف 

ءوسا هدادل  حبصا  نم  ّالا  هنع  لیمی  و ال  درام * رـش  هدانع  طرفل  راص  نم  الا  هنع  فدصی  الف  دراو * تیبثتلل  عجتنم  ّلکل  نیدیفملا  دراش *
دراح

مراهچ یس و  دص و  ود  هجو 

ةآرم رد  يونهکللا  يولاهـسلا  نیدلا  بطق  نب  دیعـس  دـمحم  الم  نب  قحلا  دـبع  دـمحا  الم  نب  هَّللا  بحم  نب  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  هکنآ 
زا هتفگ و  بانجنآ  تماما  تفالخ و  تلیضف و  رب  دناهعطاق  صوصن  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثام  بقانم و  نایب  رد  نینمؤملا 

دومرف هنع  هَّللا  یضر  یلع  قح  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  هک  تسنآ  هلمجنآ 
504 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  ۀـفرعملا  یف  میعن  وبا  رمع و  نبا  یلع و  نع  مکاحلا  جرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا 
هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  لاق  هنا  سابع  نبا  نع  یناربطلا  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا 

ناکم رادـلا  ظفل  يذـمرتلا  دروا  عوضوم و  حیحـص و ال  نسح ال  هنا  رجحلا  نبا  ظفاحلا  راـتخا  يزوجلا و  نبا  رکنا  مکاـحلا و  هححـص  و 
یهتنا و قعاوصلا  یف  ام  یلع  تسیرتفم  عوضوم و  دـناهدرک  قاحلا  باحـصا  قح  رد  ثیدـح  نیا  رد  تاـیاور  ضعب  رد  هچنآ  ۀـنیدملا و 

هَّللا ءاشنا  یتا  دـلجم  رد  وا  تلزنم  ولع  تبترم و  تلالج  هدوب  هینـس  دزن  راـبخا  يـالمک  مخاـفا  راـبک و  ياـملع  هلجا  زا  يونهکل  هَّللا  یلو 
دلجم رد  هک  نآ  ماتخ  ردص و  زا  نینمؤملا  ةآرم  باتک  تالوقنم  تایورم و  دامتعا  تیاغ  دانتسا و  لامک  دینـش و  یهاوخ  لیـصفتب  یلاعت 

مهئاـملع ةدـمع  نینمؤـملا * ةآرم  بحاـص  هَّللا  یلو  اذـهف  رکذ  یلع  کـنم  نـکیلف  تسحوـضو  روـهظ و  تیاـهن  رد  هدـش  لوـقنم  قباـس 
نیحداقلا ةریتو  هیف  رثوملاف  نینعذملا * بولقل  جهبملا  ربخلا  کلذ  تبثا  و  نینقوملا * رودصل  حراشلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  نینقتملا *

نینلعملا نیبصانلا  ةّدق  یطاو  نینسحملا * نیحلاّصلا  لیبس  یطخم  نینهدملا * نیبیرتسملا  ۀباصع  هیف  یجادملا  و  نینهوملا *

مجنپ یس و  دص و  ود  هجو 

ریـسفت رد  هچنانچ  هدومن  مزج  متحب و  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  هدازیـسولاب  ریهـشلا  يدادغبلا  هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیدلا  باهـش  هکنآ 
یبنلا نع  کـلذ  درو  عوقولا و  یف  اـّلا  مـالکلا  سیل  هیف و  عازن  ـال  اّـمم  ناـکمالا  ّنا  مث  هتفگ  ظوفحم  حول  تیور  ثحب  رد  یناـعملا  حور 
یلاعت هَّللا  یضر  ءابلا  تحت  ۀطقنلا  ملعلا و  ۀنیدم  باب  نیرونلا و  يذ  قورافلا و  قیدصلاک و  هباحصا  ۀلجا  ملـس و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص 

هتفگ للکم  جات  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  هدوب  هینـس  دزن  ماقمیلاع  نیثدحم  ماظع و  نیرـسفم  زا  هدازیـسولا  نیعمجا و  مهنع 
ۀهج نم  نیسحلا ع و  یلا  بالا  ۀهج  نم  فیرشلا  هبسن  یهتنی  يدادغبلا  هدازیسولا  يدنفا  هَّللا  دبع  دیسلا  نب  دومحم  نیدلا  باهش  دیـسلا 
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ۀبخن نیرسفملا و  ۀمتاخ  حر  ناک  دق  هرـس و  سدق  ینالیجلا  رداقلا  دبع  دیـسلا  ینابرلا  خیـشلا  ۀطـساوب  امهنع  هَّللا  یـضر  نسحلا  یلا  مالا 
یلع خیـشلا  يدنبـشقنلا و  دلاخ  خیـشلا  مهنم  يدیوسلا و  یلع  خیـشلا  مهنم  ۀمالعلا و  هدلاو  مهنم  ءاملعلا  لوحف  نع  ملعلا  ذخا  نیثدحملا 
عابتا قحلا و  لوقب  ایندـلا  دارفا  دـحا  ناک  دومحم و  نیدـلا  باهـش  دیـسلا  حـئادم  یف  دورولا  ۀـقیدح  یف  لصفم  کلذ  لـک  یلـصوملا و 

اددسم یفینحلا  نیدلل  اددجم و  ءاج  یتح  نتفلا  بنجت  ننسلا و  بح  قدصلا و 
اهرافغتسا هدوجوب  امناک  تبنذاف و  مارکلا  ضرقنا  اهب  ایند 

قوطنملا یف  عجرملا  مهیلإ  مولعلا و  عیمج  یلع  نالمتشملا  امهنال  معلص  هَّللا  لوسر  هدج  ثیدح  هَّللا و  باتک  ۀمدخ  یلا  هلیم  لج  ناک  و 
ّیلذلا مولعلا  حیقنتل  يرهس  دشنی  ام  اریثک  ناک  همهس و  هنم و  هبیصن  ریفوت  هملع و  دیازت  یلع  صرحلا  یف  ۀیاغ  ناک  موهفملا و  و 

505 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀیمحملا دادغب  یف  ۀّیفنحلل  یتفا  ظعو و  سرد و  ۀنس و  رـشع  ۀثلث  نبا  وه  فیلاتلا و  سیردتلاب و  لغتـشا  و  قانع * بیط  ۀیناغ و  لصو  نم 

ۀنس 1248 ءاتفالا  دلق  ناسحلا  دایجا  یف  دوقعلا  وا  ناجرملا  ؤلؤللا و  هناک  هطخ  لئاسملا و  يواتفلا و  لئاسرلا و  بطخلا و  ءالما  نم  رثکا  و 
هتمجرت یف  رـصان  ریخ  هل  هَّللا  ناک  دمحا  دّیـسلا  هلجن  لاق  ناش  ردـق  يذ  ناشینب  ناطلـسلا  هیلإ  لسرا  روطـسلا  هذـه  ررحم  ةدالو  ماع  وه  و 

هئابآک بهذملا  یعفاش  داقتعالا  یفلـس  بئارغلا  لحنلا و  للملا و  یلع  اعلطم  بهاذـملا  فالتخاب  املاع  ناک  دوهلا  دـنلا و  جراب  ةامـسملا 
حرـص ام  بسح  داقنلا  ءاملعلا  نم  هلاثماک  داهتجالا  یلا  لام  هرما  رخآ  یف  مث  مظعالا  مامالاب  يدـتقی  لئاسملا  نم  ریثک  یف  هنا  الا  داجمالا 

یناعملا حورب  یمـسملا  هریـسفت  ارخف  اهلجا  اردق و  اهمظعا  وه  ام  هتافلؤم  نم  لاق و  لوحفلا  ةذباهجلا  هفرعت  لوصالا و  بتک  یف  ۀمئالا  هب 
بارتغالا بئارغ  یف  بابلالا  ۀهزن  اهنم  قطنملا و  یف  ملسلا  حرش  اهنم  لثامالا و  فلسلا  بهذم  هیف  دیا  یناثملا  عبسلا  نآرقلا و  ریـسفت  یف 

دق لاق و  ام  رخآ  یلا  اـهنم  دراولا و  ضیفلا  ۀـیقارعلا و  ۀـبوجالا  باـتک  مادـملا و  ةوشن  لوبمالـسا و  یلا  رفـسلا  یف  لومـشلا  ةوشن  اـهنم  و 
عبراب یلاعت  هَّللا  هملـس  ۀیمحملا  دادغب  نم  هدازیـسولا  نامعن  نیدلا  ریخ  دّیـسلا  ۀمالعلا  ۀلجن  ۀـیرجهلا  ۀنـس 1298  اذه  یماع  یف  ینفحتا 

ملعلا و یف  اهعماج  رادـقم  تقرع  اهنم و  تدفتـسا  اـهیلع و  تفقو  ضیفلا  ۀـبوجالا و  ةوشنلا و  ۀـهزنلا و  اـهنم  ۀفیرـشلا  هتاـفلؤم  نم  بتک 
یثارملا و هیف  تنـسح  نئل  ریثـک  قلخ  هاـثر  ۀنـسح و  تاـمانم  هل  یئر  ۀنـس 1270  ةدعقلا  يذ  ( 21  ) حر یفوت  حالـصلا  نیدـلا و  بدالا و 

يذلا دودجملا * ظوظحملا  رباکلا  مهرـسفم  دومحم * نیدلا  باهـش  یـسولآلا  نبا  اذهف  یهتنا  حئادملا  هیف  لبق  نم  تنـسح  دقل  اهرکذ *
مارم و ریخ  یلا  لـصوملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  دوـعلا * دـنلا و  جرا  هتمجرت  یف  فـّلا  و  دوروـلا * ۀـقیدح  باـتک  هحئادـم  یف  فـّنص 

نمف الا  دونکلا * یغلا و  باحـصا  ۀفاش  عطق  دق  مزج  و  دونعلا * غیزلا و  يوذ  سا  مزج  دـق  متحب  دومحم * بولطم  لکب  رفظملا  دوصقم *
هلجال دقوا  و  دومخ * نم  اهل  ام  یظل  هیلـصل  يرن  وا  دورملا * حامجلا و  بابرا  ۀفارذ  یلا  لام  و  دوحجلا * راکنالا و  لها  بزح  یلا  حنج 

دوقولا تاذ  رانلا 

مشش یس و  دص و  ود  هجو 

هعونتم دـیناسا  هددـعتم و  قرطب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يزودـنقلا  یخلبلا  ینیـسحلا  نـالک  هجاوخب  فورعملا  میهاربا  نب  نامیلـس  هکنآ 
هدنسب نیطمسلا  دئارف  یف  ینیومحلا  هتفگ  ةدوملا  عیبانی  رد  هچنانچ  هدومن  تابثا 

نل اهباب و  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع ع  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع 
یمد و نم  کمد  یمحل و  کـمحل  کـنم  اـنا  ینم و  کـنال  کـضغبی  ینبحی و  هنا  معز  نم  بذـک  باـبلا و  لـبق  نم  اـّلا  ۀـنیدملا  یتوت 

کتریرس یحور و  نم  کحور 
506 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کمزل و نم  زاف  كاداع  نم  رـسخ  كالوت و  نم  حـبر  كاصع و  نم  یقـش  کعاطا و  نم  دعـس  یتینـالع  نم  کـتینالع  یتریرـس و  نم 
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موجنلا لثمک  مکلثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  يدعب  كدـلو  نم  ۀّـمئالا  لثم  کلثم و  کقراف  نم  کله 
ۀمایقلا موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  املک 

مالسلا و هیلع  هملع  ةرازغ  یف  رشع  عبارلا  بابلا  هتفگ  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
و موتک * نیرخآلا  ملعب  نینظ  یّننا * نیلوالا و  ملع  نزح  دقل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  یعفاشلا  یبلحلا  ۀحلط  نبال  مظنملا  ردـلا  یف 

هیلع لاق  مث  میلع * نیملاعلا  لکب  طیحم  میق * لک  یلع  مویقل  ینا  و  میدـق * ثداح و  ثیدـح  يدـنع  و  اهرـساب * بویغلا  رارـسا  فشاک 
یلاعت هَّللا  لاق  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق  اریعب  نیعبس  ۀحتافلا  ریسفت  نم  ترقوال  تئش  ول  مالسلا 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو 
یهتنا بابلاب  هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف 

یبنلا ذخا  الاق  امهنع  هَّللا  یضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  اضیا  سابع و  نبا  نع  دهاجم  نع  هدنـسب  یلزاغملا  نبا  هتفگ  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
انا لاق  مث  هتوص  اهب  دـمف  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذـه  لاق  یلع و  دـضعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

سودرفلا و یف  یملیدـلا  ینیومحلا و  دـمحا و  نب  قفوم  ثیدـحلا  اذـه  جرخا  اضیا  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم 
لاق لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  نامیلا  نب  ۀـفیذح  نع  جرخا  یلزاغملا  نبا  اضیا  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  بقاـنملا  باـتک  بحاـص 
هَّللا دبع  نب  دمحم  نع  هدنسب  یلزاغملا  نبا  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتؤت  اهباب و ال  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
یلع ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نینمؤملا  ریما  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  انثدح  لاق 

یف مالسلا  هیلع  یلع  سلج  اّمل  لاق  ۀتابن  نب  غبصالا  نع  بابلا  لبق  نم  ّالا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  اهباب  تنا  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
دعب دعـصف و  ملکت  ربنملا و  دعـصاف  ینب  ای  مالّـسلا  امهیلع  نسحلل  لاـق  مث  اـهرخآ  یلا  يرتحبلا  دیعـس  وبا  اـهرکذ  ۀـبطخ  بطخ  ۀـفالخلا 
اهباب نم  ّالا  ۀنیدملا  لخدت  له  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لوقی  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدـج  تعمـس  سانلا  اهّیا  لاق  ۀیلـصتلا  دـمحلا و 

هلا هیلع و  هَّللا  یّلص  يدج  تعمس  سانلا  اهّیا  ۀیلصتلا  دمحلا و  دعب  لاقف  دعصف  ملکت  ربنملا و  دعـصاف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  لاق  مث  لزنف 
یّلص هَّللا  لوسر  ادلو  امهنا  سانلا  اهّیا  مالسلا  هیلع  یلع  لاق  مث  لزنف  کله  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهلخد  نمف  يده  ۀنیدم  اّیلع  نا  لوقی 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  زین  امهنع و  لئاسو  هتما  یلع  امهتعدوتسا  یتلا  هتعیدو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هئابآ نع  هیبا  نع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  انثدح  لاق  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نع  هدنسب  یلزاغملا  نبا 
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هنا معز  نم  بذـک  اهباب  تنا  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  مهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نیقتملا  ماـما  نع 

بابلا ریغب  ۀنیدملا  لخدی 
هدروآ قئاقحلا  زونک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

یملیدلا یناربطلل و  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هدروآ ریغصلا  عماجلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
ةدوملا عیبانی  رد  زین  رباج و  نع  مکاحلا  يدـع و  نبا  هاور  اضیا  ساـبع و  نبا  نع  مکاـحلا  ریبکلا و  یف  یناربطلا  يدـع و  نبا  یلیقعلا و  * 

یلع و ملع  ةرثک  رکذ  یف  تسروطسم  یبقعلا  رئاخذ  نع  القن 
هتأیلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  رمع  وبا  هجرخا  حیباصملا و  یف  يوغبلا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  راد  انا  اعوفرم  ّیلع  نع 

هباب نم 
نورشعلا یناثلا و  ثیدحلا  تسروکذم  نیعبسلا  باتک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
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مث هرـصن  نم  روصنم  هلذخ  نم  لوذخم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ماما  اذه  لاق  ّیلع و  دضع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ذخا  رباج  لاق 
یلزاغملا نبا  هاور  بابلا  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  هتوص و  ّدم 

تسروکذم یبرقلا  ةدوم  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
هلثم سنا  دوعسم و  نبا  هاور  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هعفر  رباج 

رد زین  و 
مکاـحلا و یناربطلا و  اـضیا  هَّللا و  دـبع  نب  رباـج  نع  طـسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  جرخا  تسروکذـم  قعاوصلا  نع  ـالقن  ةدوملا  عیباـنی 
ملعلا و ۀـنیدم  انا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  مکاحلا  اـضیا  يذـمرتلا و  رمع و  نبا  نع  يدـع  نبا  یلیقعلا و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور  یف  اهباب و  یلع 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  یلع  نع  يذمرتلا  نع  يرخا  یف  و 

اندیـس و نم  فورحلا  رارـسالا  ملع  ثرو  ههجو  هَّللا  مرک  اّیلع  ماـمالا  نا  مث  تسروکذـم  فراـعملا  ةّرد  نع  ـالقن  ةدوملا  عیباـنی  رد  زین  و 
ةراشالا هیلإ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دمحم  انالوم 

مالسالا یف  ۀئام  یف  ۀئام  قفو  عضو  نم  لوا  وه  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
قوذلا بابرال  حئاول  راهظا  رخافلا  زمرلا  رهابلا و  رـسلا  اذه  نم  ضرغلا  تسروکذم و  مظنملا  ردـلا  باتک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

یّلص دمحم  لآ  هب  صخ  يذلا  ملعلا  وه  اذه  یتوهال و  الا  هب  رظنی  یتوسان و ال  هسمی  ۀنیدملا ال  باوبال  ۀحتافلا  ۀمیـسجلا  مولعلا  نم  هنال 
مظنملا ردـلا  نع  ـالقن  ةدوـملا  عیباـنی  رد  زین  اـهباب و  یلع  هتنیدـم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يذـّلا  ملعلا  ملـس و  هـلا و  هـیلع و  هَّللا 

هنایب و یتایـس  ام  یلع  ۀفوکلاب  بطخی  مئاق  وه  ربنملا و  یلع  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  مامالا  هرکذ  امهدحا  نالیلج  ناباتک  امه  تسروکذـم و 
هیلإ راشملا  وه  نونکملا و  ملعلا  اذه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هرسا  رخآلا  نایبلا و  ۀبطخب  یّمسملا  وه 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
دلج نم  عنـص  دق  قر  یف  ینعی  رفج  یف  مالـسلا  هیلع  مدآ  رفـس  ۀقیرط  یلع  ۀقرفم  افورح  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  مامالا  هبتکف  هنیودتب  هرما  و 

تسروکذم مظنملا  ردلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  ۀعماجلا و  رفجلا و  لیق  عماّللا و  رونلا  عماجلا و  رفجلاب  سانلا  نیب  رهتشا  ریعبلا و 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 
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اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

بابلاب هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف 
اندیس نم  فورحلا  ملع  ثرو  هنع  هَّللا  یضر  یلع  مامالا  تسروکذم و  نوصملا  رهاوجلا  نونکملا و  ردلا  نع  القن  ةّدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

ةراشالا هیلإ  ملس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
یهتنا بابلاب  هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

یف لذب  و  هّدش * هدیـشف و  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  ةدـعملا * ةدـتعملا  رخافملا  زرحم  ةدوملا * عیبانی  بحاص  یخلبلا  مهرابحا  ةدـمع  اذـهف 
هاقلا نم  ّالا  همقل  نع  فدـصی  ـال  و  هّدـصف * لالـضلا  یف  رورغلا  هب  هاـت  نم  ـالا  همما  نع  فرحنی  ـالف  هّدـک * هدـکو و  ربخلا  اذـه  تاـبثا 

سعتاف نارـسخلا  هب  قاح  نم  الا  هیف  حدقی  و ال  هّدح * هباصن و  یغبلا  ناودعلا و  یف  زواجت  نم  ّالا  هیف  نعطی  و ال  هدمف * یغلا  یف  عودخلا 
هّدخ عرضا  هّدج و 

متفه یس و  دص و  ود  هجو 
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ترثک هداشگ  تصقنم  نینچ  نیاب  نابز  تنس  لها  ءاملع  زا  يدحا  هک  اشاح  مث  اشاح  هتفگ و  ءارآلا  ۀکرعم  رد  ینویادب  هَّللا  ۀمالـس  هکنآ 
یهتنا دشاب  هداد  رارق  مکش  خافتنا  نطب و  ربک  تلع  ملع  ۀنیدم  باب  نامالغ  صوصخ  رد  ار  ملع 

متشه یس و  دص و  ود  هجو 

ملع هنیدم  باب  باوج  ّدر  لئاس  نوچ  هصالخ  هتفگ  تأطخا  تبـصا و  هعوضوم  تیاور  داریا  دـعب  ءارآلا  ۀـکرعم  رد  هَّللا  ۀمالـس  زین  هکنآ 
نتمملا ۀینـسلا  رباک  رـصاعملا * هَّللا  ۀمالـس  اذـهف  یهتنا  تسیاناد  ياناد  ره  زا  هدایز  مدرک و  اـطخ  نم  یتفگ و  تسار  وت  هک  دومرف  دومن 

ایف رصاه * رـساک و  ریخ  فئازلا  لطابلل  راص  و  رـصان * رهاظم و  ریخ  قیقحلا  قحلل  حبـصا  يّذلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  دق  رـصاوالاب * مهیلع 
قئاضملا و شحوا  یلا  هدیب  یقلیف  رـصابملا * ججحلا و  حضوا  نم  وه  يّذلا  ربخلا  اذه  نع  یمعی  فیک  رـصاقلا * رـساخلا  دـحاجلل  هّلل و 

رصاحملا سباحملا و  سحنا  یف  هسفن  یمری  و  رصاملا *

مهن یس و  دص و  ود  هجو 

روهشملا ثیدحلا  ءایلوالا  متخ  ینعم  یلع  ۀنیب  نسحا  نم  هیبنت  هتفگ  نسحلا  رخف  یف  نسحتسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  هکنآ 
بیطخلا هقفاو  هنع و  هدنسا  امک  نیعم  نبا  نیثدحملا  دنس  لاجرلا  یف  الاقم  سانلا  دشا  مهنم  ۀّمئالا  نم  تاعامج  هححـص  يّذلا  حیحـصلا 
یطویسلا هرکذ  امک  مولعلا  نم  عماجلا  ددجملا  لقتسملا  دهتجملا  دقتنملا  ظفاحلا  مامالا  مهنم  هل و  لصا  الوا ال  لاق  ناک  دق  هخیرات و  یف 

لوق هدیؤی  هرصع و  لها  نم  دحا  هیف  هکراشی  مل  ام  يدادغبلا  بیطخلا  ظفاحلا  مامالا  نع  يوونلا  یبهذلا و  یکبسلا و  جاتلا  رجح و  نبا  و 
لقن امک  هانعم  یف  هلثم  را  مل  بیطخلا  لاق  دـق  راثالا و  بیذـهت  یف  ریرج  نبا  نم  ملعا  ضرالا  میدا  یلع  ملعا  ام  ۀـمیزخ  نبا  ۀـمئالا  ماـما 

حیحصلا دقن  یف  رجح  نبا  خیش  يزاریشلا  دجملا  ظفاحلا  مهرخآ  نم  مکاحلا و  مهنم  عماوجلا و  عمج  نم  ّیلع  دنسم  یف  یطویسلا  همالک 
یئالعلا هنیسحت  یلع  رصتقا  حیقنتلا و  تاعمل  یف  يولهدلا  هلقن  امک  هقیقحت  یف  بنطا  و 

509 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم يزوجلا  نبا  یلع  ادر  رخأ  ماوقا  یف  رجح  نبا  یشکرزلا و  و 

اهباب نم  الا  ۀنیدملا  یتؤی  اهباب و ال  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق 

هیلإ عجار  وه  الا و  هدعب  یلو  ّهنا ال  نم  متحلا  ماقم  اذه  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  مکاحلا  اهححـص  ۀـیاور  ۀحـصل  دـهاش  يوقا  وه  و 
هباب الا  دجـسملا  یف  باب  لک  دنـسب  رمالا  نم  رتاوتملا  لب  روهـشملا  ضیفتـسملا  حیحّـصلا  ثیدـحلا  یف  امب  ةراشالا  هیلإ  هیدـل و  نم  ذـخا 

نآ دـق  مرج  الف  هباب  الا  ۀـقیقحلا  یلا  ۀـقیرطلا  یف  ءاش  ام  الا  ۀعیرـشلا  بحاص  نم  باـب  لـک  دـس  وهف  کلذـب  یلاـعت  هَّللا  رما  یلا  ادنتـسم 
اهریغ ةروکذملا و  ۀحیحـصلا  ثیداحالا  هدـّیؤی  رکب و  یبأ  قیدّـصلا  ۀـخوخک  ردـن  ام  الا  یـضترملا  باب  یف  ۀـقیرطلا  لسالـس  ترـضح 

دق درو و  امک  هیف  مهطیرفت  سانلا و  دارفا  یف  مالـسلا  ةولّـصلا و  ءایبنالا  لک  انیبن و  یلع  یـسیع  لثم  یـضترملا  ناک  اـنه  نم  ةروهـشملا و 
یلو و رخآ  یلا  مدآ  نم  ۀماعلا  ۀیالولا  متاخ  هناف  ۀبطخلا  یف  ّیلع  نب  نسحلا  مامالا  نع  قرط  نم  دروا  امک  یـسیع  اهیف  عفر  ۀلیل  دهـشتسا 

لها انم  يدهملا  ۀـعامج  یناربّطلا و  دـنع  هیف  دراولا  يدـهملاف  ربکالا  ۀـیدمحملا  ۀـصاخلا  ۀـیالولا  متاخ  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  یـضترملا 
هرصاع رغصالا  ۀیدمحملا  ۀیالولا  متاخ  ربکالا  خیشلا  ناک  ادی  الصا و  اهمرکا  نم  برعلا  نم  رخآ  یلوف  انب  حتف  امک  هب  نیدلا  متخی  تیبلا 

ققح ققحت  امل  مث  یسنف  هب  رشب  ناک  نا  هتبترب و  هققحت  لبق  هریغ  ملاعلا  یف  اصاخ  امتاخ  هیفن  هیقل و  و 

ملهچ دص و  ود  هجو 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 403 

http://www.ghadirestan.com


سابع نبا  دوعسم و  نبا  ملعلا و  ۀنیدم  بابک  ۀباحـصلا  ۀّمئا  نع  حص  دق  هتفگ و  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  زین  هکنآ 
هباشتملا نم  یه  روسلا و  حتاوف  لیوات 

مکی لهچ و  دص و  ود  هجو 

داکت ۀـمکحلا ال  راد  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  نع  کلذ  نم  راثالا  رابخالا و  هتفگ و  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  ناـمز  نسح  يولوم  زین  هکنآ 
اهنم ۀجذومنا  یلا  ةراشا  يوقلا  یلعلا  هَّللا  ءاشنا  یتاتس  ةرثک و  یصحت 

مود لهچ و  دص و  ود  هجو 

نیفراعلا دنـس  نیعباتلا  دّیـس  مامهلا  مامالا  نع  اذخا  دـحاولا  دـبع  مامالا  مث  هتفگ  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  زین  هکنآ 
دق يرصبلا و  نسحلا  یبأ  نب  نسحلا  دیعس  یبأ  ةوبنلا  رارسا  بیبر  ملس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  جوز  ۀملـس  مأ  نینمؤملا  مأ  عیـضر 

حتاف ۀمکحلا  راد  ملعلا و  ۀنیدم  باب  ۀمئالا  ماما  ۀمالا  خیـش  نع  دوجم  دلجم  اهیف  اضیا  يزوجلا  نبال  ۀمج و  ابتک  هبقانم  یف  ۀّـمئالا  فنص 
نیبحملا و دیـس  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  ۀـیدمحملا  ۀـیارلا  لـماح  ریهـشلا  ءاـیلوالا  دیـس  ریبکلا  ۀـیالولا  متاـخ  ةوبنلا  متاـخ  نم  ۀـفالخلا  متخ 

نیملاعلا دیـس  دعب  هَّللا  یلا  قلخلا  ّبحا  لب  هلوسر  هَّللا و  هبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  هنا  اصیـصخت  اصیـصنت و  هیف  درو  دق  يذلا  نیبوبحملا 
بلاغ ینب  ثیل 

510 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نسحلا ع و یبأ  بارت  یبأ  اندیـس  ّلکلا  یف  ّلکلا  یلوم  بلاطملا  دـصاقملا و  ةرئاد  بطق  بلاـط  بغار و  لـک  بولطم  بلاـغلا  هَّللا  دـسا 
دمحم ص یبتجملا  دـمحا  مساقلا  یبأ  مساقلا  دمّـصلا  یطعملا  هَّللا  بیبح  نیملاعلا  بر  لسر  دیـس  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع ع  نیـسحلا ع 

نیعمجا مهیلع  هیلع و  كراب  ملس و  یلاعت و  هَّللا  یّلص  یفطصملا 

موس لهچ و  دص و  ود  هجو 

مامهلا مامالا  مهنم  نیعباتلا  نم  ۀـعامج  نع  یئاطلا  مامالا  ضافتـسا  اضیا  هتفگ و  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  زین  هکنآ 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلوم  رخازلا  رحبلا  رخآلا  لوالا و  ملعلا  ملاع  مامهلا  مامالا  رمعملا  خیشلا  نع  یعارلا  میلس  نب  بیبحلا  میکح  وبا 
یّلص قحلا  بیبح  قلخلا  دیس  نع  مالسالا  نبا  ریخلا  ناملسب  فورعملا  یـسرافلا  ناملـس  هَّللا  دبع  یبأ  هتیب  لها  نم  دودعملا  ملـس  هلا و  و 

راد ملعلا و  ۀنیدم  باب  نم  ضافتـسا  نوکی  نا  دـعبی  امهنع و ال  هَّللا  یـضر  قیدـصلا  رکب  یبأ  نینمؤملا  ریما  نع  مث  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا 
* نامّزلا نسح  رـصاعملا  لضافلا  اذـهف  یهتنا  ملعا  هَّللا  ملعا و  امیف  ۀـّیفوصلا  نم  ریهاـشملا  ریهاـمجلا  هرکذـی  مل  نا  دـعب و  اـضیا  ۀـمکحلا 

قحلا لیبس  یلا  يداـهلا  ربخلا  اذـه  ققح  و  ناـمجلا * یلـآللا و  یلع  همظنب  يزرملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  ناـمتیالا * میظعلا  مهذـبهج 
هوفتملاک تالطبملاب  هیف  یتا  نم  و  نامثالا * ۀیلاغ  دئاوف  رهاوج  هنداعم  نم  جرختسا  نامیالل * حرشنم  بلقب  هیلع  لبقا  نمف  الا  نامضلاب *

نامالا هبرس  نع  عفترا  ملصلا و  قحتسا  نابخلا *

مراهچ لهچ و  دص و  ود  هجو 

توق عفن  رد  هچنانچ  هدومرف  تابثا  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رـصاعملا  یلذاشلا  یکلاملا  یبرغملا  يوعمجلا  یتنمدـلا  نامیلـس  نب  یلع  هکنآ 
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هتفگ يذمرتلا  حیحص  یلع  يذتغملا 
لوسر لاق  لاق  ّیلع  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  ان  یمورلا  رمع  نب  دمحم  ان  یسوم  نب  لیعامسا  ان 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
نم دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعی  یحبانـصلا و ال  نع  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  رکنم و  بیرغ  ثیدح  اذه 

حالص لاق  هعضو و  معزف  حیباصملا  یلع  ینیوزقلا  نیدلا  جارس  اهدقتنا  ثیداحا  دحا  اذه  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرش و  ریغ  تاقثلا 
نازیملاب و یبهذلاک  هدعی  ۀعامج  هلاق  ّلک و  نالطبب  مزج  قرط و  ةدعب  تاعوضوملاب  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  هرکذ  هتبوجاب  یئالعلا  نیدلا 

اذه مالسلا  دبع  سابع و  نبا  عفرب  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  يورهلا  حلاص  نب  مالسلا  دبع  تلصلا  یبأ  ۀیاور  هب  روهـشملا 
قودصب يدنع  سیل  متاح  وبا  یضفار و  ینطقرادلا  مهتم و  دبع  نبا  ینطقرادلا و  ۀقث و  ریغ  یئاسّنلا  لاق  ریثک  هیف  ملکت 

511 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سیل تلقف أ  ۀقث  لاقف  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلئس  لاق  يرودلا  سابع  ان  مصالا  ان  مکاحلا  لاق  هعم  هثیدح و  ۀعرز  وبا  كرت  و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ربخ  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق 
ۀقث وه  یندیغلا و  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دق  لاقف 

ملعلا ۀنیدم  انا  ربخ  ۀیواعم  یبأ  نع 
مکاحلا هقاسف  نیعم  نبا  نع  اضیا  ةرزع  نع  حـلاص  هاور  اذـک  ۀـیواعم و  یبأ  نع  ۀـقث  وه  یندـیغلا و  رفعج  نب  دـمحم  هب  ثدـح  دـق  لاقف 

نب دمحم  نب  دمحا  تلـصلا  وبا  لاق  ۀیواعم و  یبأ  نع  یندـیغلا  رفعج  دـمحم  نع  ظفاح  ۀـقث  وه  سیرـضلا و  نب  ییحی  نب  دـمحم  قیرطب 
هل لیقف  بذکی  لاقف ال  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نبا  تلاس  زرحم 

ملعلا ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  ربخ  یف 
هذه بلطی  اعروتم  الجر  تلـصلا  وبا  ناک  هنع و  فکف  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀـیواعم  یبأ  ثیدـح  نم  وه  لاقف 

قفتملا مهظافح  خویشلا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  ۀیواعم  وبا  هتدهع و  نم  مالـسلا  دبع  تلـصلا  وبا  يرب  دق  تلقف  خیاشملا  مزلی  ثیداحالا و 
یف ملکت  نم  ّلک  تفی  مل  یلع و  قحب  هلثم  ملـس  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  لوقی  نا  یلا  لاحتـساف  شمعـالا  نع  هب  درفت  دـق  مهیلع و 
وبا ّیلع و  ثیدحب  هاور ت  يوق  دهاش  هلف  هعم  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحـصلا  تایاورلا  هذه  نع  باوجب  هعـضوب  مکح  ثیدحلا و  اذه 

هب ۀعرز  وبا  لاق  هفعـض د و  نابح و  نبا  هقثو  هحیحـص و  ریغب  هنع خ  يور  نمم  وه  یمورلا و  رمع  نب  دـمحم  نع  هریغ  یحکلا و  یـسوم 
قلع هب م و  جتحا  یضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دبع  نبا  وه  کیرش  هب و  درفتلا  نم  یمورلا  نب  دمحم  يرب  دقف  کیرش  نع  مهـضعب  هاور  نیل و ت 

نـسح اذإ  هدرفتف  کیرـش  نم  هملع  یف  عروا  طـق  تیار  اـم  سنوـی  نب  یـسیع  ثیدـحلا و  نسح  لاـق  یلجعلا و  نیعم و  نبا  هقثو  هل خ و 
ءافلخلا كردا  مرـضخم  یعبات  ۀـلفغ  نب  دـیوس  ذإ  یحبانـصلا  فذـح  نم  ۀـیاور  هیلع  درت  ـال  راـملا و  ۀـیواعم  یبأ  ربخل  مضنا  اذإ  فیکف 

اعفد هعـضو  يوعد  الإ  کیرـشل  امب  ۀحداق  ۀلعب  هریغ  جرفلا و  وبا  تای  مل  دنـسلا و  لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  هرکذف  مهنم  عمـس  ۀعبرالا و 
سابع نبال  ام  ۀبوجاب  جح  لاق  یئالعلل و  ام  ها  ردصلاب 

هجرخا مکاحلا و  هححـص  هباب و  نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ظـفلب  باـعیتسالاب  ۀباحـصلاب  ربلا  دـبع  نبا  هجرخا 
هسفن اذهب  سابع  نباب  یناربطلا 

باوجب لاق  هوفعض و  دقف  يورهلا  مالسلا  دبع  الا  حیحصلا  لاجر  هلاجرف 
512 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریـضنلا ضورلاب  يرزملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  دـق  عراقلا * مهملع  و  عرابلا * مهربح  یتنمدـلا  اذـهف  یهتنا  ثیدـحلا  اذـهب  هیلإ  تعفر  اـیتف 
هنع ربدـملا  و  عراک * نیقیلا  نیع  دراو  عراسملا * نعذـملا  لابقا  هیلع  لبقملاف  عراشلا * بداـنلاک  يدـهلا  بحـالم  یلا  يداـهلا  عراـملا *
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عراصلا يوهلل  دایقلا  سلس  هیف  بیرتسملا  و  عراض * راغصلاب  ثیدم 

مجنپ لهچ و  دص و  ود  هجو 

فصو ملع  هنیدم  بابب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدومرف  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  رـصاعملا  یمینغلا  يدنفا  ینغلا  دبع  هکنآ 
دبع دیسلا  نقتملا  ریرحنلا  ننفتملا  ملاعلا  لاق  دیوگیم و  ناهذالا  ةرسم  نایعألا و  ةرق  رد  بئاوج  ریدم  يدنفا  سراف  میلـس  هچنانچ  هدومن 

دیزمب مهصخ  یفطـصملا و  هیبن  ۀعیرـش  ءارغلا  ۀعیرـشلا  ظفحل  مهابتجا  ءایبنالا و  ۀثرو  ءاملعلا  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  یمینغلا  يدنفا  ینغلا 
ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  یلاعت  هلوقل  اقیقحت  مهبتارم  نیب  زیم  تافو و  یضم  نم  راثآ  مهماودب  مادا  تابهلا و 

مرکا لسرم و  فرشا  دّمحم  اندیس  یلع  مالسلا  ةولّصلا و  داعـسا و  ّلکل  ۀقیقحلا  یف  ازاجم  ملعلا  لعج  داوج  میرک  هلا  نم  هناحبـس  هدمحا 
ررغب هتدجوف  نومیملا  فیلاتلا  اذه  یلع  تفقو  دـقف  دـعب  اما  هتّیعبتب  فرـشلا  اوزاح  نیذـلا  هتیرذ  هباحـصا و  هلا و  یلع  لضفا و  ثوعبم و 
ۀمتاخ نینمؤملا  ریما  نبا  نیمرکالا و  ءاملعلا  کلم  هأشنم  فیک ال و  نونکملا و  اهرـس  رهظا  نونفلا و  فارطاب  ذخا  ثیح  نوحـشم  رردـلا 

عماجلا مخفالا و  بسنلا  بسحلا و  نیفرـشملا  متاخلا  وهف  نیلـسرملا  دیـس  مع  نبا  یلع  اندّیـس  ملعلا  ۀنیدم  باب  نیدشاّرلا  ۀـعبرالا  ءافلخلا 
دق حدامملل * زرحملا  نقتملا  مهریرحن  و  حـجارلا * لضفلا  وذ  ننفتملا  مهملاـع  یمینغلا  اذـهف  یهتنا  خـلا  ملقلا  فیـسلا و  نیتلیـضفلا  نیب 
ّلک فنا  مغرملا  مزجلا  متحلاب و  حئاللا * حضاولا  ممالا  کلـسملا  یلا  هرونب  دـشرملا  حـئافلا * رهزلاب  هبیطل  يرزملا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا 
هنع رفن  نمل  لیولا  و  حجان * عئار  مارم  لکب  زافف  نافرعلاب  ربخلا  اذه  یلا  نکر  نمل  یبوطف  حداق * رکانم  لک  رهظ  رساکلا  حشاک * دناعم 

حزان يدهلا  نع  دراش  روفن  ناودعلل 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  تادیؤم  رکذ 

هراشا

يدینش و نسحا  هجوب  ماظنلا  قئار  ثیدح  نیا  تابثاب  قلعتم  هک  هینـس  ماظع  داقن  تادافا  مالعا و  همئا  تایاور  ماعنملا  هَّللا  نوعب  هاگ  ره  و 
هرهبم و ثیداحا  زا  يرطـش  الاح  يدـید  همکحم  هدیـشم  لئالد  همربم و  هددـسم  هوجوب  نآ  تناتم  ماکحتـسا و  تنازر و  ققحت و  لاـمک 

تاجیرخت زا  دینـش و  دیاب  اغـصا  عمـسب  دشاب  هدوب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تادـطوم  رفاوز و  تادـیؤم و  دـهاوش و  هلزنمب  هک  هرهزم  رابخا 
تسناد دیاب  سپ  دیچ  دیاب  رابتخا  راهظتـسا و  يدیاب  رابتعا  دقن و  راهزا  تسنآب  قلعتم  هک  هینـس  رابک  نیدقنم  تاقیقحت  رابحا و  نیققحم 

هک

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انأ  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  فیرش  ثیدح 

وبا يذمرتلا و  ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  ینابیشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  لثم  تنس  لها  رباکا  زا  يرایسب  هک 
نامیلس نب  دمحم  نب  دمحم  رکب  وبا  يربطلا و  دیز  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  یجکلا و  يرـصبلا  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ملـسم 

فورعملا يربکعلا  دمحم  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  وبا  يدادغبلا و  یسیع  نب  یسوم  نب  رفظملا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  يدنغابلا و 
دبع نب  دمحا  میعن  وبا  یناهبصالا و  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  ّيروباسینلا و  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  هطب و  نباب 
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دمحم نب  روـصنم  رفظملا  وـبا  یلزاـغملا و  نباـب  فورعملا  یبـالجلا  بیطلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وـبا  یناهبـصالا و  دـمحا  نـب  هَّللا 
نب دمحا  يوغبلا و  ءارفلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دمحم  وبا  یملیدلا و  ورـسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  عاجـش  وبا  یناعمـسلا و 

یلغزق نب  فسوی  رفظملا  وبا  یعفاشلا و  یبیـصنلا  یـشرقلا  دمحم  نب  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  یمـصاعلا و  یلع  نب  دـمحم 
يربطلا دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  بحم  یعفاـشلا و  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  يزوجلا و  نبا  طبـسب  فورعملا 
يزیربتلا بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  یلو  یئومحلا و  دیوملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبا  نیدلا  ردص  یعفاشلا و 

يزاریـشلا بوقعی  نب  دـمحم  نیدـلا  دـجم  یئالعلا و  يدـلکیک  نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  يدـنرزلا و  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لاـمج  و 
رجح نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  يرزجلا و  دـمحم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  يداـبآزوریفلا و 

نب دمحا  نیدلا  باهش  یطویسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  لئالدلا و  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  ینالقـسعلا و 
نب دمحم  نب  دمحا  یحلاصلا و  یماشلا  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  یمقلعلا و  دمحم  نیدلا  سمش  ینالطسقلا و  رکب  یبأ  نب  دمحم 
هَّللا دـبع  نب  خیـش  یعفاـشلا و  یباـصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  یقتملاـب و  ریهـشلا  نیدـلا  ماـسح  نـب  یلع  یکملا و  یمتیهلا  رجح  نـب  یلع 
نب فؤرلا  دبع  دمحم  ثدحملا و  يزاریـشلا  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج  يدنـسلا و  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  ینمیلا و  سوردـیعلا 

دمحم نب  لضفلا  نب  دمحا  يروهاللا و  ینابنبلا  بوقعی  الم  ینارعـشلا و  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نب  يزاجح  دـمحم  يوانملا و  نیفراعلا  جات 
نیدلا رون  يزیزعلا و  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رون  يرفجلا و  دمحم  نب  یلع  نب  خیش  يولهدلا و  قحلا  دبع  خیـش  یکملا و  ریثکاب 

یشخدبلا ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  یناقرزلا و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  یسلماربشلا و  یلع  نب  یلع 
514 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یناعنصلا و ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  هَّللا  یلو  يولاهسلا و  نیدلا  بطق  نب  نیدلا  ماظن  ملاع و  ردص  دمحم  و 
بطاخم و دوخ  يولهدلا  هَّللا  یلو  نب  زیزعلا  دبع  يونهکللا و  يولاهـسلا  هَّللا  بحم  نب  نیبم  دـمحم  يرـصملا و  نابـصلا  یلع  نب  دـمحم 
ینامیلـسلا و لیعامـسا  نب  نیدلا  رون  بطاخم و  ذیملت  ثدحم  یلع  نسح  بطاخم و  هدازردارب  يولهدلا  ینغلا  دبع  نب  لیعامـسا  دمحم 

دمحا اما  دناهدرک  نآ  تابثا  تیاور و  ناشیا  ریغ  يزودـنقلا و  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلـس  يونهکللا و  يولاهـسلا  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو 
حیرفت رد  ثدحم  یلع  نسح  ازرم  هچنانچ  هدومن  تیاور  بقانملا  باتک  رد  یحبانص  زا  دوخ  دنسب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  لبنح  نب 

هتفگ بابحالا 
يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

دحا نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  یحبانصلا و ال  نع  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  لاق  بیرغ و  ثیدح  اذه  لاق  و 
دیزمب هدومن و  جارخا  دوخ  حیحص  عماج  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يذمرت  اما  یحبانّصلا  نع  دمحا  هاور  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم 

هتفگ یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  هچنانچ  هدومرف  نآ  نیسحت  قیقحت  دقن و 
يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع 

هتفگ هرضن  ضایر  رد  يربط  ّبحم  زین  نسح و  ثیدح  لاق  و 
يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع 

يذمرت ندرک  تیاور  بیرغ و  نسح  لاق  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

یلج و لوق  لئالدلا و  حیضوت  بلاطملا و  ینسا  حیحّصلا و  دقن  ریثک و  نبا  خیرات  یئالع و  نیدلا  حالص  هبوجا  حیباصملا و  ةاکـشم  زا  ار 
ةاکـشم و حرـش  ةاقرم  يوبن و  دقع  ءافتکالا و  باتک  لامعلا و  زنک  هیکم و  حـنم  قعاوص و  رینم و  بکوک  ریغـص و  عماج  عماوجلا و  عمج 

نیبحملا ۀفحت  اجنلا و  حاتفم  راربالا و  لزن  رینم و  جارس  تاعمللا و  ۀعشا  تاعمل و  لاملا و  ۀلیسو  ریـسیت و  ریدقلا و  ضیف  قئاقحلا و  زونک 
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سابتقالا زیزع  حرش  بابحالا و  حیرفت  سابتقالا و  زیزع  ةاجنلا و  ۀلیسو  نیبغارلا و  فاعسا  هیدن و  هضور  قداص و  حبص  یلعلا و  جراعم  و 
یلع فقتـس  بتکلا و  هذـه  یلا  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسحئال  حـضاو و  زین  نا  ریغ  ةدوملا و  عیبانی  نینمؤملا و  ةآرم  میتی و  رد  و 

نیدلا حالص  هچنانچ  هدومن  تیاور  لصتم  دنسب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  یجک  ملـسم  وبا  اما  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  بثک  نع  اهتارابع  رثکا 
دهاش هلف  کلذ  عم  هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تابثا  رد  اقباس  ّرم  امک  دوخ  هبوجا  رد  یئالع 

نع لیهک  نب  ۀملس  نع  هَّللا  دبع  نب  کیرش  نع  یموّرلا  نب  رمع  نب  دّمحم  نع  يرازفلا  یسوم  نب  لیعامسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور 
نب دّمحم  نع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هاور  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  اعوفرم  یلع  نع  یحبانـصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀـلفغ  نب  دـیوس 

یموّرلا نارمع 
ثیدح تابثا  رد  قبس  امک  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  نیدلا  دجم  و 

515 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رخآ قیرط  ثیدحلل  هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم 

نع لیهک  نب  ۀملـس  نع  هَّللا  دبع  نب  کیرـش  نع  یموّرلا  رمع  نب  دّمحم  نع  يرازفلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  یحبانّصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀلفغ  نب  دیوس 

تسا هینس  دزن  ماظع  تابثا  مالعا و  ظافح  زا  یّجک  ملـسم  وبا  یموّرلا و  رمع  نب  دمحم  نع  هتیاور  یلع  هریغ  یجکلا و  ملـسم  وبا  هعبات  و 
وه ّجکلا و  یلا  ۀبـسّنلا  هذه  ةدّدشملا  میجلا  فاکلا و  حتفب  یّجکلا  هتفگ  باسنالا  باتک  رد  یناعمـسلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا 

تاقث نم  ناک  ةرصبلا  لها  نم  یشکلا  یجکلا  يرصبلا  شک  نب  زع  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ملسم  وبا  ۀبسنلا  هذهب  رهتشا  صجلا 
لوقی يزاریـشلا  مساقلا  ابا  تعمـس  یـسّدقملا  رهاط  نب  دمحم  لضفلا  وبا  لاق  یّجکلا  هل  لیق  ّشکلاب و  ثدحا  رمع  مهرابک  نیثدحملا و 

ۀیسرافلاب ّحکلا  یشکلا و  لاقیف  یجکلاب  بّقلف  هرکذ  نم  رثکا  ّجکلا و  اوتاه  لوقی  ناک  ةرـصبلاب و  اراد  ینبی  ناک  هنال  یـشکلاب  بّقل  اّمنا 
لـضفلا یبأ  باتک  یف  الوا  هتقـس  ام  بسح  هبـسن  تیار  یناف  ملعا  هَّللا  شک و  یلعـالا  هدـج  یلا  بوسنم  یـشکلا  نا  یّنظ  تلق و  ّصجلا 

قوزرم و نب  ورمع  يدـبعلا و  ریثک  نب  دـمحم  ماکح و  نب  ورمع  ملـسم و  نب  نافع  میهاربا و  نب  ملـسم  عمـس  نیثدـحملا  باقلال  یکلفلا 
نادـمح نب  رفعج  نب  دـمحا  رکب  یبأ  يدـنواهّنلا و  دـمحا  نب  ورمع  رکب  یبأ  لـثم  ةریثک  ۀـعامج  هنع  يور  نییرـصبلا  ءامدـق  نم  مهتقبط 

نب هَّللا  دبع  نب  میهاربا  دنسملا  ظفاحلا  یّجکلا  ملسم  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  نیدلا  سمش  هنع و  يور  نم  رخآ  وه  یعیطقلا و 
نب ملسم  ربحملا و  نب  لدب  یعمصالا و  يراصنالا و  لیبّنلا و  مصاع  ابا  عمس  خویشلا  ۀیقب  ننّسلا و  باتک  بحاص  يرصبلا  زعام  نب  ملـسم 

یـسام نب  دمحم  وبا  یناربطلا و  مسقلا  وبا  یعیطقلا و  رکب  وبا  زارفلا و  بیبح  یباطخلا و  قوراف  داجنلا و  هنع  ثدـح  اریثک  اقلخ  میهاربا و 
ةرشعب قدصت  ثدح  اّمل  ّهنا  لیق  يرتحبلا و  هحدم  ثیدحلاب  املاع  الیبن  اّیرـس  ناک  هریغ و  ینطقرادلا و  هقثو  یبهذلا  لاق  نا  یلا  قئالخ  و 

مدق اّمل  یلتخلا  رفعج  نب  دمحا  لاق  رانید و  فلا  اهیف  قفنا  ۀبدام  انل  لمع  هنم  ننّسلا  عامس  نم  انغرف  اّمل  لاق  یباطخلا  قوراف  نع  فالآ و 
تحـسم مث  امایق  هنع  ساّنلا  بتکی  رخآلا و  مهنم  دـحاو  لک  غلبی  نیلمتـسم  ۀعبـس  هسلجم  یف  ناکف  ناـسغ  ۀـبحر  یف  یلما  دادـغب  یجکلا 

نع هخیرات  یف  بیطخلا  اهاور  ۀـتباث  ۀـیاکح  هذـه  ةراظنلا  يوس  ةربحم  فلا  نیعبرا  افین و  کلذ  غلبف  ةربحمب  رـضح  نم  بسح  ۀـبحرلا و 
یّجکلا ملسم  یبأ  دنع  دادغبب  اّنک  یـسبطلا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  رفعج  لاق  هرخاب  ّرـضا  ّهنا  لیق  اهلوقی و  یلتخلا  عمـس  هنا  ینتافلا  يرـسیلا 

نیملسملا دیس  نولوقت  الا  لاق  همظعف و  ةزرج  حلاص  باحصا  نم  اننا  فرعف 
516 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتنثا و ۀنـس  مرحملا  یف  دادغبب  تام  بلق  رهظ  نع  انیلع  یلماف  یعمـصالا  تایاکح  ةرعرع و  نبا  ثیداحا  انلق  نودیرت  ام  لاق  انمرکا و  و 
ملـسم وبا  اهیف  هتفگ  نیتئام  نیعـست و  نیتنثا و  هنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀـئاملا و  براق  دـق  ةرـصبلا و  یلا  لمح  نیتئام و  نیعـست و 
لیبّنلا مصاع  ابا  عمس  اهلمکا  وا  ۀئاملا  براق  دق  مرحملا و  یف  تقولا  دنسم  ننسلا و  بحاص  ظفاحلا  يرـصبلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  یجکلا 
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ةدئام مهل  لمع  هیلع  ننـسلا  عامـس  نم  اوغرف  اّمل  هنا  لیق  نأشلا  ریبک  امـشتحم  اظفاح  اثدحم  ناک  ینطقرادلا و  هقثو  رابکلا  يراصنالا و  و 
ۀعبـس سلجملا  یف  ناک  ةدایز و  افلا و  نیعبراب  هسلجم  زرح  یتح  هیلع  اومحدزا  دادغب  مدق  امل  اهنم و  ۀلمجب  قدصت  رانید  فلا  اهیلع  مزع 

نب میهاربا  یجکلا  ملسم  وبا  نیثدحملا  خیـش  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  مالـسلا  لود  رد  یبهذ  زین  رخآلا و  غلبی  دحاو  لک  نیلمتـسم 
نب میهاربا  ملسم  وبا  اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀنـس و  ۀئام  براق  دق  ننـسلا و  فنـصم  يرـصبلا  هَّللا  دبع 
امل هنا  لیق  نأشلا  ریبک  امشتحم  اظفاح  اثدحم  ناک  اهکلم و  ۀئاملا و  براق  دق  تقولا و  دنـسم  ننّـسلا و  بحاص  ظفاحلا  يرـصبلا  هَّللا  دبع 

هسلجم زرح  یّتح  هیلع  اومحدزا  دادغب  مدق  امل  اهنم و  ۀلمجب  قّدصت  رانید و  فلا  اهیلع  مزع  ةدئام  مهل  لمع  هیلع  ننسلا  عامـس  نم  اوغرف 
یجکلا ملسم  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  همالع  رخآلا و  غلبی  دحاو  لک  نوغلبی  ۀعبـس  سلجملا  یف  ناک  ةدایز و  افلا و  نیعبراب 

الیبن ۀقث  ناک  ینطقرادلا  لاق  خویشلا  هقثو  ننسلا  باتک  بحاص  يرـصبلا  جک  نب  رعام  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  دنـسملا  ظفاحلا 
اهیف قفنا  ةدئام  انل  لمع  هنم  ننـسلا  عامـس  نم  انغرف  امل  یباطخلا  قورافلا  لاق  فالآ و  ةرـشعب  قدصت  ثدح  امل  ّهنا  لیق  ثیدـحلاب  املاع 

ساّنلا بتک  رخآلا و  غلبی  مهنم  دحاو  لک  نیلمتسم  عبس  هسلجم  یف  ناکف  ناسغ  ۀبحر  یف  یلما  دادغب  مدق  امل  یکتسخلا  لاق  رانید و  فلا 
یف بیطخلا  اهاور  ۀتباث  ۀیاکح  هذه  ةراظنلا  يوس  ةربحم  فلا  نیعبرا  افین و  غلبف  هتربحمب  رضح  نم  بسح  ۀبحرلا و  تحـسم  مث  امایق  هنع 

يربط ریرج  نب  دمحم  اّما  ةرـصبلا  یلا  لمح  ۀئاملا و  براق  دـق  نیتئام و  نینامث و  نینثا و  ۀنـس  دادـغبب  تام  هرخاب  ّرـضا  ّهنا  لیق  هخیرات و 
عماوجلا عمج  ترابع  زا  هچنانچ  هدومرف  نآ  حیحـصت  مامتها  لامکب  هدومن و  تیاور  دنـسب و  راثالا  بیذهت  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  سپ 

لقن مامتلاب  ماقم  نیرد  ار  ترابع  نآ  زاب  ترورض  بسحب  ریقح  تسحئال و  حضاو و  هدش  روکذم  مشش  یـس و  دص و  هجو  رد  اقباس  هک 
هتفگ عماوجلا  عمج  رد  یطویس  هک  تسناد  دیاب  سپ  میامنیم 

نب دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  نع  یمورلا  رمع  نب  دّـمحم  انا  يرـسلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  انث  اعم  ریرج  نبا  يذـمرتلا و  لاق 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ 

رکنم ۀخسن  یف  بیرغ و  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  لح 
517 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف کیرش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  یحبانصلا و ال  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهضعب  يور  و 
حیحـص ریغ  امیقـس  نیرخآلا  بهذم  یلع  اذه  نوکی  نا  بجی  دق  حیحـص و  اندـنع  ربخ  اذـه  ریرج  نبا  لاق  یهتنا و  سابع  نبا  نع  بابلا 
مهدنع لیهک  نب  ۀملس  نا  رخآلا  هجولا و  اذه  نم  ّالا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  ّیلع  نع  جرخم  هل  فرعی  ربخ ال  هنا  امهادحا  نیتلعل 

هریغ ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  ربخلا  اذه  ۀیاور  یف  اّیلع  قفاو  دق  ۀجح و  هلقنب  تبثی  نمم ال 
لاق لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انث  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  انث  يرازفلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  ینثدـح 

سیل يزارلا و  یـسوم  نب  میهاربا  ینثدح  اهباب  نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
اذه هلثم  هدانساب  ۀیواعم  وبا  انث  ءاّرفلاب 

نبا ّیلع و  ثیدـح  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  دروا  دـق  ریرج و  نبا  مالک  یهتنا  ثیدـحلا  اذـه  ریغ  هنم  تعمـس  هفرعا و ال  ـال  خیـشلا 
سابع نبا  ثیدح  نع  لئـس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هخیرات  یف  طخ  يور  دانـسالا و  حیحـص  لاق  سابع و  نبا  ثیدح  جرخا ك  سابع و 

یف یبهذـلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دـق  یئالعلا  نیدـلا  حالـص  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هنا  ساـبع  نبا  ثیدـح  یف  دـع  لاـق  حیحـص و  وه  لاـقف 
قیرط هل  ثیدحلا  اذه  هناسل  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  ردصلاب و  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  ۀحداق  ۀلعب  کلذ  یف  اوتای  مل  هریغ و  نازیملا و 

ثیدحلا اذه  هل  يوتف  یف  لاق  عضولاب و  هیلع  لوقلا  قلطی  نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  لقا  مکاحلا  كردتسم  یف  ةریثک 
امهیلوق فالخ  باوصلا  بذک و  هنا  لاق  تاعوضوملا و  یف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  هفلاخ  حیحـص و  هنا  لاق  كردتـسملا و  یف  هجرخا ك 

یف دمتعملا  وه  اذه  ّنکل  الوط و  یعدتـسی  کلذ  نایب  بذکلا و  یلا  طحنی  ۀحـصلا و ال  یلا  یقتری  نسحلا ال  مسق  نم  ثیدحلا  ّنا  اعم و 
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حیحـصت ك عم  راثالا  بیذهت  یف  ّیلع  ثیدحل  ریرج  نبا  حیحـصت  یلع  تفقو  نا  یلا  ارهد  باوجلا  اذهب  بیجا  تنک  دق  یهتنا و  کلذ 
يربکع هطب  نبا  اما  ملعا  هَّللا  ۀحـصلا و  ۀبترم  یلا  نسحلا  ۀبترم  نع  ثیدـحلا  ءاقتراب  تمزج  یلاعت و  هَّللا  ترختـساف  سابع  نبا  ثیدـحل 

هدومن تیاور  دنس  نیاب  هنع  لقن  ام  یلع  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ 
نب ۀملـس  نع  کیرـش  انث  یمورلا  نارمع  نب  دمحم  انث  يرـصبلا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ملـسم  وبا  انث  فاوصلا  دـمحا  نب  دـمحم  یلع  وبا  انث 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  یحبانصلا  نع  لیهک 
هترابع تضم  دق  ددرگیم و  راکـشا  رهاظ و  زین  ۀعیرـشلا  هیزنت  رد  قارع  نبا  حیرـصت  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هطب  نبا  ندرک  تیاور  و 

یناقرز یسلماربش و  یماش و  فسوی  نب  دمحم  حیرصت  ربانب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يروباسین  مکاح  اما  قبس  امیف 
518 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اما دش  دـهاوخ  لوقنم  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  بیرقنع  یناقرز  یـسلماربش و  یماش و  ترابع  هدومن و  تیاور  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  رد 
هدرک تیاور  یبعش  زا  دوخ  دنسب  هنع  لقن  ام  یلع  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  هیودرم  نبا 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع 
تسحئال حضاو و  زین  هدش  لوقنم  قبـس  ام  رد  هک  قارع  نبا  ۀعیرـشلا  هیزنت  ترابع  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  ندرک  تیاور  و 

هتفگ ءایلوألا  ۀیلح  رد  سپ  یناهفصا  میعن  وبا  اما 
یحبانـصلا نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  انث  رحب  نب  دیمحلا  دبع  انث  نایفـس  نب  نسحلا  ان  یناجرجلا  دمحا  نب  دمحم  دمحا  وبا  انثدح 

ّیلع نع  ثرحلا  هتابن و  نب  غبـصالا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاـط  یبأ  نبا  یلع  نع 
هلثم ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  سابع  نبا  نع  دهاجم  هوحن و 

حئـال حـضاو و  یباـصو  میهاربا  ءاـفتکالا  باـتک  هیتآ  تراـبع  زا  هچناـنچ  هدرک  تیاور  ۀـفرعملا  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  میعن  وبا  زین  و 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  دنس  ودب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یلزاغملا  نبا  اما  دش  دهاوخ 

ۀمکحلا راد  انا  مالسلا  هیلع  هلوق 
نب نمحرلا  دـبع  ان  انذا  ؤلؤل  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  انا  اطـساو  انیلع  مدـق  يدادـغبلا  نامثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  بلاط  وبا  اـنربخا 
نبا نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  لیفطلا  نب  دّمحم  نع  یفوکلا  رفعج  نب  دمحم  ان  ییحی  نب  دّمحم  ان  ةریغملا  نب  دّـمحم 
نب دمحا  نب  دمحم  انربخا  بابلا  تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع 
نع دـیوس  ان  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  يدـنغابلا  ان  ةزاجإ  ظفاحلا  یـسیع  نب  یـسوم  نب  رفظملا  نب  دّـمحم  انا  لاق  جرفلا  نب  نامثع 

ۀمکحلا دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ّیلع  نع  یحبانـصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرش 
اهتأیلف

هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  ۀباحصلا  بقانم  رد  سپ  یناعمس  رفظملا  وبا  اما 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع 

ریما باـنج  تاـهباشم  رکذ  رد  یتفلا  نیز  رد  سپ  یمـصاع  اـّما  اـهباب  یلع  ۀـمکحلا و  راد  اـنا  هتفگ  راـبخالا  سودرف  رد  سپ  یملید  اـّما 
کلذل هتفگ و  اقباس  تعمس  امک  تمکح  ملع و  تهباشم  رکذ  رد  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  تایاوّرلا  ضعب  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  يامـسا  لیـصفت  ماـقم  رد  یتفلا  نیز  رد  یمـصاع  زین  و 

هناف ۀمکحلا  راد  باب  اّما  هتفگ و  هدومن  یمسم  نآب  ار  مالسلا 
نب دومحم  نع  هَّللا  همحر  یناولحلا  دمحا  نب  میهاربا  خیـشلا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  رـصن  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  خیـشلا  انربخا 
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نع دمحا  نع  هَّللا  همحر  میرک  نب  دّمحم  مامالا  نع  هیوریمخ  نب  نامیلس  دیجملا و  دبع  نب  رامع  دمحا و  نب  نوماملا  نع  اجر  نب  دّمحم 
انا لوقی  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  دعج  یبأ  نب  دیبع  نع  دایز  نب  دایز  نع  لیضف  نب  دمحم 

519 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بابلا تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد 

هَّللا همحر  دمحا  نب  دّمحم  یخیش  ینربخا  یفتکملا و  باتک  یف  روکذم 
يورهلا جاجحلا  نب  میکح  انثدح  لاق  یفئارطلا  سودبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  انثدـح  لاق  یلع  نب  میهاربا  نب  یلع  انربخا  لاق 

لاق لاق  ّیلع  نع  یحبانصلا  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرـش  نع  یموّرلا  رمع  نب  دمحم  انثدح  لاق  يدسلا  تنب  نب  لیعامـسا  انثدح  لاق 
میهاربا نب  لیعامسا  میهاربا  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  ایرکز  یبأ  نب  دمحم  انربخا  اهباب و  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

هَّللا دـبع  نب  میهاربا  ملـسم  وبا  انثدـح  لاق  ةرـصبلاب  دّـمحم  نب  لاله  رکب  وبا  انربخا  لاق  روباسینب  هیلع  ةءارق  ظـعاولا  دـمحا  نب  دّـمحم  نب 
ثیدحلا رکذ  ّیلع و  نع  یحبانصلا  نع  ۀملس  نع  کیرش  انثدح  لاق  هَّللا  دبع  نب  رمع  نب  دمحم  انثدح  لاق  يرصبلا 

هتفگ و اقباس  تعمس  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لقن  دعب  لوئسلا  بلاطم  رد  سپ  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  اما 
راد انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  حیباصملاب  موسوملا  هباتک  یف  يوغبلا  یـضاقلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  مامالا  لقن 

خلا اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و 
هتفگ و اقباس  تعمس  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  لقن  دعب  همالا  صاوخ  هرکذت  رد  سپ  يزوجلا  نبا  طبس  اّما 

اهباب ّیلع  هقفلا  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  اهباب و  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ۀیاور  یف 
هدومرف نآ  ندوب  یلاع  نسحب و  حیرـص  حیرـصت  هدومن و  دوقعم  فیرـش  ثیدح  نیا  يارب  صاخ  یباب  بلاطلا  ۀیافک  رد  سپ  یجنک  اما 

َِیتوُأ ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ۀـمکحلاب  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  یلاعت  هَّللا  ّصخ  امیف  نورـشعلا  يداحلا و  بابلا  هتفگ  هچنانچ 
ظفاحلا هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثّدح  دمحا  نب  لضفلا  وبا  انربخا  یقابلا  دبع  نب  دّمحم  انربخا  دادغبب  دّمحم  نب  فیطللا  دبع  انربخا  ًارِیثَک  ًاْریَخ 

نع لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرـش  انثدح  رحب  نب  دیمحلا  دبع  انثدح  نایفـس  نب  نسحلا  انثدح  یناجرجلا  دمحا  نب  دّمحم  دمحا  وبا  انثدح 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یحبانصلا 

َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  ّلج  ّزع و  هلوقل  ۀنّسلاب  ۀمکحلا  ترسف  دق  لاع و  نسح  ثیدح  اذه  تلق 
ام لیواتلا  اذه  ۀحص  یلع  ّلدی  ۀیآلا 

نم هل  نیب  ۀـمکحلا و  نم  یلاعت  هَّللا  هملع  ام  هعم  هلثم  نآرقلا و  باـتکلاب  دارأ  هعم  هلثم  باـتکلا و  تیتوا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  دـق 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  اذهلف  ۀنّسلا  یه  ۀمکحلاف  مارحلا  لالحلا و  یهنلا و  رمالا و 

هدومناو ثیدح  نیا  فرشب  صتخم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ةرشعلا  بقانم  یف  ةرضنلا  ضایّرلا  باتک  رد  سپ  يربط  بحم  اما 
یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع  ۀـمکحلا  راد  باب  هناب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  هچنانچ  هدومرف  نآ  تابثا  صاخ  ناونعب  و 

يربط بحم  زین  بیرغ و  نسح  لاق  يذمرتلا و  هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا 
520 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀمکحلا راد  باب  هنع  هَّللا  یضر  هنا  رکذ  هتفگ  هچنانچ  هدومرف  ثیدح  نیا  تابثا  بانج  نآ  لئاضف  رد  یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد 
يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

قفوملا نب  ورمع  وبا  مامالا  انخیـش  انربخا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیطمـسلا  دـئارف  رد  سپ  یئومح  نیدـلا  ردـص  اـما  نسح  ثیدـح  لاـق  و 
ةزاجإ هحور  هَّللا  سدق  یئومحلا  دیؤملا  نب  دّمحم  نیدلا  قحلا و  دعس  مالسالا  خیش  ابنا  لاق  هیلع  یتءارقب 

یلع نب  رمع  نب  دمحم  ابنا  لاق  اعامس  نکی  مل  نا  ةزاجإ  یقویخلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  رمع  نب  دمحا  نیدلا  مجن  مالسالا  خیـش  انبا  لاق 
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ابنا یلبانحلا  ۀحلط  نب  دّمحم  دیعس  وبا  ابنا  یئاقـسلا  لضفلا  یبأ  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ابنا  لاق  روباسینب  هیلع  یتءارقب  هیلع  اعامـس  یـسوطلا 
لیعامسا ابن  یفوکلا  یـضاقلا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  وبا  ابن  یـضاقلا  مساقلا  نب  فسوی  رکب  وبا  ابنا  یقـشمدلا  نمحّرلا  دبع  نب  دمحا  یلع  وبا 

هَّللا لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  یحبانصلا  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  نع  یمورلا  رمع  نب  دمحم  ابن  يرازفلا  یـسوم  نب 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هتفگ و حیباصملا  ةاکشم  رد  سپ  بیطخلا  نیدلا  یلو  اما 
يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع 

نع ثیدحلا  اذه  فرعن  یحبانـصلا و ال  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذـه  مهـضعب  يور  لاق  بیرغ و  ثیدـح  اذـه  لاق  و 
نیطمـسلا ررد  مظن  رد  هچنانچ  هدومن  متحلاب  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  سپ  يدنرزلا  فسوی  نب  دمحم  اّما  کیرـش  ریغ  تاقثلا  نم  دحا 
باـختنالا ةّوخـالا و  ۀـمارکب  ۀـیوبنلا  ةرـضحلا  نم  صوـصخملا  هـتفگ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  حدـم  رد  اـقباس  تعمـس  اـمک 

رم امک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  مالعالا  باتک  رد  يدنرز  زین  باب و  ملعلا  ۀنیدم  ۀـمکحلا و  رادـل  ّهناب  هیلع  صوصنملا 
حالـص اما  باب  ملعلا  ۀـنیدم  ۀـمکحلا و  رادـل  هناب  هیلع  صوصنملا  باختنالا و  ةّوخـالا و  ۀـمارکب  ۀـیوبنلا  ةرـضحلا  نم  صوصخملا  هتفگ 

تابثا رد  سپ  یئالعلا  نیدلا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هدش لوقنم  یطویس  نیدلا  لالج  يذتغملا  توق  هعونـصم و  یلآل  زا  مجنپ  دون و  هجو  رد  اقباس  وا  ترابع  هچنانچ  هدومن  رفاو  دهج  دج و 
هجو رد  اقباس  وا  ترابع  هچنانچ  هداد  فیرـش  ثیدح  نیا  دیقنت  قیقحت و  داد  حیحـصلا  دقن  باتک  رد  سپ  يدابآزوریف  نیدـلا  دـجم  اما 

بقانم یف  بلاطملا  ینسا  باتک  رد  دوخ  دنسب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  يرزجلا  نیدلا  سمـش  اما  هدمآ  ریرحت  ضرعمب  مشـش  دص و 
دص و هجو  رد  اقباس  بلاطملا  ینـسا  ترابع  هدومن و  هددـعتم  دـیناسا  قرطب و  نآ  ندوب  يورم  تابثا  هدرک و  تیاور  بلاط  یبأ  نب  یلع 
يدـهلا و لبـس  رینم و  بکوک  تارابع  زا  هچنانچ  هتفگ  نسح  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  ینالقـسع  رجح  نبا  اـما  هدـیدرگ  لوقنم  مهن 

داشرلا
521 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باهـش اما  دش  دهاوخ  حـضاو  رهاظ و  دوشیم  روکذـم  هَّللا  ءاش  نا  بیرقنع  هک  نا  ریغ  یناقرز و  هیندـل  بهاوم  حرـش  ریدـقلا و  ضیف  و 
كراب و هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  یف  رـشع  سماخلا  بابلا  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  سپ  دمحا  نیدلا 
رابخا و زا  يرطـش  لقن  دعب  بایترا و  الب  همالک  هتایآ و  هماکحا و  یلاعت و  هّللاب  ملعا  هنا  باب و  امهل  ّیلع  ملع و  ۀنیدم  ۀمکح و  راد  ملس 

هتفگ و باب  نیا  تایاور 
وبا ظفاحلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوسر  لاق  لاق  هیلع  هناوضر  هَّللا و  همحر  یلع  نع 

ةوکشملا یف  هاور  يربطلا و  میعن و 
حدم رد  يدنرزلا  نع  القن  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  زین  هک  یتسناد  موس  تسب  دـص و  هجو  رد  يذـمرتلا و  هجرخا  لاق  و 

ۀمکحلا و رادل  هناب  هیلع  صوصنملا  باختنالا  ةّوخالا و  ۀمارکب  ۀیوبنلا  ةرضحلا  نم  صوصخملا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
هتفگ هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  یلع ع  لئاضف  یف  یلج  لوق  هلاسر  رد  سپ  یطویـس  نیدـلا  لالج  اّما  باب  ملعلا  ۀـنیدم 

رشع سماخلا  ثیدحلا 
يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع 

هتفگ هچنانچ  هدومن  تیاور  ریغص  عماج  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یطویس  زین  بیرغ و  لاق  و 
ّیلع نع  اهباب ت  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 
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زین لـح و  بیرغ  اـهباب ت  یلع  ۀـمکحلا و  راد  اـنا  هتفگ  هچناـنچ  هدومن  تیاور  عماوجلا  عـمج  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یطویـس  زین  و 
هدروآ نآ  حیحصتب  قلعتم  ریرج  نبا  مالک  هدرک و  لقن  میعن  وبا  ریرج و  نبا  يذمرت و  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  عماوجلا  عمج  رد  یطویس 

نیا تابثاب  قلعتم  هک  یئالع  ظفاح  مالک  يذـتغملا  توق  هعونـصم و  یلآل  رد  یطویـس  زین  یـضم و  امیف  قبـس  امک  هدومن  داـمتعا  نا  رب  و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يامـسا  زا  ار  ۀـمکحلا  راد  سپ  ینالطـسق  اما  یـضم  امیف  رم  اـمک  هدروآ  تسا  ثیدـح 

يامـسا رکذ  رد  هیندـل  بهاوم  رد  هچنانچ  هدومرف  رهاب  رهاظ و  لـمجا  نسحا و  هجوب  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  ققحت و  هدومن  دودـعم 
اّما خـلا  تاریخلا  لیلد  نییبنلا  ةوعد  میهاربا  ةوعد  هَّللا  یلا  یعادـلا  ۀـمکحلا  راد  هتفگ د  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج 

هتفگ هچنانچ  هدرک  ثیدح  نیا  تابثا  ریغص  عماج  حرش  رینم  بکوک  رد  سپ  یمقلع 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

فلؤملا رجح و  نبا  یئالعلا و  ظـفاحلا  اـمهیلع  درو  عوضوم  ّهناـب  يزوجلا  نبا  ینیوزقلا و  معز  تلق و  یهتنا  بیرغ  ریبکلا ت  یف  لاـق  و 
فیرـش ثیدـح  نیا  تابثا  تیاور و  دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  رد  سپ  یماش  فسوی  نب  دـمحم  اما  امهیلوق  لطبی  اـمب 

هذخا ۀمکحلا  راد  لادلا  فرح  هتفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يامـسا  نایب  رد  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن 
نم یلاعت  هَّللا  همحر  خیشلا 

مکاحلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ثیدح 
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كردتسملا یف 
نبا یئالعلا و  نا  ناـظفاحلا  لاـق  یلـآللا و  یف  تکنلا و  یف  یلاـعت  هَّللا  همحر  خیـشلا  هبقعت  عوضوم و  هنا  يزوجلا  نبا  یعدا  هححـص و  و 

ۀعوضوملا و ثیداحالا  نایب  یف  ۀعومجملا  دئاوفلا  باتک  یف  هیلع  مالکلا  تطـسب  دـق  عوضوم و  حیحـص و ال  نسح ال  ّهنا  باوصلا  رجح 
ثیدـح رکذ  رد  اقباس  تعمـس  امک  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  قعاوص  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  یکم  رجح  نبا  اّما 

هتفگ و ملعلا  ۀنیدم 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ّیلع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف 

هتفگ و ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رکذ  رد  هچنانچ  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  هیکم  حنم  رد  زین  و 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف 

تارابعلا هنع  رصقت  امب  مولعلا  نم  اّیلع  صتخا  هناحبس  هَّللا  نا  یلع  لدی  اّمم  هتفگ  یضم  امک  هیکم  حنم  رد  زین  و 
ّیلع مکاضقا  هیلع  هَّللا  یّلص  هلوق 

هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 
ۀمکحلا راد  انا  هلوق 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  و 
هتفگ هچنانچ  هدومن  تابثا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  لامعلا  زنک  رد  سپ  یقتم  یلع  اّما  خلا 

یلع نع  اهباب ت  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  زین  و 

نب دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  نع  یمورلا  رمع  نب  دمحم  ابنا  يرسلا  یسوم  نب  لیعامـسا  انثدح  اعم  ریرج  نبا  يذمرتلا و  لاق 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  معلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ 

فرعی مل  یحبانصلا و  هیف  اورکذی  مل  کیرش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهضعب  يور  رکنم و  ۀخسن  یف  بیرغ و  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  لح 
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میهاربا اما  خلا  هدنـس  حیحـص  ربخ  اذه  ریرج  نبا  لاق  یهتنا و  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذـه 
یضر بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  نع  يأ  هنع  هتفگ و  هچنانچ  هدومن  تیاور  ءافتکالا  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  یباصو 

یف میعن  وبا  بیرغ و و  لاق  هعماج و  یف  يذـمرتلا  هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  انا  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا 
هتفگ اقباس  تعمس  امک  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  ثیدح  نیا  تیاور  يوبن  دقع  رد  سپ  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  اّما  ۀفرعملا 

و
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ّیلع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف 

هتفگ هچنانچ  هدومن  تابثا  هعیرشلا  هیزنت  رصتخم  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يدنس  هَّللا  ۀمحر  اما 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 

طخ و دع  بح  بط  رم  عن  ۀطب  نبا 
ملعلا ۀنیدم  انا  رخآ  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ظفل  یف 

هحّحـص و مکاحلا و  هجرخا  رجح  نبا  ظفاحلا  لاـق  يذـمرتلا و  مکاـحلا و  هجرخا  هناـب  بقعت  لـیهاجم  نوحورجم و  ةریثک  ۀـعامج  هیف  و 
یلا یقتری  ـال  نسحلا  مسق  نم  ثیدـحلا  ّنا  اـعم و  اـمهیلوق  فـالخ  باوصلا  تاـعوضوملا و  یف  هرکذـف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وـبا  فلاـخ 

یئالعلا هنسح  اذک  دمتعملا و  وه  اذه  نکل  الوط  یعدتسی  کلذ  نایب  بذکلا و  یلا  طحنی  ۀحصلا و ال 
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رم امک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدم  رد  هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  دوخ  نیعبرا  رد  سپ  ثدحم  نیدلا  لامج  اّما 
رد ثدحم  نیدلا  لامج  زین  باب و  ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و  رادـل  ّهناب  هیلع  صوصنملا  باجتنالا  ةّوخالا و  ۀـمارکب  صوصخملا  هتفگ  اقباس 

ثیدـح نیا  تیاور  قئاقحلا  زونک  رد  سپ  يوانم  اما  قبـس  امیف  یـضم  امک  هدومن  جـهن  نیمهب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  ءابحألا  ۀـفحت 
هتفگ هچنانچ  هدومن  فیرش 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

هتفگ هچنانچ  هدومن  ققحم  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ریغص  عماج  حرش  ریسیت  رد  يوانم  زین  يذمرتلا و  هجرخا  يأ  ت 
اهیلإ هنم  لخدی  يّذلا  اهباب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀمکحلا و  یبن  ۀیاور  یف  ۀمکحلا و  راد  انا 

ریدـقلا ضیف  رد  يوانم  زین  بیرغ و  لاق  ّیلع و  نع  هیدـجی ت  اـمب ال  دـسافلا  هضرغل  لـحمت  دـقف  عاـفترالا  وه  دولعلا  نم  هنا  معز  نم  و 
هتفگ هچنانچ  هدومن  نآ  قیقحت  ریغص  عماج  حرش 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  ۀمکحلا و  راد  انا 
نا معز  نم  اهالعا و  ام  ۀبقنملا  هذه  اهانـسا و  ام  ۀبترملا  هذهب  کیهان  ۀـمکحلا و  یلا  هنم  لخدـی  يذـّلا  بابلا  وه  بلاط  یبأ  نب  یلع  يأ 

هینغی هنمسی و ال  هیدجی و ال  امب ال  دسافلا  هضرغل  لّحمت  دقف  عافترالا  وه  ولعلا و  نم  عفترم  هنا  اهباب  ّیلع  هلوقب و  دارملا 
لاق دوعسم  نبا  نع  جرخا  اهریما و  اهسار و  ّیلع  ّالا و  اونما  نیذلا  اهّیا  ای  ّلج  زع و  هَّللا  لزنا  ام  اعوفرم  نآرقلا  نامجرت  نع  میعن  وبا  جرخا 

ساّنلا ءازجا و  ۀعست  ّیلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق  لاقف  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نع  لئسف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  دنع  تنک 
ادحاو ءزج 

ّیلع اضیا  جرخا  نطابلا و  رهاظلا و  ملع  هنم  هدـنعف  ّیلع  اما  نطب و  رهظ و  هل  الا  فرح  اهنم  ام  فرحا  ۀعبـس  یلع  نآرقلا  لزنا  اـضیا  هنع  و 
نیقتملا ماما  نیلسرملا و  دیس 

برعلا دّیس  ّیلع  مدآ و  دلو  دیس  انا  اضیا  جرخا  و 
يدهلا ۀیار  ّیلع  اضیا  جرخا  و 
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ٌۀَیِعاو  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  ۀیآلا و  هذه  یلع  تلزنا  یعتل و  کملعا  کیندا و  نا  ینرما  هَّللا  ّنا  ّیلع  ای  اضیا  جرخا  و 
یلا دهعی  مل  ادهع  نیعبـس  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  یلا  دـهع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ثدـحتن  انک  سابع  نبا  نع  اضیا  جرخا  و 

هریغ
لیهک نب  ۀملس  نع  کیرش  نع  یمورلا  رمع  نب  دّمحم  نع  يرازفلا  یسوم  نب  لیعامسا  نع  یصحت ت  داکت  بابلا ال  اذه  یف  رابخالا  و 
لاـطا هعـضو و  يزوـجلا  نباـک  ینیوزقلا  معز  بیرغ و  لاـق  نینمؤـملا و  ریما  ّیلع  نع  یحبانـصلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  ۀـلفغ  نب  دـیوس  نع 

رجح نبا  ظفاحلا  هنع  لئـس  ردّصلاب و  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  ربخلا  اذه  یف  ۀحداق  ۀـلعب  هریغ  جرفلا و ال  وبا  تای  مل  لاق  هدر و  یئالعلا 
هنا اعم و  امهلوق  فالخ  باوصلا  بذک و  هنا  لاق  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  مکاحلا و  هحّحـص  ثیدـح  اذـه  لاقف  هیواتف  یف 

دمتعملا وه  اذه  نکل  الوط  یعدتسی  هنایب  لاق و  بذکلا  یلا  طحنی  ۀحصلا و ال  یلا  یقتری  نسحلا ال  مسق  نم 
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حاصفا مامت  تحارصب  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  نیسحت  ریغصلا  عماجلا  حرشب  ریصنلا  یلوملا  حتف  رد  سپ  ینارعـشلا  يزاجح  دمحم  اما 
سپ يروهال  بوقعی  الم  اما  یلاعت  هَّللا  ءاـشنا  دوشیم  رینتـسم  عمـال و  رینم  جارـس  تراـبع  زا  بیرقنع  هچناـنچ  هدومن  نآ  ندوب  نسح  زا 

توبث
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

تیاور ار  فیرـش  ثیدح  نیا  لاملا  ۀلیـسو  رد  سپ  یکملا  لضفلا  نب  دمحا  اما  تفایرد  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دعب  ام  رد  وا  مالک  زا 
هتفگ و هچنانچ  هدومن 

يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ههجو  هَّللا  مرک  ضیا  هنع 
نآب قلعتم  دوخ  بهذم  مالعا  ياملع  تادافا  هدومن و  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  سپ  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  اما 
بانج يامـسا  رکذ  رد  ةوبنلا  جرادم  رد  يولهد  قحلا  دبع  زین  اقباس و  تعمـس  امک  هدومرف  نآ  تابثا  تاعمللا  ۀعـشا  رد  زین  هدرک و  دراو 

لیلد نییبـنلا  ةوـعد  میهاربا  ةوـعد  هَّللا  یلا  یعادـلا  ۀـمکحلا  راد  هتفگ د  بهاوـملا  نع  ـالقن  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
ۀقیرطلا خـیاشملا  تاداسل  هیبیغلا  ۀـیبهولا  رارـسالا  ۀـیبسکلا و  نیهاربلا  زنک  رد  سپ  يرفعجلا  دـمحم  نب  یلع  نب  خیـش  اـما  خـلا  تاریخلا 

هتفگ هچنانچ  هدومن  مزج  متحب و  ثیدح  نیا  تابثا  ۀیبعشلا  ۀینیسحلا  ۀیولعلا 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

هتفگ هچنانچ  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  قیقحت  تابثا و  ریغص  عماج  حرش  رینم  جارس  رد  سپ  يزیزع  اما 
( ۀمکحلا راد  انا  )

يوانملا و لاق 
( اهباب  ) بلاط یبأ  نب  یلع ) و   ) ۀمکحلا یبن  ۀیاور  یف 

هناب يزوجلا  نبا  ینیوزقلا و  معز  یمقلعلا و  لاق  بیرغ  لاق  ّیلع و  نع  ت )  ) هنم ۀیعرـشلا  ماکحالا  طابنتـسا  یلع و  لـضف  یلع  هیبنتلا  هیف 
هیشاح رد  سپ  یـسلماربش  اما  نسح  ثیدح  خیـشلا  لاق  ها و  امهلوق  لطبی  امب  فلؤملا  رجح و  نبا  یئالعلا و  ظفاحلا  امهیلع  درو  عوضوم 

يامسا رکذ  رد  هچنانچ  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  هیندللا  بهاوملا  رارسا  فشکب  هینسلا  بلاطملا  ریـسیت  هب  تسامـسم  هک  بهاوم 
هتفگ مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 

ۀمکحلا راد  هلوق 
نم خیشلا  هذخا 

هححص كردتسملا و  یف  مکاحلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا  ّیلع  ثیدح 
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هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا  رکذ  رد  هچنانچ  هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  قیقحت و  هیندل  بهاوم  حرـش  رد  سپ  یناقرز  اما 
( ۀمکحلا راد  د   ) فرح هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و 

كردتسملا یف  مکاحلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 
حیحـص و ال نسح ال  هنا  باوصلا  رجح  نبا  یئالعلا و  ناظفاحلا  لاق  لوطی  امب  درو  عوضوم  هنا  یبهّذلا  يزوجلا و  نبا  معز  هححـص و  و 

هدروآ ار  فیرش  ثیدح  نیا  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حص  امب  راربالا  لزن  رد  سپ  یـشخدب  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  اما  عوضوم 
وه هتفگ و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رکذ  رد  روکذم  باتک  رد  هک  يدینش  اقباس  هچنانچ 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ظفلب  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  ۀیلحلا  یف  میعن  یبأ  يذمرتلا و  دنع 
ابعلا لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  دمحم  ازرم  زین  و 
525 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ و اقباس  تعمس  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رکذ  رد  هچنانچ  هدروآ  ار  فیرش  ثیدح  نیا 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ظفلب  اعوفرم  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  ۀیلحلا  یف  میعن  وبا  يذمرتلا و  هجرخا 

هتسناد نسح  ثیدح  نا  دهاوش  ببسب  ار  نآ  هدرک و  لقن  يذمرت  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیبحملا  ۀفحت  رد  یـشخدب  دمحم  ازرم  زین  و 
امیف هترابع  ترم  دق  هدومرف و  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  یطویـسلل  عماوجلا  عمج  نع  القن  یلعلا  جراعم  رد  سپ  ملاع  ردـص  دـمحم  اما 
هَّللا ءاشنا  هک  نآ  ترابع  زا  هچنانچ  هدومن  مزج  متحب و  ثیدـح  نیا  تابثا  قداـص  حبـص  باـتک  رد  سپ  يولاهـس  نیدـلا  ماـظن  اـما  قبس 

هدومن فیرش  ثیدح  نیا  نسح  راهظا  نینیعلا  ةرق  رد  سپ  يولهد  هَّللا  ّیلو  اما  دش  دهاوخ  حئال  حضاو و  دینـش  یهاوخ  دعب  ام  رد  یلاعت 
هتفگ هچنانچ 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 
یف يزوجلا  نبا  هرکذ  مکاحلا و  هححـص  رکنم و  بیرغ  يذـمرتلا  لاق  لیهاجملا و  نیحورجملا و  نم  ۀـعامج  هدانـسا  یف  ساـن و  هجرخا 

ار فیرش  ثیدح  نیا  هیدن  هضور  رد  سپ  ریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  اما  راتخملا  وه  هریغل و  نسح  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  تاعوضوملا و 
فاعسا رد  سپ  يرصم  ناّبص  اما  اقباس  هترابع  تضم  دق  هدومن و  رکذ  زین  ار  نآ  يربط  ریرج  نب  دمحم  حیحـصت  هدرک و  لقن  يذمرت  زا 

هتفگ و اقباس  ّرم  امک  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تایاور  رکذ  رد  هچنانچ  هدروآ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیبغارلا 
اهباب ّیلع ع  ۀمکحلا و  راد  انا  ّیلع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف 

دوخ اما  قبس  امیف  هترابع  تّرم  دق  هدرک و  لقن  میعن  وبا  يذمرت و  زا  ةاحنلا  ۀلیسو  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  يونهکل  نیبم  دمحم  اما 
هتفگ هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سابتقالا  زیزع  باتک  رد  سپ  بطاخم 

يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ثیدح 
دمحم اما  اقباس  هترابع  تضم  دـق  هدومرف و  جاجتحا  ناب  هدومن و  رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیلئاس  ضعب  لاؤس  باوج  رد  بطاخم  زین  و 

زا هتفگ و  هچنانچ  هدومرف  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  مزجلا  متحلاب و  تماما  بصنم  هلاسر  رد  سپ  بطاخم  هدازردارب  يولهد  لیعامـسا 
ّیلع ۀمکحلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ِهَِّلل و  ْرُکْـشا  ِنَأ  َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاق  تستمکح  هلمجنآ 

اهباب
ۀمکحلا همّلع  ّمهّللا  سابع  نبال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یعد  و 

هدومن فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  باحـصالا  لآلا و  بقانم  یف  بابحالا  حـیرفت  باتک  رد  سپ  بطاخم  ذـیملت  ثدـحم  یلع  نسح  اـما 
هتفگ هچنانچ 

يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع 
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دحا نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  یحبانصلا و ال  نع  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  لاق  بیرغ و  ثیدح  اذه  لاق  و 
هچنانچ هدومن  سابتقالا  زیزع  حرـش  رد  ثیدح  نیا  تابثا  ثدحم  یلع  نسح  زین  یحبانـصلا و  نع  دـمحا  هاور  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم 

هتفگ
ثیدح

526 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

نیدـلا رون  اـما  یهتنا  هدیـسر  توـبثب  ملع  لاـمک  هبترم  ثیداـحا  دـنچ  رد  مه  نیخیـش  قـح  رد  تسنآ و  هزاورد  یلع  تمکح و  راد  منم 
هتفگ و ءافتکالا  باتک  نع  القن  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدروآ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  میتی  ّرد  رد  سپ  ینامیلس 

هعماج یف  يذمرتلا  هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  هنع 
هک يدینش  اقباس  هچنانچ  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  رکذ  نینمؤملا  ةآرم  رد  سپ  يونهکل  هَّللا  یلو  اما  ۀفرعملا  یف  میعن  وبا  بیرغ و  لاق  و 

عیبانی رد  سپ  یخلب  نامیلـس  خیـش  اما  ۀـنیدملا  ناکم  رادـلا  ظفل  يذـمرتلا  دروا  هتفگ و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رکذ  رد  روکذـم  باتک  رد 
هتفگ هچنانچ  هدروآ  هدیدع  تاجیرختب  ار  ثیدح  نیا  ةدوملا 

انا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع  یحبانـصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  امهیدنـسب  ینیومحلا  يذمرتلا و 
اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد 

ّیلع ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یحبانصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  ینیومحلا  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  و 
لوسر لاق  لاق  ههجو  هَّللا  مّرک  ّیلع  نع  یحبانـصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  اضیا  سابع و  نبا  نع  دهاجم  نع  هدنـسب  یلزاغملا  نبا  اهباب 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
هتفگ قئاقحلا  زونک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  زین  و 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 
هتفگ ریغصلا  عماجلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  زین  يذمرتلل و 

ّیلع نع  يذمرتلل  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 
هتفگ و قعاوصلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  زین  و 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ّیلع  نع  يذمرتلا  نع  يرخا  یف 
ابیرق هترابع  ترم  دق  هدومن و  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  يذتغملا  توق  عفن  رد  سپ  رصاعم  یتنمد  اما 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  هنیدم  انأ  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

وبا ینطقرادلا و  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یلـضفلا و  ناذاش  نسحلا  وبا  یطامنالا و  یندـملا  لیعامـسا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  و 
دیؤملا نب  دـمحم  نب  میهاربا  عماـجملا  وبا  يدادـغبلا و  بیطخلا  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  یناهبـصالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن 

جات نب  فؤرلا  دـبع  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  لئالدـلا و  حیـضوت  بحاـص  دـمحا  نیدـلا  باهـش  یئومحلا و 
دمحم نب  میهاربا  نب  نامیلـس  يونهکللا و  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  يولهدـلا و  میحرلا  دـبع  نب  هَّللا  یلو  هاش  يواـنملا و  نیفراـعلا 

رد ۀباحـصلا  خیرات  رد  یطامنا  لیعامـسا  دینـش  دیاب  دشاب  ینعم  نیا  تبثم  هک  یتارابع  الاح  دـناهدرک  تابثا  تیاور و  يزودـنقلا  یخلبلا 
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هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرت 
لیهک نب  ۀملـس  نع  کیرـش  نع  یموّرلا  نب  رمع  نب  دّمحم  نع  یجکلا  ملـسم  وبا  انربخا  الاق  یباطخلا  قوراف  دالخ و  نب  رکب  وبا  انثدـح 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  یحبانصلا  نع 
حضاو نا  رابخا  ثیداحا و  تلزنم  ومس  تبترم و  تلالج  یطامنا  خیرات  ردص  هظحالم  زا  و 

527 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتعبتا ۀّنجلاب و  مهل  دوهـشملا  ةرـشعلا  رکذ  تمدق  مث  مهبتارم  مهبقانم و  یف  رابخاب  تأدب  باتکلا و  اذـه  تفلاف  هیف  لاق  ثیح  تسحئال  و 

یلع مهتایاور  ۀلمج  نم  ترصتقا  مجعملا و  فورح  بیترت  یلع  نیقابلا  تبتر  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مسا  همـسا  قفاو  نمب 
هترکذ ربخ  يور  ارکذ و  هل  تبث  ثیدـح و  هل  عقی  مل  نم  ةافولا و  نسلا و  ةدالولا و  رکذ  نم  هیلإ  مضی  اـم  عم  رثکا  نیثیدـح و  وا  ثیدـح 

مه نیذلا  ظافحلا  خیراوت  ۀیور  تابثالا و ال  ۀّمئالا و  دیناسم  هرکذ  یلع  لمتـشی  مل  هل و  ۀقیقح  اّمم ال  تاعوضوملا  ماهوالا و  یئاقلا  دعب 
کلذ نوکیل  ۀعباتملا  غالبالل و  قئاقحلا  رکذب  ققحتلا  ةرخافملا ال  ةرثاکملا و  هضرغ  نم  هرکذ  هعمجب و  لغتـشی  يذـّلا  داتوالا  ةدـمعلا و 

اقباس تعمـس  امک  ءایلوألا  ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  هتفأر  هتمحر و  یف  قیفوتلا  هیلع و  هیلع  ۀـنوعملا  هعفن و  هَّللا  لاسن  هتفرعم  یلع  الیلد 
دیـس خلا و  مولعلا  مکحلا و  ۀـنیدم  باب  دوبعملا  بوبحم  دوهـشملا و  بحم  موقلا  دیـس  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حدـم  رد 

هل قستملا  لامعالا  مولعلا و  یف  هناش  ولع  یلع  قفتملا  مامهلا  مامالا  لاق  هتفگ  اقباس  تعمـس  امک  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش 
نب دمحا  میعن  وبا  ۀیرم  کش و  الب  لماکلا  فراعلا  لماعلا  ملاعلا  عرابلا  عرولا  ظفاحلا  لامکلا  لها  ۀنسلاب  مظنلا  کلس  یف  لضفلا  يرارد 

مولعلا مکحلا و  ۀنیدم  باب  دوبعملا  بوبحم  دوهشملا و  بحم  موقلا  دیـس  ۀیلحلاب و  یّمـسملا  قئاللا  قئافلا  هباتک  یف  یناهفـصالا  هَّللا  دبع 
زوریف نب  میهاربا  نب  دـمحم  رکب  وبا  اـنث  ّیلع  صئاـصخ  یف  یلـضفلا  ناذاـش  نسحلا  وـبا  لاـق  هتفگ و  هعونـصم  یلـآل  رد  یطویـس  خـلا و 

يدج نع  یبأ  ینثدح  دّمحم  نب  رفعج  ینثدح  نامعنلا  نب  بیبح  انث  یمیمتلا  هَّللا  دبع  نب  نیسحلا  انث  یطامنالا 
هجرخا اهباب  یلا  تایلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباج  نع 

هب یطامنالا  میهاربا  نب  دّمحم  انث  ینطقرادلا  قیرط  نم  هباشتملا  صیخلت  یف  بیطخلا 
هتفگ افنآ  تعمس  امک  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  و 

ۀمکحلا راد  انا 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  رثام  رکذ  رد  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاـش  ۀـمکحلا و  یلا  هنم  لخدـی  يذـّلا  باـبلا  وه  بلاـط  یبأ  نب  یلع  يأ 
هیلع و هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  هکنآ  لاح  نآ  ياصحا  دوش  رـسیم  هنوگچ  دیآرد و  ءاصحاب  هک  تسنا  زا  شیب  وا  تمکح  هتفگ و  مالـسلا 

دنشاب هدومرف  ملس 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا 

اما هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رکذ  رد  نیلـسرملا  دیـس  لآ  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  و 
دنشاب هدومرف  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  نآ  ءاصحا  دوش  رسیم  هنوگچ  دیآرد و  اصحاب  هک  تسنا  زا  شیب  وا  تمکح 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا 
نب نامیلس  خیش  و 

528 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اضیا هتفگ  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  میهاربا 

تنا ۀمکحلا و  ۀـنیدم  انا  یلع  ای  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  حر  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  ینیومحلا  جرخا 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 418 

http://www.ghadirestan.com


نم کمد  یمحل و  نم  کمحل  کنم  انا  ینم و  کنال  کضغبی  ینبحی و  هنا  معز  نم  بذک  بابلا و  لبق  نم  ّالا  ۀنیدملا  یتوت  نل  اهباب و 
نم یقـش  کعاطا و  نم  دعـس  ییـصو  یتما و  ماما  تنا  یتینالع و  نم  کتینالع  یتریرـس و  نم  کتریرـس  یحور و  نم  کحور  یمد و 
نم حون  ۀنیفس  لثم  كدلو  نم  ۀّمئالا  لثم  کلثم و  کقراف و  نم  کله  کمزل و  نم  زاف  كاداع  نم  رسخ  كالوت و  نم  حبر  كاصع و 

ۀمیقلا موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  املک  موجنلا  لثم  مکلثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر 
توبث رد  وا  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  ینطقراد  للعلا  باتک  هظحالم  زا  هک  دنامن  بجتحم  و 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
باصنلا قیثو  ثیدـح  نیا  لـثم  رد  بارطـضا  تاـبثا  رب  ار  دوخ  هصلاـق  تمه  دراد و  یمـالک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیاورب 

تسروکذم ینطقراد  للعلا  باتک  رد  هچنانچ  درامگیم 
اهباب نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  ّیلع  نع  یحبانصلا  ثیدح  نع  لئس  و 

هنع لیقف  کیرـش  نع  فلتخا  یلع و  نع  یحبانـصلا  نع  ۀملـس  نع  کیرـش  هاورف  هنع  فلتخا  لیهک و  نب  ۀملـس  هیوری  ثیدح  وه  لاقف 
ثیدحلا هدنسی و  مل  یحبانـصلا و  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  هیبا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نب  ییحی  هاور  یحبانـصلا و  نع  لجر  نع  ۀملـس  نع 

هوجو و هچ  تسلوبقم و  ریغ  لولعم و  دوخ  ماهفا  بابرا  دزن  ینطقراد  مالک  نیا  یحبانـصلا و  نم  عمـسی  مل  ۀملـس  تباـث و  ریغ  برطـضم 
ياـعدا سپ  دـنکیم  دیـشم  ار  ضعب  نا  ضعب  تسنکمم و  نآ  رد  عـمج  هـکلب  درادـن  داـضت  یفاـنت و  مـه  اـب  ثیدـح  نـیا  تـیاور  قرط 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یحبانـص  زا  هملـس  زا  ار  ثیدح  نیا  کیرـش  نا  رد  هک  یقیرط  اما  تسباجع  بجع  ثروم  نا  رد  بارطـضا 
سپ هدینـشن  یحبانـص  زا  هملـس  هک  هتفگ  دوخ  مالک  رخآ  رد  ینطقراد  هچنآ  تسین و  مـالک  یئاـج  نآ  توبث  سپ  هدومن  تیاور  مالـسلا 

هنس رد  هملس  هکنآ  لاح  یحبانص  زا  هملس  عامـس  رد  تسداعبتـسا  مادک  درادن و  یلیلد  چیه  دشابیمن و  لوبقم  تسیقنلا و  یلع  تداهش 
طبض نینامث  نیعبس و  هنس  نایم  رد  ار  نآ  يراخب  هدشعقاو و  ناورم  نب  کلملا  دبع  نامز  رد  یحبانص  تافو  هدش و  دلوتم  نیعبرا  عبس و 
عامس دوب و  دهاوخ  هنس  نیرشع  ثلث و  يانبا  زا  هملـس  تقو  نآ  رد  دیآ  هداد  رارق  یحبانـص  تافو  نامز  مه  نیعبـس  هنـس  رگا  سپ  هدرک 

رد ینالقسع  رجح  نبا  سپ  هدش  دلوتم  نیعبرا  عبس و  هنس  رد  هملس  هکنیا  اّما  تسین  لاکـشا  لحم  زگره  دشاب  هتـشاد  ّنس  نیا  هک  یـسک 
نیعبرا عبس و  ۀنس  یبأ  دلو  لیهک  نب  ۀملس  نب  ییحی  لاق  هتفگ  لیهک  نب  ۀملس  همجرت  رد  بیذهتلا  بیذهت 
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نیعبسلا نیب  ام  وا  تافو  يراخب  هتفای و  تافو  کلملا  دبع  نامز  رد  یحبانـص  هکنیا  اّما  ۀئام  نیرـشع و  يدحا و  ۀنـس  اروشاع  موی  تام  و 

دبع نمز  یلا  رخات  نیعم  نبا  لاق  هتفگ و  یحبانص  نمحرلا  دبع  همجرت  رد  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  سپ  هدومن  طبـض  نینامثلا  یلا 
یلا نیعبـسلا  نیب  تام  نم  لصف  یف  طسوالا  خیراتلا  یف  يراخبلا  هرکذ  ریرـسلا و  یلع  هعم  هسلجی  کلملا  دـبع  ناک  ناورم و  نب  کلملا 

لمحم زین  نآ  توبث  سپ  هدـش  عقاو  یحبانـص  زا  يدرم  زا  هملـس  زا  ار  ثیدـح  نیا  کیرـش  ندرک  تیور  نا  رد  هک  یقیرط  اما  نیناـمثلا 
نب دـیوس  تسا و  ۀـلفغ  نب  دـیوس  درم  نآ  هک  دوشیم  فشکنم  دوخ  هدومن  رکذ  نیزا  دـعب  ینطقراد  هک  رگید  قیرط  زا  هچ  تسین  بیر 

اونفد نیح  ۀنیدملا  مدق  لیفلا  ماع  دلو  ۀّیمأ  وبا  یفعجلا  ۀـلفغ  نب  دـیوس  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  تستابثا  نیقثوم  تاقث و  نیعبات  زا  ۀـلفغ 
لوق اّما  یفوت 181  ماوق  دهاز  ماما  ۀـقث  ۀـبابل  یبأ  نب  ةدـبع  لیهک و  نب  ۀملـس  هنع  ةدـع و  رکب و  ابأ  عمـس  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 

یحبانص يوسب  نآ  دانسا  هدرک و  تیاور  یحبانص  زا  ار  ثیدح  نیا  ۀلفغ  نب  دیوس  هک  ثیدح  نیا  قرط  زا  رخآ  قیرط  باب  رد  ینطقراد 
دیوس هک  اریز  دوشیمن  قیرط  نیا  رد  نعط  ببـس  سپ  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یحبانـص  رکذ  الب  ار  نآ  ینعی  هدرکن 
کلذ یلع  صن  دق  لاجرلا و  بتک  ظحال  نم  یلع  یفخی  امک ال  دراد و  عامـس  تیاور و  هعبرا  ءافلخ  زا  هک  تسمرـضخم  یعبات  ۀلفغ  نب 
بیرق هرونم  هنیدم  رد  ود  ره  دورو  تسا و  هقبطمه  یحبانص  اب  وا  حیحصلا و  دقن  یف  يدابآزوریفلا  ۀمالعلا  هتبوجا و  یف  یئالعلا  ظفاحلا 

نم مرـضخم  یفعجلا  ۀّیمأ  وبا  ءافلا  ۀمجعملا و  حتفب  ۀـلفغ  نب  دـیوس  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هچنانچ  هداتفا  قافتا  رگیدـکی 
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نوثلث ۀئام و  هل  نینامث و  ۀنـس  تام  ۀفوکلا و  لزن  مث  هتایح  یف  املـسم  ناک  ملـس و  هَّللا و  یّلـص  یبنلا  نفد  موی  هنیدملا  مدق  نیعباتلا  رابک 
مدق نیعباّتلا  رابک  نم  ۀقث  یحبانـصلا  هَّللا  دـبع  وبا  يدارملا  رغـصم  ۀـلمهمب  ۀلیـسع  نب  نمحرلا  دـبع  هتفگ  بیرقت  رد  رجح  نبا  زین  ۀـنس و 

یحبانص هچنانچ  هک  نیزا  تسعنام  رما  مادک  سپ  کلملا  دبع  ۀفالخ  یف  تام  مایا  ۀسمخب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  توم  دعب  ۀنیدملا 
هَّللا دمحب  اجنیزا  دشاب و  هدومن  ربخ  نیا  عامـس  بانجنآ  زا  زین  ۀلفغ  نب  دیوس  هدینـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ار  ثیدح  نیا 

زگره یحبانص  يوسب  وا  دانـسا  مدع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ار  ثیدح  نیا  ۀلفغ  نب  دیوس  تیاور  هک  دیدرگ  رهاظ  یلاعت 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ار  ثیدح  نیا  ۀلفغ  نب  دیوس  هک  مینک  مه  میلـست  رگا  ضرفلاب  دش و  دـناوتیمن  قیرط  نیا  رد  نعط  بجوم 

هاگ ره  هچ  دوشیمن  رابتعا  هجرد  زا  قیرط  نیا  طوقس  ببس  زین  همه  نیا  اب  سپ  هدومن  عامس  یحبانص  زا  هکلب  هدینشن  هطساو  الب  مالـسلا 
نیعبات رابک  زا  هقثوا و  تسیحبانـص و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ۀلفغ و  نب  دیوس  نایم  رد  هطـساو  هک  دش  حـضتم  رگید  قیرط  زا 

قیرط نیا  دش و  عفترم  هابتشا  دشابیم 
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ریما باـنج  زا  یحبانـص  زا  ار  ثیدـح  نیا  لـیهک  نب  هملـس  ندرک  تیاور  هک  دـیدرگ  صلختم  ناـیب  نیزا  هلمجلاـب  دـنامن  شودـخم  مه 
هَّللا مالس  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یحبانص  زا  تسا  ۀلفغ  نب  دیوس  ۀقیقحلا  یفوا  هک  يدرم  هطساوب  هملس  تیاور  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

دکوم دّیشم و  نآ  ضعب  تسعامس و  رب  لومحم  لصتم و  همه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ۀلفغ  نب  دیوس  زا  هملس  تیاور  هیلع و 
تمالـس مه  زاب  دوبیمن  ملاس  قرط  نیزا  یـضعب  اضرف  رگا  دـشاب و  طقاست  ضراـعت و  تفاـهت و  بارطـضا و  بجوم  هکنآ  هن  تسـضعب 

نیع تروص  نیرد  نآ  بارطضا  ياعدا  دومنیم و  تیافک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب  ثیدح  نیا  توبث  رد  نا  رخآ  ضعب 
یصوا الجر  ّنا  نیصحلا  نب  نارمع  ثیدح  هک  یئاج  یلحملا  باتک  رد  مزح  نبا  هچنانچ  دوبیم  ایح  مرـش و  تلق  لیلد  هکلب  افج  روج و 

ۀعبرا ّقرا  نینثا و  قتعاف  مهنیب  عرقا  مث  اثالثا  مهاّزجف  معلص  هَّللا  لوسر  مه  اعدف  مهریغ  لام  هل  نکی  مل  هل  نیکولمم  ۀتس  قتعاف  هتوم  دنع 
ابرطضم نیـصحلا  نب  نارمع  ثیدح  اندجو  اولاق  هتفگ و  هدرک  عفد  ثیدح  نیا  رب  نیـضرتعم  تاداریا  هدومن و  رکذ  هدیدس  الوق  هل  لاق  و 

للعتی ام  اذ و  ام  ناکف  دّـمحم  وبا  لاق  راصنالا  نم  الجر  نا  دـیز  یبأ  نع  هاور  ةرم  نارمع و  نع  بلهملا  یبأ  نع  ۀـبالق  وبا  هاور  ةرمف  هیف 
تبث دتـشاف و  نیـصحلا  نب  نارمع  نع  بلهملا  یبأ  نع  هاور  هب و  جتحن  ملف  لوهجم  وه  دیز و  یبأ  نع  ۀبالق  وبا  هاور  ءایحلا  لیلق  ّالا  اذهب 
لامک ماقم  سپ  هادـع  ام  كرتی  ۀـقثلا و  لقن  ذـخؤیف  ۀـقثلا  ریغ  ۀـقثلا و  هلقنی  هناف  ضرالا  یف  ربخ  ّلـک  مزح و  نبا  لاـق  نا  یلا  هب  انذـخاف 

برطضم نعط  زا  نآ  تمالس  هوجو و  رثکت  قرط و  ددعت  فصو  اب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ینطقراد  هنوگچ  هک  تسبارغتـسا  باجعتـسا و 
ام هک  ینطقراد  مالک  هک  دنامن  رتتـسم  دیازفایم و  نیرحبتم  نیدقان  تریح  لوخدم  لخد  لولعم و  مالک  نینچب  دیامنیماو و  تباث  ریغ  و 

قلعتم میدوب  نآ  ضقن  ددص  رد 
ۀمکحلا ۀنیدم  انا  ثیدحب 

ثیدح لصا  رد  الا  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب 
ۀمکحلا ۀنیدم  انا 

یلآللا ةرابع  نم  تیرد  امک  هدرک  تیاور  دوخ  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکلب  تسین  نعاـط  ینطقراد 
هدرک لقن  عیبانی  رد  یخلب  هک  یئومح  ترابع  زا  هچناـنچ  هدـش  روثاـم  زین  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  تیاورب  فیرـش  ثیدـح  نیا  ۀعونـصملا و 

تسرهاظ حضاو و 

اهباب یلع  ملعلا و  راد  انأ  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
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اهباب ّیلع  ملعلا و  راد  انا  ثیدح 
نب یلع  يربطلا و  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیدـلا  بحم  يوغبلا و  ءارفلا  دـمحم  نب  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دـمحم  وبا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  و 
نب نامیلـس  خیـش  يرفجلا و  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  خیـش  یکملا و  ریثکاب  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  يراقلا و  دـمحم  ناطلس 

ملعلا ۀنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هنع  هَّللا  یضر  ّهنا  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  دناهدرک  تیاور  يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا 
ناسحلا و یف  حـیباصملا  یف  يوغبلا  هجرخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  داز  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  رمع و  وبا  هجرخا 
ملعلا ۀنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هناب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  هرضن  ضایر  رد  يربط  بحم  زین  و 

531 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا هجرخا  ناسحلا و  یف  حیباصملا  یف  هجرخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  راد  انا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  داز  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  رمع و 
نم ادـحا  نا  ملعلا و  راد  باـب  هنا  ۀنـسلاب و  هتیملعا  اـقلطم و  هتیملعا  رکذ  یف  مّدـقت  دـق  ههقف و  هملع و  رکذ  هتفگ  هرـضن  ضاـیر  رد  زین  و 

ةاکشم حرـش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  رکذلا و  اذه  ثیداحا  مظعم  هیلع  ۀباحـصلا  نم  عمج  ۀلاحا  هریغ و  ینولـس  لوقی  نکی  مل  ۀباحـصلا 
يأ هنع  هتفگ و 

ّیلع ملعلا و  راد  انا  حیباصملا  ۀیاور  یف  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  ۀـمکحلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع 
لآلا بقانم  ّدـع  یف  لاملا  ۀلیـسو  رد  یکملا  ریثکاب  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  هباب و  نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  ةدایز  ۀـیاور  یف  اـهباب و 

نم ناسحلا  یف  يوغبلا  هجرخا  اهباب  یلع  ملعلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  اندیـس  نع  هتفگ و 
حیباصملا

هتفگ نیهاربلا  زنک  رد  يرفج  و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقو 

هتفگ و یبقعلا  رئاخذ  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  نالک  هجاوخ  نب  نامیلس  خیش  و 
هتأیلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  رمع  وبا  هجرخا  حیباصملا و  یف  يوغبلا  هجرخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  راد  انا  اعوفرم  ّیلع  نع 

هباب نم 

هاتّفک یلع  ملعلا و  نازیم  انأ  ثیدح 

تسا هلمج  نآ  زا  و 
هاتفک ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  ثیدح 

باهولا دبع  ینادمهلا و  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  یملیدلا و  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریـش  عاجـش  وبا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ربخلا و 
هتفگ رابخالا  سودرف  رد  یملید  دناهدرک  تیاور  يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  يراخبلا و  دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دمحم  نب 

سابع نبا 
انل و نیبحملا  لامعا  هیف  نزوی  هدومع  یتما  نم  ۀّـمئالا  هتقالع و  ۀـمطاف ع  هطویخ و  نیـسحلا ع  نسحلا ع و  هاتفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا 

انل نیضغبملا 
هتفگ و سودرفلا  ۀضور  رد  ینادمهلا  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  و 

هتقالع ۀمطاف  هطویخ و  نیسحلا ع  نسحلا ع و  هاتفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  مالسلا  هیلع  لاق  لاق  هنع 
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هتفگ و یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  و 
ۀمطاف هطویخ و  نیسحلا  نسحلا و  هاتفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 

انل نیضغبملا  انل و  نیبحملا  لامعا  هیف  نزوی  هدومع  يدعب  نم  ۀّمئالا  هتقالع و 
نوثالثلا سداسلا و  ثیدحلا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبسلا  باتک  رد  ینادمه  یلع  زین  و 

هاور هتقالع  ۀمطاف  هطویخ و  نیسحلا  نسحلا و  هاتفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  هنع 
سودرفلا بحاص 

هتفگ و يرونا  ریسفت  رد  يراخب  باهولا  دبع  و 
هاور هتقالع  ۀمطاف  هطویخ و  نیسحلا  نسحلا و  هاتفک و  یلع  ملعلا و  نازیم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  هنع 

یخلبلا يزودنقلا  نامیلس  خیش  سودرفلا و  بحاص 
نیعبسلا باتک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد 

532 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوثالثلا سداّسلا و  ثیدحلا  هتفگ 

هتقالع ۀمطاف  هطویخ و  نیسحلا ع  نسحلا ع و  هاتفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  هنع 
سودرفلا بحاص  هاور 

هتفگ یبرقلا  ةدوم  نع  القن  ةّدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
لامعا نزوی  هدومع  يدعب  نم  ۀّـمئالا  هتقالع و  ۀـمطاف ع  هطویخ و  نیـسحلا ع  نسحلا ع و  هاتفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  هعفر  سابع  نبا 

انیلع نیضغبملا  انل و  نیبحملا 

اهباب یلع  ۀنجلا و  ۀنیدم  انأ  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا 
اهباب ّیلع  ۀّنجلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

نب میهاربا  نب  نامیلس  خیش  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  همالع  هیقف  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  دناهدرک  تیاور  يزودنقلا  یخلبلا  دمحم 

نب دّمحم  نب  میهاربا  رهاط  یبأ  نع  انذا  هَّللا  همحر  يوحنلا  لهـس  نب  دمحا  نب  دمحم  انربخا  ۀنجلا  ۀـنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق 
نب دیعس  نب  دمحم  حابراب و  يدزالا  بلاغ  نب  ناملـس  نب  قازرلا  دبع  ان  هَّللا  دیبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  رمع  ان  يولعلا  ییحی  نب  رمع 
یّلص ّیبّنلا  نع  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  هیبا  نع  یبأ  ینثدح  مامه  نب  باهولا  دبع  ان  ّیلع  نب  نسحلا  ینغلا  دبع  وبا  ان  لیبحرش 

اهباب نم  اهتأیلف  ۀّنجلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀّنجلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  نامیلس  خیش  و 

ّیلع ۀنجلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  هدنـسب  یلزاغملا  نبا 
اهباب نم  اهتأیلف  ۀنجلا  دارأ  نمف  اهباب 

اهباب یلع  هقفلا و  ۀنیدم  انأ  ثیدح 
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تسا هلمجنآ  زا  و 
اهباب ّیلع  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

وبا نیدلا  سمـش  هطب و  نباب  فورعملا  يربکعلا  ۀطب  نب  نادمح  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دـبع  وبا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  و 
هَّللا دبع  نب  هَّللا  ۀـمحر  ینانکلا و  قارع  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  يزوجلا و  نبا  طبـسب  فورعملا  یفنحلا  یلغزق  نب  فسوی  رفظملا 

هدومن دنس  نیاب  ثیدح  نیا  تیاور  هنع  لقن  ام  یلع  هطب  نبا  دناهدرک  تابثا  تیاور و  يدنسلا 
يرـصبلا رحب  نب  دیمحلا  دبع  انث  لاق  عاجـش  نب  عاجـش  روصنم  وبا  انث  لاق  ۀیحان  نب  هَّللا  دبع  انث  لاق  يوحنلا  مساقلا  نب  دمحم  رکب  وبا  انث 

اهباب ّیلع  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  نمحرلا  دبع  نع  لیهک  نب  ۀملس  انثدح  لاق  کیرش  انث  لاق 
هتفگ و ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رکذ  رد  اقباس  تعمس  امک  همالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  و 

اهباب ّیلع  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  اهباب و  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ۀیاور  یف 
هتفگ اقباس  تعمس  امک  هعیرشلا  هیزنت  رد  قارع  نبا  و 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا 
طخ و دع  بح  بط  رم  عن  هطب  نبا 

خلا ملعلا  ۀنیدم  انا  رخآ  هقفلا و  ۀنیدم  انا  ظفل  یف 
افنا تیرد  امک  هدرک  رکذ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ترابع  نیمهب  ۀعیرشلا  هیزنت  رصتخم  رد  يدنس  هَّللا  ۀمحر  و 

هناسل یلع  ۀمکحلا و  نازیم  انأ  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
533 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هناسل یلع  ۀمکحلا و  نازیم  انا  ثیدح 
يذبیم دناهدرک  تابثا  يذبیملا  يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیسح  نیدلا  لامک  یلازغلا و  دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و 

مکحب هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  بوسنم  ناوید  حرش  حتاوف  رد 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

تسروطسم و يذمرت  عماج  رد  هک 
هناسل ّیلع  ۀمکحلا و  نازیم  انا 

توکلم نطابب  دنـشاب  هجوتم  هک  تسبجاو  ناـفرع  قیحر  ناـبراش  ناـقیا و  قیرط  ناـبلاط  رب  تسروکذـم  یلازغ  ماـما  هیلقع  هلاـسر  رد  هک 
قبس ام  رخآ  یلا  نیلماکلا  بولطم  نیلصاولا  بوسعی  نینسحملا  ماما  نینمؤملا  ریما  ترضح  نطوم 

بابلا تنأ  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
اهباب نم  ّالا  ۀنیدملا  یتؤی  بابلا و ال  تنا  ۀنیدملا و  انا  ثیدح 

هتفگ و یتفلا  نیز  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  یمصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و 
یباعجلا ملـس  نب  رمع  نب  دمحم  انربخا  لاق  نادبع  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  انثدح  لاق  هَّللا  همحر  ۀـقثلا  اّیرکز  یبأ  نب  دـمحم  انربخا 
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نع یبأ  ینثدح  لاق  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  مسقلا  دـمحم  وبا  ینثدـح  لاق  رکب  وبا  ظفاحلا 
لاق لاق  مهنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هیبا  نع  رمع  هیبا  نع  دّمحم  هیبا  نع  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نع  هیبا 
ۀیعاو نذا  اهیعت  ۀیآلا و  هذه  یلع  تلزنا  یعتل و  کملعا  کیـصقا و  کیندا و ال  نا  ینرما  هَّللا  نا  ّیلعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

اهباب نم  الا  ۀنیدملا  یتؤی  بابلا و ال  تنا  ۀنیدملا و  انا  ّیلع و  ای  یملعل  ۀیعاولا  تناف 

یملع ۀنیدم  باب  وه  ثیدح 

ریما باـنج  قح  رد  هدوـمرف و  دوـخ  جارعم  رکذ  نا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  یثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
مالسلا هیلع  نینمؤملا 

یملع ۀنیدم  باب  وهف 
ای

یملع باب  وهف 
قفوم دـیؤملا  وبا  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  همالع  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هدومن و  داشرا 

بقانملا باتک  رد  یلزاغملا  نبا  دـناهدرک  تیاور  يزودـنقلا  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلـس  یخلبلا و  هنع  لقن  ام  یلع  یمزراوخلا  دـمحا  نب 
هتفگ

وبا ان  یناجدنکلا  یـسوم  نب  دـمحا  نب  نسحلا  دّـمحم  وبا  انربخا  ۀـّنجلا  کینارد  نم  كونردـب  لیربج  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوق 
لاق سابع  نبا  نع  حایتلا  یبأ  نع  جاجحلا  نب  ۀبعش  ان  ّیلع  نب  لبعد  یخا  ان  نیزر  نب  یلع  نب  لیعامـسا  ان  رافحلا  دّمحم  نب  لاله  حتفلا 
امف یناجان  ینمّلک و  یبر  يدی  نیب  ترـص  املف  هیلع  تسلجف  ۀّنجلا  نم  كونردـب  لیئربج ع  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 

یبرح کبرح  یملس و  کملس  ّیلع  ای  هل  لاقف  هیلإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هاعد  مث  یملع  ۀنیدم  باب  وهف  ّیلع  هملع  ّالا  ائیـش  ینملع 
يدعب نم  یتّما  نیب  ینیب و  ملعلا  تنا  و 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  و 
يدی نیب  ترص  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  حابصلا  یبأ  نع  هدنسب  یلزاغملا  نبا  جرخا 

یناجان ینمّلک و  ّیبر 
534 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یملع باب  وهف  اّیلع  هتملع  ّالا  ائیش  تملع  امف 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  زین  و 

كونردب لیئربج  یناتا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  حابّصلا  یبأ  نم  هدنسب  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوم  جرخا 
ای لاقف  هیلإ  هاعد  مث  یملع  باب  وهف  اّیلع  هتملع  ّالا  ائیـش  تملع  امف  یناجان  ینملک و  یبر  يدـی  نیب  ترـص  اّـملف  هیلع  تسلجف  ۀـّنجلا  نم 

یتّما نیب  ینیب و  امیف  ملعلا  تنا  یبرح و  کبرح  یملس و  کملس  ّیلع 

یملع باب  وه  ثیدح 

ریما بانج  قح  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هبطاخمب  نا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  یثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
مالسلا هیلع  نینمؤملا 
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یملع باب  وهف 
يزودنقلا میهاربا  نب  نامیلس  خیش  یخلبلا و  هنع  لقن  ام  یلع  ینادمهلا  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هدومرف و  داشرا 

هتفگ یبرقلا  ةدوم  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  دناهدرک  لقن  یخلبلا 
مکنا نمحرلا  دبع  ای  فوع  نب  نمحرلا  دبعل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  ۀـمرکع  نع 

ضرالا ریخ  مه  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  وه و  ییـصو و  یملع و  باب  وهف  ّیلع  نم  انا  ینم و  یخا و  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یباحـصا و 
امرک افرش و  ارصنع و 

یملع باب  یلع  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
يدعب نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ثیدح 

روصنم وبا  یملیدلا و  رادرهش  نب  هیوریش  عاجش  وبا  لثم  تنس  لها  ظاقیا  نیدقنم  مخافا  ظافح و  نیثدحم  رباکا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  و 
دبع یطویـسلا و  نیدـلا  لامک  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لـالج  ینادـمهلا و  نیدـلا  باهـش  نب  یلع  دیـس  یملیدـلا و  هیوریـش  نب  رادرهش 

ینمیلا و یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  یقتملاب و و  ریهـشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  الم  يراخبلا و  دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دـمحم  نب  باهولا 
نب نیدـلا  رون  یلیجعلا و  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  ملاع و  ردـص  دـمحم  يزاریـشلا و  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاـطع  نیدـلا  لاـمج 

ینادمه یلع  دیس  دناهدرک  لقن  تیاور و  يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلس  يونهکللا و  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  ینامیلسلا و  لیعامسا 
هتفگ و یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  رد 

قافن و هضغب  نامیا و  هبح  يدـعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  معلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع 
ةدابع ةدوم  ۀفار و  هیلإ  رظنلا 

نورشعلا عساتلا و  ثیدحلا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیعبسلا  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  و 
هّبح يدـعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ءادردـلا  یبأ  نع 

یطویس سودرفلا و  بحاص  هاور  ةدابع  هتدوم  ۀفار و  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و 
یملیدلا لاق  هتفگ و  هعونصم  یلآل  رد 

راطعلا فلخ  نب  یلع  نب  دّمحم  انث  یفقثلا  دیبع  نب  دمحا  انث  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  لضفلا  وبا  انا  جالحلا  دّـمحم  وبا  انا  ینادـیملا  انا  یبأ  انا 
هّدـج نع  هیبا  نع  سابعلا  نب  نمیهملا  دـبع  انث  بلاـط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  رفعج  نب  یـسوم  اـنث 

هَّللا لوسر  لاق  لاق  رذ  یبأ  نع  دعس  نب  لهس 
535 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفار هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هتفگ عماوجلا  عمج  رد  یطویس  زین  و 

رذ یبأ  نع  یملیدلا  ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع 
نوثالثلا نماثلا و  ثیدحلا  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  یف  یلج  لوق  رد  یطویس  زین  و 

قافن و هضغب  نامیا و  هّبح  يدـعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  یلع  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نا  ّرذ  یبأ  نع 
ۀفار هیلإ  رظنلا 

هتفگ و يرونا  ریسفت  رد  يراخب  باهولا  دبع  و 
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هبح يدـعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ءادردـلا  یبأ  نع 
سودرفلا بحاص  هاور  ةدابع  ةدوم  ۀفار و  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 
یبأ نع  یملیدلا  ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع 

هتفگ و ءافتکالا  باتک  رد  یباصو  میهاربا  رذ و 
نامیا هّبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 

سودرفلا دنسم  یف  یملیدلا  هجرخا  ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  و 
رشع نماثلا  ثیدحلا  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  نیعبرا  رد  ثدحم  نیدلا  لامج  و 

نامیا و هبح  يدـعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  ییدـه و  یملع و  باب  ّیلع  لاـق  ّهنا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  رذ  یبأ  نع 
قافن هضغب 

هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 
نم هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع ع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع  یملیدـلا  جرخا 

ۀفار هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  يدعب 
هتفگ و لاملا  ةریخذ  رد  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  و 

نیدلا رون  رذ و  وبا  هاور  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  هَّللا  همحر  یطویـسلل  ریبکلا  یف 
ینامیلس

هتفگ و ءافتکالا  باتک  نع  القن  میتی  ّرد  رد 
نامیا هبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 

سودرفلا دنسم  یف  یملیدلا  هجرخا  ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  و 
هتفگ نیلسرملا  دیس  تیبلها  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  و 

ۀفار هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
نورشعلا عساتلا و  ثیدحلا  هتفگ  نیعبسلا  باتک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  و 

هبح يدـعب  نم  هب  تلـسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ءادردـلا  یبأ  نع 
ةدوم ۀفار و  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و 

536 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سودرفلا بحاص  هاور  ةدابع 

هتفگ یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
ةدابع ۀفار  هیلإ  رظنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نیبم  یملع و  باب  ّیلع  هعفر  رذ  وبا 

یملع باب  تنأ  ثیدح 

هلا و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همیظع  لئاضف  رب  لمتشم  لیوط  ثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
نینمؤملا ریما  بانج  باطخب  نیرهاـطلا  هلا  هیلع و  هَّللا  تاولـص  باـنج  نآ  هک  تسعقاو  نا  رد  هدومن و  داـشرا  ار  نآ  ربیخ  حـتف  زور  ملس 

میعن وبا  یـشوکرخلا و  ّيروباسینلا  دمحم  نب  کلملا  دبع  دعـس  وبا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یملع و  باب  تنا  هدرک و  داشرا  مالـسلا  هیلع 
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فورعملا یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  یملیدلا و  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  یناهبـصالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا 
یناحلاصلا ییحی  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  ینادمهلا و  راطعلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  مزراوخ و  بطخاب 

نب نامیلـس  خیـش  لئالدلا و  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  یعفاشلا و  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  و 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  دینـش  دـیاب  دـشاب  ینعم  نیا  تبثم  هک  یتارابع  الاح  دـناهدرک  تیاور  يزودـنقلا  یخلبلا  میهاربا 
هَّللا دبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انثدح  نادمه  نم  ّیلا  بتک  امیف  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظافحلا  دّیـس  انثدح 

ۀباتک ینادمهلا  سودبع  نب 
نب لضفلا  نب  لضفلا  انثدـح  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نب  دـیز  دنـسم  نم  هنع  هَّللا  یـضر  ۀملـسم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  رهاط  وبا  خیـشلا  انربخا 
دیز نع  یبأ  ینثدح  ءالعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  میهاربا  ینثدح  يدلبلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لهـس  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  انثدـح  سابعلا 

ول ال ربیخ  تحتف  موی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نب 
ذخا و الا  نیملـسملا  نم  إلم  یلع  ّرمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتما  نم  فئاوط  کیف و  لوقی  نا 

نم نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  کثراو و  ینثرت  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا  کبسح  نکل  هب و  نوفشتسی  كروهط  لضف  کیلجر و  بارت  نما 
یتفیلخ ضوحلا  یلع  ادـغ  کنا  یّنم و  سانلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  ینید و  يدؤت  تنا  يدـعب  ّیبن  ّهنا ال  اـّلا  یـسوم 
نییورم ءاور  رون  نم  رباـنم  یلع  کتعیـش  نا  یتـما و  نم  ۀـّنجلا  لـخاد  لوا  تنا  ضوحلا و  یلع  دری  نم  لوا  تنا  نیقفاـنملا و  هنع  دوذـت 

یبرح کبرح  نوحمقم  مههوجو  ةدوسم  نوئمظم  ءامظ  كودع  نا  یناریج و  ۀّنجلا  یف  ادغ  نونوکیف  مهل  عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀضیبم 
کمحل يدلو و  كدلو  ّنا  یملع و  باب  تنا  يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرس  یتینالع و  کتینالع  يرس و  كرس  یملس و  کملس  و 

کینیع نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  قحلا  کعم و  قحلا  ّنا  یمد و  کمد  یمحل و 
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نا ۀـّنجلا و  یف  کترتع  کـنا و  كرـشبا  نا  ینرما  ّلـج  زع و  هَّللا  نا  یمد و  یمحل و  طـلاخ  اـمک  کـمد  کـمحل و  طـلاخم  ناـمیالا  و 
یلع هتدمح  ادجاس و  یلاعت  هناحبـس و  هل  تررخف  یلع  لاق  کل  بحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  یلع  ضوحلا  دری  رانلا ال  یف  كودع 

هلا هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دیس  نییبنلا و  متاخ  یلا  ینبجو  نآرقلا  مالسالا و  نم  ّیلع  هب  معنا  ام 
هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  همالع  و 

ینادمهلا هَّللا  دبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انربخا  ینادمهلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  یبتکلا  ۀکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  ینربخا 
هَّللا دبع  وبا  انثدح  سابعلا  نب  لضفلا  نب  لضفلا  انثدح  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نب  دیز  دنسم  نع  ۀملـس  نب  یلع  نب  نیـسحلا  رهاط  وبا  انثدح 
نع هیبا  نع  یلع  نب  دیز  نع  یبأ  ینثدح  لاق  ءالعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  میهاربا  ینثدح  يولبلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  انثدـح  لهـس  نب  دّـمحم 
نم فئاوط  کیف  لوقی  نا  الول  ربیخ  تحتف  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع  هّدـج 

لـضف کیلجر و  بارت  نما  ذـخا و  الا  نیملـسملا  نم  إلم  یلع  ّرمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتما 
يدعب یبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  کثراو و  ینثرت  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا  کبـسح  نکل  هب و  اوفـشتسیل  كروهط 

نا یتّما و  نم  ۀّنجلا  لخاد  لّوا  کنا  ضوحلا و  یلع  ادغ  کنا  ینم و  ساّنلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  نع  لتاقت  ینید و  يدؤت  تنا 
نینظم ءامظ  ادغ  كّودع  نا  یناریج و  ۀّنجلا  یف  ادغ  نونوکیف  مهل  عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀـضیبم  نورورـسم  رون  نم  ربانم  یلع  کتعیش 

تنا يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرس  یتینالع و  کتینالع  يرس و  كّرس  یملس و  کملس  یبرح و  کبرح  نیحمقم  مههوجو  ةدوسم 
کینیع و نیب  کـبلق و  یف  کـناسل و  یلع  قحلا  کـعم و  قحلا  نا  یمد و  کـمد  یمحل و  کـمحل  يدـلو و  كدـلو  نا  یملع و  باـب 

كودع نا  ۀّنجلا و  یف  کترتع  ّکنا و  كرـشبا  نا  ینرما  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا 
معنا ام  یلع  هتدمح  ادجاس و  یلاعت  هناحبـس و  هّلل  تررخف  ّیلع  لاق  کل  بحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  راّنلا ال  یف 
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مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیس  نییبّنلا و  متاخ  یلا  ینببح  نآرقلا و  مالسالا و  نم  ّیلع  هب 
هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 

لوسر یل  لاق  لاق  مهنع  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نبا  نع  هدج  نع  هیبا  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نع 
میرم نب  یسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  کیف  یتما  نم  فئاوط  لوقت  نا  الول  ربیخ  تحتف  موی  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

ۀلاقم کیف  تلقل 
538 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینثرت و کنم  انا  یّنم و  نوکت  نا  کبح  نکل  هب و  نوفـشتسی  كروهط  لضف  نم  کیلجر و  بارت  نم  اوذـخا  الا  ساّنلا  نم  إلمب  رمت  ـال 
ینم سانلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  یتّمذ و  يربت  تنا  يدعب  یبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  کثرا و 

کتعیـش نا  یتّما و  نم  ۀـّنجلا  لخاد  لّوا  تنا  ضوحلا و  یلع  دری  نم  لوا  تنا  نیقفانملا و  هنع  دوذـت  یتفیلخ  ضوحلا  یلع  ادـغ  تنا  و 
ّنا مههوجو و  ةدوسم  اران  دری  ادـغ  كودـع  نا  یناریج و  ۀـنجلا  یف  ادـغ  اونوکیف  مهل  عفـشا  یلوح  مههوجو  ۀـضیبم  رون  نم  رباـنم  یلع 

کمحل يدلو و  كدلو  نا  یملع و  باب  تنا  يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرس  یتینالع و  کتینالع  یملس و  کملس  یبرح و  کبرح 
طلاخ امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  کـینیع و  نیب  کـبلق و  یف  کـناسل و  یلع  قحلا  کـعم و  ّقحلا  نا  یمد و  کـمد  یمحل و 

کل و ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  رانلا ال  یف  كودع  ّنا  ۀـّنجلا و  یف  کترتع  ّکنا و  كرـشبا  نا  ینرما  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  یمد و  یمحل و 
یناحلاّصلا ظفاحلا  مامالا  هاور  کل  بحم  هنع  بیغی  ال 

ملاعلا ظفاحلا  مامالا  انربخا  لاق  دمحا  نب  نسحلا  انثدح  لاق  هیلع  یتءارقب  دافکنادب  فرعی  رصن  یبأ  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  انربخا  لاق  و 
رییغتب ةّوبنلا  فرـش  یف  دعـس  وبا  مامالا  اضیا  هاور  هدنـس و  رکذف  ّیلع  نب  دیز  یلا  هدنـسب  یناهفـصالا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ینابرلا 

کمدقتی و ۀّمالا  نم  دحا  سیس  یه  ةدایز  ظفللا و  یف  ریسی 
ریخ یلا  ینبجو  نآرقلاب  ینادـه  مالـسالاب و  ّیلع  معنا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  لاق  مث  ادـجاس  رخ  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  اـّیلع  نینمؤملا  ریما  نا 

الضفت هنم و  اناسحا  نیلسرملا  دیس  نیّیبنلا و  متاخ  ۀیربلا 
نم تاقثلا  ۀلجا  هاور  دق  بتارملا  ولع  لئاضفلا و  صئاصخ  بابـسا  لمتـشی  بقانملا و  باوبا  تاتـشا  هیف  لخدی  عماج  ثیدـح  اذـه  لوقا 

نامیالا یتنـس و  یلع  لتاقت  هظفل و  یملق  هطخ  امک  بابلا  اذـه  یف  هداریا  نم  دارملا  ۀـنملا و  لضفلا و  هّلل  ةاقتلا و  ۀـلدا  ةانع  ۀنـسلا و  لها 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم 

هّدج نع  هیبا  نع  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دیز  نع  هدنسب  یملیدلا  هیوریش  نب  رادرهش  نب  روصنم  وبا  ظافحلا  دیـس  انربخا  لاق  دمحا  نب  قفوم 
ام یتما  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نا  ول ال  ریبخ  تحتف  موی  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق  مهنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع 

لـضف کیلجر و  بارت  نما  ذـخا و  ّالا  نیملـسملا  نم  إلم  یلع  رمت  ثیحب ال  الاقم  مویلا  کیف  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراـصنلا  تلاـق 
يدعب ّیبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  کثراو و  ینثرت  کنم  انا  یّنم و  نوکت  نا  کبسح  نکل  هب و  نوفـشتسی  كروهط 

تنا نیقفانملا و  هنع  دوذت  یتفیلخ  ضوحلا  یلع  کنا  یّنم و  سانلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  ینید و  يّدؤت  تنا  یلع  ای 
لّوا

539 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهل عفشا  لوح  مههوجو  ۀضیبم  نییورم  ءاور  رون  نم  ربانم  یلع  کتعیش  ّنا  یتما و  نم  ۀّنجلا  یف  لخاد  لّوا  تنا  ضوحلا و  یلع  دری  نم 

نم طایس  یه  عماقملاب و  نوبرـضی  نوعمقم  نوحمقم و  مههوجو  ةدوسم  نیئمظم  أمظ  ادغ  کئادعا  نا  یناریج و  ۀنجلا  یف  ادغ  نونوکیف 
باب تنا  يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرس  یتینالع و  کتینالع  يرس و  كّرـس و  یملـس و  کملـس  یبرح و  کبرح  یلا  نیمحتقم  ران 

نامیالا کینیع و  نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  قحلا  کعم و  قحلا  ّنا  یمد و  کـمد  یمحل و  کـمحل  يدـلو و  كدـلو  نا  یملع و 
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یف كّودـع  ۀـنجلا و  یف  کترتع  تنا و  کنا  كرـشبا  نا  ینرما  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کـمحل و  طـلاخم 
نم یلع  همعنا  ام  یلع  هتدـمح  یلاعت و  هّلل  ادـجاس  تررخف  ّیلع ع  لاق  کل  بحم  هنع  بیغی  کل و ال  ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  راـنلا ال 

ملس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیس  نیّیبنلا و  متاخ  یلا  ینبّبح  نآرقلا و  مالسالا و 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

هدنـسب یملیدلا  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  یبأ  ظافحلا  دیـس  نع  یکملا  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوم  ءابطخلا  بطخا  دـیؤملا  وبا  جرخا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاـق  مهنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  نع  هدـج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نع 

یلع رمت  الاقم ال  کیف  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتما  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نا  الول  هَّللا  ةردقب  ربیخ  تحتف  موی  ملس 
کثراو و ینثرت  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا  کبسح  نکل  هب و  نوفشتسی  كروهط  لضف  کیلجر و  بارت  نم  اوذخا  ّالا  نیملسملا  نم  إلم 
یّنم و سانلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا  یتنـس و  یلع  لتاقت  ینید و  يدؤت  تنا  یلع  ای  يدعب  ّیبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا 

نم ۀـّنجلا  یف  لخاد  لّوا  تنا  یـضوح و  نع  نیقفاـنملا  دوذـت  تنا  ضوحلا و  یلع  دری  نم  لوا  تنا  یتفیلخ و  ضوحلا  یلع  ادـغ  کـنا 
ادغ كءادعا  نا  یناریج و  ادغ  نونوکیف  مهل  عفشا  یلوح  مههوجو  ۀضیبم  نییورم  ءاور  رون  نم  ربانم  یلع  کعابتا  کیبحم و  نا  یتّما و 

يرـس و كّرـس  یملـس و  کملـس  یبرح و  کـبرح  نیحمقم و  راـن  نم  طایـس  یه  عماـقملاب و  نوبرـضی  مههوجو  ةدوسم  نیئمظم  أـمظ 
قحلا نا  یمد و  کمد  یمحل و  کمحل  يدلو و  كدـلو  نا  یملع و  باب  تنا  يردـص و  ةریرـس  كردـص  ةریرـس  یتینالع و  کتینالع 

نا ینرما  هَّللا  ّنا  یمد و  یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  کـینیع و  نیب  کـبلق و  یف  کـناسل و  یلع  قحلا  کـعم و 
ّیلع لاق  کبحم  هنع  بیغی  ـال  کـضغبم و  ضوحلا  یلع  دری  ـال  راـّنلا  یف  كودـع  ۀـّنجلا و  یف  کـیبحم  کـترتع و  کـّنا و و  كرـشبا 
هَّللا یلص  نیلسرملا  دیس  نییبّنلا و  متاخ  یلا  ینببح  نآرقلا و  مالـسالا و  نم  هب  معنا  ام  یلع  هتدمح  یلاعت و  كرابت و  هّلل  ادجاس  تررخف 

ملس هلا و  هیلع و 

هنم یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  ثیدح 

نا رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  یثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
540 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قحب 
هنم یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع 

یمزراوخلا دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  یناهفـصالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ظافلا  قرط و  فالتخاب  ار  ثیدـح  نیا  هدومرف و  داشرا 
وبا یعفارلا و  عفار  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  لضفلا  نب  میرکلا  دبع  نب  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  مساقلا  وبا  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا 
هَّللا دبع  وبا  نیدلا  ماسح  یئومحلا و  دـیؤم  نب  دـمحم  نب  میهاربا  عماجملا  وبا  یعفاشلا و  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع 
نب نامیلس  یناعنصلا و  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  لئالدلا و  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  یّلحملا و  دمحا  نب  دیمح 
یلع نیرخآلا  نیلوالا و  دیس  دمحم  تیبلها  نیرهطملا  ۀبقنم  رکذ  باتک  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  دناهدرک  تیاور  يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا 

هتفگ هنع  لقن  ام 
ییحی نب  رهاد  یبأ  ینثدح  لاق  يزارلا  رهاد  نب  هَّللا  دبع  انثدح  لاق  ریرج  نب  دمحم  انثدح  لاق  یئاسّنلا  رفعج  نب  دـمحا  جرفلا  وبا  انثدـح 
همحل بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اذه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ۀیابع  نع  شمعالا  انثدـح  لاق  يرقملا  يرمحالا 

ریمأ ّیلع  اذـه  یعمـسا  يدهـشا و  ۀملـس  مأ  ای  لاق  يدـعب و  یبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یتم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم 
ةرخآلا یف  ینیدخ  ایندلا و  یف  یخا  یتیب  لها  نم  تاومالا  یلع  ّیصولا  هنم و  یتوا  يّذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملسملا و  دّیس  نینمؤملا و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 429 

http://www.ghadirestan.com


یلعالا مانّسلا  یف  یعم  و 
اذه ۀّمئالا  بذهم  ینابنا  هتفگ و  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  و 

نـسحلا نب  بیبح  انثدح  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انربخا  لاق  يرقملا  دمحا  نب  نسحلا  انربخا  لاق  دـهاّشلا  یلع  نب  دـمحم  انابنا  لاق 
روصنم نع  کیرـش  نع  یندملا  دابع  نب  لیعامـسا  انثدح  لاق  يرقنملا  ییحی  نب  ایرکز  انثدح  لاق  ینرقلا  بویا  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  لاق 

اهموی ناک  ۀملـس و  مأ  تیب  یتاف  شحج  تنب  بنیز  دنع  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  جرخ  لاق  هَّللا  دـبع  نع  ۀـمقلع  نع  میهاربا  نع 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تبثتساف  اّیفخ  اقد  بابلا  قدف  هنع  هَّللا  یضر  یلع  ءاج  نا  ثبلی  ملف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم 

هرطخ نم  غلب  يذلا  اذه  نم  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف  بابلا  هل  یتفاف  یموق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهل  لاقف  ۀملـس  مأ  هترکناف  قدلا 
یمصاعمب هاقلتاف  بابلا  هل  حتفا  ام 

بابلا ّنا  هَّللا  یـصع  دـقف  لوسّرلا  یـصع  نم  هَّللا و  ۀـعاط  لوسرلا  ۀـعاط  نا  بضغملاک  لاقف  سمالاب  هَّللا  باتک  نم  ۀـیآ  یف  تلزن  دـق  و 
اسح و عمسی  مل  اذإ  یتح  بابلا  یند  اضعب  ذخاف  بابلا  هل  تحتفف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  قرخلا  قزنلاب و ال  سیل  الجر 

ۀکرح و ال 
هتیجـس تقدص  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  معن  تلق  هنیفرعت  ملـس أ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخدف  نذاتـسا  يردخ  یلا  ترص 

نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاق  وه  يدهشا و  یعمسا و  یملع  ۀبیع  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  یتیجس و  نم 
541 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع هَّللا  یـضر  ّیلعل  اضغبم  هَّللا  یقل  مث  ماقملا  نکرلا و  نیب  ماع  فلا  دعب  نم  ماع  فلا  هَّللا  دبع  ادبع  ّنا  ول  يدهـشا  یعمـسا و  يدعب  نم 
منهج ران  یف  هیرخنم  یلع  ۀمیقلا  موی  هَّللا  هبکال 

قّزن شیط و  قزن و  هیف  قزن  لجر  شاـط و  اذإ  قزن  لاـقی  شئاـطلا  فیفخلا  قزنلا  دـعتم و  ریغ  ّبکا  هّبکل و  هباوص  هنع  هَّللا  یـضر  لاـق  و 
یف قرخ  شهد و  يأ  قرخ  هباـصا  شهدـلا و  نم  ضرـالاب  قزلف  فـیخ  اذإ  لازغلا  قرخ  نم  شهد  هیف  يذـّلا  قرخلا  وزنیل  هبرـض  هـسرف 

اهبوبه یف  ۀهج  یلع  مودی  ءاقرخ ال  حیر  ضرالا و  نم  اهمئاوق  عضاوم  دهاعتت  ءاقرخ ال  ۀـقان  ءاقرخ و  یه  قرخ و  وه  قرخ و  هیف  هملع و 
اذه ءالعلا  وبا  ینابنا  هتفگ و  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

دمحم انثدح  لاق  یئاسّنلا  رفعج  نب  دمحا  جرفلا  وبا  انربخا  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انربخا  لاق  يرقملا  دمحا  نب  نسحلا  انربخا  لاق 
نبا نع  ۀـیابع  نع  شمعالا  انثدـح  لاق  يرقملا  ییحی  نب  رهاد  یبأ  ینثدـح  لاق  يزارلا  ییحی  نب  رهاد  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  لاق  ریرج  نب 
نم نوراه  ۀـلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذـه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساـبع 

يدعب یبن  هنا ال  ریغ  یسوم 
ایندلا و یف  یخا  هنم  یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملـسملا و  دیـس  نینمؤملا و  ریما  ّیلع ع  اذـه  یعمـسا  يدهـشا و  ۀملـس  ّمأ  ای  لاق  و 

یلعالا مانسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  یندخ 
یلع تأرق  یقابلا و  دـبع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  انیلإ  بتک  هتفگ  نیوزقب  ملعلا  لـها  رکذ  یف  نیودـت  رد  یعفارلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  و 

هنم هعامسب  رمع  نب  فسوی 
نب مسقلا  انث  لماک  نب  رکب  وبا  انث  ناذاش  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  یلع  وبا  اـبنا  نوریخ  نب  نسحلا  نب  دـمحا  لـضفلا  وبا  اـنث  لاـق 
هَّللا لوسر  جرخ  لاق  هَّللا  دبع  نع  ۀمقلع  نع  میهاربا  نع  روصنم  نع  کیرـش  انث  دابع  نب  لیعامـسا  انث  زارحلا  ییحی  نب  ایرکز  انث  سابعلا 

نا ثبلی  ملف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اهموی  ناـک  ۀملـس و  مأ  تیب  یتا  شحج و  تنب  بنیز  تیب  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اهل  لاقف  ۀملـس  مأ  هترکنا  قدـلا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  تبثاف  افیفخ  اّقد  بابلا  قدـف  ّیلع  ءاج 
هَّللا باتک  نم  ۀیآ  یف  تلزن  دق  یمـصاعمب و  هاقلتا  بابلا و  هل  حـتفا  ام  هرطخ  نم  غلب  يذـّلا  اذـه  نم  هَّللا  لوسر  ای  تلاق  هل  یحتفاف  یموق 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یصع  نم  هَّللا و  ۀعاطک  لوسرلا  ۀعاط  ّنا  بضغملا  ۀئیهک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  اهل  لاقف  سمالاب  یلاعت 
یتح بابلا  یتداضعب  ذـخاف  بابلا  تحتفف  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  قلغ  قزنب و ال  سیل  الجر  بابلاب  نا  هَّللا  یـصع  دـقف 
معن تلاق  هنیفرعت  ۀملس أ  مأ  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخدف  نذاتسا  يردخ  یف  ترص  ۀکرح و  اسیسح و ال  عمسی  مل  اذإ 

همحل یتیجس و  نم  هتیجس  تقدص  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  هَّللا  لوسر  ای 
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يدهشا یعمساف و  يدعب  نم  نیطساقلا  نیقراملا و  نیثکانلا و  لتاق  وه  يدهشا و  یعمـساف و  یملع  ۀبیع  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم 
اضغبم یلاعت  هَّللا  یقل  مث  ماقملا  نکرلا و  نیب  ماع  فلا  ماع و  فلا  ملع و  فلا  هَّللا  دبع  ادبع  نا  ول  يدهشا  یعمـساف و  یتادع  مساق  وه  و 

تیبلا یف  نم  جعزی  الئل  بدا  قّدلا  فیفخت  مّنهج  ران  یف  ۀمیقلا  موی  هیرخنم  یلع  هَّللا  هّبکا  یترتع  بلاط و  یبأ  نب  یلعل 
یلاعت هَّللا  باـتک  نم  ۀـیآ  یف  تلزن  هلوق  دـیلا و  نم  راوسلا  عضوم  مصعملا  تبث و  تبثا و  لاـقی  نم  ّقد  هنا  فرع  يأ  قّدـلا  تبثا  هلوق  و 

هیلع و هَّللا  یّلص  ّیبنلا  تاجوز  ۀلیضف  یف  ةدراولا  تایالا  دیری  نا  نکمی  یمصاعمب و  هاقلتا  هلوق  هبسانی  باجحلا و  ۀیآ  هب  دیری  نا  نکمی 
قلغ لاقی  شاط و  يأ  قزنی  قزن  لاـقی  شاـیطلا  قزنلا  یلثم و  یف  ّیف و  ینعملا  نیریدـقتلا  یلع  هل و  باـبلا  حـتف  اهداعبتـسا  هبـسانی  ملس و 
يذ يأ  قلع  يذ  نم  لاقی  هیوه و  اذإ  هب  قلع  لاقی  نیعلاب  قلع  ظفللا و ال  نوکی  نا  زوجی  اریثک و  بضغی  يّذلا  قلغلا  بضغ و  يأ  لجّرلا 

فصو اّمم  اهبجعت  لایتخالا  ببس  نوکی  نا  زوجی  یتیـشم  یف  لاتخا  انا  اهلوق و  هتقو و  لوخدلا و  بدا  فرعی  هسفن  طباض  هنا  ینعی  يوه 
دارأ لاقی  هسح و  ءیشلا  سیسح  هب و  هفصو  نمل  بابلا  حتفب  اهجحبت  ببسلا  نوکی  نا  زوجی  هباب و  قادلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  هب 

جراوخلا نیقراملاب  هنع و  هَّللا  یضر  ّیلع  یلع  اوغب  نیّذلا  نیثکانلاب 
رافکلا نیطساقلاب  نیدلا و  نم  نوقرمی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساْقلا  اَّمَأ  یلاعت  لاق 
هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  و 

لضفلا وبا  انربخا  حتفلا  وبا  لاق  يذغاکلا  یطبنلا و  نبا  ناخیشلا  انربخا  يرغشاکلا  فسوی  نب  نامثع  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  رمعملا  انربخا 
ربخا هیوتـسرد  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  انربخا  ناذاش  نب  یلع  وبا  انربخا  الاق  یثیثرطلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  انربخا  رفظملا  وبا  لاق  نوریخ و  نب 
نیسح نب  نسح  انثدح  یمرضحلا  میـسق  نب  دمحم  رهاط  وبا  انثدح  هتخیـشم  یف  يوسفلا  یـسرافلا  نایفـس  نب  بوقعی  فسوی  وبا  ظفاحلا 

یّلص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  تباث  یبأ  نب  بیبح  نع  شمعالا  نع  یلسرلا  یسیع  نب  ییحی  ینثدح  ینرعلا 
یبن ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اذـه  ۀملـس  مـال  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ةرخآلا و ایندلا و  یف  یخا  هنم  یتوا  يّذلا  یباب  ییـصو و  یملع و  ءاعو  نیملـسملا و  دیـس  نینمؤملا و  ریما  یلع ع  اذه  ۀملـس  مأ  ای  يدـعب 
نیقراملا نیثکانلا و  نیطساقلا و  لتقی  یلع  الا  ماقملا  یف  یعم 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  قلخ  لثم  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  قلخ  نا  یف  نونامثلا  سداسلا و  بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  زین  و 
نب دمحم  انربخا  یمالسلا  یلع  نب  رـصان  نب  دمحم  لضفلا  نبا  ظفاحلا  نع  قشمدب  یجزالا  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  یبأ  نب  نسحلا  وبا  انربخا 

یلع
543 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انثدح یمیدکلا  نب  دمحم  انثدح  نایفـس  یبأ  نب  هَّللا  دبع  انثدح  فاوضلا  نب  نیـسحلا  وبا  انثدح  هَّللا  دبع  نب  دمحا  یمع  انث  هَّللا  دیبع  نب 
تیب نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیلع  جرخ  لاق  دیز  نب  دعس  نع  یعخنلا  کیرش  نع  دابع  نب  لیعامـسا  انثدح  ییحی  نب  ایرکز 
افیفخ اقد  بابلا  قدـف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاج  نا  ثبلی  ملف  هَّللا  لوسر  نم  اهموی  ناـک  ۀملـس و  مأ  تیب  لـخد  یتح  بنیز 

بابلا و هل  حتفا  ام  هرطخ  نم  غلب  يذلا  ام  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  یحتفاف  یموق  ۀملـس  مأ  ای  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تبثتـساف 
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نا هَّللا و  ۀعاطک  هَّللا  لوسر  ۀعاط  نا  بضغملاک  هَّللا  لوسر  اهل  لاقف  لج  زع و  هَّللا  باتک  نم  ۀیآ  سمالاب  ّیف  تلزن  دق  یمصاعمب و  هاقلا 
ذخاـف باـبلا  هل  تحتفف  تمقف  تلاـق  ؤـطاولا  عـطقنی  یّتـح  لخدـی  نکی  مل  هلوـسر و  هَّللا و  بـحی  قرخب  ـال  قزنب و  سیل  ـالجر  باـبلاب 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  اذه  معن  تلق  هنیفرعت  ملس أ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لخد  نذاتسا و  اّسح  عمسی  مل  اذإ  یتح  بابلا  یتداضعب 
ماع و فلا  هَّللا  دبع  لج  زع و  هَّللا  دابع  نم  ادبع  نا  ول  يدهـشا  یعمـساف و  یملع  ۀبیع  وه  یمدـک و  همد  یتیجـس و  هتیجـس  تقدـص  لاق 

ران یف  ۀمیقلا  موی  هیرخنم  یلع  لج  زع و  هَّللا  هبتک  هترتع  ّیلعل و  اضغبم  لج  زع و  هَّللا  یقل  مث  ماقملا  نکرلا و  نیب  ماع  فلا  دعب  ماع  فلا 
منهج

هدروآ دوخ  دانساب  هنع  لقن  ام  یلع  نیطمسلا  دئارف  رد  یئومح  دمحم  نب  میهاربا  لقنلا و  لها  دنع  روهشم  هدنس  نسح  ثیدح  اذه  تلق 
نم همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  ۀملس  مال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع 

یملع ۀبیع  ییصو و  نیملسملا و  دیس  نینمؤملا و  ریما  ّیلع  اذه  ۀملـس  مأ  ای  يدعب  یبن  ّهنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  یمد و 
نیثکانلا نیقراملا و  نیطساقلا و  لتقی  یلعالا  مانسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخا  هنم  یتوا  يذلا  یباب  و 

هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 
اهنع یلاعت  هَّللا  یضر  ۀملس  مأ  تیب  یف  وه  لاق و  هنا  ملس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نع  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 
هَّللا یّلـص  لاق  مث  يدعب  نم  یبن  ینا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه 

ایندلا و یف  یخا  هنم  یتوا  يذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملسملا و  دیس  نینمؤملا و  ریما  یلع  اذه  یعمسا  يدهشا و  ۀملـس  مأ  ای  ملـس  هیلع و 
یلعالا مانسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  یندخ 

هتفگ ریغص  عماج  هیشاح  رد  ینفح  دمحم  خیش  و 
یملع ءاعو  يأ  یملع  ۀبیع  هلوق 

هیدن هضور  رد  ینامیلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  تالکـشملا و  کف  یف  هیلإ  جاتحت  ۀباحـصلا  تناک  اذـل  ملعلا و  ۀـنیدم  هناف  هل  ظفاحلا 
یف هَّللا  همحر  دیمح  ۀمالعلا  هیقفلا  رکذ  هتفگ 

544 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یضم و امیف  هرکذن  مل  ام  رکذ  هنا  الا  هانقس  امک  فوتسی  مل  جراوخلا و  یف  تایاورلا  نم  اضعب  هحرش 

موقلا نم  لجر  هیلإ  ضهن  هثیدح  یضقنا  املف  مزمز  ریفش  یلع  سانلا  ثدحی  ۀکمب  اسلاج  سابع  نبا  ناک  لاق  سابع  نبا  یلا  هدنـسب  رکذ 
تئج ینا  سابع  نب  ای  لاق  کل  ادـب  اّمع  لس  مکنم  هَّللا  مصع  نم  ّالا  ملاظ  ّلک  ناوعا  لاـق  ماـشلا  لـها  نم  لـجر  ینا  ساـبع  نب  اـی  لاـقف 

امع لس  کما  کتلکث  هل  لاقف  ناضمر  مایـص  ّجـح و ال  ۀـلبقب و ال  اورفکی  مل  هَّللا  ّالا  هلا  ـال  لـها  هلتق  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  نع  کـلاسا 
ملع نا  کحیو  لاقف  هلاعف  ّیلع و  رما  یل  جرختل  کتیتا  نکل  ةرمع و  ّجـحل و ال  صمح  نم  برـضا  کتئج  ام  هَّللا  دـبع  اـی  لاـق  کـینعی 

بولقلا هب  رقت  لمتحی و ال  بعص ال  ملاعلا 
نا یلا 

لوسر ّنا  هتنیاع  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمس  يذلا  كربخا  یتح  سلجاف  یماشلا  باطخ  یف  لاق  هنا  سابع  نبا  نع  لقن 
اذإ اوناکف  نینمؤملا  نم  ةرـشع  ةرـشع  وعدـی  ناـک  سیحلا و  هتمیلو  تناـک  ملواـف و  شحج  تنب  بنیز  جوزت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  ههجو و  یف  رظنلا  اوهتـشا  هثیدح و  یلا  اوسناتـسا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  یبن  ماعط  نم  اوباصا 

ای هناحبـس  هَّللا  لزناف  نینمؤملا  يذا  هرکی  ناک  شحج و  تنب  بنیز  سرعب  دهع  بیرق  ناک  هنال  لزنملا  هل  ولخی  هنع و  اوففخی  نا  یهتـشی 
َو ال اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  ُهانِإ  َنیِرِظان  َْریَغ  ٍماعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 

ِقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْسَی  ُهَّللا ال  َو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ٍثیِدَِحل  َنیِِسنْأَتْسُم 
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مایا و ۀعبـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثکمف  اوجرخی  نا  اوثبلی  مل  مهیبن  ماعط  نم  اوباصا  اذإ  ساّنلا  ناـک  ۀـیآلا  هذـه  تلزن  اـملف 
راهّنلا و یلاعت  املف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اهموی  اهحبـص و  اهتلیل و  تناک  ۀـّیمأ و  تنب  ۀملـس  مأ  تیب  یلا  لوحت  مث  اهیلایل 

یحتفا یموق و  ۀملـس  مأ  ای  لاقف  ۀملـس  مأ  هترکنا  هقد و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  فرعف  افیفخ  اـقد  هقدـف  باـبلا  یلا  ّیلع  یهتنا 
عاطا دقف  لوسرلا  عطی  نم  بضغملا  ۀئیهک  هَّللا  یبن  اهل  لاقف  ینـساحم  یلا  رظنی  نا  هرطخ  نم  غلب  يّذلا  اذـه  نم  هَّللا  لوسر  ای  تلاق  بابلا 

هنا ۀملـس  مأ  ای  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  لجعلاب  قزنلاب و ال  قرخلاب و ال  سیل  الجر  بابلاب  ناـف  باـبلا  حـتفا  یموق و  هَّللا 
دق اهنا  ریغ  بابلاب  نم  يردت  یه ال  ۀملـس و  مأ  تماقف  ءطولا  هنع  بیغی  یتح  رادلا  لخاد  بابلا و ال  حـتافب  سیلف  بابلا  یتداضعب  ذـخا 
یلع کـسما  تحتفف و  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  لـجرل  خـب  خـب  لوقت  یه  باـبلا و  وحن  تشمف  حدـملا  تعنلا و  تظفح 

معلص یبّنلا  یلع  ملسف  لخدف  بابلا  یلع  حتف  اهردخ و  ۀملس  مأ  تلخدف  ءطولا  هیلع  یفخ  یتح  امئاق  لزی  ملف  بابلا  یتداضعب 
545 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  اذه  ۀملـس  مأ  ای  تقدص  لاق  ّیلع ع  اذه  هل  ائینه  معن و  تلاق  هنیفرعت  له  ۀملـس  مال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لاقف 
نینمؤملا و ریما  ّیلع  اذه  یمهفا  یعمـسا و  ۀملـس  مأ  ای  يدعب  ّیبن  هنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  اذه  یمد و  همد  یمحل و  همحل 

اینّدلا یف  یخا  یتّما  نم  ءایحالا  یلع  ۀفیلخلا  یتیب و  لها  نم  تاومالا  یلع  ّیصولا  هنم و  یتوا  يّذلا  یباب  یملع و  ۀبیع  نیملـسملا و  دّیس 
ای یّنع  تجّرف  یماّشلا  لاقف  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاقی  ّهنا  ۀملس  مأ  ای  يدهـشاف  یلعالا  مانـسلا  یف  یعم  ةرخآلا و  یف  ینیرق  و 

همالک یهتنا  ملسم  ّلک  یلوم  يالوم و  اّیلع  نا  دهشا  سابع  نب 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  و 

اذه ۀملس  مأ  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  امهدهاجم  ییحی و  نع  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوم  جرخا 
ریما ّیلع  اذـه  يدهـشا  یعمـسا و  ۀملـس  مأ  اـی  يدـعب  یبن  ـال  ّهنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  وه  یمد و  همد  یمحل و  همحل  یلع 

یلعالا مانسلا  یف  یعم  اذه  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  یخا  اذه  هنم و  یتوا  يّذلا  یباب  اذه  یملع و  ۀبیع  اذه  نیملسملا و  دیس  نینمؤملا و 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  زین  و 

تنب بنیز  تیب  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  لاـق  دوعـسم  نبا  نع  ۀـمقلع  نع  یعّخنلا  میهاربا  نع  ینیومحلا  جرخا 
نم همد  یمحل و  نم  همحل  هیّبحأ  یلع  اذـه  ۀملـس  ّمأ  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ّیلع  ءاجف  اهموی  ناـک  ۀملـس و  ّمأ  تیب  یتا  شحج و 

یتنـس و ییحم  یئادـعا و  مصاق  وه  يدـعب و  نم  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکاّنلا و  لـتاق  هنا  يدهـشا  یعمـسا و  یملع و  ۀـبیع  وه  یمد و 
هّبکا یترتع  ّیلعل و  اضغبم  یلاعت  هَّللا  یقل  ماقملا و  نکّرلا و  نیب  ماع  فلط  ماع  فلا  ماع و  فلا  هَّللا  دـبع  ادـبع  نا  ول  يدهـشا  یعمـسا و 

ۀمیقلا موی  مّنهج  یف  هیرخنم  یلع 
نآ مالک  نا  رد  هک  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ماظن  زجعم  مالک  یملع  ۀبیع  فصو  صوصخ  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  دـیؤم  و 

هدومن داشرا  نآ  هلمج  رد  هدومرف و  نایب  دوخ  هیلاع  تافص  ضعب  بانج 
ملحلا ۀبوا  انا  ملعلا  ۀبیع  انا 

یلع لئالدـلا  حیـضوت  باتک  زا  متـسب  دـص و  هجو  رد  اقباس  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  ماقمیلاع  ماما  نآ  مامـضنا  قئاقح  مـالک  نیا  و 
فـصو رد  بانج  نآ  هبطخ  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبطخ  تسنآ  دیؤم  زین  عجاریلف و  هدـش  لوقنم  لئاضفلا  حـیجرت 

نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  دمحم  لآ 
هملع ۀبیع  هرما و  ءاجل  هرس و  عضوم  مه 

هتفگ و هچنانچ  هدومن  رکذ  راصتخاب  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  ار  هبطخ  نیا  هدومرف و  داشرا 
مه ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  رکذی  نیفـص  نم  هفارـصنا  دعب  هتبطخ  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لاق  ۀغالبلا  جهن  یف 
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بهذا هرهظ و  ءانحنا  ماقا  مهب  هنید  لابج  هبتک و  فوهک  همکح و  لئوم  هملع و  ۀبیع  هرما و  ءاجل  هرس و  عضوم 
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نیدلا ساسا  مه  ادبأ  هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  دحا و ال  ۀّمالا  هذه  نم  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآب  ساقی  هضئارف ال  داعترا 
هلها یلا  قحلا  عجر  ذإ  نالا  ۀثارولا  ۀیصولا و  مهیف  ۀیالولا و  صئاصخ  مهل  یلاتلا و  قحلی  مهب  یلاغلا و  ءیفی  مهیلإ  نیقیلا  دامع  و 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  زین  هلقتنم و  یلا  لقن  و 
هَّللا دسا  ّنجلا  سنالا و  یلوم  انالوم و  نیّدلا  بوسعی  نیلّجحملا و  رغلا  دئاق  نیقتملا و  ماما  نینمؤملا و  ریما  ۀبطخ  نم  ۀـغالبلا و  جـهن  یف 

نیفـص نم  هفارـصنا  دعب  ادمرـس  ایقاب  ارثاکتم  ایمانتم  ادئازتم  ادبا  امئاد  هدالوا  نم  ۀّمئالا  یلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بلاغلا 
ماقا مهب  هنید  لابج  هبتک و  فوهک  همکح و  لئوم  هملع و  ۀبیع  هرما و  ءاجل  هّرـس و  عضوم  مه  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  ینعی  اهنم 
هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم  لاب  ساقی  روبثلا ال  اودصح  رورغلا و  اوقـس  روجفلا و  اوعرز  نیقفانملا  یف  اهنم  هضئارف  داعترا  بهذا  هرهظ و  ءانحنا 

قحلی مهب  یلاغلا و  ءیفی  مهیلإ  نیقیلا  دامع  نیّدـلا و  ساـسا  مه  ادـبأ  هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  ـال  دـحا و  ۀـمالا  هذـه  نم  هلا  و 
هلقتنم یلا  لقن  هلها و  یلا  ّقحلا  عجر  ذإ  نآلا  ۀثارولا  ۀیصولا و  مهیف  ۀیالولا و  قح  صئاصخ  مهل  یلاتلا و 

بانج داشرا  تسنآ  دیؤم  زین  و 
هملع ۀبیع  نحن  میقتسملا و  طارّصلا  نحن  هَّللا و  باوبا  نحن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

دش دهاوخ  لوقنم  هَّللا  ءاش  نا  بیرقنع  دادساب  داشرا  نیا  و 

هنم یتوا  يذلا  یباب  وه  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
ۀمایقلا موی  ینحفاصی  نم  لوا  یب و  نما  نم  لّوا  اذه  ثیدح 

ترضح نآ  قح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدیدع  لئاضف  رکذ  دعب  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک 
مسقلا وبا  یناهبصالا و  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  نیثدحملا  زارط  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هنم و  یتوا  يذلا  یباب  وه  دناهدومرف و 

نبا دـناهدرک  تیاور  یعفاشلا  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  رکاـسع و  نباـب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  بقانملا  باتک  رد  هیودرم 

ۀنتف نوکتـس  لاق  سابع  نبا  نع  يدسالا  ۀیابع  نع  شمعالا  نع  یبأ  ینثدح  لاق  رهاد  نب  هَّللا  دبع  انثدـح  لاق  دـمحا  نب  نامیلـس  انثدـح 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  یناف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هَّللا و  باتک  نیتلـصخب  هیلعف  مکنم  دـحا  اهکردا  ناف  وا  اـهکردا  نمف 

قحلا و نیب  قرفی  ۀّمالا  هذه  قوراف  وه  ۀـمیقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لّوا  یب و  نما  نم  لوا  اذـه  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دـیب  ذـخا  وه  لوقی و 
هنم یتوا  يذلا  یباب  وه  ربکالا و  قیدصلا  وه  ۀملّظلا و  بوسعی  لاملا  نینمؤملا و  بوسعی  وه  لطابلا و 

ۀنتفلا دنع  ۀعباتملاب  ّیلع  صیصخت  یف  نوعبرالا  عباّرلا و  بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  و 
مـسقلا وبا  انربخا  ظـفاحلا  مسقلا  وبا  اـنربخا  ةدعـسم  مسقلا  وبا  اـنربخا  یـضاقلا  هَّللا  ۀـبه  نب  دـمحم  رـصن  وبا  ماـشلا  یتفم  ۀـمالعلا  اـنربخا 

ةدعسم مسقلا  وبا  انربخا  يدنقرمسلا 
547 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انثدح يزارلا  رهاد  نب  هَّللا  دبع  انثدح  ریـشب  نب  دیعـس  نب  یلع  انثدح  يدع  نب  دـمحا  وبا  انربخا  یـسرافلا  ورمع  نب  نمحرلا  دـبع  انربخا 
یناف بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هَّللا و  باتک  نیتلـصخب  مکیلعف  مکنم  اهکردا  نمف  ۀـنتف  نوکتـس  لاق  سابع  نبا  نع  ۀـیابع  نع  شمعالا  نع  یبأ 
ۀّمالا هذـه  قوراف  وه  ینحفاـصی و  نم  لوا  یب و  نما  نم  لّوا  اذـه  لوقی  وه  ّیلع و  دـیب  ذـخا  وه  ملـس و  هَّللا و  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 
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یتفیلخ وه  هنم و  یتوا  يّذلا  یباب  وه  ربکالا و  قیدـصلا  وه  نیملاظلا و  بوسعی  لاملا  نینمؤملا و  بوسعی  وه  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی 
يدعب نم 

ۀطح باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ثیدح 

حضاو و يواخس  ظفاح  مالک  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  نآ  ندوب  دیؤم  هک  ۀّطح  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع ع  ثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
نب یلع  دیس  یملیدلا و  رادرهش  نب  هیوریش  عاجش  وبا  ینطقرادلا و  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تسحئال و 
نب دمحا  يراخبلا و  دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دمحم  نب  باهولا  دبع  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ینادـمهلا و  باهش 

سوردـیعلا هَّللا  دـبع  نب  خیـش  نب  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  یقتملا و  نیدـلا  ماسح  نب  یلع  الم  یکملا و  رجح  نباـب  فورعملا  یلع  نب  دـمحم 
ملاع و ردص  دمحم  یـشخدبلا و  ناخدمتعم  نب  دـمحم  ازرم  یعفاشلا و  یقالوبلا  يزیزعلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  ینمیلا و 

تیاور يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  یلیجعلا و  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  یناعنـصلا و  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم 
هتفگ رابخالا  سودرف  رد  یملید  دناهدرک 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀّطح  باب  ّیلع  سابع  نبا 
هتفگ و سودرفلا  ۀضور  رد  ینادمه  یلع  دیس  و 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هلخد  نم  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالسلا  هیلع  لاق  لاق  هنع 
هتفگ یبرقلا  یف  ةدوملا  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  و 

نم انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀّطح  باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 
ارفاک ناک  هنع  جرخ 

نوثالثلا عساتلا و  ثیدحلا  هتفگ  یلع  لئاضف  یف  یلجلا  لولقلا  هلاسر  رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 
ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀّطح  باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  سابع  نبا  نع 

دارفالا یف  ینطقرادلا  هجرخا 
هتفگ ریغص  عماج  رد  یطویس  زین  و 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  ّیلع 
هتفگ يرونا  ریسفت  رد  يراخب  باهولا  دبع  سابع و  نبا  نع  دارفالا  یف  طق 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  هنعو 
سودرفلا بحاص  هاور 

نوثالثلا عبارلا و  ثیدحلا  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  ثیداحا  رکذ  رد  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  و 
هنم جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀـطح  باب  ّیلع  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  سابع  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادـلا  جرخا 

ارفاک ناک 
ۀطح باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 

548 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم 

هتفگ و يوبن  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  ساّبع و  نبا  نع  دارفالا  یف  طق 
هنم جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀّـطح  باب  ّیلع  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا  سابع  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادـلا  جرخا 
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ارفاک ناک 
قیرط يأ  ۀّطح ) باب  ّیلع   ) هتفگ رینم  جارس  رد  يزیزع  و 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم 
هتفگ رینم  جارس  رد  يزیزع  و 

( ۀطح باب  ّیلع  )
ایاطخلا ّطح  قیرط  يأ 

( ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  )
نیعـضاوتم بابلا  مهلوخد  لیئارـسا  ینبل  لعج  امک  یلاعت  هنا  يأ  يوانملا  لاق  هتفلاخم و  نع  رجّزلا  هعابتا و  یلع  ثحلا  دارملا  نا  لمتحی 

ٌۀَّطِح اُولُوق  َو  یلاعت  هلوق  یلا  راشا  یمقلعلا  لاق  ها و  حدملا  ۀیاهن  اذـه  نارفغلل و  اببـس  ّیلع  يدـهی  ءادـتهالا  لعجا  نارفغلل  اببـس  نیعـشاخ 
ْمُکایاطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن 

هلاوحا و یف  هعبت  هیدـهب و  هب  يدـتها  يدـتقا و  نم  هنع و  هَّللا  یـضر  یلعف  انرما  وا  انتلئـسم  ینعم  یلع  تعفترا  انبونذ و  اّنع  طح  اولوق  يأ 
هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  یشخدبلا  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  و  سابع ) نبا  نع  دارفالا  طق   ) نامیالا لماک  انمؤم  ناک  هلاوقا 

انمؤم و ناک  هیف  لخد  نم  ۀّطح  باب  یلع  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادلا  جرخا 
ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم 

هتفگ و یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 
ناک هنم  لخد  نم  ۀـطح  باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دارفـالا  یف  ینطقرادـلا  جرخا 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و 
هتفگ  هیولع  هفحت  حرش  هیدن  هضور  رد  ینامیلا  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  و 

ایرف ائیش  هتلق  امیف  تأت  ملف  تئش  امب  حدملا  نم  لق 
ایبعشا امور  هددعاف  یلعلا  یف  هواش  ینادی  مار  نم  ّلک 

هحدم یف  تئش  ام  لقف  لاجرلا  ۀلمک  ۀلیضف  لک  یف  ذب  لامک و  لک  زرحا  هنا  تفرع  دق  اذإ  لاق  هناک  هلئاضف  نم  مدقت  امل  ۀکلذفلاک  هذه 
دوجلاب يدتقی و  هب  يّذلا  اهماما  هناف  ةداهزلاب  ۀّیربلا و  لاطبا  نم  هقبس  ام  یسنا  ّهناف  ۀعاجـشلاب  ۀّیلعلا و  اهتبتر  غلب  هناف  ةدابعلاب  هحدمت  ناک 

یف کبیعی  نلف  ناسللا  هب  قلطنا  ام  هتافـص  یف  لقف  اهئارما  مادقم  اهئاول و  لماح  وه  الا و  ۀلیـضف  الف  ۀلمجلاب  یهتنملا و  هیف  هیلإ  يّذلا  هناف 
نب دمحا  نیثدحملا  ماما  لاق  دق  انل و  رـصحنت  فیک  اقباس و  هیلإ  انرـشا  دـق  امک  هلئاضف  راصحنا  مدـع  یلا  ةراشا  هذـه  یف  ناسنا و  کلذ 
غلبم تغلب  تبرغ و  تقرش و  دق  ۀنسلا  بتک  نا  ملع  دق  مالسلا و  هیلع  ّیصولل  تبث  ام  لثم  ۀحیحـصلا  لئاضفلا  نم  دحال  تبث  ام  هنا  لبنح 

امک ندبلا  نم  سارلا  ۀلزنمب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  نم  هنا  کلذ  نمف  اقباس  هدرون  مل  ام  یلا  رشنل  اهرصح و  نکمی  الف  حایرلا 
ۀلزنمب یّنم  ّیلع  معلـص  هنع  امهنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نب  ثیدـح  نم  سودرفلا  دنـسم  یف  یملیدـلا  ءاربلا و  ثیدـح  نم  بیطخلا  هجرخا 

یندب نم  یسار 
امک ۀطح  باب  هنا  کلذ  نم  و 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  ّیلع  معلص  هنع  سابع  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادلا  هجرخا 
رد یلیجع  رداقلا  دبع  نب  دمحا  و 

549 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
* جرخی نم  رفاک  نمومف و  جلی * نم  ۀطح  باب  كاذ  هتفگ و  لاملا  ةریخذ 
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ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نا  ینطقرادلا  جرخا 
هتفگ ریغصلا  عماجلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  و 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح  باب  ّیلع 
هتفگ یبرقلا  ةدوم  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  سابع و  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادلل 

ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نم  ۀطح  باب  ّیلع  هعفر  سابع  نبا 
نوثالثلا عبارلا و  هتفگ  قعاوصلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 

جرخ نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نم  ۀطح  باب  ّیلع  لاق  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نا  سابع  نبا  نع  دارفالا  یف  ینطقرادلا  جرخا 
ارفاک ناک  هنم 

نیدلا باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ثیدح 

خیش ینادمه و  یلع  دیس  یملید و  رادرهش  نب  هیوریش  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نیّدلا و  باب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
ثیدحلا هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبسلا  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  دناهدرک  تیاور  یخلب  نامیلس 

نوعبرالا
ناک هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نم  نیّدلا  باب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  هنع 

سودرفلا بحاص  هاور  ارفاک 
تادیؤم هلمج  زا  هدروآ و  ظافلا  نیمهب  زین  ار  ثیدح  نیا  هدومن و  دراو  امامت  ار  نیعبـسلا  باتک  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  خیـش  و 

ریما باـنج  لـئاضف  رکذ  رد  مـالک  نا  رد  هدرک و  اـشنا  ارنآ  نیفـص  برح  رد  هک  شیرحلا  تـنب  ریخلا  مأ  مـالک  تسفیرـش  ثیدـح  نـیا 
رمع وبا  هدینادرگ  دوخ  نید  باب  ار  بانج  نآ  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  هدومن  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هَّللا دبع  ۀیواعم ) یلع  شیرح  تنب  ریخلا  مأ  دوفو   ) هتفگ هنامجلا  باتک  رد  دیرفلا  دقعلا  باتک  رد  یبطرقلا  هبر  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

هملعا اهلحرب و  یقرابلا  ۀقارس  نب  شیرحلا  تنب  ریخلا  ّمأ  هیلإ  لمحی  نا  ۀفوکلاب  هیلإ  یلا و  ۀیواعم  بتک  لاق  یبعـشلا  نع  یناّسغلا  رمع  نب 
ۀلتعم ۀعاط و ال  نع  ۀغئاز  ریغف  انا  اما  تلاقف  هباتک  اهأرقاف  اهیلإ  بکر  هباتک  هیلع  درو  املف  هیف  اهلوقب  ارش  رـشلاب  اریخ و  ریخلاب  هیزاجم  ینا 

نینمؤملا ریما  نا  ریخلا  مأ  ای  اهل  لاق  اهتقرافم  دارأ  اهعیـش و  املف  يردـص  یف  جـلتخت  رومال  نینمؤملا  ریما  ءاقل  بحا  تنک  دـقل  بذـکب و 
یتفرعم کسیؤی  لطابب و ال  كّرسا  نا  یب  كّرب  کعمطی  اذه ال  ای  تلاق  كدنع  یل  امف  ارش  رـشلاب  اریخ و  ریخلاب  ینیزاجی  هنا  یلا  بتک 
هؤاسلج هدـنع  عبارلا و  مویلا  یف  اهلخدا  مث  مرحلا  عم  اهلزناف  ۀـیواعم  یلع  تمدـق  یّتح  ریـسم  ریخ  تراـسف  قحلا  ریغ  کـیف  لوقا  نا  کـب 

ای تلاق  مسالا  اذـهب  ینتوعد  ام  قحب  ریخلا  ّمأ  ای  مالـسلا  کیلع  اهل و  لاقف  هتاکرب  هَّللا و  ۀـمحر  نینمؤملا و  ریما  ای  کیلع  مالّـسلا  تلاـقف 
ریخ و یف  نینمؤملا  ریما  ای  لزا  مل  تلاق  كریـسم  یف  تنک  فیک  ۀـلاخ و  ای  کلاح  فیکف  تقدـص  لاق  باتک  لجا  ّلـکل  نینمؤملا  ریما 

كدیعی نینمؤملا  ریما  ای  تلاق  مکب  ترفظ  یتین  نسحب  ۀیواعم  لاق  قیفر  کلم  دنع  قینا  سلجم  یف  اناف  کیلإ  ترص  یتح  ۀیفاع 
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لبق هتدوز  نکا  مل  تلاق  رـسای  نب  رامع  لتق  ذإ  کمالک  ناک  فیک  انیربخا  اندرا  اذـه  سیل  لاق  هتبقاع  يذوت  ام  لاقملا و  ضحد  نم  هَّللا 
یلا ۀـیواعم  تفتلاف  تلعف  کلذ  ریغ  الاقم  کل  ثدـحا  نا  تببحا  ناف  ۀـمدصلا  دـنع  یناسل  اهثفن  تاملک  تناـک  اـمنا  دـعب و  هتیور  ـال  و 

نیربئز نیدرب  نیب  اهب  ّیناک  لاق  تاه  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  اهمالک  ضعب  ظفحا  انا  مهنم  لجر  لاـقف  اـهمالک  ظـفحی  مکیا  لاـقف  هئاـسلج 
ْمُکَّبَر اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  لوقت  هتقـشقش  یف  ردهی  لحفلاک  یه  ةریفـضلا و  رـشتنم  طوس  اهدیب  کمرا و  لمج  یلع  یه  جیـسّنلا و  یفیثک 

ٌمیِظَع  ٌءْیَش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ 
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نع ارارقا  هَّللا  مکمحر  نودیرت  نیاف  ۀمهلدم  ءاّمغ  یف  مکعدی  مل  ملعلا و  عفر  لیبسلا و  نیب  لیلّدلا و  نابا  ّقحلا و  مکل  حضوا  دـق  هَّللا  ّنا 
َمَْلعَن یَّتَـح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  لوقی  هؤاـنث  لـج  هَّللا  متعمـس  اـما  قـحلا  نع  ادادـترا  مأ  مالـسالا  نع  ۀـبغر  مأ  فـحزلا  نم  ارارف  مأ  نینمؤـملا  ریما 

َنیِِرباَّصلا  َو  ْمُْکنِم  َنیِدِهاجُْملا 
ۀمزا بر  ای  كدـیب  ۀـبغرلا و  ترـشتنا  نیقیلا و  فعـض  ربصلا و  لیع  دـق  ّمهّللا  لوقت  یه  ءامّـسلا و  یلا  اهـسار  تعفر  مث  مکرابخا  ولبن  و 

لداعلا و مامالا  یلا  هَّللا  مکمحر  اومله  هلها  یلا  قحلا  ددرا  يدـهلا و  یلع  بولقلا  فلا  يوقتلا و  یلع  ۀـملکلا  اـهب  ّمهّللا  عمجاـف  بولقلا 
تلاق مث  سمـش  دبع  ینب  تاراث  كردـیل  ۀـلفغلا  نیح  بثاو  اهب  بثو  ۀـیلهاج  داقحا  ۀـیردب و  نحا  اهنا  ربکالا  قیدـصلا  یقتلا و  یـضرلا 

َنوُهَْتنَی  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف 
ٌرُمُح ماشلا ك  لها  متیقل  دـق  ادـغ و  مکب  یناکف  مکنید  نم  تابث  مّکبر و  نم  ةریـصب  یلع  اولتاـق  راـصنالا  نیرجاـهملا و  رـشعم  اـی  اربص 

ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْسُم 
يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  ایندلاب  ةرخآلا  اوعاب  ضرالا  جاجف  نم  اهب  کلسی  نیا  يردت  ال 
ٍصانَم  َنیِح  َتال  َو  ۀلاقالا  نوبلطیف  ۀمادنلا  مهب  لحت  یتح  نیمدان  نحبصیل  لیلق  املع  و 

ساّنلا اهّیا  هّللاف  اهل  اوعسف  ةرخآلا  اوباطتـسا  اهوضفرف و  ایندلا  رمع  اورغـصتسا  هَّللا  ءایلوا  نا  الا  لطابلا  یف  عقو  ّقحلا  نع  هَّللا  ّلض و  نم  هنا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّمع  نبا  نع  هَّللا  مکمحر  نودـیرت  نیا  یلاف  ناطیـشلا  ۀـملک  يوقت  دودـحلا و  لطعت  قوقحلا و  لطبت  نا  لبق 

رـسکم ماهلا و  قلفم  اذ  وه  اـه  نیقفاـنملا و  هضغبب  ناـبا  هنید و  باـب  هلعج  هتعبن و  نم  عرفت  هتنیط و  نم  قلخ  هیطبـس  یبأ  هرهـص و  ملس و 
لتق بازحالا و  مزه  دـحا و  لها  ینفا  هیزرابم و  لتق  یّتح  کلذ  یف  لزی  ملف  نوهراک  سانلا  عاطا و  نوکرـشم و  سانلا  یّلـص و  مانـصالا 
یف تدهتجا  دـق  انامیا  نینمؤملا  تداز  اقاقـش و  ّةدر و  اقافن و  بولق  یف  تعرز  عئاقو  نم  اهل  ایف  مهئاوها  عمج  هب  قرف  ربیخ و  لها  هب  هَّللا 

ول یلتق و  الا  مالکلا  اذهب  تدرا  ام  ریخلا  ّمأ  ای  ۀیواعم  لاقف  هَّللا  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  قیفوتلا و  هّللاب  ۀحیصنلا و  یف  تغلاب  لوقلا و 
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ام لوضفلا  ةریثک  ای  تاهیه  لاق  هئاقـشب  هَّللا  یندعـسی  نم  يدـی  یلع  یلتق  يرجی  نا  ینؤسی  ام  هَّللا  تلاق و  کـلذ  یف  تجرح  اـم  کـتلتق 
نوهراک هل  مه  هولتق و  نوضار و  هب  مه  ساّنلا و  هفلختـسا  نامثع  یف  لوقا  نا  تیـسع  ام  تلاـق و  هَّللا  همحر  ناـفع  نب  ناـمثع  یف  نیلوقت 

ُدَهْشَی ُهَّللا  ِنِکل  تلاق  نینثت  يّذلا  كؤانث  اذه  ریخلا  مأ  ای  ۀیواعم  لاق 
* ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو 

لوسر ۀمع  نبا  یف  لوقا  ام  تلاق و  ریبزلا  یف  نیلوقت  امف  لاق  ادغ  ۀـجردلا  عیفرل  ّهنا  ریخلا و  یلا  اقباس  ناک  نکل  اصقن و  نامثعب  تدرا  اما 
اـشیرق ناف  هیواعم  ای  هَّللا  قحب  کلأسأ  انا  ۀّنجلاب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  دهـش  دـق  هیراوح و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
ةزئاجب اهل  رما  مث  اهنم  کتیفعا  دق  نیع  ۀمعن  معن و  لاق  اهریغ  نم  تئـش  امع  ینلأست  لئاسملا و  هذه  نم  ینیفعت  نا  اهملحا  کنا  تثدحت 

ۀمّرکم اهّدر  ۀعیفر و 

هّللا باب  تنأ  ثیدح 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هدـیدع  لئاضف  ثیدـح  نا  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  هک  یثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
بانج نآ  باطخب  نآ  نمض  رد  هدومرف و  نایب  مالسلا 

هَّللا باب  تنا  و 
هتفگ و هچنانچ  هدومن  تیاور  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلس  ار  ثیدح  نیا  هدومن و  داشرا 

باب تنا  هَّللا و  ۀـجح  تنا  یلع  ای  لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  اضرلا ع  یلع  نع  مداخلا  رـسای  نع 
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ریخ نینمؤملا و  ریما  نیملسملا و  ماما  تنا  یلعالا و  لثملا  تنا  میقتـسملا و  طارـصلا  تنا  میظعلا و  أبنلا  تنا  هَّللا و  یلا  قیرطلا  تنا  هَّللا و 
بزح ّنا  هَّللا و  بزح  یبزح  یبزح و  کـبزح  نا  ربکـالا و  قیدّـصلا  تنا  مظعـالا و  قوراـفلا  تـنا  یلع  اـی  نیقیدّـصلا  دیـس  نییـصولا و 

ناطیشلا بزح  کئادعا 
رد هدومرف و  رکذ  دوخ  هیلاع  لئاضف  زا  یضعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبطخ  نا  رد  هک  تسیاهبطخ  فیرـش  ثیدح  نیا  دیؤم  و 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  هچنانچ  هدومرف  رهاظ  زین  دوخ  ندوب  هَّللا  باب  نآ  هلمج 
وبا انا  يدـتهملا و  انا  يداهلا و  انا  هتبطخ  یف  هیلع  هَّللا  مالـس  یلع  نینمؤملا  ریما  لاـق  لاـق  قداّـصلا  رفعج  نع  ریـصب  یبأ  نع  بقاـنملا  یف 
انا نیتملا و  هَّللا  لبح  انا  ۀـنجلا و  یلا  نینمؤملا  دـئاق  انا  فئاخ و  ّلک  نم  ام  فیعـض و  لک  اجلم  انا  لمارالا و  جوز  نیکـسملا و  یماتیلا و 
ای ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  هیف  یلاعت  هَّللا  لوقی  يذـّلا  هَّللا  بنج  انا  قداّصلا و  هَّللا  ناـسل  هَّللا و  باـب  هَّللا و  نیع  اـنا  يوقتلا و  ۀـملک  یقثولا و  ةورع 

ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح 
هضرا و یف  هیبن  یـصو  ینال  ّهبر  فرع  دقف  یقح  فرع  ینفرع و  نم  ۀّطح  باب  انا  ةرفغملا و  ۀمحرلاب و  هدابع  یلع  ۀطوسبملا  هَّللا  دی  انا  و 

هلوسر هَّللا و  یلع  ّدار  الا  اذه  رکنی  هقلخ ال  یلع  هتجح 
بانج دادساب  داشرا  تسفیرش  ثیدح  نیا  دیؤم  زین  و 

هَّللا باوبا  نحن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
هتفگ و هچنانچ  هدروآ  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  ار  داینب  تیاده  داشرا  نیا  و 

ّیلع لاق 
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اهکرت نم  قرغی  اهبکر و  نم  نم  ای  ةرماغلا  ججللا  یف  ۀیراجلا  کلفلا  نحن  امهنع  هَّللا  یضر  نیسحلا ع  نب 
و

یلع مهتیلبج  لعج  هَّللا  نال  انتیالو  كرت  یلع  نوردـقی  الف  مهئابآ  بالـصا  یف  مه  انبحی و  نم  قاـثیم  ذـخا  ّلـج  زع و  هَّللا  نا  اـضیا  لاـق 
کلذ

* انسحلا هلبق  یصوا  نیسحلا و  یلا  نسح * وبا  اذه  یف  مدقت  دق  و  انتتفیف * لهج  وذ  يری  الیک  هرهاوج * یملع  نم  متکال  ّینا  اضیا  لاق  و 
* انسح هنوتای  ام  حبقا  نوری  یمد * نوملسم  لاجر  لحتسال  و  انثولا * دبعی  نّمم  تنا  یل  لیقل  هب * حوبا  ول  ملع  رهوج  بر  و 

مظعالا و ردصلا  بغار  ۀنیفس  باتک  یف  ربکالا و  خیشلل  ۀیلصوملا  تالزنتلا  باتک  یف  امک 
هّرس عضوم  هدیحوت و  ناکرا  نحن  هیحو و  ۀمجارت  هملع و  ۀبیع  نحن  میقتسملا و  طارّصلا  نحن  هَّللا و  باوبا  نحن  اضیا  لاق 

هتفگ و ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
نحن ّرس  هتجح  نود  هّلل  باجح و ال  هتجح  نیب  هَّللا و  نیب  سیل  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  نیـسحلا  نب  یلع  نع  یلامثلا  تباث  نع  بقانملا  یف 

هرس عضوم  هدیحوت و  ناکرا  نحن  هیحو و  ۀمجارت  هَّللا و  ملع  ۀبیع  نحن  میقتسملا و  طارّصلا  نحن  هَّللا و  باوبا 

ۀنیدملا باب  انأ  و   » ۀلمج رب  لمتشم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بانج  هبطخ 

دوخ هیلاع  تافص  نمضب  نا  رد  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هبطخ  تسا  هلمجنآ  زا  و 
ۀنیدملا باب  انا 

تیاور مظنملا  ردلا  باتک  رد  یعفاشلا  یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  همالع  ار  هبطخ  نیا  دـناهدومرف و  داشرا 
تسروطسم مظنملا  ردلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  هچنانچ  هدروآ  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  ار  نآ  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلس  خیـش  هدرک و 
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حیرّصلا فشکلا  حیحّصلا و  لقنلاب  ۀقیقحلا  خیاشم  ۀقیرطلا و  ءاملعلا  دنع  تبث  دق  و 
عیدـب هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاقف  بطخی  وه  ۀـفوکلاب و  ربنملا  یلع  ماق  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ّنا 

اهرجاز و حایرلا و  لسرم  اهرفان و  نویعلا و  رّجفم  اهرفاق و  لابجلا و  دوطم  اهرزاو و  تایحدملا و  حطاس  اهرطاف و  ضرالا و  تاومـسلا و 
اهرخسم و باحسلا و  ئشنم  اهردقم و  لزانملا و  مسقم  اهریـسم و  كالفالا و  ّربدم  اهرهاز و  ءامّـسلا و  نیزم  اهرمآ و  فصاوقلا و  یهان 

اهربدم قازرالا و  نماض  اهردصم و  رومالا و  دروم  اهرّدکم و  روهدلا و  روکم  اهررقم و  ماسجالا و  ثدحم  اهرونم و  سدانحلا و  جـلوم 
ةداهش هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  اهرتاوت و  هئامعن و  یلع  هرکشا  اهرفاوت و  هئالآ و  یلع  هدمحا  اهرـشان  تافرلا و  ییحم  و 

لسرلا و نم  قبـس  امل  متاخلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّـمحم  نا  دهـشا  اهرخاذ و  باذـعلا  نم  نموت  اـهرکاذ و  ۀمالّـسلا  یلا  يدؤت 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  غلباف  اهرعاش  ناثوالا  ةدابعب  رعش  دق  ۀما  یلا  هلـسرا  اهرـشان  ةوعدلا و  نم  لبقتـسا  امل  حتافلا  هلوسر  اهرخاف و 

اهربانم ۀیادهلا و  مالعا  رانم  رانا  اهرفاو و  ۀحیصنلا  یف 
553 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتعیرش اهرئاز و  لّواب  قحلا  هتوعد  تحبصا  یتح  اهرفاک  برعلا و  ةاوغ  سیطاعم  مغرا  اهرثاکم و  ناطیـشلا و  ةوعد  نآرقلا  زجعمب  احم  و 
لمعلا و ققح  لـثملا و  راـس  ساـنلا  اـهیا  اهرـصانع  بیط  ءاـیلعلا و  ۀـحودلا  هلا  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  اـهرخاف  رخفی  داـعملا  یلا  ةرهطملا 
ضرالا و تلزلز  يوعدـلا و  ترمتـسا  يوکـشلا و  تدتـشا  يولبلا و  تمظع  ءاوهالا و  تفلتخا  ناوسنلا و  تمکح  نایـصخلا و  تملـست 

رمحا نآرقلا و  روزا  ءاحلّصلا و  ترخات  ءاهفسلا و  تمدقت  ءایقـشالا و  لان  ءایعدالا و  ماق  ۀنایخلا و  تدب  ۀنامالا و  تسنک  ضرفلا و  عّیض 
ناسیک و نوئیجی  رئارحلا و  نوکتهی  رئارـسلا و  نوکلمی  سبالملا  تمـسحف  سطافالا  ترهظ  ةرجهلا و  تسدس  ةرتفلا و  تلمک  ناربدلا و 

مث هافـشلا  لوبز  هاوفالا و  ضیرعل  هآ  هآ  مث  هآ  هآف  قاری  مدـب  قارعلا  نوحتفی  نوصملا و  نورهظی  نوصحلا و  نومدـهیف  ناـسارخ  نوبرخی 
تنا نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  یلالهلا  لفون  نب  دیوس  هیلإ  ماقف  اعوضخ  ریغت  اعوشخ و  هوات  الالم و  ءادعّصلا ال  سفنت  الامش و  انیمی و  تفتلا 

بذـکملا ثئابخلا و  نابجلا  نب  ای  لزاونلا  کب  تلزن  لکاوثلا و  کتلکث  هل  لاق  بضغلا و  نیعب  هیلإ  تفتلاف  هب  ملاع  ترکذ و  امب  رـضاح 
انا لیئاربج  لیلخ  انا  تاحبسملا  سینا  انا  تاومسلا  لیلد  انا  راونالا  ةرجش  انا  رارـسالا  رـس  انا  لوغلا  کبلغی  لوطلا و  کب  رـصقیس  ثکانلا 

نزم انا  رومعملا  تیبلا  انا  روجیدـلا  بطق  انا  حاولالا  ظیفح  انا  حارـصلا  ریرـس  انا  كالفالا  لدنمـس  انا  كـالمالا  دـئاق  اـنا  لـیئاکیم  ّیفص 
انا لیجنالا  رـسفم  انا  لیواتلا  لوأم  انا  قئاقحلا  ققحم  انا  قئالخلا  ددـسم  انا  جـجحلا  ۀـجح  انا  جـجللا  کلف  انا  بهاـیغلا  رون  اـنا  بئاحـسلا 

ایروا انا  ءایبنالا  ۀثرو  انا  ءایلوالا  یلو  انا  میلکلا  نابعث  انا  میهاربا  رـس  انا  فارعالا  لاجر  ّانا  فالیالا  ۀـفلا  انا  ءاسّنلا  نایبت  انا  ءاسکلا  سماخ 
میـسق انا  رثوکلا  یقاس  انا  رـشحملا  ماما  انا  ءاوللا  لماح  انا  يوقلا  دـیدش  انا  لیجنالا  ءایلیا  انا  لـیلجلا  ةوفـص  اـنا  روفغلا  باـجح  اـنا  روبزلا 

علاق انا  ةرربلا  ۀّـمئالا  وبا  انا  ةرفکلا  دـیبم  انا  راهظالا  ریهظ  انا  راتخملا  ثراو  انا  نیقتملا  ماما  انا  نیدـلا  بوسعی  انا  نارینلا  رطاشم  انا  نانجلا 
انا ملظلا  حابـصم  انا  ملقلا  نونلا و  انا  تالکـشملا  نیبم  انا  تانیبلا  رـسفم  انا  ۀـنیدملا  باب  انا  ۀـنیمثلا  ةرهوجلا  انا  بازحالا  قرفم  انا  باـبلا 
انا فورظلا  رون  انا  فورحلا  رـس  انا  فاق  لبج  انا  فادـصالا  ؤلؤل  انا  میقتـسملا  طارـصلا  انا  میظعلا  أبنلا  انا  یتا  له  حودـمم  انا  یتم  لاؤس 

راصنالا ةرـصن  انا  رارکلا  سرافلا  انا  حابـشالا  حور  انا  حاورالا  رون  انا  بولقلا  حابـصم  انا  بویغلا  حاتفم  انا  خماشلا  ملعلا  انا  خسارلا  لبجلا 
رـسکنم انا  مالـسالا  دومع  انا  لوتبلا  لعب  انا  لوسرلا  قیفـش  انا  نایبلا  ناینب  اـنا  نآرقلا  عماـج  اـنا  لوتقملا  دیهـشلا  اـنا  لولـسملا  فیـسلا  اـنا 

مانصالا
554 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رابخا یلع  علطملا  انا  ةوبّنلا  رارـسا  زنک  انا  ةوتفلا  بابرا  ماما  انا  نیحلفملا  ماـما  اـنا  نینمؤملا  حـلاص  اـنا  ّنجلا  لـتاق  اـنا  نذـالا  بحاـص  اـنا 
هَّللا انا و  هَّللا  هجو  هَّللا  انا و  نامزلا  یـسیع  انا  ناوالا  يدـهم  انا  بابحالا  بیبح  انا  باطقالا  بطق  انا  نیرخآلا  عئاقو  نع  ربخملا  انا  نیلوـالا 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هناش  یف  لاق  يّذلا  انا  یلع  الا  یتف  هقح ال  یف  لیق  يّذلا  انا  برکلا  فشاک  انا  برعلا  دّیـس  انا  هَّللا  دسا 
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لاق ناب  همالک  ههجو  هَّللا  مّرک  نینمؤملا  ریما  بقعف  اتیم  ّرخ  ۀـمیظع و  ۀحیـص  لئاسلا  حاصف  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا  بلاغ  ینب  ثیل  اـنا 
ءامّسلا قرط  نع  ینولس  لاق  مث  ملس  هلآ و  دّمحم ص و  مدقالا  رونلا  مظعالا و  مسالا  یلع  ةولّصلا  ممالا و  يراذ  مسنلا و  ئراب  هّلل  دمحلا 

ءاملعلا و نم  خـسرلا  هیلإ  ضهنف  رخاوزلا  راحبلاک  ةریثک  امولع  یبنج  نیب  ناف  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  ضرـالا  قرط  نم  اـهب  ملعا  یناـف 
متی ناب  هیلع  مظعالا  مسالاب  نومـسقی  هیمدـق و  یطاوم  نولبقی  ءایفـصالا  نم  ردـنلا  ءایلوالا و  نم  لّمکلا  هب  قدـحا  ءامکحلا و  نم  ةرهملا 

ۀیارلا بحاـص  رهظی  هـهجو  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع  بلاـغلا  ماـمالا  نیفراـعلا  ربـح  نیخـسارلا و  رحب  لاـقف  هماـظن  لـمکی  همـالک و 
بوجحملا اهیا  لاق  مث  ضرفلا  ۀنّـسلا و  ییحی  ضرالا و  دهمی  لاقملا  یف  قداصلا  لاحلا  فیـسلاب و  مئاقلا  ۀیدمحالا  ۀلودلا  ۀـیدّمحملا و 

تیتا باجعلا و  ترهظا  باجحلا و  تقرخ  دـق  ّینال  يرئامـض  رارـسا  بئارغلا  يرطاوخ و  راثآ  بئاجعلا  نا  یلاح  نع  لـفاغلا  یناـش  نع 
یبوطف فئاطللا  فراوع  تزمر  فراعملا و  فئاـطل  تزنک  بولقلا و  قئاـقد  تقتف  بویغلا و  نئازخ  تحتف  باوصلاـب و  تقطن  باـبلاب و 

تیبلا یلا  لخدی  مث  روشنملا  قّرلا  روطسملا و  باتکلا  یناعم  یلع  فقی  هناف  مامالا  اذه  فلخ  یلص  مالکلا و  اذه  ةورعب  کسمتـسا  نمل 
لوقی  دشنا  مث  روجسملا  رحبلا  رومعملا و 

موتک  نیرخآلا  ملعب  نینض  یّننا  نیلّوالا و  ملع  تزح  دقل 
میدق  ثداح و  ثیدح  يدنع  اهرساب و  بویغلا  رارسا  تفشاک  و 

میلع  نیملاعلا  لکب  طیحم  مّیق  ّلک  یلع  مّویقل  ّینا  و 
ِدیِجَْملا  ِنآْرُْقلا  َو  لاق ق  مث  اریعب  نیعبس  ۀحتافلا  ریسفت  نم  ترقوال  تئش  ول  لاق  مث 

بقاوثلا موجنلاک  بقاوعلا  تاحمل  بویغلا  فئاطل  ةاکـشم  نم  بولقلا  فراوع  عیبانی  راثالا  تاـیلج  تاراـبع  رارـسالا و  تاـیفخ  تاـملک 
نم ناحبس  سانلا  ماما  تنا  سابعلا  ابا  ای  باوجلا  أرقی  باتکلا و  حتفی  میدقلا  ناحبـس  میکح  ّلک  ۀلاض  ۀمکحلا  مولعلا  ۀیادب  موهفلا  ۀیاهن 
نم هعمـسا  ام  رخآ  اذـه  میلعلا و  زیزعلا  ریدـقت  کلذ  روسلا  ءانب  یلا  مدـقت  روصنم  ای  اهتویب  یلا  تایالولا  دری  اهتوم و  دـعب  ضرالا  ییحی 

همالک نم  هطبضا  ینارونلا و  هظفل 
555 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدروآ و زین  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیـس  ار  هبطخ  نیا  مالک  زا  يرطـش  بابلا و  اذه  یف  ّیناحورلا 
هلمج زین  نا  رد 

ۀنیدملا باب  انا 
قبس امیف  تفرع  امک  تسعقاو 

یلع وأ  انأ  الا  ینع  يدؤی  هنم ال  انأ  ینم و  یلع  ثیدح 

تسا هلمجنآ  زا  و 
ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يّدؤی  هنم و ال  انا  یّنم و  یلع  ثیدح 

يارب نآ  ندوب  دیؤم  هک 
ملعلا ۀنیدم  ثیدح 

دمحم نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  لثم  هینس  ماظع  ياهبن  مخافا  مالعا و  ياملع  رباکا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تسرهاظ و  يواخـس  همالع  هدافا  زا 
لبنح نب  دـمحم  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  یفوکلا و  یـسیعلا  هتبیـش  یبأ  نب  دـمحم  نب  ناـمثع  نسحلا  وبا  یفوکلا و  یـسبعلا  ۀبیـش  یبأ  نب 

نب ورمع  نب  دمحا  رکب  وبا  يذمرتلا و  ةروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  ینیوزقلا و  ۀجام  نب  دیزی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  ینابیـشلا و 
دمحم نب  هَّللا  دبع  مساقلا  وبا  یئاسّنلا و  یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  مصاع و  یبأ  نباب  روهشملا  ینابیشلا  لیبنلا  مصاع  یبأ 
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نب یلع  نسحلا  وبا  یناربطلا و  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  يدادغبلا و  يومالا  عناق  نب  یقابلا  دبع  نیـسحلا  وبا  يوغبلا و  زیزعلا  دـبع  نب 
دمحا نب  دـمحم  نب  دـمحا  رهاط  وبا  يوغبلا و  ءارفلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دـمحم  وبا  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبـالجلا  بیطلا  دـمحم 
دحاولا دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  ءایـض  يرزجلا و  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحم  نب  كراـبم  نیدـلا  دـجم  یناهبـصالا و  یفلـسلا 

يدروابلا و رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  یعفاشلا و  یجنکلا  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  یلبنحلا و  یـسدقملا 
دمحم نب  میهاربا  عماجملا  وبا  نیدلا  ردص  يربطلا و  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدـلا  بحم  يوونلا و  فرـش  نب  ییحی  نیدـلا  ییحم 
دمحم نیدلا  سمـش  يزیربتلا و  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  یلو  یبهذلا و  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  یئومحلا و  دـیوملا  نب 

الم یکملا و  یمتیهلا  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  یطویسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  يواخـسلا و  نمحرلا  دبع  نب 
نیفراـعلا جاـت  نب  فؤرلا  دـبع  ینمیلا و  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  یباـصولا و  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  یقتملا و  نیدـلا  ماـسح  نب  یلع 

ریمالا حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  یناشخدبلا و  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  يزیزعلا و  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  يوانملا و 
یلو يونهکللا و  هَّللا  بحم  نب  نیبم  دمحم  یلیجعلا و  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  يرـصملا و  نابـصلا  یلع  نب  دـمحم  ینامیلا و 

تابثا تیاور و  رـصاعملا  یجنلبـشلا  نمؤم  نسح  نب  نمؤم  دیـس  يزودـنقلا و  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلـس  يونهکللا و  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا 
هتفگ دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  دینش - دیاب  دشاب  ینعم  نیا  ققحم  تبثم و  هک  یتارابع  الاح  دناهدرک 

موی دهش  دق  ناک  یلولسلا و  مدآ  نب  ییحی  لاق  ةدانج  نب  یـشبح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  لیئارـسا  انث  الاق  ریکب  یبأ  نبا  مدآ و  نب  ییحی  انث 
یلع وا  انا  ّالا  ینع  يدؤی  هنم و ال  انا  ینم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عادولا  ۀجح 

هتفگ دنسم  رد  زین  و 
هنم انا  یّنم و  یلع  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرـش  انا  رماع  نب  دوسا  انث 

انث مدآ  نب  ییحی  انث  یلع  وا  انا  ّالا  ینع  يّدوی  و ال 
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يدؤی هنم و ال  انا  ینم و  ّیلع  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  یلولسلا  ةدانج  نب  یـشبح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  کیرش 
ّیلع ع وا  انا  ّالا  ینع 

هظفحا اذک ال  اذک و  عضوم  لاق  هنم  هتعمس  نیا  تنا  قاحسا  یبال  تلق  کیرش  لاق 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عادولا  ۀجح  دهش  دق  ناک  یلولسلا و  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  لیئارـسا  انث  دمحا  وبا  انث 

ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  هنم و ال  انا  یّنم و  ّیلع  ملس 
هتفگ دوخ  ننس  رد  هجام  نبا  و 

تعمس لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  انث  اولاق  یـسوم  نب  لیعامـسا  دیعـس و  نب  دیوس  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  انثدح 
ّیلع الا  ینع  يدؤی  هنم و ال  انا  ینم و  ّیلع  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

هتفگ دوخ  حیحص  عماج  رد  يذمرت  و 
نم انا  ینم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرـش  ان  یـسوم  نب  لیعامـسا  انثدح 

ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال 
رکذ هتفگ  صئاصخلا  باتک  رد  یئاسّنلا  بیعش  نب  دمحا  حیحص و  بیرغ  نسح  ثیدح  اذه 

ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يّدوی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  یلولسلا  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  لیعامسا  انثدح  لاق  مدآ  نب  ییحی  انثدح  لاق  نامیلـس  نب  دمحا  انربخا 

ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يّدؤی  الف  هنم  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص 
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هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  و 
رازبلا دلخم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  انربخا  هنم  انا  ینم و  ّیلع  مالسلا  هیلع  هلوق 

ۀئامثالث نیعست و  عبرا و  ۀنس  يرب  نب  لهس  نب  لضفلا  نب  دیبع  نب  دمحا  رکب  وبا  مکثدح  هل  تلق  هب  رقاف  هیلع  یتءارقب 
تعمس لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  انث  نوراه  نب  دیزی  انث  نانس  نب  دمحا  انث  رـسیم  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  انثدح  لاق 

ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  هنم ال  انا  یّنم و  یلع  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا 
هتفگ نا  رد  زین  و 

نب یـسوم  نب  لیعامـسا  انث  سابعلا  نب  دمحم  نب  رفعج  انث  انذا  نیهاش  نب  رمع  صفح  وبا  انا  يرهزالا  نامثع  نب  دمحا  نب  دـمحم  انربخا 
ّیلع نم  انا  یّنم و  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  انث  يدسلا  تنب 

فسوی انث  ان  ذإ  ظفاحلا  رفظملا  نب  دّمحم  انا  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  انربخا  ّیلع ع  وا  انا  ّالا  یّنع  يدؤی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  لیئارسا  انث  يدسلا  تنب  نب  یسوم  نب  لیعامسا  انث  كاحضلا  نب 

ةزاجإ ظفاحلا  یـسوم  نب  رفظملا  نب  دّـمحم  ابنا  نامثع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انربخا  ّیلع  ّالا  یّنع  يّدوی  ّیلع ال  نم  انا  ینم و  ّیلع  ملـس  و 
قاحسا یبأ  نع  کیرش  انث  لاق  دیعس  نب  دیوس  ان  يدنغابلا  نامیلس  نب  دمحم  نب  دمحم  ان  لاق 
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تنا وا  انا  ّالا  ینع  يدؤی  کنم و ال  انا  ینم و  تنا  ّیلعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع 

هتفگ حیباصم  رد  يوغب  و 
ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع  مالّسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع 

هتفگ لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  و 
يذمرتلا هجرخا  ّیلع  وا  انا  ّالا  ینع  يدؤی  یلع و ال  نم  انا  ینم و  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  ةدانج  نب  یشبح 

رکذ رد  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  و 
هنم انا  یّنم و  یلع  ثیدح 

هتفگ و
لاق یـشبح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  اهنمف  ظفل  ةدایزب  یّتش  قرطب  یلولـسلا  ةدانج  نب  یـشبح  ۀـمجرت  یف  ریبکلا  همجعم  یف  یناربطلا  هجرخا 

ایوار هب  کیهان  ّیلع و  انا و  ّالا  ینع  يدؤی  هنم و ال  انا  ینم و  ّیلع  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس 
هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ۀمجرتب  تاغللا  ءامسالا و  بیذهت  باتک  رد  يوون  نیدلا  ییحم  و 

وا انا  ّالا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یباحـصلا  ةدانج  نب  یـشبح  نع 
ۀجام نبا  ّیئاسّنلا و  يذمرتلا و  هاور  ّیلع 

ّیبنلا نع  غیلبتلاب  هصاصتخا  رکذ  ناونع  رد  هرـضن  ضایر  رد  يربط  بحم  حیحـص و  نسح  خسنلا  ضعب  یف  نسح و  ثیدح  يذمرتلا  لاق 
عادولا ۀجح  دهش  دق  ناک  ةدانج و  نب  یشبح  نع  هتفگ و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یفلسلا ظفاحلا  هجّرخ  ّیلع  وا  انا  ّالا  یّنع  يدؤی  هنم و ال  انا  یّنم و  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  نیطمسلا  دئارف  رد  یئومح  و 

نب فیطللا  دبع  خیـشلا  ابنا  لاق  هیلع  یتءارقب  يدادغبلا  يرقملا  رمع  نب  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  نیدلا  دیـشر  حلاصلا  لدـعلا  خیّـشلا  انربخا 
لضفلا یبأ  نب  رهاط  ۀعرز  وبا  ابنا  الاق  ةزاجإ  يدرورهسلا  دّمحم  نب  رمع  نیدلا  باهش  مالسالا  خیش  اعامس و  نکی  مل  نا  ةزاجإ  یطسقلا 

ردـبلا یبأ  نب  مساقلا  ۀـحلط  وبا  ابنا  ینیوزقلا  يرقملا  مثیهلا  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  روصنم  وبا  ابنا  یـسدقملا  رهاط  نب  دّـمحم 
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نب رکب  وبا  ابن  لاق  ظفاحلا  ینیوزقلا  ۀجام  نب  دـیزی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ابن  ناطقلا  ۀملـس  نب  میهاربا  نب  یلع  نیـسحلا  وبا  ابن  بیطخلا 
معلص هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  ابن  اولاق  یـسوم  نب  لیعامـسا  دیعـس و  نب  دیوس  ۀبیـش و  یبأ 

حیحّـصلا عماجلا  هدنـسم  یف  ظفاحلا  يذمرتلا  یـسیع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  هاور  ّیلع و  وا  انا  ّالا  یّنع  يدؤی  هنم و ال  انا  ینم و  ّیلع  لوقی 
انا یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  ابن  لاق  یسوم  نب  لیعامـسا  ابن  لاق 

ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يّدؤی  الف  ّیلع  نم 
رد یبهذ  دمحا  نب  دمحم  و 

558 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ دیعس  نب  دیوس  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت 

دّمحم نب  هَّللا  دبع  ان  ّیلع  نب  یسیع  ان  روقنلا  نب  نیسحلا  وبا  انا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  انا  مالـسلا  دبع  نب  حتفلا  انا  دیؤملا  نب  دمحا  انربخا 
ینم و ّیلع  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  ان  دیعس  نب  دیوس  ان  يوغبلا 

نیدلا یلو  وه  وا  انا  ّالا  یّنع  يدؤی  ّیلع ال  نم  انا 
هتفگ و حیباصملا  ةاکشم  رد  بیطخ 

هاور يذمرتلا و  هاور  ّیلع  وا  انا  ّالا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع 
يواخس ةدانج و  یبأ  نع  دمحا 

هتفگ و اقباس  تعمس  امک  هنسح  دصاقم  رد 
انا ّالا  یّنع  يدؤی  ّیلع ال  نم  انا  یّنم و  یلع  اعوفرم  ةدانج  نب  یشبح  ثیدح  نم  مهریغ  ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  اضیا و  يذمرتلا  يور  دق 

هتفگ ریغص  عماج  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ّیلع و  وا 
ةدانج نب  یشبح  نع  محر ت ن ه )  ) ّیلع وا  انا  الا  یّنع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  ینم و  ّیلع 

سداّسلا ثیدحلا  هتفگ  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  و 
یلع و ال نم  انا  ینم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  ۀجام  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دمحا و  جرخا 

نع مح ت ن ه  ّیلع  وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  اـنا  یّنم و  ّیلع  هتفگ  لاـمعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  ـالم  ّیلع و  وا  اـنا  ـالا  ینع  يدؤی 
ةدانج نب  یشبح 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  زین  و 
ّیلع وا  انا  الا  یّنع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  یلع 

میهاربا یلولسلا و  ةدانج  نب  یشبح  نع  بط ص  عناق  نبا  يدروابلا و  يوغبلا و  مصاع و  یبأ  نبا  بیرغ ن ه و  حیحـص  نسح  مح ت  ش 
هتفگ و ءافتکالا  باتک  رد  یباصو 

يدؤی هنم و ال  انا  ینم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عادولا  ۀجح  دهش  دق  ناک  هنع و  هَّللا  یـضر  ةدانج  نب  یـشبح  نع 
رهاط وبا  ظفاحلا  امهننـس و  یف  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  ّیئاسّنلا و  هعماج و  یف  يذمرتلا  هدنـسم و  یف  دمحا  مامالا  هجرخا  ّیلع  وا  انا  ّالا  ینع 

يدؤی ّیلع و ال  نم  انا  ینم و  ّیلع  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  يرخا  ۀیاور  یف  تایفلسلا و  یف  ۀفلس  نب  دمحم  نب  دمحا 
مجعملا یف  يوغبلا  امهننس و  یف  مصاع  یبأ  نبا  ۀجام و  نبا  هجرخا  یلع  وا  انا  ّالا  یّنع 

هتفگ و يوبن  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیش  عناق و  نبا  يدروابلا و  ةراتخملا و  یف  ءایضلا  ریبکلا و  یف  یناربطلا  و 
ّیلع و ال نم  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  شیج  نع  ۀجام  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دمحا و  جرخا 

ّیلع الا  ینع  يدؤی 
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هتفگ قئالخلا  ریخ  ثیدح  یف  قئاقحلا  زونک  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  و 
ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  ریسیت  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  زین  مح و 
( ّیلع نم  انا  یّنم و  ّیلع  )

ۀبحملا صاصتخالا و  یف  هب  لصتم  انا  یب و  لصتم  وه  يأ 
انا الا  یّنع  يدؤی  (و ال 

559 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
( ّیلع وا 

لاقی نا  رهاظلا  ناک 
ّیلع ّالا  ینع  يدؤی  ال 

یلع یلولـسلا و  ةدانج ) نبا   ) ۀیتحتلا ةدحوملا  نوکـس  ۀـلمهملا و  ءاحلا  مضب  هتـشبح  نم  مح ت ن ه )  ) لاصتالا ینعملا  دـیکات  انا  لخداف 
هتفگ ریغص  عماج  حرش  رینم  جارس  رد  يزیزع 

( ّیلع نم  انا  ینم و  ّیلع  )
ۀّبحملا صاصتخالا و  یف  هب  لصتم  انا  یب و  لصتم  وه  يأ 

( ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  (و ال 
لاقی نا  رهاظلا  ناک 

ّیلع الا  ینع  يدؤی  ال 
ةدانج و نبا  ۀمجعم  نیـش  مث  ۀیتحتلا  ةدحوملا  نوکـس  ۀلمهملا و  ءاحلا  مضب  یـشبح ) نع  مح ت ن ه   ) لاصتالا ینعملا  دـیکات  انا  لخداف 

هتفگ و راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  ّحص  امب  راربالا  لزن  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم 
ءایـضلا و یناربطلا و  عناق و  نبا  یئاسّنلا و  مصاع و  یبأ  نبا  يوغبلا و  هححـص و  يذـمرتلا و  ۀـجام و  نبا  دـمحا و  ۀبیـش و  یبأ  نبا  جرخا 

ینع يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلولـسلا  ةدانج  نب  یـشبح  نع  يدروابلا 
ّیلع وا  انا  الا 

هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  دمحم  ازرم  زین  و 
لیبّنلا مصاع  یبأ  نب  ورمع  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  يوغبلا و  ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  هححص و  يذمرتلا و  ۀبیش و  یبأ  نبا  دمحا و  جرخا 

هنع هَّللا  یضر  یلولـسلا  ةدانج  نب  یـشبح  نع  يدروابلا  یناربطلا و  عناق و  نبا  مصاع و  یبأ  نباب  روهـشملا  ینابیـشلا  دلخم  نب  كاحـضلا 
ّیلع وا  انا  الا  یّنع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  ینم و  ّیلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

هتفگ تسا  هحیحص  ثیداحا  رکذ  يارب  دوقعم  هک  باتک  ثلاث  لصا  عبار  باب  لوا  لصف  رد  نیبحملا  ۀفحت  رد  یشخدب  دمحم  ازرم  زین  و 
ّیلع وا  انا  ّالا  یّنع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع 

هضور رد  ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  یلولسلا و  ةدانج  نب  یشبح  نع  مهّلک  بط ض  اق  بش  هح  هححـص س  مح ت و 
ام اهنم  ثیداحا  یف  هسفن  مالسلا  هیلع  ّیصولا  یّمس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  تبث  دق  هتفگ و  هیدن 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  لاق  لاق  بطنح  نب  هَّللا  دبع  نب  بلطملا  نع  نامـسلا  نبا  يرمنلا و  رمع  وبا  هعماج و  یف  قازرلا  دبع  جرخا 
وف رمع  لاق  مکلاوما  نذخایل  مکیرارذ و  نیبسیل  مکقانعا و  نبرـضیلف  یـسفن  لثم  لاق  وا  یّنم  الجر  مکیلع  نثعبال  وا  نملـستل  فیقث  دفول 

اذه وه  اذه  وه  لاق  هدیب و  ذخا  ّیلع و  یلا  تفتلاف  اذه  وه  لوقی  نا  ءاجر  يردص  بصنا  تلعجف  ذئموی  الا  ةرامالا  تینمت  ام  هَّللا 
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ام اهنم  و 
ّیلع ع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  یلع ع و ال  نم  انا  یّنم و  یلع  ةدانج  نب  یشبح  نع  ۀجام  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دمحا و  جرخا 

هتفگ و نیبغارلا  فاعسا  رد  يرصم  نابص  دمحم  و 
ّیلع و ال نم  انا  ینم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  ۀجام  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دمحا و  جرخا 

ّیلع الا  یّنع  يدؤی 
رعش حرشب  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجع  و 

الملا نم  هریغ  ینعدؤی  هنم و ال * انا  ینم و  یلع 
هتفگ * 

لبنح نبا  جرخا 
560 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هریغ ینعدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  ینم و  ّیلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  ّهنا  هَّللا  همحر 
داتسرف هکم  رد  ار  یضترم  یلع  تئارب  هروس  لئاوا  ماکحا  غیلبت  يارب  هک  تسنآ  هلمجنآ  زا  هتفگ و  ةاجنلا  ۀلیسو  رد  نیبم  دمحم  و 

اهب بهذـت  وا  انا  اهب  بهذا  نا  یل  دـب  لاق ال  بیطخلاب  نسّللاب و ال  تسل  ینا  هَّللا  یبن  اـی  لاـقف  ةءاربب  هثعب  ّیبنلا  نا  یلع  نع  دـمحا  جرخا 
همف یلع  هدی  عضو  ّمث  کبلق  يدهی  کناسل و  تبثی  هَّللا  ّناف  قلطناف  لاق  انا  بهذاف  دب  ناک ال  ناف  لاق  تنا 

روآناـبز و ناـسل و  نم  هک  درکـضرع  سپ  تئارب  تءارق  يارب  هکم  يوسب  ار  یـضترم  یلع ع  ترـضح  ادـخ  لوسر ص  داتـسرف  همجرت 
یلع سپ  تسین  راوازس  يرگید  ار و  نآ  يربب  وت  ای  ار  هروس  نیا  مربب  نم  هک  نیزا  ارم  تسین  زیرگ  دومرف  ادخ ص  لوسر  متـسین  بیطخ 

يادخ هک  یتسردب  ورب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف  موریم  نم  تسین  هراچ  نتفر  زا  تسرورـض و  رگا  هک  ضرع  یـضترم  ع 
یـضترم و یلع  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  ادـخ  لوسر  داهن  نآ  زا  دـعب  ارت  لد  درک  دـهاوخ  تیادـه  ارت و  نابز  تشاد  دـهاوخ  تباث  یلاعت 

دومرف يو  قح  رد  دومرف و  تصخر  ادخ و  مولع  زا  ار  شکرابم  ناهد  دینادرگ  ولمم 
يذمرتلا ۀجام و  نبا  دمحا و  ۀبیش و  یبأ  نبا  هجرخا  ّیلع  وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  یلع 

هتفگ و یئاسن  صئاصخ  زا  یثیدح  لقن  دعب  نینمؤملا  ةآرم  رد  يونهکل  هَّللا  یلو  يولوم  هححص و  و 
ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يدؤی  هنم و ال  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  هنا  اضیا  هیف 

هتفگ و ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  و 
انا ّالا  یّنع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  ینم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ةدانج  نب  یـشبح  نع  ةاکـشملا  یف 

ةدانج نب  شیبح  نع  اضیا  دمحا  هاور  يذمرتلا و  هاور  ّیلع  وا 
هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  زین  ةدانج و  نبا  نع  ۀجام  نبا  هاور  اضیا و  حیحص  بیرغ  نسح  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  و 

يدؤی هنم و ال  انا  ینم و  یلع  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  یلولسلا  ةدانج  نب  شیج  نع  هدنسم  یف  لبنح  نب  دمحا 
یلع وا  انا  الا  ینع 

هتفگ قئاقحلا  زونک  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  زین  و 
ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع 

( سداسلا  ) هتفگ قعاوصلا  نع  القن  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  خیش  زین  دمحال و 
نم انا  ینم و  ّیلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یـشبح  نع  ۀجام  نبا  یئاسّنلا و  يذـمرتلا و  دـمحا و  جرخا 

ّیلع الا  ینع  يدؤی  ّیلع و ال 
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هتفگ و راصبالا  رون  رد  رصاعم  یجنلبش  نمؤم  دیس  و 
ّیلع و ال نم  انا  یّنم و  ّیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةدانج  نب  یشبح  نع  ۀجام  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دمحا و  جرخا 

ّیلع الا  ینع  يدؤی 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ۀبطخ 

هبطخ نا  رد  بانج  نآ  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هبطخ  تسا  هلمجنآ  زا  و 
561 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهابا نم  یجن و  مهاتا  نم  مهب  یلتبملا  بابلا  مهف  هدرک  داشرا  نآ  نمض  رد  هدومرف و  نایب  مهیلع  هَّللا  مالـس  دوخ  تیبلها  همیظع  لئاضف 
ۀبقنم باتک  رد  یناهبصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  نیثدحملا  جات  ار  هبطخ  نیا  لهج و  نم  یلع  هَّللا  ۀّجح  لخد و  نمل  ۀطح  مه  يوه 

هدروآ دوخ  دانساب  هنع  لقن  ام  یلع  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  نیرهطملا 
سانلا اهّیا  لاقف  انبطخف  نیـسحلا ع  نسحلا ع و  ّیلع و  هعم  اموی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیلع  جرخ  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع 

ذإ هقلخ  لبق  مهأرب  هتما  یلع  ءادهش  نیدلا و  دامع  هملع  مهعدوتسا  هرس و  مهظفحتسا  هتمارکب و  هَّللا  مهفرش  دق  مکیبن  تیب  لها  ءالؤه  ّنا 
ۀـیدهملا و ۀـمئالا  مهف  هطارـص  یلع  مّهلد  هدابعل و  ءاهقف  ءاملع و  مهلعجف  مهافطـصا  مهاضترا و  هملع و  یف  ءابجن  هشرع  تحت  ۀـلظا  مه 

ةاجن مهیلإ و  أجل  نم  ۀمصع  نیدتهملا و  راصبا  رون  نینموملل و  نیـصحلا  فهکلا  مه  ۀلـصوملا  محرلا  یطـسولا و  ۀّمئالا  ۀیعاّدلا و  ةداقلا 
قهاز و مهنع  رـصقملا  نیدـلا و  نم  قرام  مهنع  بغارلا  مهب  کسمت  نم  زوفی  مهاداع و  نم  کلهی  مهالاو و  نم  طـبتغی  مهب  زرتحا  نمل 

هَّللا یلا  هلهج  نم  یلع  هَّللا  ۀّـجح  هلخد و  نمل  ۀـطح  مه  يوـه  مهاـبا  نم  یجن و  مهاـتا  نم  مهب  یلتبملا  باـبلا  مـهف  قحـال  مـهل  قزـاللا 
نم الـضفت  نیمالا  حوّرلا  ثعب  مهیلإ  ۀمحّرلا و  ۀکئالم  تطبه  مهیلع  ۀـلاسرلا و  تلزن  مهیف  نودـشری  هتایآب  نولمعی و  هَّللا  رماب  نوعدـی و 
نم رّونلا  مه  نیدلا و  یف  يدهلا  ملعلا و  نم  جاتحی  سمتلی و  ام  هَّللا  دـمحب  مهدـنعف  نیملاعلا  نم  ادـحا  تؤی  مل  ام  مهاتا  ۀـمحر و  هَّللا و 

فلتخم ۀلاسرلا و  عضوم  ۀمحرلا و  تیب  لها  ملعلا و  ندـعم  مه  ۀـکرابملا و  ةرجـشلا  نم  ۀـبیطلا  عورفلا  مه  ملظلا و  لوخد  دـنع  ۀلالّـضلا 
اریهطت مهرّهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا  بهذا  نیّذلا  ۀکئالملا 

بانج میظع  حدم  نا  رد  هک  تسـسابع  نب  هَّللا  دـبع  مامـضنا  تغالب  مالک  بلاطم  رگید  بولطم و  صوصخ  رد  هغیلب  هبطخ  نیا  دـیؤم  و 
ۀّمئالا ۀلوصوملا و  محرلا  مه  هتفگ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هیلاع  تافص  نایب  ضرعمب  نآ  هلمج  رد  هدومن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نبا مـالک  نیا  مهکرت و  نم  یلع  ۀـجح  مهلخد و  نمل  ۀـطح  يوـه  مهنع  يأـن  نم  یجن و  مهاـتا  نم  ساـّنلا  هب  یلتبملا  باـبلا  ةریختملا و 
ریما بانج  يامسا  رکذ  رد  روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  یتفلا  نیز  رد  یمصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  ار  سابع 

هناف هنع  هَّللا  یضر  سابع  نب  هَّللا  دبع  اهرحب  ۀمالا و  ربح  همع  نبا  اهب  هامس  یتلا  ءامسالا  اّما  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
هیلع علخف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  يدی  یلع  یبارعا  ملـسا  لاق  ۀتابن  نب  غبـصالا  نع  فیرط  نب  دیعـس  نع  يور 

جرخ نیتلح و  ّیلع 
562 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هودسح ّیلع  يدی  یلع  همالـساب  هحرف  یبارعالا و  یلا  اورظن  نا  اّملف  جراوخلا  نم  موق  بابلا  ةرـضحب  ارـشبتسم و  احرف  هدنع  نم  یبارعالا 
هیلع و مهعمجاب  اولبقاف  هتماما  نع  هّدرن  هتیالو و  نع  هلّزنت  اولاعت  همالـساب  یبارعالا  اذـه  حرف  نورت  ام  ضعبل أ  مهـضعب  لاق  کـلذ و  یلع 

ملست الجر  تبصا  ام  اولاق  هیدی  یلع  تملسا  لاق  هدنع  تعنص  يّذلا  ام  اولاق و  نینمؤملا  ریما  دنع  نم  لاق  تلبقا  نیا  نم  یبارعا  ای  هل  اولاق 
کنیب اننیب و  بضغت  اولاق ال  ههجو و  یف  موقلا  راث  ادیدش و  ابضغ  بضغ  یبارعالا  کلذ و  عمـس  اّملف  رفاک  لجر  يدی  یلع  الا  هیدی  یلع 

اوُرَفَک َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  مهضعب  التف  هولت  لاقف  هَّللا  باتک 
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اًلِیبَس هلوق  یلا 
ۀمئاق یلا  هدیب  برـض  ابـضغ و  یبارعالا  دادزاف  هیدـی  یلع  تملـسا  يذـلا  کبحاص  یف  اولاق  ۀـیآلا  هذـه  نمیف  مکلیو  یبارعالا  مهل  لاقف 

نولوقی امک  ناک  نإف  ربخلا  اذـه  نع  لأسأ  موقلا و  یلع  تلجعال  هَّللا  ـال و  لاـقف  ـالقاع  ناـک  هسفن و  یلا  عجر  هنا  مث  موقلاـب  ّمه  هفیس و 
ۀفوکلا دجـسم  یف  دعاق  وه  سابع و  نبا  یتاف  لاق  یـسفن  بهذت  نا  یلا  فیـسلاب  مهتدلاج  نولوقی  ام  فالخ  یلع  ناک  نا  ایلع و  تعلخ 

ّیلع لاق  یبارعا  ای  ینعت  ءارمالا  ّيأ  لاق  نینمؤملا  ریما  یف  لوقت  ام  لاق  مالسلا  کیلع  سابع و  نبا  هل  لاق  سابع  نب  ای  کیلع  مالسلا  لاقف 
هَّللا هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  بحی  میظع  لجر  نع  یبارعا  ای  تلأس  دقل  هل  لاق  مث  ادـعاق  يوتـساف  ایکتم  سابع  نبا  ناک  لاق و  بلاط  یبأ  نب 
نیز نیرجاـهملا و  رون  نینمؤملا و  بوسعی  نیملـسملا و  نکر  نیحلملا و  عماـق  نییـصولا و  ریخ  نینمؤملا و  حـلاص  هَّللا  كاذ و  هلوـسر  و 

نیمالا و لیربجب  دیؤملا  سی  لآ  نم  نیقباسلا  لوا  نیـضاملا و  جارـس  نیمئاقلا و  لضفا  نیرباّصلا و  ربصا  نیئاکبلا و  سیئر  نیدـبعتملا و 
نارین یفطم  نیبصانلا و  هئادـعا  دـهاجم  نیملـسملا و  مرح  نع  یماحملا  نیعمجا و  ءامّـسلا  دـنجب  ظوفحملا  نیتملا و  لـیئاکیمب  روصنملا 

یلع هنیما  نیملاعلا و  یف  هیبن  یـصو  نیملاعلا و  بر  لوسر  نیع  نیعمجا  شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  نیقطانلا و  لب  الب  قدصا  نیدقوملا و 
هضرا و یف  هَّللا  نید  رـصان  نیدـباعلا  مکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع  هَّللا  یمارم  نم  مهـس  نیقراملا و  رازج  نیدـتعملا و  مصاق  نیقولخملا و 

لساب یحطبا  رهطم  یـضر  یکز  يرهوج  حنحنـس  یهب  لولهب  ییح  دنـس  یخـس  حمـس  هبتک  فهک  هملع و  ۀبیع  هقلخ و  یف  هَّللا  رما  یلو 
یف لایکلا  لاطبالل  زرابملا  لاهجلا  نم  مقتنملا  بازحالا  قرفم  باقرلا  یلاع  بالـصالا  عطاق  مادـقم  بذـهم  ماوص  رباص  مامه  مرق  يرج 

ۀقربم ۀقعاص  لزاب  دسا  ۀبیقن  مهدسا  ۀمیکش و  مهدشا  ۀمیزع و  مهاضما  انانج و  مهتبثا  انانع و  مهطبضا  لاضفالا  ّلک 
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ربزه دیدنـص  لزاب  لساب  میـشهلا  حیرلا  ورذ  اهیف  مهورذی  اهلاقثب و  احرلا  نحمل  ۀنعالا  تنرق  ۀنـسالا و  تفلدزا  اذإ  بورحلا  یف  مهنحطی 
عابلا لیوط  عارذلا  لبع  ۀـلیبقلا  لضاف  ةریثعلا  یقن  لضفلا  فیرـش  لصالا  میرک  جاجث  لوقم  جاجحم  فیـصح  بیطخ  مازع  مزاع  ماغرض 

مداصم قارعلا  شبک  زاجحلا و  ثیل  یفطصملا ص  یبّنلا  دعب  یلو  نم  بجوا  یشم و  نم  مرکا  یضم و  نم  ملعا  قفالا  عیمج  یف  حودمم 
مامالا لوسرلا  مامهلا  دیـسلا  مانالا  یبن  مع  نبا  ماقمقلا  مشاه  نم  ۀنامالا  بلـص  ۀنایّـصلا  عینم  ۀـناکرلا  یکز  لاهجلا  نم  مقتنملا  لاطبالا و 

یناحور یناعـشعش  یندم  یکم  یفنح  يدحا  يردب  محازملا  ثیللا  مجاحملا و  لطبلا  مئاحلا و  بعـشالا  داسفلل  بناجملا  داشرلا  يدـهم 
مامهلا دجاملا  مامتلا و  ردبلا  مادقملا و  ثیللا  اهدیـس  برعلا  نم  اهثیل و  یغولا  یف  اهارذ و  باضهلا  نم  اهخماوش و  لابجلا  نم  هل  ینارون 

هادهب و مهزعا  همرکب و  مهفرش  هفرشب و  هَّللا  مهمرکا  تیبلها  نم  نیسحلا ع  نسحلا ع و  نیطبسلا  وبا  نیرعـشملا و  ثراو  نیمرحلا و  لحم 
مهافطصا و مهراتخا و  هملع  یف  ءابجن  هضرا و  داتوا  هقلخ و  یلع  ادهش  هیندلا و  دمع  هملع  مهظفحتسا  هّرس و  مهعدوتسا  هنیدل و  مهصخ 
ةاضقلا و مارکلا و  ةریخلا  ةامحلا و  ةداقلا  ةالولا و  ةداـسلا  ةاعّدـلا و  ۀّـمئألا  مهف  طارـصلا  یلع  مهـالوا  هداـبعل و  اـملع  مهاـبتجا  مهلّـضف و 

محرلا مه  قحـال  مهب  قزـاللا  قراـم و  مهنع  بغارلا  ۀـیفاّصلا  ةوسـالا  ۀـیلاعلا و  ةودـقلا  ۀـیداهلا و  ةرتـعلا  مـالعالا و  موـجنلا و  ماـکحلا و 
مهکرت نم  یلع  ۀـجح  مهلخد و  نمل  ۀّـطح  يوه  مهنع  يان  نم  یجن و  مهاتا  نم  ساّنلا  هب  یلتبملا  بابلا  ةریختملا و  ۀّـمئالا  ۀـلوصوملا و 

اهبناج نم  قرغی  اهبکر و  نم  زوفی  ۀبذاکلا  لیواقالا  مهنع  قلفنی  ۀبعـشتملا و  راهنالا  مهنع  عدـصتی  ةرماغلا  جـجللا  یف  ۀـیراجلا  کلفلا  مه 
نوعدـی و هَّللا  یلا  نیعمجا  مهعبت  نمل  ناما  نیبراشلل و  ۀـغئاسلا  راحبلا  نیدـتهملا و  بولقل  يدـه  نیبملا و  رونلا  نیـصحلا و  نصحلا  مه 

مهلضف ۀمحر  ّهبر و  نم  الـضف  نیمالا  حورلا  ثعب  مهیلإ  هتکئالم و  تطبه  مهیلع  هلـسر و  تلاوت  مهیف  نودشری  هتایآ  یلا  نولمعی و  هرماب 
ندـعم ۀـکرابم  لوصا  ۀـبیط و  عورف  ۀـکربلا  نمیلا و  نم  نیملاعلا  نم  دـحا  تؤی  مل  ام  مهاـتا  هقلخل و  ـالثم  مهبرـض  مهّـصخ و  کلذـل و 

ةرجـشلا نم  یّمالا  هلوسر  یـضرلا و  دـمحا  همـسا  كرابملا  هرکذ  بیطلا  مهنم  ءایـصوالا  ءایـصوا  ءابقنلا و  ۀـیقب  ءاـیبنالا  ۀـثرو  ۀـمحرلا و 
ۀّیضرلا ةولّصلا  هَّللا  نم  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ریسفتلا  مکحب  لیواتلا و  نایبب  هدعب  نم  غلبملا  ناهربلا و  حضاو  میدالا  حیحص  ۀکرابملا 
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اردابم ماق  هفیس و  ۀمئاق  یلا  هدیب  برض  کلذ  یبارعالا  عمـس  املف  لاق  یقـش  قفانم  الا  هضغبی  یقت و ال  نمؤم  الا  هبحی  ۀینـسلا ال  ةاکزلا  و 
ول نیبحم  ّیلعل  ناف  یبارعا  ای  دعقا  سابع  نبا  لاق  یـسفن  بهذت  وا  موقلا  دـلاجا  لاق  یبارعا  ای  نیا  یلا  لاق  هیلإ و  هدـی  سابع  نبا  برـضف 
علخ یبارعالا و  دعقف  لاق  اضغب  ّالا  هلا  دادزا و  ام  لسعلا  مهقعلا  ول  نیضغبم  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  نا  اّبح و  ّالا  هل  اودادزا  ام  ابرإ  ابرإ  مهتعطق 

نیوارمح نیتّلح  سابع  نبا  هیلع 

ۀطح بابب  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هیبشت  ثیدح 

ندوب دیؤم  نوچ  هّطح و  بابب  ار  دوخ  تیبلها  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هیبشت  ثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
ۀطح باب  یلع  ثیدح 

فالتخاب ار  فیرـش  ثیدح  نیا  دوب و  دهاوخ  نآ  تادیؤم  زا  زین  ثیدح  نیا  سپ  تسرهاظ  يواخـس  مالک  زا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب 
دمحا نب  نامیلس  مساقلا  وبا  یلصوملا و  ینثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  يرـصبلا و  رازبلا  قلاخلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحا  رکب  وبا  ظافلا 
رادرهش نب  هیوریـش  عاجـش  وبا  یناهفـصالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ّيروباسینلا و  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  یناربطلا و 

وبا نیدلا  ردص  يدادغبلا و  يذـبانجلا  رـضخالا  نب  زیزعلا  دـبع  دـمحم  وبا  یمـصاعلا و  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  یملیدـلا و 
يواخسلا نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ینادمهلا و  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیـس  یئومحلا و  دیؤملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  عماجملا 

نیدـلا عیفر  دـمحم  نب  باهولا  دـبع  يدوهمـسلا و  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لـالج  و 
یکملا و ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  یقتملا و  نیدـلا  ماسح  نب  یلع  الم  یکملا و  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  يراخبلا و 

دمحا نیدلا  باهش  يولهدلا و  میحرلا  دبع  نب  هَّللا  یلو  یناشخدبلا و  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازرم  يرداقلا و  یناخیشلا  دمحم  نب  دومحم 
وبا دناهدرک  تیاور  رصاعملا  یکملا  نالحدب  روهشملا  ینیز  دمحا  دیس  يزودنقلا و  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلس  یلیجعلا و  رداقلا  دبع  نب 

هتفگ دوخ  كردتسم  رد  مکاحلا  هَّللا  دبع 
نب لضفم  انث  یمیمخالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  انث  یـسیطارقلا  میهاربا  نب  سابعلا  اـنث  دادـغبب  دـهازلا  نادـمح  نب  رفعج  نب  دـمحا  ینربخا 
نم ینفرع و  نم  اناف  ینفرع  نم  ۀـبعکلا  بابب  ذـخآ  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  رذ  ابأ  تعمـس  لاق  یناـنکلا  شنح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  حـلاص 

فلخت نم  یجن و  اهبکر  نم  هموق  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  تعمـس  رذ  وبا  اناف  ینرکنا 
قرغ اهنع 

هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  نیرهطملا  ۀبقنم  رد  یناهفصا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  لیئارسا و  ینبل  ۀطح  لثم  و 
یجن و اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع 

هل رفغ  هلخد  نم  ۀطح  باب  لثم  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  قرغ و  اهنع  فلخت  نم 
هدروآ هنع  لقن  ام  یلع  نیرهطملا  ۀبقنم  باتک  رد  زین  و 

تیار لاق  رمتعملا  نب  شنح  نع 
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هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  يرافغلا  رذ  وبا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  لوقی  وه  ۀـبعکلا و  باب  یتداضعب  ذـخا  رذ  ابأ 
ینب یف  ۀّـطح  باب  لـثم  کـله و  اـهنع  فلخت  نم  یجن و  اـهبکر  نم  حون  موق  یف  حون  ۀنیفـس  لـثمک  یتیب  لـهأ  لـثم  لوقی  ملـس  هیلع و 

هلثم رمتعملا  نب  شنح  نع  برح  نب  كامس  هاور  لیئارسا 
هتفگ یتفلا  نیز  رد  یمصاع  دمحم  نب  دمحا  و 

نـسحلا وبا  انربخا  لاق  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یثیمروشلا  رفعج  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  خیـشلا  انربخا  لاق  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  مامالا  یخیـش  ینربخا 
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اولاق یئاسّنلا  نمحّرلا  دبع  یلع و  نب  یـسیع  هَّللا و  دبع  نب  نارمع  هَّللا و  دبع  نب  نیـسحلا  انثدح  لاق  يراصنالا  جایهلا  نب  سنوی  نب  یلع 
نم لوقی  وه  ۀبعکلا و  بابب  اقلعتم  رذ  ابأ  تیار  لاق  شنح  نع  قاحـسا  یبأ  نع  سباع  نب  یلع  انثدح  لاق  حلاص  نب  نمحرلا  دبع  انثدـح 
ّینا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  هعمس  هنا  یباحـصا  ضعب  ینثّدحف  شنح  لاق  رذ  وبا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرعیلف و  ینفرعی 

لیئارـسا ینب  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  ناوالا  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرفتی  نل  امهناف  یتیب  لهأ  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات 
حون ۀنیفس  لثم  و 

نب دمحم  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  لامک  حلاّصلا  خیـشلا  ینربخا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیطمـسلا  دـئارف  رد  یئومح  نیدـلا  ردـص  و 
ۀئامتس نیتس و  عبرا و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  هتیاور  یف  یل  زاجا  ّیلا و  بتک  امیف  ینیوجلا  یلع 

نب دـمحم  حـتفلا  وبا  انابنا  یملـسملا  دـمحم  نب  رهاط  نب  رهاز  انابنا  لاق  يربطلا  نیعم  نب  لامج  لضفلا  وبا  نیدـلا  لامج  مامالا  انابنا  لاـق 
انأبن لاق  یناهفـصالا  میهاربا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انابنا  لاق  هباتک  یف  یناقونلا  رهاز  نب  لیعامـسا  انابنا  لاق  ةارهب  رکذملا  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع 

نع غئاصلا  ۀملـس  یبأ  نع  يرقملا  دامح  نب  نمحرلا  دـبع  انابنا  لاق  یبالکلا  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  انأبن  لاق  یناربطلا  دـمحا  نب  ناـمیلس 
نم حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  هلثم  اّمنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  یفوعلا  ۀّیطع 

هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  امنا  قرغ و  فلخت  نم  یجن و  اهبکر 
نوتسلا سداسلا و  ثیدحلا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبسلا  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  و 

هل رفغ  لخد  نم  ۀـطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع 
سودرفلا بحاص  هاور 

هتفگ و سودرفلا  ۀضور  رد  زین  و 
هل رفغ  هلخد  نم  ۀّطح  باب  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  مالسلا  هیلع  لاق  لاق  هنع 

فرشلا يوذ  لوسّرلا و  ءابرقا  بحب  فرغلا  ءاقترا  بالجتسا  رد  يواخس  و 
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هتفگ و هنیفس  ثیدح  قرط  رکذ  رد 
لهأ لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  هنع  هَّللا  یضر  رذ  یبأ  نع  یناعنصلا  رمتعملا  نب  شنح  نع  یعیبسلا  قاحـسا  یبأ  نع 
یبأ نع  نیهجو  نم  مکاحلا  هجرخا  لیئارسا  ینبل  ۀطح  لثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  هموق  یف  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب 

حون ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  الا  رخآلا  ظفل  امهدحا و  ظفل  اذه  قاحسا 
هتفگ و نا  رد  زین  هرخآ و  یلا  ۀّطح  لثم  هلوق و  نود  هرکذ  و 

اهیف بکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  ّنا  ظـفلب  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع  لـیفطلا  یبأ  ثیدـح  نم  اـضیا  یلعی  وبا  هجرخا 
هوحن رذ  یبأ  نع  بیسملا  نب  دیعس  قیرط  نم  رازبلا  هجرخا  ۀطح و  باب  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ّنا  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  یجن و 

هتفگ و نا  رد  زین  و 
اهبکر نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  اّمنا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تعمـس  هنع  هَّللا  یـضر  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع 

ریغـصلا و یف  یناربطلا  هاور  هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارـسا  ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لـثم  اـمنا  قرغ و  اـهنع  فلخت  نم  یجن و 
طسوالا

هتفگ عماوجلا  عمج  رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 
بط لیئارـسا  ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  کله و  اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  موق  یف  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لـثم 

رذ یبأ  نع 
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دـمحا و جارخا  رکذ  يردـخ و  دیعـس  وبا  ثیدـح  داریا  دـعب  نیلقث  ثیدـح  قرط  قایـس  رد  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  نیدـلا  رون  و 
هتفگ و ناشیا  ریغ  یلعی و  وبا  یناربط و 

عادولا ۀجح  یف  کلذ  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نا  هیف  ۀّیوبنلا و  ةرتعلا  ملاعم  یف  رـضخالا  نب  زیزعلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاحلا  هجرخا 
هل ترفغ  هلخد  نم  ۀـطح  باب  لثمک  هتیب  لهأ  ینعی  مهلثم  یجن و  اهبکر  نم  مالـسلا  هیلع  حون  ۀنیفـس  لـثمک  هَّللا  باـتک  ینعی  هلثم  داز  و 

بونذلا
هتفگ و هنیفس  ثیدح  قرط  رکذ  رد  نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  و 

لثم لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  هنع  هَّللا  یضر  رذ  یبأ  نع  یناعنـصلا  رمتعملا  نب  شنح  نع  یعیبسلا  قاحـسا  یبأ  نع 
نیهجو نم  مکاحلا  هجرخا  لیئارـسا  ینبل  ۀـطح  لثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  هموق  یف  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لـهأ 

قاحسا یبأ  نع 
رخآلا ظفل  امهدحا و  ظفل  اذه 

حون ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  ّنا 
هتفگ و نا  رد  زین  هرخآ و  یلا  ۀطح  لثم  هلوق و  نود  هرکذ  و 

یجن و اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  ّنا  ظفلب  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع  لیفطلا  یبأ  ثیدح  نم  ضیا  یلعی  وبا  هجرخا 
بیسملا نب  دیعس  قیرط  نم  رازبلا  هجرخا  ۀطح و  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  نا  قرغ و  اهنع  فلخت  نم 
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هوحن رذ  یبأ  نع 

هتفگ و نا  رد  زین  و 
اهبکر نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  تعمـس  هنع  هَّللا  یـضر  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع 

ریغـصلا و یف  یناربطلا  هاور  هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارـسا  ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لـثم  اـّمنا  قرغ و  اـهنع  فلخت  نم  یجن و 
طسوالا

هَّللا و باتک  نیلقثلا  یف  هثیدح  یف  هلبق  رکذلا  لئاوا  قبس  و 
مهلثم یجن و  اهبکر  نم  مالـسلا  هیلع  حون  ۀنیفـس  لثمک  هَّللا  باتک  ینعی  هلثم  داز  هجرخا و  رـضخالا  نب  زیزعلا  دبع  ظفاحلا  نا  تیبلا  لها 

بونّذلا هل  رفغ  هلخد  نم  ۀّطح  باب  لثمک  تیبلا  لها  ینعی 
هتفگ و يرونا  ریسفت  رد  يراخب  باهولا  دبع  و 

هاور هل  رفغ  لخد  نم  ۀطح  باب  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع 
سودرفلا بحاص 

هتفگ و نیلقث  ثیدح  رکذ  رد  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  و 
مهلثم یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفسک  هَّللا  باتک  ینعی  هلثم  يرخا  یف  عادولا و  ۀجح  یف  ناک  کلذ  ّنا  ۀیاور  یف 

اضعب اهضعب  يوقی  ةدیدع  قرط  نم  ءاج  هتفگ و  قعاوص  رد  رجح  نبا  زین  بونّذلا و  هل  ترفغ  هلخد  نم  ۀطح  باب  لثمک  هتیب  لهأ  يأ 
ملسم ۀیاور  یف  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا 

قرغ و اهنع  فلخت  نم  و 
بونذلا هل  رفغ  ۀیاور  یف  هل و  رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  کله و  ۀیاور  یف 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 
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بط لیئارـسا  ینب  یف  ۀـطح  باب  لثم  کله و  اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  موق  یف  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لـثم 
ریثکاب دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  رذ و  یبأ  نع 

ةرتعلا ملاعم  یف  رضخا  نب  زیزعلا  دبع  دّمحم  وبا  ظفاحلا  جرخا  هتفگ و  يردخ  دیعس  یبأ  تیاورب  نیلقث  ثیدح  رکذ  دعب  لاملا  ۀلیـسو  رد 
ۀیوبنلا و

یجن اهبکر  نم  مالسلا  هیلع  حون  ۀنیفس  لثمک  هَّللا  باتک  ینعی  هلثم  داز و  عادولا و  ۀجح  یف  کلذ  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا  هیف 
بونذلا هل  ترفغ  هلخد  نم  ۀطح  باب  لثمک  هتیب  لهأ  يأ  مهلثم  و 

هتفگ و يوس  طارص  رد  يرداق  دومحم  و 
اجن و اهبکر  نم  هموق  یف  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع 

حون ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  نا  الا  رخآ  ظفل  یف  ظفل و  یف  اذه  مکاحلا  هجرخا  لیئارـسا  ینبل  ۀطح  لثم  وا  قرغ  اهنع  فلخت  نم 
لاجدلا عم  لتاق  امناکف  نامزلا  رخآ  انلتاق  نم  یلزاغملا و  نسحلا  یبأ  ۀیاور  یف  داز  و 

اهبکر نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  امنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  تعمس  هنع  هَّللا  یـضر  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  و 
یتیب لها  لثم  امنا  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  اجن و 
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ۀیاور یف  امک  بونذلا  وا  هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀّطح  باب  لثم  مکیف 

هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  و 
باب لثم  کله و  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهیف  بکر  نم  حون  موق  یف  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  هنع  ریبکلا  یف  یناربطلا  دنع 

لیئارسا ینب  یف  ۀطح 
هتفگ و ثیداحا  ضعب  لقن  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثام  رد  نینیعلا  ةرق  رد  هَّللا  یلو  هاش 

مکاحلا جرخا  لیئارسا  ینبل  ۀطح  لثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لاق 
لها لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  هتفگ  باتک  هبطخ  رد  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  كردتـسملا و  یف  اهّلک  ثیداحالا  هذـه 

زین قسف و  هنم  جرخ  نم  هل و  رفغ  هلخد  نم  ۀـطح  باـب  مهامـس  قرغلا و  هکلها  اـهنع  فلخت  نم  یجن و  اـهبکر  نم  حوـن  ۀنیفـسک  تیبـلا 
هتفگ لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع 

نم لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  امنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ۀطحنم  ةروفغم  هبونذ  ۀّطح  لاق  بابلا و  لخد  نم 
بونذلا هل  رفغ  هلخد 

ةرفغملل اببس  رافغتـسالا  عضاوتلا و  عم  سدقملا  تیب  وا  ءاحیرا  باب  وه  يّذلا  بابلا  کلذ  لوخد  لعج  هَّللا  نا  ۀطح  بابب  مههیبشت  هجو  و 
عیبانی رد  یخلب  نامیلـس  نب  میهاربا  ۀطح و  باب  ّهنا  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لئاضف  یف  اضیا  یتایـس  اهل و  اببـس  تیبلا  لها  ۀّمالا  هذهل  لعج  و 

ریدغلا موی  ثیدح  نیلقثلا و  ثیدح  لیئارسا و  ینب  ۀطح  باب  حون و  ۀنیفس  ثیدح  یف  عبارلا  بابلا  هتفگ  ةدوملا 
یتیب لهأ  لثم  ّنا  لوقی  ملـس  هَّللا و  یّلـص  ّیبنلا  تعمـس  ۀبعکلا  بابب  ذخا  وه  لاق و  ّهنا  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع  حیباصملا  ةاکـشم  یف 
ۀنیفـس لثم  یتیب  لهأ  لثم  هعفر  ریبزلا  نبا  دـئاوفلا  عمج  یف  دـمحا و  هاور  کله  اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثم  مکیف 

رفغ هلخد  نم  لیئارـسا  ینب  یف  ۀّـطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  طسوالا و  یف  داز  رازبلل و  قرغ  اهکرت  نم  اجن و  اـهبکر  نم  حون 
کله و اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  نا  هعفر  ۀبعکلا  بابب  ذخا  وه  ّرذ و  یبأ  نع  لیفطلا  وبا  هل 

نب دـمحا  یلعی و  وبا  ریغـصلا  طسوالا و  یف  یناربطلا  هجرخا  هل  رفغ  هلخد  نم  لیئارـسا  ینب  یف  ۀـطح  باب  لـثم  مکیف  یتیب  لـهأ  لـثم  نا 
یهتنا رذ  یبأ  نع  لبنح 
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اضیا دئاوفلا  عمج 
نب دیعـس  نع  رذ و  یبأ  نع  رمتعملا  نبا  نع  عوکالا و  نب  ۀملـس  نع  ساـبع و  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  یلزاـغملا  نبا  رازبلا و  هجرخا 

لیئارسا ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  امنا  ةدایزب و  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  ینیومحلا  هجرخا  اضیا  رذ و  یبأ  نع  بیـسملا 
دیعس یبأ  نع  ریغصلا  طسوالا و  یف  یناربطلا  رازبلا و  یلعی و  وبا  هجرخا  اضیا  هل  رفغ  هلخد  نم 
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يردخلا

اضیا ۀّطحلا  ۀنیفسلا و  ثیدح  رذ  یبأ  نع  هجرخا  یلزاغملا  نبا  اضیا  ۀطحلا  باب  ۀنیفسلا و  ثیدح 
ثیدـح اـضیا  جرخا  رذ و  یبأ  یلوم  عفار  نع  ۀـمهملا  لوصف  یف  یکلاـملا  هجرخا  رذ  یبأ  نع  رمتعملا  نب  شیبـح  نع  هجرخا  ینیومحلا 
ۀبعکلا باب  ۀقلحب  ذخا  رذ و  وبا  ماق  ذإ  ۀکمب  رمتعملا  نب  شیبج  انا و  انیب  لاق  یلالهلا  سیق  نب  میلس  نع  اضیا  یناعمسلا  یبلعثلا و  ۀنیفسلا 

لوقی ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مکیبن  تعمـس  ینا  ساّنلا  اهّیا  لاقف  رذ  وبا  ةدانج  نب  بدنج  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  لاقف 
نم لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  لوقی  کله و  اهکرت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم 

ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع و  هَّللا و  باتک  اولضت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  مکیف  كرات  ّینا  لوقی  هل و  رفغ  هلخد 
حص هتفگ و  نیرهاطلا  تیبلها ع  نیدشارلا و  ءافلخلا  لئاضف  یف  نیبملا  حتفلا  باتک  رد  نالحدب  روهشم  یکملا  ییز  دمحا  دیس  و 

قرغ و اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  لاـق  هنا  ةریثک  قرط  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنع 
هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  ۀطح  باب  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  کله و  ۀیاور  یف 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ترتع  باب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندومرف  داشرا  تسفیرـش  ثیدح  نیا  دیؤم  و 
هدروآ ةدوملا  عیبانی  رد  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  ار  بانج  نآ  دادـساب  داـشرا  نیا  ملـسلا و  باـب  مه  ۀـطح و  باـب  مهلثم  ملس و 

نع ۀقدص  نب  ةدعـسم  نع  بقانملا  یف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًۀَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ریـسفت  یف  هتفگ و  هچنانچ 
مالـسلا و هیلع  مدآ  هب  طبه  يذلا  ملعلا  نا  الا  لاق  مالّـسلا  مهیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نع  نیـسحلا ع  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  قداّصلا  رفعج 

مهلثم فهکلا و  باحصاک  مکیف  مهنا  نوبهذت و  نیا  مکب و  هاتی  نیاف  نییبّنلا  متاخ  ةرتع  یف  نییبنلا  متاخ  یلا  نّویبنلا  هب  تلـضف  ام  عیمج 
ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًۀَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  یف  ملسلا  باب  مه  ۀطح و  باب 

ملعلا باوبأ  مه  ثیدح 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  ضعب  رکذ  دـعب  نا  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  یثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
دناهدومرف داشرا  مهیلع  هَّللا  مالس  همئا  قح  رد  مالسلا 

میقتسم طارص  یلا  يده  مهب  يدتقا  نم  رانلا و  نم  اجن  مهعبت  نم  یتما  یف  ملعلا  باوبا  مه  و 
یخلبلا میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تسرهاظ و  حضاو و  تیاهن  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يارب  ثیدح  نیا  ندوب  دیؤم  و 

هتفگ و هچنانچ  هدروآ  ةدوملا  عیبانی  رد  يزودنقلا 
نا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  یکملا  ریبزلا  یبأ  نع  دانسالاب  بقانملا  یف 

یلاعت كرابت و  هَّللا 
570 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لعجت نا  کلئسف  نوعرف  یلا  یسوم  تلـسرا  ّکنا  يدیـس  یهلا و  تلقف  بتکلا  دّیـس  یلع  لزنا  الوسر و  ینلعج  ینراتخا و  ینافطـصا و 
يدـضع هب  دـشت  اریزو  یلها  نم  یل  لعجت  نا  یهلا  يدیـس و  ای  کلأسا  ینا  هلوق و  هب  قدـصی  هدـضع و  هب  دـشی  اریزو  نوراه  هاـخا  هعم 
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یعم هَّللا  دحو  نم  لوا  ینقدص و  یب و  نما  نم  لوا  وه  هودع و  یلع  ۀبیهلا  هسبلا  هبلق و  یف  ۀعاجـشلا  لعجا  اخا و  اریزو و  ایلع  یل  لعجاف 
نورقم ةاروتلا  یف  همسا  ةداهـش و  هتعاط  یف  توملا  ةداعـس و  هب  قوحللا  ءایـصوالا  دیـس  وه  هیناطعاف و  ّلج  زع و  ّیبر  کلذ  تلأس  ّینا  و 

دعب هقلخ  یلع  هَّللا  ججح  مهدعب  نم  ۀمئالا  امه و  وه و  يانبا و  ۀّنجلا  لها  بابش  ادّیس  هانبا  یتنبا و  يربکلا  ۀقیدصلا  هتجوز  یمسا و  یلا 
هلخدا دبعل ال  مهتبحم  هَّللا  بهی  مل  میقتـسم  طارـص  یلا  يده  مهب  يدتقا  نم  راّنلا و  نم  اجن  مهعبت  نم  یتّما  یف  ملعلا  باوبا  مه  نیّیبنلا و 

ۀّنجلا هَّللا 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالک  تسفیرش  ثیدح  نیا  تادیؤم  هلمج  زا  و 

اهباوبا نم  ّالا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحصالا و  راعشلا و  نحن 
هتفگ و هچنانچ  هدروآ  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  ار  بانج  نآ  ماظن  زجعم  مالک  نیا  و 

اهنم اقراس و  یمـس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتوت  باوبـالا و ال  ۀـنزخلا و  باحـصالا و  رئاعـشلا و  نحن  هتبطخ  نم 
اوقبسی مل  اوتمص  نا  اوقدص و  اوقطن  نا  نمحرلا  زونک  مه  نامیالا و  مئارک  مهیف 

هتفگ و ةدوملا  عیبانی  رد  زین  و 
یمس اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا  نم  ّالا  تویبلا  یتوت  باوبالا و ال  ۀنزخلا و  باحـصالا و  رئاعـشلا و  نحن  هیلع  هَّللا  مالـس  هتبطخ  نم 

اوقبسی مل  اوتّمص  نا  اوقدص و  اوقطن  نا  نمحّرلا  زونک  مه  نامیالا و  مئارک  مهیف  اهنم  اقراس و 

هفحت ترابع  یلیصفت  در 

هراشا

دیکوت و دییشت و  دییات و  رب  نآ  تلالد  يدینش و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  همکحم  تادیؤم  همربم و  دهاوش  همه  نیا  یلاعت  هَّللا  دمحب  نوچ  و 
نیاب قلعتم  ماقمق  بطاخم  ماظنلا  دـساف  مالک  ماعنم  لضفم  نوعب  هک  دیـسر  نآ  تقو  الاح  يدـید  بقاـث  رظنب  فینم  ثیدـح  نیا  دـیطوت 
ۀلحنم تاوفه  ماذجنا  نهو و  مازحنا و  یهو و  منادرگ و  ضوقنم  ضوضرم و  مامت  لیمج  لیصفتب  ماربالا  نیزر  ماکحتسالا  نیتم  ثیدح 

رباج تیاور  مجنپ  ثیدح  هلوق  مناسر  تابثاب  ۀلمج  ۀلمج  مالعالا  ةدمع  بحاصهاش  ماوقلا 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نا 

رباج تیاورب  مجنپ  ثیدح  رصح  رب  ینبم  بطاخم  ياعدا  زا  باوج 

حـضاو قح  لامخا  باکتراب  هداهن  دوخ  رظن  شیپ  نامتک  رتس و  عینـش  عینـص  ناکملا  عیفر  ثیدـح  نیا  داریا  رد  ناـشالاو  بطاـخم  لوقا 
نیرظان رب  رباج  تیاور  مجنپ  ثیدـح  دوخ  لوقب  بطاخم  هکنآ  شنایب  هداد  تناما  تناید و  لامک  داد  جـلفا  رفاـظ  قدـص  طاـطلا  جـلبا و 

دلجم نیا  هرشع  دئاوف  زا  یلوا  هدئاف  رد  اقباس  هکنآ  لاح  تسرصحنم  رباج  تیاور  رد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هدومن  ماهیا  نانچ  نیرصاق 
ار فیرش  ثیدح  نیا  هک  یتفایرد  مامت  تحارصب 
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ماما بانج  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نآ  هلمج  زا  هک  هباحـص  زا  يرایـسب  هینـس  نیطاسا  رباکا و  تاحیرـصت  تاجیرخت و  رباـنب 

دوعـسم و نب  هَّللا  دبع  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نب  هَّللا  دبع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  مالـسلا و  هیلع  نسح 
مظن رد  يدنرز  همالع  هدافا  زا  هکلب  دناهدرک  تیاور  دنشابیم  صاعلا  نب  ورمع  کلام و  نب  سنا  رمع و  نب  هَّللا  دبع  نامیلا و  نب  ۀفیذح 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  باحـصا  هلمج  هک  تسیتلیـضف  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  تسحئال  حضاو و  نیطمـسلا  ررد 
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نیرد نآ  لداعم  یثیدـح  رتمک  هک  ار  ثیدـح  نینچ  لثم  سپ  دـناهدومیپ  جاهتنا  كولـسب و  ار  قافو  قیرط  هدومن  نآـب  جاـهتبا  فارتعا و 
مهوتم تسندوزفا و  تعالخ  تعالج و  رد  شیوخ  هغلاـبم  كاـمهنا و  دـح  هچب  ندومناو  رباـج  تیاور  ضحم  دوب  دـهاوخ  تیـصوصخ 
رتهدایز باحـصا  رگید  تبـسن  هب  رباج  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسنا  رباـج  تیاورب  ار  ثیدـح  نیا  بحاـصهاش  ریبعت  ببـس  دـیاش  هک  دوشن 
نیبتـسم رهاظ و  هدومن  فینم  ربخ  نیا  تاجیرخت  فیرـش و  ثیدح  نیا  تایاور  عبتت  هک  یـسک  رب  درادن و  تیعقاو  رما  نیا  هچ  تسیورم 

ثیدح زا  نآ  جارخا  جاردا و  تسرهشا و  فرعا و  سابع  نبا  تیاورب  هینس  ماخف  نیدنسم  مالعا و  نیثدحم  نایم  رد  ثیدح  نیا  هک  تس 
نآ قح  لها  هک  تسور  نیزا  دیاش  رباج  تیاورب  ار  ثیدح  نیا  بحاصهاش  صیـصخت  هک  درک  ناوتن  مهوت  مه  نیا  رثکا و  رفوا و  ناشیا 

يرایسب تسین و  ادیپ  قح  لها  هیمالک  بتک  رد  يرثا  رما  نیزا  هچ  دناهدروآ  رباج  تیاور  نیمهب  فرـص  لالدتـسا  جاجتحا و  ماقم  رد  ار 
رباج تیاور  ضحم  رب  افتکا  دناهدروآ  نیفلاخم  بتک  زا  جاجتحا  دصقب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  دوخ  بتک  رد  هک  قح  لها  مارک  ءاملع  زا 

هارث و باط  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  باتک  یلا  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  دـناهدرک  لقن  زین  باحـصا  رگید  تایاور  هکلب  دـناهدرکن 
راذعلا عیلخ  بطاخم  شاک  رافـسالا و  نم  اهریغ  هتجرد و  هَّللا  یلعا  ینارحبلا  ۀمالعلل  مارملا  ۀیاغ  هَّللا و  همحر  قیرطب  نبال  ةدـمعلا  باتک 

دشیمن و عیطقت  ریـصقت و  عیجـضت و  طیرفت و  دنبراک  نیزا  هدایز  درکیم و  راصتقا  افتکا و  رانملا  حضاو  قح  لامخا  زا  رادـقم  نیمه  رب 
هدومنن دراو  ۀـمات  زین  ار  رباج  تیاور  وا  ترـضح  هک  دـیآ  هدرک  هچ  نکیل  دومنیم  رکذ  لامکلا  ماـمتلاب و  رباـج  تیاورب  ار  ثیدـح  نیا 
تیاور رد  دشابیم و  دانع  تیبصع و  باب  راربا  عطاق و  دارم و  حضوم  لامک  هجردب  هک  هدیفم  هددعتم  تارقف  هدیدس و  هدـیدع  تالمج 

تاجیرخت نمـض  رد  اقباس  رباج  هلماک  تیاور  دنچ  ره  هتخاسن و  انـشآ  زگره  نآ  رکذـب  ار  ملق  نابز  هتخادـنارب  رـسکی  تسدوجوم  رباج 
ننس زا  وا  تبناجم  فاصنا و  لامکب  بطاخم  فاصتا  ات  میامنیم  روکذم  زاب  ماقم  نیا  رد  رگم  تسا  هتشذگ  ررکم  هینس  نیطاسا  رباکا و 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ددرگ  رهاب  رهاظ و  فاستعا  ءادتعا و 
انث لاق  يرقملا  نب  رکب  وبا  انربخا  لاق  يرکسدلا  ّیلع  نب  ییحی  بلاط  وبا  انربخا 
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دبع نع  نایفـس  انث  لاق  قازرلا  دبع  انربخا  لاق  بتکملا  رفعج  وبا  هَّللا  دیبع  نب  دمحا  انثدح  لاق  قاقدلا  دمّـصلا  دبع  نب  دـمحم  بیطلا  وبا 
موی ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  لاـق  ناـمهب  نب  نمحرلا  دـبع  نع  میثخ  نب  ناـمثع  نب  هَّللا 

ملعلا و ۀنیدم  انا  لاق  هتوص و  اهب  دمف  هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذـه  یلع  دـیب  ذـخا  وه  ۀـیبیدحلا و 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع 

تاملک تالمج و  زا  يرایسب  يواح  رباج  تیاور  هک  تسرینتسم  حضاو و  رینملا  رفسلا  حبـصلاک  ریـصب  رظان  رب  ترابع  نیا  هظحالم  زا  و 
بانج مامتها  هغلابم و  لامک  رهظم  هغباس  تاملک  هغلاب و  تالمج  نیا  رثکا  دناهدومرفن و  روکذـم  ار  نآ  الـصا  بحاصهاش  هک  دـشابیم 

امک دشابیم  مالعلا  کلملا  تاولـص  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تماما و  تابثا  رد  مالـسلا  ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورس 
تسماظع تاماط  هلمج  زا  ماقمق  بطاخم  لثم  زا  ماقم  نیا  لثم  رد  مامتلاب  نآ  طاقسا  فذح و  سپ  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف  هیلع  فقتس 

رتهداـیز رگم  دوشیم  مـالحا  باحـصا  بجعت  ماـهفا و  باـبرا  تریح  ثروم  تاـیآ  تمارک  تـالمج  نیزا  دـحاو  ره  طاقـسا  هچ  رگا  و 
هلمج طاقسا  رب  تریح 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 
هدش لقنلا  ررکتم  دورولا و  رثکتم  يدحب  وا  ریغ  رباج و  تیاور  رد  تسروهشم و  فورعم و  تیاهن  هدش و  عقاو  ثیدح  همتت  رد  هک  تس 

عیطقت و رد  ریرحن  بطاخم  هچنآ  هلمجلاب  دـشابیم  راوشد  ریـسع و  رایـسب  رابحا  نیدنـسم  راـبک و  نیجرخم  تاراـبع  زا  نآ  ياـصحا  هک 
رد بطاخم  يایلوا  يارب  تسسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  نآ  تعانـش  تعاظف و  هدش  نآ  بکترم  ریثا  عیفر  ثیدح  نیا  ریـصقت 
وا ترضح  هکنیا  هب  دنیامن  حیرـص  فارتعا  هکنآ  رگم  اهلا  راب  تسین  صیحم  برهم و  چیه  صیوع  مازلا  نیا  هطرو  زا  وا  صیلخت  ذاقنا و 
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يروبع رورم و  نآ  تاقایـس  تایاور و  رب  يروثع و  فوقو و  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـیناسا  قرط و  رب  دوخ  عالطا  تلق  عاب و  رـصق  ببـسب 
ماقم نیا  رد  یلباک  نوچ  تشامگیم و  دـیرط  دـیرم  نآ  تاوفه  قارتسا  دـینع و  یلباک  دـیلقت  عاـبتا و  رب  دوخ  هصلاـخ  تمه  تشادـن و 

اپ شیپ  رادـغ  عادـخ  نآ  راـثآ  ياـفتقا  رد  دـندرپس و  وا  عیملت  عیدـخت و  کلـسم  زین  بحاـصهاش  دوب  هدـش  عینـش  عینـص  نیمه  بکترم 
ام سماخلا  هتفگ  عقاوص  رد  یلباک  دندروخ 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نا  رباج  هاور 
اـضیا يذمرتلا  لاق  حیحـص و  هجو  هل  سیل  ّهنا  رکنم و  هنا  يراخبلا  لاق  هل و  لصا  نیعم ال  نب  ییحی  لاق  هیف  نوعطم  ربخلا  نال  لطاب  وه  و 

یبهّذلا نیدلا  سمش  ظفاحلا  يوونلا و  نیدلا  یحم  خیشلا  لاق  هوتبثی و  مل  ثیدحلا  اذه  دیعلا  قیقد  نب  نیدلا  یقت  خیـشلا  لاق  رکنم و  هنا 
ّنأل جاجتحالا و  زوجی  الف  عوضوم  هنا  يرزجلا  نیدلا  سمش  خیشلا  و 

573 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع نیمدقتملا  ۀفالخ  یلع  ۀـلادلا  حاحـصلا  رابخالا  مواقی  هنال ال  يربکلا و  ۀـماعزلا  بحاص  نوکی  نا  مزلی  ملعلا ال  ۀـنیدم  باب  ناک  نم 

هلوق

« تسنوعطم زین  ربخ  نبا   » بطاخم لوق  زا  باوج 

اهّیا ءاـیح  کـل  اـم  راـثکملا أ  عطنتملا  قهیفتملا  اـهّیا  کعلـض  یلع  راذـهملا و  خیـشلا  اـهّیا  کلـسر  یلع  لوقا  تسنوعطم  زین  ربـخ  نیا  و 
بذکلا و ةاوهم  یف  ماحتقالا  نع  کعزی  عزاو  کل  ام  رانشلا أ  ۀحضاولا  ۀیبصعلا  رکس  نع  وحص  ۀقافا و  کل  ام  راثعلا أ  ریثکلا  قلذحتملا 

ّیـصو لئاضف  حدقل  کسفن  تبـصن  فیک  تحبلا  علجلا  ۀقافـصلا و  ۀحقلا و  نع  ظاظلالا  نع  کعدرب  عدار  کل  ام  تهبلا أ  ۀهیـضعلا و 
ۀیداب یف  تهت  دـقل  لامـش و  نع  انیمی  يردـت  راغـصلا ال  عضولاب و  هبقانم  یمر  راهّنلا و  لیّللا و  رک  ام  هَّللا  مالـس  امهلا  اـمهیلع و  راـتخملا 

لاحملا و لاحملاب و  کسفن  تبعتا  لالزالا و  لالـضالا و  نم  ۀنونکم  افونـص  تیدبا  لانملا و  بعـص  ابقرم  تیقترا  دقل  لاوهالا و  ۀمیظع 
ۀـیرفلا و ةراسجلاب و  تثبـشت  ۀـیرم و  الب  ءارملا  لدـجلاب و  تفلا  دـق  لایثنالا  لک  عدـخلا  کیلع  تلاثنا  لاـیتحالا و  عدـخلا و  یف  تغلاـب 

رئاـفلا داـنعلا  رئاـثلا و  بصعتلا  یف  تمحتقا  دودّـصلا و  قحلا و  نع  ضارعـالا  ةرفح  یف  تیوـه  دوـحجلا و  غـیزلا و  كارـش  یف  تکبترا 
هَّللا ناحبـس  فورـصم  سیـسخلا  سیبلتلا  قیوزتلا و  عیملتلا و  یلا  کّمه  کیأر و  فوغـشم و  حـضاولا  لاطبا  حورألا و  راـکناب  کـعبطف 
راونا غلابلا  رانم  عماللا  ددج  حضاولا  ادنـس و  حیحـصلا  عئاذلا  ضیفتـسملا  ربخلا  عئاشلا و  روهـشملا  ثیدحلا  اذه  لثم  یفنت  درت و  لطبت و 

یلع رافسالا  بتکلا و  یف  هورکذ  راعشالا و  یف  رابحالا  مالعالا  همظن  راثالا و  دقنم و  رابخالا و  ةذباهج  هرثا  هجّرخ و  هاور و  هلقن و  يّذلا 
دامتعالا و ۀـقثلا و  لوادـتلا و  غویـشلا و  ۀضافتـسالا و  لامک  راتتـسالا و  مدـع  راهتـشالا و  نم  وه  راودالا و  لّقنت  راصعالا و  لوحت  يدـم 

رهاب نأشلا  میظع  ناکمب  هناردـجل  دییـشتلا  هناطیمب و  لولحلا  هناـکراب و  تبثتلا  هنأـشب و  ءاـنتعالا  فلـسلا و  فلخلا و  کـسمت  راـبتعالا و 
ذاذش ال فیرـشلا  ثیدحلا  یف  نینعاطلا  ّنا  يرمعل  فیخـستلا و  نیهوتلا و  ۀلئاغ  هیلإ  لصی  فیعـضتلا و ال  راکنالا و  دـی  هسمی  ناهربلا ال 

ةروس یف  نودامتم و  ۀیبصعلا  ءاولغ  یف  مهف  باوصلا  هجو  اوئطخأ  دق  قیقدـلا  رظنلا  ولوأ  مهب  لفتحی  نودـناعم ال  قیقحتلا و  ووذ  مهب  أبعی 
نورهظم و ةرامغلا  راوعل  نوعرـسم و  لبخلا  لـطخلا و  يداون  یلا  نوعطهم و  ةراـسخلا  ةراـسجلا و  يداوب  یف  نوداـع و  ۀـیلهاجلا  ۀـیمحلا 

ناودـعلا هیت  یف  نوواه و  ناوهلا  ةوه  یف  نوفزاع و  قحلا  رثا  ءاـفتقا  نع  نوفداـص و  قدـصلا  مور  مقل  نع  نورمـضم و  ۀـیرورحلا  رانـشل 
ییحی لاق  هلوق  نوهمعی  مهترکـس  یف  مهف  هَّللا  يدهب  اودـتهی  مل  ذإ  نوحمجی و  قحلا  نع  مهف  لطابلا  بسابـس  یف  اولغوا  ثیح  نوواغ و 

هل لصا  نیعم ال  نب 
574 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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: هجو دنچب  نآ  باوج  نیعم و  نب  ییحی  لوقب  ثیدح  فیعضت  رد  بطاخم  لالدتسا 

زا نیهم  مالک  نیا  رودص  نالطب  دـناهدومن  هینـس  ماخف  نیرهمتم  ماظع و  نیرحبتم  تادافا  عبتت  هک  ماهفا  باحـصا  مالحا و  بابرا  رب  لوقا 
صوصخ رد  نیعم  نب  ییحی 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
هدیدس نیهارب  دیدع و  هوجوب  تسنیبتسم  رهاظ و 

يرابنا مساق  لاؤس  باوجب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  نب  ییحی  حیحصت 

خیرات رد  بیطخ  هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیحـصت  يراـبنالا  نمحرلا  دـبع  نب  مساـق  لاؤس  باوجب  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  لوا 
بیطخلا لاق  حیحص  وه  لاقف  ثیدحلا  اذه  نع  ییحی  تلأس  يرابنالا  نمحرلا  دبع  نب  مساقلا  لاق  هتفگ  یطویـسلا  هنع  لقن  ام  یلع  دادغب 

دبع تلـصلا  وبا  هتمجرتب  لامکلا  بیذـهت  رد  يزم  هنع و  دـحاو  ریغ  هاور  دـق  ذإ  لـطابب  سیل  ۀـیواعم و  یبأ  ثیدـح  نم  حیحـص  هنا  دارأ 
هتفگ يورهلا  حلاص  نب  مالسلا 

لاق لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  وبا  انثدـح  لاق  يورهلا  تلـصلا  وبا  انثدـح  يرابنالا  نمحرلا  دـبع  نب  مساقلا  لاق 
هباب تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

ۀیواعم و یبأ  ثیدح  نم  حیحص  هنا  دارأ  ظفاحلا  تباث  نب  رکب  وبا  لاق  حیحـص  لاقف  ثیدحلا  اذه  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  مساقلا  لاق 
هتفگ و تلصلا  وبا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هنع و  دحاو  ریغ  هاور  دق  ذإ  لطابب  سیل 

دهاجم نع  شمعالا  نع  ۀـیواعم  یبأ  نع  تلـصلا  وبا  هب  انثدـح  ثیدـح  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  يرابنالا  نمحرلا  دـبع  نب  مساقلا  لاق 
ثیدحلا اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  سابع  نبا  نع 

الم عماوجلا و  عمج  رد  یطویـس  حیرـصت  زا  هنع و  دحاو  ریغ  هاور  دـق  ذإ  ۀـیواعم  یبأ  نع  حیحـص  هب  دارأ  بیطخلا  لاق  حیحـص  وه  لاقف 
ةاضقلا یـضاق  هیدـن و  هضور  رد  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  ریدـقلا و  ضیف  رد  يواـنم  فؤرلا  دـبع  لاـمعلا و  زنک  رد  یقتم  یلع 

امیف رم  امک  هدومن  مکح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تحصب  نیعم  نبا  هک  تسراکشآ  حضاو و  زین  هعومجم  دئاوف  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم 
یضم

سابع مالک  باوجب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نیعم  نب  ییحی  تابثا 

تابثا زین  يرودلا  دمحم  نب  سابع  مالک  باوجب  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  مود 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

هتفگ و تلصلا  وبا  قیرطب  ملعلا  ۀنیدم  تیاور  دعب  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  رد  ّيروباسینلا  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  هچنانچ  هدومرف 
ییحی تلأس  لوقی  يرودلا  دّمحم  نب  سابعلا  تعمس  لوقی  خیراتلا  یف  بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  ابا  تعمـس  یناف  نومام  ۀقث  تلـصلا  وبا 

ملعلا ۀنیدم  انا  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق  سیل  تلقف أ  ۀقث  لاقف  يورهلا  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب 
هتفگ یلآللا  یف  یطویسلا  هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  نومام و  ۀقث  وه  يدیفلا و  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دق  لاقف 

انا شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  هنا  هل  تلقف  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا  ابا  قثوی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  يرودـلا  سابع  لاق 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم 

یـسدقملا دحاولا  دبع  نب  ینغلا  دبع  ۀیواعم و  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دق  سیل  نیکـسملا أ  اذـه  نم  نودـیرت  ام  لاقف 
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هتفگ تلصلا  وبا  همجرتب  لاجرلا  ءامسا  یف  لامکلا  باتک  رد 
نب سابع  لاق 
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اذه نم  نودیرت  ام  لاقف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀـیواعم  یبأ  نع  ثدـح  ّهنا  هل  لیقف  تلـصلا  ابا  قثوی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  دـمحم 

نیکسملا
هتفگ تلصلا  وبا  همجرتب  لامکلا  بیذهت  رد  يزم  ۀیواعم و  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دق  سیل  أ 

نع ۀـیواعم  یبأ  نع  ثدـح  هنا  تلقف  حـلاص  نب  مالـسلا  دـبع  تلـصلا  اـبا  قثوی  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  يرودـلا  دّـمحم  نب  ساـبع  لاـق 
نیکسملا اذه  نم  نودیرت  ام  لاقف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  شمعالا 

يذتغملا توق  یف  یطویـسلا  هنع  لقن  امک  دوخ  هبوجا  رد  یئالع  هوحن و  لاقف  ۀیواعم  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  ثدح  دـق  سیل  أ 
کلذ عم  هتفگ و 

ثدح دق  سیل  تلقف أ  ۀقث  لاقف  تلـصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلئـس  لاق  يرودلا  ینعی  سابع  انثدح  مصالا  انثدـح  مکاحلا  لاق  دـقف 
يدیفلا رفعج  نب  دّمحم  هب  ثدح  دق  لاقف  ملعلا  ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم  یبأ  نع 

هتفگ و هنع  لقن  ام  یلع  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  ۀیواعم و  یبأ  نع  ۀقث  وه  و 
یبأ نع  ثدح  دق  سیل  لاقف أ  هقثوف  اذـه  تلـصلا  یبأ  نع  هلأس  هنا  نیعم  نب  ییحی  نع  هتالاؤس  یف  يرودـلا  دّـمحم  نب  سابع  يور  دـق 

هب ثدح  دق  لاقف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم 
نبا تعمس  يرودلا  لاق  هتفگ و  تلـصلا  وبا  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  يدیفلا و  رفعج  نب  دمحم  ۀیواعم  یبأ  نع 

تلّصلا و ابا  قثوی  نیعم 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  یف  لاق 

ۀیواعم یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدح  دق 

زرحملا نبا  باطخب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ینعم  نب  ییحی  تابثا 

ثیدـح تابثا  زین  دوب  هدرک  لاؤس  تلـصلا  وبا  لاح  زا  ار  وا  زرحملا  نب  مساقلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هک  یتقو  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  موس 
نب مساقلا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  لاق  هتفگ و  یلآللا  یف  یطویـسلا  هنع  لقن  اـم  یلع  دادـغب  خـیرات  رد  بیطخ  هچناـنچ  هدومن  ملعلا  ۀـنیدم 
انا ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف  هل  لیقف  بذکی  نمم  سیل  لاقف  يورهلا  حلاص  نب  مالـسلا  دبع  تلـصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  زرحملا 

ارسوم الجر  تلصلا  وبا  ناک  هنع و  فک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  هیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  لاقف  ملعلا  ۀنیدم 
زرحم نب  مساقلا  نب  دمحم  نب  دمحا  لاق  هتفگ و  لامکلا  بیذهت  رد  يزم  اهب و  هنوثّدـحی  اوناکف  خـیاشملا  مزلی  ثیداحالا و  هذـه  بلطی 

هل لیقف  بذکی  نمم  سیل  لاقف  يورهلا  تلّصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف 

تلّصلا وبا  ناک  هنع و  فک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف  ۀیواعم و  یبأ  ثیدح  نم  وه  لاقف 
توق یف  یطویـسلا  هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  هبوجا  رد  یئالع  اهب و  هنوثدـحی  اوناک  خـیاشملا و  مزلی  ثیداحالا و  هذـه  بلطی  ارـسوم  ـالجر 

دّمحم نب  دمحا  تلّصلا  وبا  لاق  هتفگ و  يذتغملا 
576 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم وه  لاقف  ملعلا  ۀـنیدم  انا  ۀـیواعم  یبأ  ثیدـح  یف  هل  لیقف  بذـکی  نمم  سیل  لاـقف  تلـصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلاـس  زرحم  نب 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 458 

http://www.ghadirestan.com


هذـه بلطی  ارـسوم  ـالجر  تلـصلا  وبا  ناـک  لاـق  هنع و  فک  مث  امیدـق  ۀـیواعم  وبا  هب  ثدـح  لاـق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀـیواعم  یبأ  ثیدـح 
ظفاحلا و دّـمحم  نب  حـلاص  يور  کلذـک  هتفگ و  يرود  تیاور  لقن  دـعب  حیحـصلا  دـقن  رد  يدابآزوریف  خـیاشملا و  مزلی  ثیداـحالا و 

ینربخا ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  ثیدحلا  اذه  ییحی  لاق  زرحم و  نبا  ۀیاور  یف  اضیا و  نیعم  نب  ییحی  نع  زرحم  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 
نبا خیاشملا و  مزلی  ثیداحالا و  هذه  بلطی  ارسوم  الجر  ناک  يورهلا  تلصلا  وبا  هنع و  ّفک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا 

ثیدح یف  هل  لیقف  بذکی  نمم  سیل  نیعم  نبا  نع  زرحم  نبا  لاق  هتفگ و  يرود  تیاور  لقن  دعب  بیذهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح 
مرکی داحآلا و  هذه  بلطی  ارـسوم  تلـصلا  وبا  ناک  هنع و  فک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  لاقف  اذه  ۀـیواعم  یبأ 

اهب هنوثدحی  اوناک  خیاشملا و 

« هرزج  » دمحم نب  حلاص  باطخب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نیعم  نب  ییحی  تابثا 

رد مکاح  هچنانچ  هدومرف  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تابثا  زین  هرزج  هب  فورعملا  بیبح  نب  دـمحم  نب  حـلاص  باطخب  نیعم  نبا  هکنآ  مراهچ 
نب دمحم  نب  حلاص  تعمس  لوقی  يراخبب  هرصع  ماما  ینایقلا  هیقفلا  لهـس  نب  دمحا  رـصن  ابا  تعمـس  هتفگ  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم 

هتعبت جرخ  اّملف  هیلع  ملسف  تلصلا  یبأ  یلع  هعم  نحن  نیعم و  نب  ییحی  لخد  لاقف  يورهلا  تلـصلا  یبأ  نع  لئـس  لوقی و  ظفاحلا  بیبح 
هنا هل  تلقف  قودص  وه  لاقف  تلصلا  یبأ  یف  هَّللا  کمحر  لوقت  ام  هل  تلقف 

دارأ نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  ثیدـح  يوری 
شمعالا نع  ۀیواعم  یبأ  نع  يدیفلا  كاذ  اذه  يور  لاقف  اهباب  نم  اهتأیلف  ملعلا 

ابا تلاس  یفسنلا  فلخ  نب  نموملا  دبع  لاق  هتفگ و  یلآللا  یف  یطویسلا  هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  بیطخ  تلّـصلا و  وبا  هاور  امک 
يّذلا ثیدحلا  نع  لئس  هتیأر  هیف و  لوقلا  نسحی  نیعم  نب  ییحی  تیار  لاقف  يورهلا  تلصلا  یبأ  نع  دمحم  نب  حلاص  یلع 

رفعج نب  دمحم  لاق  همسا  ام  تلق  يدیفلا  اضیا  هاور  لاقف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  نع  يور 
لاقف يورهلا  تلـصلا  یبأ  نع  دـمحم  نب  حـلاص  یلع  ابا  تلاس  یفـسنلا  فلخ  نب  نموملا  دـبع  لاـق  هتفگ و  لاـمکلا  بیذـهت  رد  يزم  و 

يّذلا ثیدحلا  نع  لئس  هدنع و  نیعم  نب  ییحی  تیأر  هیف و  لوقلا  نسحی  نیعم  نب  ییحی  تیار 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم  یبأ  نع  يور 

لقن دعب  يذتغملا  توق  یف  یطویسلا  هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  هبوجا  رد  یئالع  رفعج و  نب  دّمحم  لاق  همـسا  ام  تلق  يدیفلا  اضیا  هاور  لاقف 
هتفگ يرود  تیاور  رکذ  دعب  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  نیعم و  نبا  نع  اضیا  ةرزج  حلاص  يور  کلذک  هتفگ و  يرود  تیاور 

577 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریـصب رظان  رب  هددـعتم  تارابع  نیزا  اـضیا  نیعم  نب  ییحی  نع  زرحم  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  ظـفاحلا و  دّـمحم  نب  حـلاص  يور  کلذـک  و 

تابثا حیحصت و  رد  يرخا  دعب  ةرک  یلوا و  دعب  ةرم  شترضح  نیدیفتسم  باطخب  نیعم  نبا  هک  تسرینتسم  حضاو و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

هنوگچ سپ  هدودز  شیوخ  حئال  نایبت  حـضاو و  نایب  لقـصمب  ار  بایتغا  باحـصا  تازمه  بایترا و  بابرا  تاهبـش  هدومرف  لیمج  یعس 
راب دشاب  هدروآ  نابز  رب  هل  لصا  هیهاو ال  هملک  ریهش  ثیدح  نیاب  تبـسن  ریرحن  ظفاح  ریبک و  داقن  نینچ  نیا  هک  درک  ناوت  زیوجت  یلقاع 

يوسب دـعب  نم  دوب و  هدرک  هلطاـب  هملک  نیرب  تراـسج  روثع  عـالطا و  مدـع  ببـسب  رما  لوا  رد  نیعم  نبا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  اـهلإ 
نأشلا لیلجلا  انرصاعم  هراتخا  يّذلا  وه  اذه  دومن و  تبانا  دوع و  فیخس  باترم  لک  فنا  ماغرا  فیرـش و  ثیدح  نیا  تابثا  حیحـصت و 
يذـّلا حیحـصلا  روهـشملا  ثیدـحلا  ءاـیلوالا  متخ  ینعم  یلع  ۀـنّیب  سحا  نم  هیبنت  نسحتـسملا  لوقلا  یف  لاـق  ثیح  ناـمزلا  نسح  دـمحم 

دق هخیرات و  یف  بیطخلا  هقفاو  هنع و  هدنسا  امک  نیعم  نبا  نیثدحملا  دنس  لاجرلا  یف  الاقم  ساّنلا  دشا  مهنم  ۀّمئالا  نم  تاعامج  هححص 
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هینـس ماخف  نیدقنم  هوسا  ماظع و  نیققحم  هدـبز  هک  يواخـس  مالک  زا  نکیل  رـصاعم  لضاف  راتخم  تس  نیا  خـلا  هل  لصا  الوا ال  لاق  ناک 
لـصا یب  نایحالا  نم  نیح  یف  ملعلا  ۀـنیدم  انا  ثیدـحب  تبـسن  نیعم  نبا  زا  هل  لـصا  ـال  هملک  رودـص  هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و  تسا 

تبسن تسا  هتفگ  ار  هملک  نیا  نیعم  نبا  لصالا  یف  رگا  هکلب  تسضحم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 

دیامرفیم هنسح  دصاقم  رد  يواخس  هتفگ 
اهباب ّیلع ع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

مهلک مهریغ  هل و  ۀّنّسلا  یف  ناّیح  نب  خیشلا  وبا  ریبکلا و  همجعم  یف  یناربطلا  هکردتسم و  نم  بقانملا  یف  مکاحلا 
یف يذمرتلا  هاور  بابلا و  تایلف  ملعلا  یتا  نمف  ةدایزب  هب  اعوفرم  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ریرـضلا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  ّیلع ع  ثیدح  نم  امهریغ  ۀیلحلا و  یف  میعن  وبا  هعماج و  نم  بقانملا 
هل سیل  لاق  يراخبلا و  هخیـش  لاق  اذک  رکنم و  هنا  يذمرتلا  لاق  تباث و  ریغ  برطـضم  ثیدح  هنا  امهیناث  بقع  للعلا  یف  ینطقرادـلا  لاق 

دانـسالا حیحـص  هنا  امهلوا  بقع  مکاحلا  لاق  هل و  لصا  بذک ال  هنا  دادـغب  خـیرات  یف  بیطخلا  هاکح  امیف  نیعم  نبا  لاق  حیحـص و  هجو 
ثیدحب قلعتم  دشابیم  هل  لصا  هملک ال  رب  لمتشم  هک  نیعم  نبا  مالک  هک  تسراکـشآ  ادیوه و  تحارـصب  ینیبیم  هچنانچ  ترابع  نیزا 

رداص ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  تبـسن  نیعم  نبا  زا  ار  مالک  نیا  هک  یناـسک  سپ  ملعلا  ۀـنیدم  اـنا  ثیدـحب  هن  هدـش  رداـص  ۀـمکحلا  راد  اـنا 
تبسن نیعم  نبا  زا  مالک  نیا  رودص  ریقح  دوب و  دنهاوخ  حیضف  ياطخ  حیرص و  مهو  بکترم  يواخس  قیقحت  ربانب  دننادیم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 
578 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لثم زین  ثیدح  نیا  هک  اریز  مرادیم  دعبتسم  مه 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

دیقنت و قیقحتب و  قلعتم  هّینـس  دیدانـص  ياملع  تادافا  دیـشم و  ثیدح  نیا  دـیناسا  قرط و  تسمکحم و  ققحتم و  مربم و  تباث و  تیاهن 
همالع قیقحت  یئـالع و  همـالع  هداـفا  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  همـالع  حیرـص  صن  نآ  هلمج  زا  هتـشذگ و  بیرقنع  نآ  دـیدست  دـییات و 

قیقحتلا دـنع  هک  ار  مارخنالا  نیب  مالک  نیا  هک  ماـقمق  بطاـخم  زا  تسبجع  لاـمک  تسّربدـت و  رکذـت و  لـباق  صوصخلاـب  يداـبآزوریف 
نیا تینوعطم  تابثا  لطاب  سوه  یپ  رد  هداد  اج  دوخ  مالک  ردص  رد  مامت  جاهتبا  تشاشب و  هب  تسین  تباث  نیعم  نب  ییحی  زا  نآ  رودص 

ربخ نیا  یناغم  صیـصرت  فیرـش و  ثیدح  نیا  ینابم  دییـشت  رد  هک  نیعم  نبا  هیلاغ  تاقیقحت  هیلاع و  تادافا  زا  هداتف و  فیرـش  ثیدـح 
نآ قئاـقد  هاـنتکا  قئاـقح و  كاردا  درگ  الـصا  هدـیزرو و  تلفغ  رـسکی  دـشابیم  دـیطالا  یـسارلا  نم  نتما  دـیدحلا و  نـم  نزرا  فـینم 

تاوفه قارتسا  یلع  نیحلا  هنفال و  رـصتقا  نیع و  رثاب و ال  نأـشلا  اذـه  مـالعا  تاداـفا  نم  ظـحی  مل  هناـف  نیا  کـلذ و  هل  ینا  هدـیدرگن و 
تکـسم و يدـحب  نیتم  ثیدـح  نیا  تابثا  حیحـصتب و  قلعتم  نیعم  نبا  تادافا  هک  تسناد  دـیاب  نیملا و  نیـشلا و  یلع  ّبکملا  یلباـکلا 

نآ هلباقمب  ندز  مد  باـت  الـصا  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیدـحاج  نیرکنم و  هک  تسا  هتـشگ  ققحتم  تباـث و  یجهن  هب  هدـش و  عقاو  محفم 
لقن ام  یلع  دوخ  هبوجا  رد  یئالع  همالع  هچنانچ  دنرآیمن  دوخ  نامجرت  تعاشب  نابز  رب  افیخـس  ناک  ول  نا و  زا  یباوج  چـیه  دـنرادن و 
ملکت نم  ّلک  تای  مل  هدومرف و  نیعم  نبا  تادافا  زا  تیاور  هس  رکذ  دعب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  نایب  رد  يذـتغملا  توق  یف  یطویـسلا  هنع 

ام یلع  حیحـصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  همالع  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحـصلا  تایاورلا  هذه  نع  باوجب  هعـضوب  مزج  ثیدحلا و  اذه  یف 
یلع مّلکت  نم  تای  مل  هتفگ و  نیعم  نبا  تادافا  زا  تیاور  هس  رکذ  دعب  هنع  لقن 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
هتفگ یئالعلا  نع  القن  فیرـش  ثیدح  نیا  رکذ  رد  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀتباثلا  تایاورلا  هذـه  نع  باوجب 
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مالک هقدصم  دهاوش  هلمج  زا  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحـصلا  تایاورلا  هذـه  نع  باوجب  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملکت  نمم  دـحا  تای  مل  و 
ار و تلـصلا  وبا  نیعم  نب  ییحی  قیثوت  تیاکح  يوره  تلـصلا  وبا  همجرتب  ءالبنلا  مالعا  ریـس  رد  یبهذ  هک  تسنآ  يداـبآزوریف  یئـالع و 

هوفتم لمهم  یمالکب  تلـصلا  وبا  قیثوت  باب  رد  ساوح  لالتخا  دیزمب  نا  زا  دـعب  هدرک و  رکذ  راصتخاب  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  وا  تابثا 
سابع لاق  هتفگ و  ءالبنلا  مالعا  ریـس  رد  هچنانچ  هدیـشکرد  مد  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ییحی  تابثا  رب  ضارتعا  داریا و  زا  نکیل  هدـیدرگ 

هل رکذف  تلصلا  ابا  قثوی  نیعم  نبا  تعمس 
ملعلا هنیدم  انا  ثیدح 

نحن ییحیب و  اّراب  اذه  ناک  اهیلإ و  نسحا  نم  ّبح  یلع  بولقلا  تلبج  تلق  ۀیواعم  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدـح  دـق  لاقف 
یبهذ مالک  نیا  هاهو و  نم  ةوق  وا  هتیوقتب  درفنا  لجر  نه  انل و  نهربتی  مل  ام  لاجّرلا  یف  هلوقب  جتحن  امئاد و  ییحی  نم  عمسن 

579 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بآب ار  لیدـعت  حرج و  ملع  يانب  دـنادیم و  نآ  ساـساب  اـنف  بالیـس  هک  دـیاهتفگ  رگا  هکلب  دراد  ررـض  یلیخ  تنـس  لـها  بهذـم  يارب 

هن هینـس  دزن  اصوصخ  لیدـعت  حرج و  نف  امومع و  ثیدـح  مولع  رد  نیعم  نبا  تلزنم  ولع  تبترم و  تلـالج  هک  اریز  تساـجب  دـناسریم 
دادغب خیرات  رصتخم  راتخم  رد  يدادغب  هلزج  نب  یسیع  نب  ییحی  یلع  وبا  تادافا  زا  نا  زا  يرطش  دشاب و  هدوب  بایترا  لحم  هک  تسنانچ 
فرـش نب  ییحی  هفینح و  وبا  دـیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دـمحم  دـیؤملا  وبا  باسنا و  رد  یناعمـس  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  و 

یبویالا یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  نایعألا و  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  تاغللا و  ءامـسالا و  بیذهت  رد  يوونلا 
رفظم نب  رمع  فشاک و  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و  ریـس  رد  یبهذ  دمحا  نب  دـمحم  رـشبلا و  رابخا  یف  رـصتخم  رد 

رد یبلحلا  ۀنحـش  نباب  ریهـشلا  دـمحم  نب  دـمحم  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  رـصتخملا و  ۀّـمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهـشلا 
یبلاـعثلا دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  خیـش  يراـقلا و  ةدـمع  رد  ینیع  دـمحا  نب  دوـمحم  رخاوـالا و  لـئاوالا و  ملع  یف  رظاـنملا  ضور 

اقباس للکم  جات  ءالبنلا و  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  نیثدحملا و  ناتـسب  رد  بطاخم  دـیناسالا و  دـیلاقم  رد  يرفعجلا 
یمورلا نبا  هدافا  ربانب  هدومناو و  تنـس  لها  ياملع  قثوا  ار  وا  هفحت  باتک  نیا  دـئاکملا  باـب  رد  بطاـخم  هدـیدرگ و  راکـشا  حـضاو و 
دنتفریم لهاجت  هار  دـندشیمن و  قحب  لئاق  نارگید  یقاـب  دوب و  قحب  لـئاق  ثیدـح  خـیاشم  باـب  رد  وا  فرـص  هک  تسه  یـسک  ییحی 

نیعم و نب  ییحی  ریغ  خیاشملا  یف  قحلا  لوقی  ّطق  ادحا  تعمس  ام  یمورلا  نبا  لاق  هتفگ  دادغب  خیرات  رصتخم  راتخم  رد  هلزج  نبا  هچنانچ 
هریغ نیعم و  نبا  ریغ  قحلا  لوقی  طق  ادـحا  تعمـس  ام  یمورلا  نبا  لاق  هتفگ و  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  لوقلاب و  لماحتی  ناـک  هریغ 

اب هک  یناسحا  ّرب و  ببـسب  ار  فیعـض  یـصخش  هک  دشاب  هداتفا  يور  نینچ  وا  تلاح  یبهذ  دزن  هاگ  ره  همه  نیا  اب  لوقلاب و  لماحتی  ناک 
ارک دومن و  دـیاب  دانتـسا  هک  لوقب  درک و  دـیاب  دامتعا  سک  مادـک  رب  زاب  دـنک  رایتخا  لجآ  رجا  رب  لـجاع  عفن  دـیامن و  قیثوت  درکیم  وا 

َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تشاد ف  دیاب  ربتعم 
دوبن ناملسم  کی  رهد  همه  رد  سپ  رفاک * مه  نآ  یکی و  نم  وچ  رهد  رد  ماقملا  اذه  لثم  یف  لیق  ام  معنل  و 

يذمرتزا ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حدق  بطاخم  لقن  باوج 

صوصخ رد  مارجالا  میظع  يراخب  زا  مالملا  بلاج  مالک  نیا  رودص  الوا  لوقا  حیحص  هجو  هل  سیل  رکنم و  هنا  يراخبلا  لاق  هلوق و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

باب رد  يراخب  هک  یتفایرد  هنسح  دصاقم  رد  يواخس  همالع  حیرصت  زا  افنآ  هچ  تسعنم  لحم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

حدق ضرعم  رد  نآ  رکذ  سپ  هدیدرگ  مالک  نیاب  هوفتم 
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ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
رد مائللا  بصاونلا  ةدمع  يراخب  زا  ماظنلا  دساف  مالک  نیا  رودـص  رگا  ایناث  دوب و  دـهاوخ  قیفا  ظقی  بطاخم  قیقحت  رحبت و  ناش  زا  دـیعب 

صوصخ
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

حودـقم و نوعطم و  هکنآ  لوا  هدـیتع  لـئالد  هدـیدع و  هوجوب  دوب  دـهاوخ  ضوفرم  كورتـم و  ضوقنم و  دودرم و  سپ  دوش  مه  تباـث 
هعیظف بلاثم  هعینش و  حداوقب  يراخب  ندوب  حورجم  بویعم و 
580 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دلجم یف  اضیا  ماحفالا و  ءاصقتـسا  انباتک  یف  اهنم  اذـبن  انلّـصف  دـق  تسنهربم و  تباث و  هینـس  ماخف  نیطاسا  مالعا و  رباـکا  تاداـفا  بسح 
زا یظح  قیثو  ثیدـح  نیا  لثم  رد  صوصخلا  یلع  قیقحت  بابرا  دزن  وا  مالک  سپ  ماعنملا  هَّللا  لـضفب  باـتکلا  اذـه  نم  ریدـغلا  ثیدـح 

هینـس رباکا  هحیرـص  تافارتعا  هحیحـص و  دهاوشب  فاستعالا  میظع  يراخب  فارحنا  بصن و  صوصخلاب  هکنآ  مود  تشاد  دهاوخن  لوبق 
سپ باتکلا  اذه  نم  ۀیالولا  ثیدح  دلجم  باهولا و  هَّللا  لضفب  ماحف  الا  ءاصقتسا  انباتک  علاط  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسنشور  حضاو و 
باط کـسم و  حـفن  اـم  مهیلع  هَّللا  مالـس  باـیطالا  ۀـمئالا  وبا  هلیمج  رثاـم  هلیلج و  لـئاضف  زا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  نعط  رد  وا  مـالک 

حیحـص دنـس  ودب  یناعنـصلا  مامه  نب  قازرلا  دبع  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  موس  دوب  دـهاوخن  مه  تافتلا  یندا  لباق  زگره  تسبالم 
تیاور وزا  هرثاکتم  ثیداحا  اجباج  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  تسیراخب و  خیاشم  رئابک  زا  قازّرلا  دـبع  اقباس و  تیرد  امک  هدومن  تیاور 

دشاب هدرک  تیاور  حیحص  دنس  ودب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تسیراخب  خیش  هک  قازّرلا  دبع  هاگ  ره  سپ  عبتتملا  یلع  یفخی  امک ال  هدومن 
مراهچ تسهابتشا  بایترا و  ماقم  مادک  هابتنا  ظقیت و  بابرا  دزن  فیرش  ثیدح  نیا  رد  يراخب  حدق  نالطب  داسف و  ناوه و  نهو و  رد  زاب 

مور هک  تسنا  زا  رتشیب  هینـس  دزن  وا  رخافم  تستنـس و  لها  هعبرا  ۀمئا  زا  یکی  هک  ینابیـشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ 
هدومن و تیاور  هددعتم  قرطب  اقباس  تعمـس  امک  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  دشابیم  يراخب  خـیاشم  هلجا  زا  زین  وا  درک و  ناوت  نآ  ياصحا 

لباک رب  لوبقم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باب  رد  دمحا  تیاور  هک  یتسناد  یجنک  ظفاح  مزراوخ و  بطخا  هدافا  زا  قبـس  ام  رد 
هک یتفایرد  يزوجلا  نبا  طبـس  هدافا  زا  حارب و  نا  رتس  تسین  نکمم  هک  تسحابـص  دومع  لثم  حاضتا  ـالج و  رد  تسلومحم و  قیدـصت 

يزوجلا نبا  طبـس  ار  ینعم  نیا  تسبجاو و  وا  تیاورب  عوجر  دـنک  تیاور  ار  یثیدـح  وا  هاگ  ره  تسعوبتم و  دـلقم و  باـب  نیرد  دـمحا 
ثیدح نیرد  يراخب  حدق  ینعم  نیا  كرد  دعب  سپ  دنادیم  یفاو  یفاک و  نیعزانم  تاضارتعا  نیمـصاخم و  تاداریا  هلمج  باوج  يارب 
تاقث ناکرا  تابثا و  هلج  ظاقیا و  مخافا  ظافح و  رباکا  زا  هک  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  مجنپ  دـش  دـهاوخن  تابثا  مالعا  تافتلا  انتعا و  قئال 

نآ حیحصت  حیرـص  حیرـصتب  هدومن و  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  تارم  تارکب و  دشابیم  يراخب  خیاشم  مظاعا  زا  تسا و  هینـس  ياملع 
هنوگچ هدومن  اهینیچهشوخ  وا  تادافا  نمرخ  زا  يراخب  تسیراخب و  خیـش  هک  ییحی  حیحـصت  تابثا و  دـعب  سپ  افنآ  قبـس  امک  هدومرف 
يربطلا دیزی  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  هکنآ  مشـش  تشاد  دـهاوخ  میلـس  لقع  لها  دزن  یتعقو  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  يراخب  حدـق 

تحصب مکح  حیرص  حیرصتب  راثالا  بیذهت  باتک  رد  اقباس  تعمس  امک 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

اب نآ  داحتا  رایتخاب  هدومن و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

باحصا مالحا و  بابرا  رب 
581 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناش و تلالج  هک  میخف  ذبهج  میظع و  دقان  نیا  هدافا  دعب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  هدومن  نیبتسم  رهاظ و  نیقیلا  عطقلاب و  نآ  تحـص  ماهفا 
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فاصنا زا  ریـسی  ّظح  هک  یـسک  تسحـضاو  حـئال و  ملعلا  یلع  رانلاک  هینـس  تارـضح  رباکا  تاءارطا  ربانب  ثیدـح  ملع  رد  وا  ناکم  ولع 
لافتحا و نازیم  رد  نآ  يارب  ینزو  یندا  داد و  دهاوخن  اج  اغـصا  تافتلا و  ماقم  رد  ار  يراخب  مامـضنا  تقافـص  مالک  زگره  دشاب  هتـشاد 

نآ رد  هک  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسم  باتک  رد  ّيروباسینلا  مکاـحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ  متفه  داـهن  دـهاوخن  اـنتعا 
ملسم يراخب و  طرش  ربانب  نآ  تحص  هدروآ  هدیدع  قرطب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هدرک  تیاور  نیخیـشلا  طرـش  یلع  هحیحـص  ثیداحا 

فیرش و ثیدح  نیا  تحصب  مکاح  مکح  دعب  سپ  ماعنملا  هَّللا  نوعب  قبس  امک  هدومرف  راکـشآ  حضاو و  دوخ  مکحم  نییبت  مربم و  نایبب 
نیرد يراخب  حدـق  هک  دـیدرگ  رهاظ  حـضاو و  فاصنا  بابرا  رب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  ملـسم  يراخب و  طرـش  ربانب  نآ  ندوب  حیحـص  راهظا 

حیحـص یهجو  ندوبن  اپ و  رـسیب و  يوعد  نیقیلاب  نآ  تیرکنم  ياعدا  دادل و  ّتیجوعا و  تحب  دانع و  تیبصع  ضحم  فیرـش  ثیدـح 
هکنآ متـشه  تاوهلا  کیتاه  هابـشا  یف  يدرتلا  تاوفهلا و  هذـه  لاثماب  هوفتلا  نع  مصاعلا  هَّللا  تساـطخ و  رـسارس  راـکنا و  نیع  نآ  يارب 

ثیداحا زا  ار  نآ  هدومن و  لقن  يذـمرت  حیحـص  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  اقباس  تملع  امک  لؤسلا  بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نبا  همـالع 
رـسارس راکنا  زین  هحلط  نبا  همالع  هدافا  بسح  هک  دیدرگ  راکـشآ  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  هدومن  دودعم  ادـقتعم  ۀحـص و  هحجار 

نبا طبسب  فورعملا  یلغزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  همالع  هکنآ  مهن  تسلطاع  يراع و  دادس  تحـص و  هیلح  زا  لطاب و  نیع  يراخب  راسخ 
نا رد  هک  هرهاظ  تنس  هلمج  زا  هرهتشم و  هتباث  لئاضف  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یـضم  امیف  تیرد  امک  هّمالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا 

اروثنم ءابه  فیرش  ثیدح  نیا  رد  يراخب  حرج  حدق و  زین  يزوجلا  نبا  طبس  همالع  حیرـصت  بسح  سپ  هدومناو  تسین  بایترا  کش و 
رد هدومن و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  بلاطلا  ۀیافک  باتک  رد  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  ظفاح  هکنآ  مهد  دوب  دـهاوخ 
زا ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  یجنک  ظفاح  هدافا  دـعب  سپ  تسا  هحیحـص  ثیداحا  نا  ثیداحا  هکنیا  هب  هدومرف  هداـفا  باـتک  نآ  ردـص 

حیحـص هجو  یفن  ار و  ثیدح  نیا  تیرکنم  يراخب  ياعدا  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  تفـصن  بابرا  رب  هدومن  دیدعت  هحیحـص  ثیداحا 
امیف تعمس  امک  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  نیدلا  لالج  همالع  هکنآ  مهدزای  تسوا  هرساخ  تیرورح  هرئاب و  تیبصع  زا  یـشان  نآ  يارب 

رایتخا بسح  سپ  هدومن  مرخ  نیدناعم  نیدحاج و  عیدخت  ساسا  مزح  رسارس  مزج  نیاب  هدومرف و  فیرش  ثیدح  نیا  تحصب  مزج  قبس 
مهدزاود راختفا  رکذ و  لباق  هن  دوب  دـهاوخ  راع  گنن و  دـص  بجوم  رابتعا  دـقن و  بابرا  دزن  هیراخب  هوفه  زین  رابکلا  ةدـمع  همـالع  نیا 

لاضفملا هَّللا  نوعب  اقباس  تعمس  امک  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هکنآ 
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همالع دزن  سپ  هدروآ  ریکن  در و  الب  رینم  ثیدـح  نیا  تحـصب  مزج  باب  رد  لامکلا  لها  هدـمع  یطویـس  لامتـشا  قئاقح  لاـقم  مـالک و 
یطویس مالک  نیمه  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  هکنآ  مهدزیس  دوب  دهاوخ  عیظف  لمع  عینش و  لوق  يراخب  راکنا  حدق و  زین  یقتم 

زین وا  دزن  سپ  هدومن  یقلت  ار  نآ  بایترا  کیکـشت و  الب  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  تابثا  ماقم  رد  ماقمیلاع 
ار فیرش  ثیدح  نیا  اقباس  تیرد  امک  یناشخدب  دمحم  ازرم  هکنآ  مهدراهچ  دوب  دهاوخ  لحمضم  لطاب و  ثیدح  نیا  رد  يراخب  حدق 

نیا هدافا  بسح  سپ  هدروآ  هدومن  هحیحـص  ثیداحا  داریا  مازتلا  نا  رد  هک  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حـص  امب  راربالا  لزن  باتک  رد 
رد یناعنـصلا  ریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  همالع  هکنآ  مهدزناپ  تسحـضاف  راثع  حـضاو و  ياطخ  يراـخب  هوفت  زین  رادـقملا  لـیلج  ققحم 

هدودز بابلا  بابرا  رطاوخ  تاحفـص  زا  بایترا  گنز  هدومن  ماظنلا  نیتم  ثیدـح  نیا  تابثا  مامت  مامتهاب  تفرع  امک  هیدـن  هضور  باتک 
تـسدادس تماقتـسا و  هداج  زا  بکان  يراخب  لّوقت  زین  داقن  ذـبهج  نیا  رایتخا  بسح  هک  دـیدرگ  حـئال  حـضاو و  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ 

حیحص روهـشم  ثیدح  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  حیرـص  صنب  تعمـس  امک  نسحتـسم  لوق  رد  رـصاعم  نامز  نسح  يولوم  هکنآ  مهدزناش 
لـضاف دزن  فیرـش  ثیدح  نیا  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  رهاظ  قیـشر  نایبب  ار  نآ  هینـس  همئا  تاعامج  ندرک  حیحـصت  هدومرف و 

اعطق و امتح و  انیقی و  دنشاب  هتخادرپ  نآ  حیحصتب  ةدحاو  ۀعامج  نع  الـضف  هینـس  همئا  تاعامج  دشاب و  هدوب  حیحـص  روهـشم و  رـصاعم 
مهدفه دوب  دهاوخ  يراوخ  تلذم و  لامک  بجوم  يراع و  لطاع و  باوص  قدـص و  هیلح  زا  يراخب  حرج  حدـق و  شترـضح  دزن  امزج 
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هتفگ سابع  نبا  زا  دوخ  دنسب  فیرش  ثیدح  نیا  تیاور  دعب  اقباس  تعمـس  امک  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  ظفاح  هکنآ 
فیرـش ثیدح  نیا  تیرکنم  باب  رد  يراخب  يوعد  هک  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  یجنک  ظفاح  هدافا  نیا  بسح  سپ  لاع  نسح  ثیدح  اذـه 
ثیدـح نیا  ندوب  هب  جـتحم  نسحب  حیحـص  فارتعا  یئالعلا  نیدـلا  حالـص  همالع  هکنآ  مهدـجه  تسدورطم  فئاز و  دودرم و  لـطاب و 
بسحب هَّللا  دمحب  سپ  یطویسلل  تاعیدبلا  تکنلا  باتک  نم  اقباس  تیرد  امک  هدومرف  نآ  نیرکنم  نیحداق و  رب  حیرص  در  هدومن  فیرش 
مهدزون دیدرگ  رهاظ  حضاو و  هدزرس  فینملا  قحلل  ادانع  فینع  يراخب  زا  هک  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  رکنم  يوعد  نالطب  زین  وا  هدافا 

فیرـش ثیدح  نیا  هکنیا  هب  هدومرف  حیرـص  حیرـصت  اقباس  تعمـس  امک  حیحـصلا  دـقن  باتک  رد  يدابآزوریف  نیدـلا  دـجم  همالع  هکنآ 
هداـفا زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیرکنم  باـب  رد  يراـخب  يوـعد  نـالطب  یلاـعت  هَّللا  نوـعب  سپ  دوـشیم  یهتنم  هب  جـتحم  نـسح  هجردـب 

زین دوخ و  ياوتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همالع  هکنآ  متـسب  دیدرگ  راکـشا  حضاو و  رابتعا  دقن و  بابرا  رب  زین  رابکلا  ةدمع  يدابآزوریف 
هدومن رایتخا  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  تحارص  لامکب  یضم  امیف  تملع  امک  ینیوزق  جارس  هبقعتم  ثیداحا  هبوجا  رد 
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لها دزن  هک  رجح  نبا  ظفاح  قیقحت  بسح  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  یلاعت  هلـضفب  سپ  هدوسرف  دـیقنت  قیقحت و  ناینب  راذـهم  حداق  حدـق 
نانـش ضغب و و  ناودـع و  بصن و  هار  زا  يراـخب  هک  ثیدـح  نیا  تیرکنم  يوـعد  دـشابیم  بقلم  ثیدـحلا  یف  نینمؤـملا  ریماـب  تنس 

لیطابا لیوات  رد  دهج  دج و  لامک  هکنآ  اب  رجح  نبا  هک  تسیهاو  لطاب و  يدحب  تسحیضف و  راثع  حیرص و  یئاطخ  هدش  نا  رب  رساجتم 
نیا ندوب  نسح  حیرـصتب  هتـشادرب  تسد  لطاب  لّوقت  نیا  عابتا  زا  يرابلا  حتف  رظان  یلع  یفخی  امک ال  درادیم  يراخب  لیلاضا  حیحـصت  و 

دـصاقم رد  يواخـس  نیدلا  سمـش  هکنآ  مکی  تسب و  هتـشارفا  دوخ  لیبن  يادتقم  لیجخت  لیهجت و  مالعا  یلوا  دعب  ةرم  فیرـش  ثیدح 
دهاوخ ضحم  لطاب  ثیدح  نیا  تیرکنم  يوعد  زین  وا  هدافا  بسح  سپ  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  نیسحت  یضم  امیف  تیرد  امک  هنسح 
نیدـلا لـالج  هکنآ  مود  تسب و  دونع  قاـشم  لـک  غیز  نع  نئاّـصلا  هَّللا  دودرم و  لّوقت  تحب  هبذاـک  يوعد  نیرب  يراـخب  رـساجت  دوب و 
تعاظف تعانش و  زین  هدافا  نیا  بسح  هدومن و  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  نسحب  مکح  قبس  امیف  تعمس  امک  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویـسلا 

يدهلا لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  هکنآ  موس  تسب و  تسین  يراوتم  بجتحم و  ثیدح  نیا  تیرکنم  باب  رد  يراخب  هلطاب  يوعد 
نیا تیرکنم  باب  رد  يراخب  يوعد  ندوب  اـطخ  سپ  هدومناو  باوص  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  اـقباس  تعمـس  اـمک  داـشرلا  و 

ار ثیدح  نیا  ندوب  نسح  هّیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  مراهچ  تسب و  تسققحم  تباث و  زین  یماش  همالع  هدافا  زا  یماس  ثیدـح 
نیققحم ضعب  زا  نآ  ندوب  نسح  بیوصت  قعاوص  رد  هدومناو و  نسح  قرط  ترثک  ببـسب  ار  نآ  زین  ناـنجلا  ریهطت  رد  هتـسناد و  قیقحت 
دشابیم ناوهلا  حئال  نالطبلا و  حضاو  ناعما  تفـصن و  بابرا  دزن  ثیدح  نیا  تیرکنمب  يراخب  لوق  تادافا  نیا  كرد  دعب  هدرک و  لقن 

نیا نیسحت  رب  لمتشم  رجح  نبا  یئالع و  هدافا  فیرـش  ثیدح  نیا  حدق  بقعت  ماقم  رد  هرکذت  رد  ینتف  رهاط  دمحم  هکنآ  مجنپ  تسب و 
دهاوخ دادهنا  طوقـس و  داسف و  نالطب و  لامک  رد  يراخب  لوقت  زین  وا  قیقحت  بسحب  سپ  اقباس  تعمـس  امک  هدومن  رکذ  فینم  ثیدح 

جارـسلا یف  يزیزعلا  هنع  لقن  ام  یلع  ریغـصلا  عماجلا  حرـش  یف  ریـصنلا  یلوملا  حتف  رد  ینارعـش  يزاجح  دمحم  هکنآ  مشـش  تسب و  دوب 
ياعدا ضحم  هدزرس  يراخب  زا  هک  نآ  تیرکنم  يوعد  زین  قیفا  ربح  نیا  قیقحت  ربانب  سپ  هتفگ  هریغل  نسح  ار  فیرش  ثیدح  نیا  رینملا 

لقن ثیدح  نیا  نیـسحت  رجح  نبا  زا  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  هکنآ  متفه  تسب و  دوب  دـهاوخ  دـساک  لوقت  دـساف و 
همالع مالک  باتک  نا  رد  زین  تسا و  هدومرف  نیـسحت  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يذـمرت  هک  هدرک  هدافا  ةاکـشم  حرـش  تاـعمل  رد  هدومن و 

سپ هدروآ  دشابیم  نآ  ندوب  هب  جتحم  نسحب  حیرص  حیرصت  رب  لمتشم  تسفیرش و  ثیدح  نیا  قیقحت  تابثاب و  قلعتم  هک  يدابآزوریف 
دوب دهاوخ  طباه  لوبق  هبترم  زا  طقاس و  انتعا  هجرد  زا  زین  وا  دزن  ثیدح  نیا  حدق  رد  يراخب  لطاب  لوق 
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ینارعشلا يزاجح  دمحم  دوخ  خیـش  زا  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  فلـس  امیف  تیرد  امک  رینم  جارـس  رد  يزیزع  یلع  هکنآ  متـشه  تسب و 
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ریـسیت رد  یـسلماربش  نیدـلا  رون  هکنآ  مهن  تسب و  دوب  دـهاوخ  يراع  دادـس  قدـص و  هیلح  زا  يراـخب  لوقت  مه  وا  دزن  سپ  هدرک  لـقن 
زین ققحم  ربح  نیا  دزن  نآ  تیرکنم  یتوعد  رد  يراخب  ياطخ  سپ  هدومناو  باوث  ار  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  تملع  امک  هینسلا  بلاطملا 
نیا ندوب  نسح  بیوصت  اقباس  یضم  امک  هّیندل  بهاوم  حرش  رد  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نبا  دمحم  هکنآ  مایـس  دوب  دهاوخ  ققحم  تباث و 

بسح باب  نیرد  يراخب  رکنم  یئاطخ  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  وا  تیرکنم  ياعدا  رد  تسیراخب  هیطخت  مزلتسم  ینعم  نیا  هدومن و  ثیدح 
فاعـسا رد  يرـصملا  ناّبـص  دـمحم  هکنآ  مکی  یـس و  کلذ  یلع  دـمحلا  هّلل  دـیدرگ و  تباث  باجتحا  افخ و  ـالب  باـقن  ربح  نیا  هداـفا 

ياطخ توبث  رد  هَّللا  دـمحب  زین  ینعم  نیا  هدرک و  لـقن  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  بیوصت  نیققحم  ضعب  زا  یـضم  اـمک  نیبغارلا 
یناکوشلا یلع  نب  دـمحم  ةاضقلا  یـضاق  هکنآ  مود  یـس و  تسیفاو  یفاک و  هدومن  فینم  ربخ  نیا  تیرکنم  يوعد  رب  تأرج  هک  يراخب 

هدومناو باوص  ار  نآ  زین  دوخ  هدرک و  لقن  ینالقـسع  رجح  نبا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  بیوصت  هعومجم  دـئاوف  باـتک  رد 
ظافحلا ۀمتاخ  ایندلا و  ماما  ءاملعلا و  ناطلس  مالسالا و  خیش  هک  یناکوش  همالع  هدافا  بسح  شیوخ  هرکنم  يوعد  رد  يراخب  ءاطخ  سپ 

ثیدح نیا  ندوب  تعمـس  امک  بابحالا  حـیرفت  رد  ثدـحم  یلع  نسح  ازرم  هکنآ  موس  یـس و  دـیدرگ  ققحم  تباث و  زین  دـشابیم  هینس 
هجولا یلع  روکن  يراخب  روز  بذک و  رپ  يوعد  لاطبا  زین  روهشم  ثدحم  نیا  هدافا  هدومن و  حرصم  باوصلا  یلع  نسح  ثیدح  فیرش 

اب هروثنم  یلآل  رد  یـشکرزلا  نیدلا  ردـب  هکنآ  مراهچ  یـس و  دـیازفایم  یغبنی  امک  راذـهم  تنعتم  راسخ  تبیخ و  رد  دـیامنیم و  نسحلا 
تابثاب قلعتم  یئالع  همالع  قیقحت  بقعت  قیرطب  دعب  نم  نکیل  هدرک  لقن  الوا  فیرـش  ثیدح  نیا  حدـق  رد  يراخب  رـساجت  هکنآ  فصو 

حـضاو و ماهفا  بابرا  مـالحا و  باحـصا  رب  نائنـشلا  يوذ  سار  يراـخب  نعط  ناوه  نهو و  لاـمک  هدومرف  رکذ  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح 
نیا هک  هدرک  هدافا  تحارصب  یـشکرز  همالع  هک  تسا  تباث  اقباس  تعمـس  امک  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  حیرـصت  زا  هدومن و  حیال 

هک تسروهظ  لامک  رد  هدافا  نیزا  دشاب و  عوضوم  هکنآ  ياج  هچ  تسین  مه  فیعـض  دوشیم و  یهتنم  هب  جتحم  نسحا  هجردب  ثیدـح 
روجهم كورتـم و  قیفا  دـقنم  نآ  قیقحت  بسح  رود و  تیاـهن  باوـص  ریخ  زا  یـشکرز  همـالع  دزن  يراـخب  تراـسخ  رـسارس  تراـسج 

لوق بسح  هکلب  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  مامت  تحارـصب  مالک  ردص  رد  هیثیدح  ياواتف  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  مجنپ  یـس و  دـشابیم 
رب لمتـشم  هفئاز  لاوقا  ضعب  نیدناعملا  سؤر  اعمق ال  نیدحاجلا و  فانآل  امغر  دـعب  نم  هدومرف  حرـصم  حیحـص  هبترمب  نآ  یقرت  مکاح 

يراخب لوق  نآ  هلمج  زا  هک  ثیدح  نیا  حدق 
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هیثیدح ياواتف  رد  هچنانچ  هدومرف  حئال  حضاو و  نآ  ندوب  دورطم  مرتخم و  دودرم و  ضرتعم و  هدروآ  لقنب  دشابیم  زین  حیحـص  هجو  هل 
اّما دیامرفیم و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
هرکذ نا  ضرتعم و  بذک  نیعم  نبا  رکنم و  يذمرتلا  حیحـص و  هجو  هل  سیل  يراخبلا  لوق  حیحـص و  مکاحلا  لاق  لب  نسح  ثیدـح  وهف 

تـسین یفخم  وت  رب  هک  بلـصت  بصعت و  همه  نیا  اب  رجح  نبا  دزن  هاگ  ره  سپ  کلذ  یلع  یبهذـلا  هعبت  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا 
ار بحاصهاش  ددرگ - ضاقتنا  لـحم  ضارتعا و  دروم  هکلب  دوبن  لاـفتحا  قئـال  اـنتعا و  لـباق  فیرـش  ثیدـح  نیا  باـب  رد  يراـخب  لوق 

تابثا ماقم  رد  دـنیامرف و  لقن  قح  لـها  هلباـقمب  یهاـبتلل  ارثوم  یهادـتلل  ارهظم  ار  یهاـبت  بلاـج  یهاو  لوق  نینچ  نیا  هک  تسین  راوازس 
دنهن و تربخ  بابرا  يورارف  شیوخ  ياملع  رباکا  تاقیقحت  زا  دوخ  تبناجم  لامک  دنیامن و  جاجتحا  نآب  فیرش  ثیدح  نیا  تینوعطم 
اب هرثتنم  ررد  باتک  رد  یطویس  همالع  هکنآ  مشش  یسدنه و  جوعا و  ياطخ  رایتخا  جلجل و  لطاب  راثیا  رد  تاحالم  تارامم و  لامک  داد 

امک هدومن  رهاظ  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  ناحجر  هدرکن  نآب  يانتعا  نکیل  هدومن  رکذ  يراخب  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  راکنا  هک  یفـصو 
قح لها  هلباقمب  ار  نآ  بحاص  هاش  ندومرف  رکذ  دـشاب  هدوبن  انتعا  تاـفتلا و  لـباق  يراـخب  لوق  یطویـس  همـالع  دزن  هاـگ  ره  سپ  فلس 

يراخب حدق  لقن  فصو  اب  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  نیدـلا  رون  همالع  هکنآ  متفه  یـس و  دوب  دـهاوخ  ایح  مرـش و  لامک  زا  یـشان 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 465 

http://www.ghadirestan.com


حدق نینچ  رکذ  سپ  هتشارفارب  ریرغ  دحاج  نآ  رییعت  لیجخت و  مالعا  فیرش  ثیدح  نیا  قاقحا  تابثاب و  هکلب  هتـشاذگن  نآ  يارب  ینزو 
متـشه یـس و  تسین  يرمث  رمثم  دـشاب  لیلاضا  قیوزت  لیطابا و  قیفلت  رد  بحاصهاش  هغلابم  زا  فشاـک  هکنآ  زج  نوعطم  حرج  نوهوم و 
ثیدح نیا  قاقحا  تابثاب و  كاردتسا  ماقم  رد  نکیل  هدرک  رکذ  يراخب  زا  ثیدح  نیا  حدق  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  هکنآ 

تریح و لاـمک  ببـس  بقعتم  دودرم و  حدـق  نینچ  بحاـصهاش  ندومن  رکذ  سپ  هتخودـنا  دـیحو  يراـخب  دـیدنت  رییعت و  هیاـم  فـیرش 
ضوقنم و بقعتم و  هدومن و  لقن  ریثا  عیفر  ثیدـح  نیا  رد  ریرغ  يراخب  حدـق  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  هکنآ  مهن  یـس و  تسبجع 
هک تسبجع  لاـمک  سپ  هدوـمرف  حـئال  حـضاو و  دوـخ  ماـخف  نیطاـسا  مـالعا و  همئا  زا  یعمج  تاداـفاب  نآ  ندوـب  ضوـضرم  نوـهوم و 

نیققحم رباکا  تاقیقحتب  یظاحل  دنیامرفیم و  لقن  طاسبنا  یلدشوخ و  لامکب  ار  حورطم  حرج  حودـقم و  حدـق  نیا  هنوگچ  بحاصهاش 
بطاخم هدافا  بسح  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یضاق  هکنآ  ملهچ  دنیامنیمن  رظن  روظنم  نآ  تینوهوم  باب  رد  دوخ  بهذم  نیدقنم  مظاعا  و 
باوصان تفـصن  راهظا  دـیزمب  نکیل  هدرک  رکذ  ثیدـح  نیرد  يراخب  حدـق  لولـسم  فیـس  رد  دوب  تقو  یقهیب  ءالبنلا  فاحتا  یف  اـمک 

ترثکب هک  هدومن  هدافا  دوخ  رجح  نبا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  لقن  دـعب  هکلب  هدومن  حـضاو  رجح  نبا  هدافا  بسح  نآ  ندوب 
لباق ار  نآ  مه  هَّللا  ءانث  یـضاق  هک  دـشاب  هدیـسر  دـح  نیاب  يراخب  حدـق  لاح  هاـگ  ره  دومن و  ناوت  ثیدـح  نیا  تحـصب  مکح  دـهاوش 

هکلب هتسنادن  تافتلا 
586 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوب دهاوخ  راصبا  عامسا و  بابرا  راکنتسا  عادبتسا و  لامک  لحم  ناب  بطاخم  جاجتحا  سپ  دشاب  هتساخرب  نآ  ندوب  باوصان  تابثاب 

تسا لطاب  واب  حدق  تبسن  نیسحتاب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يذمرت  تیاور 

دناهتـشادرب رابک  نیدقنم  يالمک  تادافا  رابحا و  نیققحم  ياملع  تاقیقحت  زا  هرهب  هک  یناسک  لوقا  بیرغ  رکنم  هنا  يذمرتلا  لاق  هلوق و 
حدق زا  يذمرت  تحاس  هک  دننادیم  یبوخب  هتشامگ  لطاع  زا  یلاح  زارفا  لطاب و  زا  قح  زییمت  رب  ار  دوخ  تمهن  الاو  تمه  و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
جارخا تیاورب و  ماقم  الاو  يذمرت  هکلب  يرعم  لطاع و  تحـص  هیلح  زا  وا  يوسب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  نعط  تبـسن  تساربم و  دعبم و 
ثیدح نیا  نیسحتب  هینس  مظاعا  ضعب  حیرـصت  ربانب  هکلب  هدیدرگ  زودنافرـش  دوخ  مارتحالا  میظع  حیحـص  رد  ماربالا  قیثو  ثیدح  نیا 
هوجوب تسبارـس  شیامن  لثم  باوصان و  لطاب و  رـسارس  دناهدومرف  يذمرتب  تبـسن  اج  نیا  رد  بحاص  هاش  هچنآ  هلمجلاب  هدیورگ  فینم 

رد هچنانچ  هدومن  لـقن  لالدتـسا  جاـجتحا و  ضرعم  رد  يذـمرت  حیحـص  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یعفاـش  هحلط  نبا  هکنآ  لوا  هدـیدع 
یتح املع  یلاعت  هَّللا  هدیزی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀمزالمب  لزی  مل  هتفگ و  نیطب  عزنا  ینعم  نایب  رد  لؤسلا  بلاطم 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هنع  هدنسب  هحیحص  یف  يذمرتلا  هلقن  امیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق 
دیزرویم ضارعا  وا  حدق  زا  درکیم و  لالدتـسا  وا  تیاورب  هحلط  نبا  هنوگچ  درکیم  حدق  ثیدح  نیا  رد  يذـمرت  رگا  هک  تسرهاظ  و 

رد هچنانچ  هدومن  لـقن  يذـمرت  حیحـص  زا  جاـجتحا  لالدتـسا و  ضرعم  رد  زین  رگید  ياـج  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هحلط  نبا  هکنآ  مود 
هدنسب هحیحص  یف  يذمرتلا  مامالا  هاور  ام  کلذ  نم  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  ملع و  دهاوش  نایب  رد  لؤسلا  بلاطم 

نیطبلا عزنالاب  نینمؤملا  ریما  ۀفص  یف  داهشتسالا  یف  هرکذ  مدقت  دق  و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا 

حیباصملاب موسوملا  هباتک  یف  يوغبلا  یضاقلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دّمحم  وبا  مامالا  لقن  و 
ۀمکحلاب راّدلا  ۀنیدملاب و  ملعلا  صخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنکل  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 

یلا رغصالاب  ّصخالا  ربکالاب و  معالا  صـصخ  ۀمکحلا  نم  اعفن  معا  ةدئاف و  رزغا  ابعـش و  رثکا  انونف و  طسبا  اعاونا و  عسوا  ملعلا  ناک  اّمل 
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قباس ماقم  رد  ماقم و  نیا  رد  فیرش  ثیدح  نیاب  هحلط  نبا  همالع  لالدتسا  هک  تسرهاظ  رپ  دعب و  امیف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یتایس  ام  رخآ 
موس درکیمن  لالدتسا  جاجتحا و  نآب  لامک  اب  همالع  نینچ  زگره  دومنیم  حدق  نا  رد  يذمرت  دوخ  رگا  سپ  تسیذمرت  تیاور  رب  ینبم 

هتفگ و جاهنم  رد  هیمیت  نبا  هکنآ 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

ترابع نیزا  ۀـعوضوم  هقرط  رئاس  نا  نیب  يزوجلا و  نبا  هرکذ  يذـمرتلا و  هاور  نا  تاعوضوملا و  یف  دـعی  اّمنا  اذـهل  یهوا و  فعـضا و 
باب رد  نکیل  هدیـسر  ثیدح  نیا  حرج  حدق و  رـس  رب  دوخ  دادـل  تیاغ  دانع و  لامک  زا  هک  یفـصو  اب  هیمیت  نبا  هک  تسحئال  حـضاو و 

ندرک تیاور 
587 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دینع و بصان  نیا  دوبیم  حداق  فیرش  ثیدح  نیرد  يذمرت  دوخ  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  هدیدن و  رارقا  فارتعا و  زج  هراچ  ار  نآ  يذمرت 
فیرـش ثیدح  نیا  حدق  تبـسن  هک  دیدرگ  رهاظ  حضاو و  سپ  دومنیمن  توکـس  ربص و  نا  رکذ  زا  ماقم  نیا  صوصخ  رد  دیرم  دـناعم 

هدومرف داشرا  قحلا  جهن  باتک  رد  هماقم  هَّللا  یلعا  یلح  همالع  هکنآ  مراهچ  تسفرص  بذک  ضحم و  لطاب  يذمرت  يوسب 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هحیحص  یف  يذمرتلا  يورو 

نبا هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  حیحـصف و  يذـمرتلا  حیحـص  نم  هرکذ  ام  اّما  هتفگ و  نآ  باوجب  دوخ  لطابلا  باتک  رد  ناهبزور  نبا  و 
بابرا ناور  نآ  ندوب  حیحـص  رب  حیرـص  صنب  هدومن  همالع  بانج  قیدـصت  يذـمرت  حیحـص  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لـقن  رد  ناـهبزور 

نبا تسنادیم  رکنم  بیرغ  ار  نآ  درکیم و  ثیدـح  نیا  حدـق  دوـخ  يذـمرت  رگا  هک  تسرهاـظ  هدوـسرف و  لاـمکلا  هـجو  یلع  باـیترا 
یفخی ناکمب ال  روهظلا  نم  اذـه  دومیپیمن و  نا  حیحـصت  فارتعا و  هار  زگره  دومنیم و  ضرعت  ناب  رورـض  همالع  باوج  رد  ناهبزور 
يذمرت عماج  زا  لالدتـسا  جاجتحا و  ماقم  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يذبیملا  نیدـلا  نیعم  نب  نیـسح  هکنآ  مجنپ  نایعألا  باحـصا  یلع 

مکحب هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناوید  حرش  حتاوف  رد  هچنانچ  هدومن  لقن 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

تسروطسم و يذمرت  عماج  رد  هک 
هناسل ّیلع  ۀمکحلا و  نازیم  انا 

توکلم نطابب  دنـشاب  هجوتم  هک  تسبجاو  ناـفرع  قیحر  ناـبراش  ناـقیا و  قیرط  ناـبلاط  رب  تسروکذـم  یلازغ  ماـما  هیلقع  هلاـسر  رد  هک 
وا تیاور  يذبیم  همالع  دوبیم  فیرش  ثیدح  نیا  رد  حداق  يذمرت  دوخ  رگا  هک  تسحئال  حضاو و  خلا و  نینمؤملا  ریما  ترضح  نطوم 

بانج يامسا  رکذ  رد  داشرلا  يدهلا و  لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  هکنآ  مشـش  دومرفیمن  رکذ  لالدتـسا  جاجتحا و  ضرعم  رد  ار 
ملعلا ۀنیدم  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  هریغ  يذمرتلا و  يور 
تیاور فیرش  ثیدح  نیاب  جاجتحا  ماقم  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  همالع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا  نسح  ثیدح  ّهنا  باوّصلا  و 

ار یماش  همالع  لثم  دومیپیم  حرج  حدق و  هار  ثیدح  نیا  رد  يذمرت  رگا  هک  تسرهاظ  هدومن و  رکذ  مامت  تحارـصب  ار  يذمرت  ندرک 
دیامرف ضارعا  هدومن  دراو  ثیدح  نیرب  يذمرت  دوخ  هک  یحدـق  رکذ  زا  دـیامن و  بوسنم  واب  ار  نآ  ندرک  تیاور  ضحم  هک  دوبن  زئاج 

چیه هدومرف و  رکذ  تابثا  ماـقم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يذـمرت  ندرک  تیاور  اـقباس  رم  اـمک  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هکنآ  متفه 
زاـب نآ  لـقن  زا  رجح  نبا  تشادیم  یلـصا  ثیدـح  نیا  رد  يذـمرت  حدـق  رگا  هک  تسرهاـظ  هدومنن و  لـقن  ثیدـح  نیا  رد  وزا  یحدـق 

زا ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ضقاون  رد  مودخم  ازرم  هکنآ  متـشه  دادیمن  قیقحت  وا  تابثا و  ماقم  رد  وا  ندرک  تیاور  رکذـب  داتـسیایمن و 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  نآ  ندرک  تبث  هب  هدروآ و  حرج  حدق و  الب  يذمرت 
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588 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ هچنانچ  هدرپس  نآب  ناعذا  هار 

يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا 
تمه زگره  تسمولع  بابرا  مولعم  شتنعت  بصعت و  هک  مودـخم  ازرم  درکیم  یحدـق  ثیدـح  نیا  رد  يذـمرت  رگا  هک  تسرهاـظ  رپ  و 

حرج حدق و  لقن  زا  ار  دوخ  رکذ  تروص  رد  تشامگیمن و  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ثیدح  نیا  تابثا  رب  ار  دوخ 
ماقم رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يذمرت  ندرک  تیاور  يوبن  دقع  رد  سوردیعلا  هَّللا  دبع  نب  خیـش  هکنآ  مهن  تشادیمن  زاب  نا  رد  يذمرت 

هبیرقت یضم  دق  دراد و  يذمرت  زا  ثیدح  نیا  حدق  رودص  مدع  رب  تلالد  هَّللا  دمحب  ینعم  نیا  قبـس و  امیف  هتیرد  امک  هدومن  رکذ  تابثا 
رکذ ار  يذمرت  ندرک  تیاور  فیرش  ثیدح  نیا  تابثا  ماقم  رد  يوس  طارـص  رد  يرداقلا  یناخیـشلا  دمحم  نب  دومحم  هکنآ  مه  افنآ و 

لاجر رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هکنآ  مهدزای  دوشیم  حئال  حـضاو و  يذـمرت  زا  ثیدـح  نیا  حدـق  رودـص  نالطب  زین  اجنیزا  هدومن و 
نیا حدق  رودص  نالطب  نیبم  نانملا  هَّللا  دـمحب  زین  هدافا  نیا  هدومن و  رکذ  ار  يذـمرت  جارخا  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  ماقم  رد  ةاکـشم 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  ءامسا  حرش  رد  هینسلا  بلاطملا  ریسیت  رد  یـسلما  ربش  نیدلا  رون  هکنآ  مهدزاود  دشابیم  يذمرت  زا  ثیدح 

ملعلا ۀنیدم  هلوق  هتفگ  اقباس  تعمس  امک  ملس  هلآ و  هیلع و 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  اعوفرم  هریغ  يذمرتلا و  يور 

ۀنیدـم مسا  تابثا  ماقم  رد  یـسلما  ربش  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  رجح  نبا  یئالعلا و  ظـفاحلا  هلاـق  اـمک  نسح  ثیدـح  ّهنا  باوصلا  و 
هدومن و تباث  ار  نآ  يذمرت  ندرک  تیاور  هدروآ و  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يارب  ملعلا 

ساربن رد  یناروک  يدرک  میهاربا  هکنآ  مهدزیس  تسدنسب  یفاک و  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  يذمرت  حدق  يوعد  لاطبا  يارب  زین  ینعم  نیا 
هملع ۀنیدم  باب  هنا  اّما  هتفگ و  یضم  امیف  تعمس  امک 

يذمرتلا هَّللا و  دبع  نب  رباج  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  یف 
ملع هنیدـم  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  تاـبثا  ماـقم  رد  يدرک  میهاربا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  ّیلع  نع  مکاـحلا  و 

هدومن زین  يذمرت  جیرختب  جاجتحا  نآ  تابثا  ماقم  رد  هدومن و  رکذ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  لوبقلا  بهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
بهاوم حرـش  رد  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هکنآ  مهدراهچ  فینملا  يذمرتلا  نع  ثیدحلا  اذه  حدق  رودـص  عفدـی  اّمم  اضیا  اذـه  و 

امک ملعلا  ۀنیدم  هتفگ  قبس  امیف  تعمس  امک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا  حرش  ماقم  رد  هیندل 
ّیلع نع  امهریغ  هححص و  مکاحلا و  يذمرتلا و  هاور  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

تسادیپ ترابع  نیزا  خلا  سابع  نبا  نع  مهریغ  خیشلا و  وبا  یناربطلا و  اضیا و  مکاحلا  و 
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ملس هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بانج  نآ  يامسا  زا  ملعلا  ۀنیدم  ندوب  تابثا  يارب  یناقرز  هک 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

ثیدـح نیا  رد  حداق  يذـمرت  دوخ  رگا  هک  تسرهاظ  هدومن و  تباث  زین  ار  نآ  يذـمرت  ندرک  تیاور  نآ  تابثا  ماقم  رد  هدرک و  رکذ  ار 
يرصملا نابـصلا  یلع  نب  دمحم  هکنآ  مهدزناپ  دیـسریمن  روهظب  یناقرز  لثم  زا  جاجتحا  تابثا و  ماقم  رد  وا  ندرک  تیاور  رکذ  دوبیم 

هدافا بسح  سپ  هدومن  رکذ  ار  يذـمرت  ندرک  تیاور  فیرـش  ثیدـح  نیا  تابثا  ماقم  رد  یـضم  اـمیف  تیرد  اـمک  نیبغارلا  فاعـسا  رد 
همالع هکنآ  مهدزناش  دوب  دـهاوخ  ناوه  نهو و  لامک  رد  نایعألا  ةدـمع  يذـمرت  زا  ثیدـح  نیا  حدـق  رودـص  يوعد  زین  نابـص  لـضاف 

رعش حرش  رد  اقباس  تعمس  امک  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع 
مکح  ّلکب  بحصلا  ملعا  ملعلا و  باب  قحلا و  ةوعد  و 
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هتفگ و
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  هنا  يذمرتلا  جرخا 

ماقم رد  يذمرت  تیاورب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یلیجع  همالع  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  هیلإ  ۀعجار  تالـسلّسلا  قرطلا و  تناک  اذهل  و 
ثیدـح نیا  رد  يذـمرت  رگا  هک  تسرهاـظ  رپ  هدومن و  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  ۀباحـصلا  ملعا  ملعلا و  باـب  تاـبثا 
دانتـسا جاجتحا و  بلطم  نیا  لثم  رد  يذـمرت  دوخ  هحودـقم  تیاورب  هک  تشادیمن  زئاـج  یلیجع  همـالع  دـشیم  حدـق  بکترم  فیرش 

ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  نکل  روهظلا و  ّلک  رهاظ  کلذ  درکیم و 

تسا لطاب  واب  حدق  تبسن  نیسحتاب و  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  يذمرت  تیاور 

ثیدح نیا  نیـسحت  يذـمرت  هک  تسه  ققحتم  تباث و  ةاکـشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  حیرـصت  بسح  هکنآ  مهدـفه 
اذه یف  ثیدحلا  ظفل  نم  روهـشملا  ّنا  ملعا  اقباس و  تعمـس  امک  هترابع  هذـه  هتفگ و  نسح  ثیدـح  ار  ثیدـح  نیا  ینعی  هدومن  فیرش 

ینعملا
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

يذمرتلا هنسح  مکاحلا و  ثیدحلا  اذه  ححـص  هیف و  ملکت  دق  اّیعیـش و  ناک  مالّـسلا و  دبع  تلّـصلا  یبأ  نم  هلـصا  هیف و  داقّنلا  ملکت  دق  و 
سپ هدومن  نآ  نیـسحت  يذـمرت  هدرک و  حیحـصت  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مکاح  هک  تسحئال  حـضاو و  روهظ  لامکب  ترابع  نیزا  خـلا 

يارتفا حیرـص و  بذک  هکلب  درادن  تیعقاو  زا  یطخ  يذمرت  حدـق  باب  رد  بحاصهاش  لطاب  ياعدا  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  هَّللا  دـمحب 
عیفر ثیدح  نیا  جارخا  دوخ  نأشلا  لیلج  حیحـص  رد  ناقتالا  تیبثتلا و  میظع  يذـمرت  دـشابیم و  هعیظف  هیرف  هعینـش و  ههیـضع  حیـضف و 
هرجا هیلع  هرد و  هّللف  هدومرف  زین  نانـش  ضغب و  بابرا  بایترا  ناـینب  مسح  نآ  نیـسحتب  جاردا  جارخا و  رب  هوـالع  تسا و  هدومن  ناـکملا 

فینـصت يزوجلا  نبا  تاعوضوم  رب  دوخ  تابقعت  نایب  يارب  صوصخلاب  ار  نآ  هک  تاعیدـبلا  تکنلا  باـتک  رد  یطویـس  هکنآ  مهدـجه 
هتفگ اقباس  تعمس  امک  هدومن 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 
یناربطلا مکاحلا و  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح  مکاحلا و  يذمرتلا و  هجرخا  ّیلع  ثیدح  تلق  رباج  سابع و  نبا  ّیلع و  ثیدح  نم  هدروآ 

خلا مکاحلا  هجرخا  رباج  ثیدح  و 
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يزوجلا نبا  هک  تسرهاظ  حضاو و  ترابع  نیزا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

وا تراسج  در  ماقم  رد  یطویـس  همالع  هدومن و  دراو  تاـعوضوم  رد  رباـج  ساـبع و  نبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیاورب  ار 
تباث و یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـناهدرک  جارخا  مکاح  يذـمرت و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاور  هک  دـیامنیم  هدافا  هدـمآرب 

يذمرت هک  دیدرگ  ققحم 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

رب جاجتحا  لالدتـسا و  لباق  هک  هدـش  عقاو  یجهن  هب  وا  جارخا  تیاور و  نیا  هدومن و  جارخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاورب  ار 
جاجتحا دیدرگیم  حدـق  نعط و  بکترم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  يذـمرت  رگا  هک  تسرهاظ  تسجاجفلا و  حـضاو  ثیدـح  نیا  نیحداق 

روهّظلا لک  رهاظ  کلذ  دشیمن و  تسرد  زگره  ناب  يزوجلا  نبا  تراسج  در  وا و  جارخاب 
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ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رد  يزوجلا  نبا  حدقب  بطاخم  جاجتحا  باوج 

ّیلع ثیدح  تلق  هتفگ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  يزوجلا  نبا  حدـق  لقن  دـعب  اقباس  تیرد  امک  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  هکنآ  مهدزون 
ار يذمرت  جارخا  یطویـس  همالع  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  خلا  كردتـسملا  یف  مکاحلا  هجرخا  سابع  نبا  ثیدح  يذمرتلا و  هجرخا 

جارخا هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  یلاعت  هَّللا  دـمحب  سپ  دـیامنیم  جاـجتحا  لالدتـسا و  ناـب  دـنکیم و  رکذ  يزوجلا  نبا  تراـسج  ّدر  رد 
یناکوش همالع  هکنآ  متـسب  حیرـص  ضحم و  لطاب  نا  رد  يذمرت  حدق  يوعد  تسحیحـص و  تباث و  قح  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يذمرت 

هتفگ و نا  زا  باوج  ضرعم  رد  دعب  نم  هدرک و  لقن  نیتنعتم  ضعب  زا  فیرش  ثیدح  نیا  حدق  الوا  اقباس  تعمس  امک  هعومجم  دئاوف  رد 
مکاحلا و نیعم و  نبا  هقثو  دق  يورهلا  تلـصلا  ابا  نآ  نیعم و  نب  ییحی  هقثو  دق  يدیفلا  يدادغبلا  رفعج  نب  دّـمحم  ناب  کلذ  نع  بیجا 

سابع نبا  نع  كردتـسملا  یف  مکاحلا  هجرخا  اـعوفرم و  یلع  نع  يذـمرتلا  هجرخا  حیحـص و  لاـقف  ثیدـحلا  اذـه  نع  ییحی  لئـس  دـق 
هدیدع روما  فیرـش  ثیدح  نیا  حدق  زا  باوج  ماقم  رد  یناکوش  همالع  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  خلا  دانـسالا  حیحـص  لاق  اعوفرم و 
فیرش ثیدح  نیا  يذمرت  جارخا  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دشابیم  زین  يذمرت  جارخا  نآ  هلمج  زا  هک  هدرک  لقن 

َنِینِمْؤُْملا ُهَّللا  یَفَک  َو  لالـضا  نیع  ارتفا و  تحب  نا  رد  يذـمرت  حدـق  ياعدا  تسلالدتـسا و  کسمت و  قئـال  نآ  حدـق  باوج  ماـقم  رد  ار 
َلاتِْقلا 

-

ینس ياملع  تادافا  بسح  يزوجلا  نبا  حدق 

رد ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يزوـجلا  نبا  ندرک  رکذـب  تافـص  اـب  بطاـخم  جاـجتحا  لوـقا  تاـعوضوملا  یف  يزوـجلا  نبا  هرکذ  هلوـق و 
ماظع و يالمک  مخافا  تاحیرـصت  مالعا و  ياملع  رباکا  تادافا  ربانب  هک  اریز  تستالالدتـسا  بئارغ  تاجاجتحا و  فئارط  زا  تاعوضوم 
رابتعا و هجرد  زا  ود  ره  وا  تاـعوضوملا  باـتک  يزوجلا و  نبا  هینـس  مارتحـالا  يوذ  نیققحم  تادـیقنت  ماـقم و  ـالاو  نیدـقنم  تاـقیقحت 

قدـصم هک  تارابع  زا  يذـبن  تاملک و  زا  يرطـش  ماقم  نیا  رد  دنـشابیم  طباه  لزان و  دانتـسا  نوکر و  هبترم  زا  طقاس و  لفاس و  دامتعا 
نب نیدلا  زع  دیزگ  دیاب  راصبتسا  مهفت و  رابتعا و  دقن و  زا  یفاو  یفاک و  هرهب  دینش و  دیاب  شوین  قئاقح  شوگب  دشاب  ماهتـسم  دبع  مالک 

هذه یف  هتفگ و  ۀئامسمخ  نیعست و  عبس و  هنس  عئاقو  رد  لماک  خیرات  رد  يرزجلا  ریثالا 
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ۀعیقولا ریثک  ناک  ةروهـشم و  هفیناصت  دادغبب و  ظعاولا  یلبنحلا  يزوجلا  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  یفوت  ناضمر  رهـش  یف  ۀنـسلا 
یف رصتخم  رد  یبویالا  ءادفلا  وبا  ۀئامسمخ و  رـشع و  ۀنـس  هدلوم  ناک  هل و  نیقفاوملا  هبهذمل و  نیفلاخملا  ءاملعلا  یف  امیـس  سانلا ال  یف 

یلبنحلا يزوجلا  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  یفوت  ناضمر  یف  اهیف  هتفگ و  ۀئامسمخ  نیعست و  عبـس و  هنـس  عئاقو  رد  رـشبلا  رابخا 
يرکبراید دمحم  نب  نیسح  ۀئامسمخ و  رـشع و  ۀنـس  هدلوم  ناک  ءاملعلا و  یف  ۀعیقولا  ریثک  ناک  ةروهـشم و  هفیناصت  روهـشملا و  ظعاولا 

نب نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  نیدلا  لامج  ۀمالعلا  تقولا  خیـش  دادغبب  تام  ۀئامـسمخ  نیعـست و  عبـس و  ۀنـس  یف  هتفگ و  سیمخ  خیرات  رد 
نیفلاخملا ءاملعلا  امیـس  سانلا ال  یف  ۀعیقولا  ریثک  ناک  ةروهـشم و  هفیناصت  فیناصتلا و  بحاص  دادغبب  ظعاولا  یلبنحلا  يزوجلا  نب  یلع 

رد ۀئامـسمخ  نیتس و  ثالث و  هنـس  ثداوح  رد  لماک  خیرات  رد  ریثا  نبا  لماکلا و  یف  اذک  ۀئامـسمخ  رـشع و  ۀنـس  هدلوم  ناک  هبهذمل و 
هعظفف يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  هرکذ  دق  خیـش و  فالآ  ۀعبرا  یلع  مهتدـع  تدازف  هتخیـشم  عمج  دـق  هتفگ و  یناعمـس  میرکلا  دـبع  همجرت 

ناف ادج  دراب  اذه  رهنلا و  ءارو  امب  نالف  ینثدـح  لوقیف  یـسیع  رهن  قوف  یلا  هب  ربعی  دادـغبب و  خیـشلا  ذـخای  ناک  هنا  هیف  هلوق  ۀـلمج  نمف 
نبا دـنع  هبنذ  اّمنا  درابلا و  سیلدـتلا  اذـه  یلا  هب  ۀـجاح  ّياف  هخویـش  ۀـماع  نم  هدالب  ۀـماع  یف  عمـس  اّقح و  رهنلا  ءاروام  یلا  رفاس  لجّرلا 
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رد رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  رد  ءادـفلا  وبا  ۀـلبانحلا و  يرثکم  ّالا  دـحا  یلع  قبی  مل  يزوجلا  نبا  ناـف  هریغب  ةوسا  هل  یعفاـش و  ّهنا  يزوجلا 
دق خیش و  فالآ  ۀعبرا  یلع  مهتدع  تدازف  هتخیشم  عمج  دق  هتفگ و  یناعمـس  میرکلا  دبع  همجرتب  ۀئامـسمخ  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  عئاقو 

ینثدـح لوقی  یـسیع و  رهن  قوف  یلا  هب  ربعی  دادـغبب و  خیـشلا  ذـخای  ناک  هنا  هیف  هلوق  ۀـلمج  نمف  هیف  عقواـف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  هرکذ 
دنع هبنذ  اّمنا  سیلدتلا و  اذه  یلا  هب  ۀجاح  ّياف  اّقح  رهنلا  ءاروام  یلا  رفاس  روکذـملا  یناعمـسلا  نأل  اّدـج  دراب  اذـه  رهنلا و  ءارو  امب  نالف 

رـشبلا رابخا  یف  رـصتخملا  ۀّمتت  رد  يدرولا  نبا  ۀلبانحلا و  ریغ  دـحا  یلع  قبی  مل  يزوجلا  نبا  ناف  هریغب  ةوسا  هل  یعفاش و  هنا  يزوجلا  نبا 
رهن قوف  ام  یلا  هب  ربعی  دادغبب و  خیشلا  ذخای  ناک  هنا  لوقی  يزوجلا  نبا  ناک  هتفگ و  یناعمس  میرکلا  دبع  همجرتب  هروکذم  هنس  عئاقو  رد 
نبا دنع  هبنذ  رهّنلا و  ءارو  ام  یلا  رفاس  دق  سیلدتلا و  اذه  یلا  یناعمسلل  ۀجاح  ّياف  دراب  اذه  رهنلا و  ءارو  امب  نالف  ینثدح  لوقی  یسیع و 

سمخ و ۀنس  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ۀلبانحلا و  ریغ  دحا  یلع  قبی  مل  يزوجلا  نباف  یعفاش  هنا  يزوجلا 
يزوجلا نبا  جرخا  اهیف  هاش و  مزراوخل  ۀنطلسلا  علخ  ۀفیلخلا  تغب  اهیف  ۀئامسمخ  نیعست و 
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امیف تعمس  دق  تنک  نجس و  ببس  يال  نیبتی  مل  یبهذلا و  هرکذ  اذک  نینس  سمخ  ةرومطملا  یف  یقب  سانلا و  هاقلت  طساو و  نجـس  نم 
فقو نم  ینربخا  روکذملا و  راکنالا  ببـسب  ةوادع  هیبا  نیب  هنیب و  ناک  هیلع و  رکنی  ناک  هناب  رداقلا  دـبع  خیـشلا  ببـسب  سبح  هنا  یـضم 

هَّللا سدق  رداقلا  دـبع  نیّدـلا  ییحم  خیـشلا  رباکالا  باقر  همدـقل  تعـضخ  يذـّلا  رخافملا  جات  ءایلوالا  بطق  یلع  هیف  رکنی  هل  باتک  یلع 
ناطیـشلا و سیبلت  نالذـخلا و  ۀـلمج  نم  رونلا  فراعملا و  لها  خویـشلا  نم  هریغ  یلع  هیلع و  يزوجلا  نبا  راـکنا  هحیرـض و  رون  هحور و 
رورغم و لک  مذب  ةالابم  الف  دوجولا  مهنـساحم  هّلل  دمحلا  تألم و  دـقف  همالک  زرطی  مهنـساحمب  مهیلع و  هراکنا  یف  هنم  بجعلا  رورغلا و 

نا يزوجلا و  نبا  مالک  تلق و  هتفگ  يزوجلا  نبا  همجرتب  ۀئامـسمخ  نیعـست و  تس و  هنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفاـی  زین  دوسح و 
للحب ایـستکم  یقبل  نطاـبلا  ءاـملع  خـیاشملا  یلع  هراـکنا  هنعط و  نم  ملـس  ول  رقحم و  رداـقلا  دـبع  بطقلا  مـالک  یلا  ۀبـسنلاب  وـهف  رختفا 

ۀئامسمخ نیعـست و  سمخ و  ۀنـس  خیرات  یف  راعـشالا  نم  اتایبا  مالکلا  نیب  قرفلا  یف  تدشنا  راکنالا و  کلذ  رکذ  تمدق  دق  نساحملا و 
رد يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هنع و  هَّللا  یـضر  رداقلا  دبع  خیـشلا  ۀـمجرت  اهیف  یتلا  نیتس  يدـحا و  ۀنـس  یف  نجـسلا و  نم  اهیف  جرخا  یتلا 
رـش نم  سانلا  فئاوط  یلا  قرطت  ام  هیف  نیب  سیلبا  سیبلتب  یّمـسم  روهـشم  باتک  هل  هتفگ و  يزوجلا  نبا  همجرتب  ةاکـشم  لاجرلا  ءامـسا 
ۀبلغ نم  تایاکحلا  نم  لقن  امیف  مهیلع  ّدر  راکنالا و  درلاب و  ۀیفوصلا  مهنیب  نم  ّصخ  ۀنّسلا و  فالخ  ۀعدبلا و  نم  هیف  اوعقو  امم  ناطیـشلا 
هباتک یف  فلح  نا  مهتایاکح و  بیرغ  مهتاملکب و  هبتک  هریرطت  عم  نونجلا  لهجلا و  یلا  مهبسن  راکنا و  در و  دشا  رکّـسلا  حفط  لاحلا و 
لدی عینشتلا  دّرلا و  یف  ّدحلا  ةزواجم  نکل  نیحلاصلا و  هَّللا  دابع  عینشت  رذحتل ال  لالضلا  هوجو  فیرعت  عبتیل و  ۀنسلا  راهظا  هضرغ  نا  اذه 
هثاریإل نوحـصانلا  هنم  رذح  نوققحملا و  هحرطا  کلذـل  قورز و  نیدـمحالا  يدیـس  قورافلا  میقلا  مامالا  خیـشلا  لاق  کلذ  فالخ  یلع 
دینجلا هیلإ  راشا  امک  رادقالا  ۀبلغ  ۀمـصعلا و  مدعل  تاوفهلا  ةوفهلا و  تالزلا و  ۀـلزلا و  ّیلولل  نوکی  دـق  لمکلا و  ءاربکلا  یلع  ّنظلا  ءوس 

ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  هَّللا  همحر 
نییعت نود  لوقلا  یلع  ضرعیلف  ریکذتلا  حصنلا و  ماقم  یف  ّدرلا  یلا  جـیتحا  کلذ و  یف  ۀـّینلا  تنـسح  وا  معن  ۀّـمئالا  للز  رتس  نم  ّدـب  و ال 

یف ریخ  مزال و ال  قحلا  یف  فاصنالا  بجوا و  نیدلا  ۀنایـص  بجاو و  ۀّمئالا  للز  رتس  ذإ  هردق  ۀماقا  عم  هتلالج  هتمظعب و  ضرعی  لئاقلا و 
يزوجلا نبا  همجرتب  ةاکشم  لاجر  ءامسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  زین  ملست و  ملـسا  لیق  دق  ملـسا و  قیرطلا  اذه  يوه و  اهبحـصی  ۀناید 

الضاف املاع  يزوجلا  نبا  ناک  هتفگ و 
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هنا هّلک  کلذ  نم  ّدشا  مهیف و  داقتعالا  مهتبحم و  موقلا و  ۀقیرط  نع  ادیعب  هَّللا  هافاع  انشخ  اظیلغ  افـشقتم  هباتک  هلـضفب و  هبابـش  یف  رغ  دق 
کلـسی ناک  هتدیقع و  نسح  هتبحم و  تاکرب  نم  امورحم  ناک  ینالیجلا و  رداقلا  دبع  نیدلا  ییحم  خیـشلا  يدّیـس  نمز  یف  دادـغبب  ناک 
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هلمکی مل  دالبلا و  نم  هریغ  دادـغبب و  هنامز  داهز  رکذ  یف  اباتک  فنـص  ّهنا  ناـک  یتح  راکنتـسالا  باـنتجالا و  ۀـقیرط  هنع  هَّللا  یـضر  هعم 
دمحم هجاوخ  هّللاب  فراعلا  لماکلا  خیـشلا  رکذ  لئاضفلا و  مولعلا و  رهاظب  ارورغ  ـالهج و  هنم  اذـه  ناـک  هنع و  هَّللا  یـضر  هرکذ  لـیمجب 

يرکبلا یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  ظفاحلا  خیـشلا  وه  يزوجلا  نبا  رکذ  یف  ۀتـسلا  لوصفلا  یف  هرـس  سدـق  اسراپ 
ناک افینصت و  نوسمخ  ناتئام و  هل  ناک  اهیف و  افنصم  مولعلا  عاونا  یف  ارحبتم  احیصف  اظفاح  اماما  ناک  يزوجلا و  نباب  فورعملا  يدادغبلا 

نیعست و عبـس و  ۀنـس  ناضمر  یف  اهب  یفوت  ۀئامـسمخ و  نامث و  ۀنـس  یف  دادغبب  هتدالو  تناک  ّماعلا و  صاخلا و  دنع  ماتلا  لوبقلا  بحاص 
دبع خیشلا  یلع  هراکنا  ببسب  نینس  سمخ  ةرومطملا  یف  یقب  دق  ۀئامعست و  نیعست و  سمخ و  ۀنس  طساو  نجـس  نم  جرخا  ۀئامـسمخ و 

سیبلت نالذخلا و  ۀلمج  نم  فراعملا  لها  خویـشلا  نم  هریغ  یلع  هیلع و  روکذملا  يزوجلا  نبا  راکنا  رخافملا و  جات  ءایلوألا  بطق  رداقلا 
نم يزوجلا  نبا  ملس  ولف  همالک  زرطی  مهتالاح  مهتاماقم و  رکذ  مهتاملک و  نساحمب  مهیلع و  هراکنا  یف  هنم  بجعلا  رورغلا و  ناطیـشلا و 
ناک هوبا  زوجلا و  ۀـضرف  هل  لاقی  عضوم  یلا  ۀبـسن  يزوجلا  نساحملا و  للحب  ایـستکم  یقبل  نطاـبلا  ءاـملع  خـیاشملا  یلع  هراـکنا  هنعط و 

قحلا دبع  خیـش  زین  یهتنا و  ۀلبانحلا  ۀفئاطب  ۀیرـصنتسملا  سیردت  یلوت  دادغب و  بستحم  فسوی  نیدلا  ییحم  هدـلو  ناک  رفـصلا و  لمعی 
رد تسا  هدرک  نایب  سیلبا  سیبلتب  یمسم  روهشم  تسیباتک  ار  يزوج  نبا  هتفگ و  يزوجلا  نبا  همجرتب  ةاکـشم  یـسراف  حرـش  رد  يولهد 

هدرک هغلابم  هیفوص و  هفئاط  رب  اصوصخ  تنس  فالخ  تعدب و  رد  دناهدش  عقاو  مدرم و  فئاوطب  ناطیـش  تس  هتفای  هار  هک  ياهقیرط  يو 
ار ار  هیلع  هفئاط  نیا  ناگرزب  هدرک  تبسن  رکـس و  حفط  ای  لاح  هبلغب  تایاکح  زا  موق  نیزا  تسلوقنم  هچنآ  رد  ناشیا و  رب  راکنا  در و  رد 

نیا تقیقحب  ناشیا و  بیجع  تایاکح  بیرغ و  تاملکب  تسا  هتخاس  زرطم  ار  دوخ  ياهباتک  هکنآ  دوجو  اب  تقامح و  نونج و  لـهجب و 
دیئات ملع و  راهظا  نم  ضرغ  هک  دروخیم  دـنگوس  هچ  رگا  يو  تخاس و  رورغم  هدـمآرد و  هار  نیزا  يو  رب  هک  تسـسیلبا  سیبلت  زا  زین 

نآ فالخ  رب  تلالد  عینشت  در و  رد  لادتعا  دح  زا  يو  زواجت  طارفا و  نکیل  نیحلاصلا و  هَّللا  دابع  عینـشت  هن  دننک  نآ  عابتا  ات  تس  تنس 
ریذـحت هک  تسا  هتفگ  قورز  دـمحا  يدیـس  ناشیاب و  دراد  یقیقح  عازن  تسا و  هیلع  هفئاط  نیا  نارکنم  زا  يو  هک  دوشیم  رهاظ  دراد و 

اهتلز اهشزغل و  ار  یلو  هک  هتفگ  خیاشم و  رابک  رب  تسنظ  ءوس  ثروم  هک  يو  باتک  نیزا  ناحصان  دناهدرک 
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تحیـصن و ماقم  رد  ناهگانب  رگا  رابک و  تاوفه  همئا  تالز  رتس  تسمزال  ریدقت و  هقباس  لاح و  هبلغ  تمـصع و  مدع  تهج  زا  دشابیم 
مزال و قح  رد  فاصنا  تسبجاو و  همئا  للز  رتس  هک  اریز  لئاق  رب  نییعتیب  دنک  لوق  رب  ضرعت  هک  دیاب  دـتفا  تحلـصم  نا  رب  هیبنت  ریکذـت 

حرش رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  زین  یهتنا و  ملست  ملسا  تسملـسا و  قیرط  نیا  لولعم و  دشاب  سفن  ياوهب  بوشم  بحاصم و  هک  یتناید 
دوب دوخ و  یناوج  لضف و  ملعب و  دـش  رورغم  نکل  لضاف و  ملاع و  يزوج  نبا  دوب  هلمجلاب  هتفگ و  يزوجلا  نبا  همجرتب  ةاکـشم  یـسراف 

ناـمز رد  هدوب  دادـغب  رد  هکنآ  همه  زا  رتتخـس  ناـشیا و  داـقتعا  تبحم و  موق و  هقیرط  زا  دوـب  دـیعب  هَّللا و  هاـفاع  نشخ  ظـیلغ  فـشقتم 
نآب درکیم  كولـس  ناشیاب و  تدـیقع  نسح  تبحم و  تاکرب  زا  دوب  مورحم  ینـالیج و  رداـقلا  دـبع  نیدـلا  ییحم  خیـش  ناـشن  تمارک 

دادـغب و زا  دوخ  نامز  دابع  داهز و  رکذ  رد  باتک  درکیم  فینـصت  دوب  هکنآ  ات  کلذ  نم  هَّللا  انذاعا  ار  راکنا  بانتجا و  هقیرط  ترـضح 
رهاظب رورغ  لهج و  يور  زا  لاح  نیا  تسا  هدش  هدرمش  خیش و  ترضح  رکذ  لیمجب  ار  نآ  درکیمن  لیمکت  حیـشوت و  دالب و  زا  نا  ریغ 

هتـس لوصف  رد  هحوتف  هضویف و  نیدیفتـسملا  یلع  ضافا  هحور و  هَّللا  سدق  اسراپ  دـمحم  هجاوخ  لماک  فراع  ملاع  خیـش  لضف و  ملع و 
یلع نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  ظفاحلا  خیشلا  وه  هک  دناهدومرف  بیرقتب  يزوج  نبا  رکذ  رد  تسناشیا  فیناصت  زا  هک 

وا رم  دوب  درک و  فینصت  هاجنپ  تسیود و  مولع  ماسقا  رد  فنصم  رحبتم  حیصف  ظفاح  ماما  دوب  يزوجلا  نباب  فورعملا  يدادغبلا  يرکبلا 
ۀئامسمخ و نیعست و  عبـس و  ۀنـس  ناضمر  رد  تفای  تافو  ۀئامـسمخ و  نامث و  هنـس  دادغبب  وا  تدالو  دوب  ماع و  صاخ و  دزن  مات  لوبق  ار 

رخافملا جات  ءایلوالا و  بطق  رداقلا  دبع  خیـش  رب  يو  راکنا  ببـسب  لاسجنپ  هناخناهن  رد  دنام  ناهنپ  طساو و  نادـنز  زا  دـش  هدروآ  نوریب 
ناطیش و سیبلت  نالذخ و  هلمج  زا  يو  راکنا  نیا  دوب  فراعملا و  لها  خویش  زا  يو  ریغ  رب  خیـش و  رب  روکذم  يزوجلا  نبا  راکنا  تهجب 
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دوخ مالک  دنادرگیم  زرطم  ناشیا  تالاح  تاماقم و  رکذ  تاملک و  نساحمب  هکنآ  لاح  ناشیا و  رب  يو  راکنا  رد  يو  زا  بجع  رورغ و 
للحب یلحتم  سبلتم و  دنامیم و  تمالـس  هدنیاپ و  نطاب  ياملع  خیاشم و  رب  يو  راکنا  نعط و  زا  يزوج  نبا  دـنامیم  تمالـس  رگا  ار و 
اجنیا ات  ار  هلبانح  زا  هفئاط  رم  ار  هیرصنتسم  هسردم  سیردت  دش  یلوتم  دوب و  دادغب  بستحم  فسوی  نیدلا  ییحم  يو  رسپ  دوب  نساحم و 
راطعلا دـیزی  نب  نابا  همجرت  رد  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  یهتنا و  ۀعـساو  ۀـمحر  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  هظفلب  تساسراپ  دـمحم  هجاوخ  مـالک 

ۀّجح ۀقث  وه  لب  تلق  قدصلا  لها  نم  ّهنا  وجرا  ۀمیقتـسم و  اهتماع  هثیدح و  بتکی  کسامتم  ثیدـحلا  نسح  وه  يدـع  نبا  لاق  مث  هتفگ 
نب جرفلا  وبا  ۀمالعلا  اضیا  هدروآ  دق  ۀـقث و  یئاسّنلا  نیعم و  نبا  لاق  خـیاشملا و  لک  یف  اتبث  ناک  لاقف  هرکذ  لبنح  نب  دـمحا  ّناب  کیهان 
نبا يدع و  نبا  نا  ول ال  قیثوتلا و  نع  تکسی  حرجلا و  درسی  هباتک  بویع  نم  اذه  هقثو و  نم  لاوقا  هیف  رکذی  مل  ءافعضلا و  یف  يزوجلا 

دیزی نب  نابا  اورکذ  يزوجلا 
595 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةریصق تناکف  هتیحل  تطقـسف  رذالبلا  برـش  يزوجلا  نبا  نا  یناقوملا  طخب  تأرق  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  الـصا و  هترکذ  اّمل 
لخدی هفیلاوت  یف  ریثک  مه  هل و  تلق  هربتعی  باتکلا و ال  نم  غرفی  ناک  هناف  هفنـصی  امیف  طلغلا  ریثک  ناک  داوسلاب و  اهبـضخی  ناک  ادـج و 

نبا یغبنی و  امک  ملعلا  بابرا  هیف  سرام  ام  فحـص  بتک و  نم  هملع  ّلجا  نا  نم  رخآ و  فنـصم  یلا  لیوحتلا  ۀلجعلا و  نم  لخاّدلا  هیلع 
نیب قرفلا  باـتک  یف  یمیمتلا  رهاـط  نب  روصنم  وبا  رکذ  هتفگ و  يرـصبلا  سرـشالا  نب  ۀـمامث  همجرتب  نازیملا  ناـسل  رد  ینالقـسع  رجح 

ةورملا افصلا و  نیب  ۀعازخ  نم  سان  هلتقف  جح  هنا  قفتاف  هلتق  یف  یعس  نمم  ۀمامث  ناک  یعازخلا و  رصن  نب  دمحا  لتق  امل  قثاولا  نا  قرفلا 
رخات رـصن  نب  دمحا  لتق  نال  ضقانت  اهیف  اهیف و  تام  نمیف  ۀمامثل  مجرت  ةرـشع و  ثلث  ۀنـس  ثداوح  یف  ۀصقلا  هذـه  يزوجلا  نبا  دروا  و 

ۀنـس یف  تام  هنا  باوصلا  ةرـشع و  ثالث  ۀنـس  هلتاق  لتقی  فیکف  نیرـشع  عضب و  ۀنـس  قثاولا  ۀفالخ  یف  لتق  هناف  لیوط  رهدـب  کلذ  دـعب 
نبا همجرتب  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـس  هب و  ثدـحی  اـم  دـقتنی  ـال  لـیل  بطاـح  يزوجلا  نبا  نا  یلع  ۀـصقلا  هذـه  تلد  ةرـشع و  ثـالث 

هعالطا و ةرثک و  رابتعاب  لب  ۀعنّـصلا  رابتعاب  اندـنع  ظـفحلاب  يزوجلا  نبا  فصوی  ـال  ریبکلا  خـیراتلا  یف  یبهذـلا  لاـق  تلق  هتفگ  يزوجلا 
يزوجلا نبا  فصوی  ریبکلا ال  خـیراتلا  یف  یبهذـلا  لاق  هتفگ  يزوجلا  نبا  همجرتب  نیرـسفملا  تاقبط  رد  يدواد  نیدـلا  سمـش  هعمج و 

هعمج هعالطا و  ةرثک  رابتعاب  لب  ۀعنصلا  رابتعاب  اندنع  ظفحلاب 

ینس ياملع  تاحیرصت  بسح  يزوجلا  نبا  تاعوضوملا  باتک  حدق 

اّمم اریثک  اهیف  عدواف  نیدلجم  وحن  یف  تاعوضوملا  رـصعلا  اذه  یف  عمج  يّذلا  رثکا  دقل  هتفگ و  ثیدحلا  مولع  باتک  رد  حالـصلا  نبا  و 
باتک رد  یناتکلا  ۀـعامج  نب  هَّللا  دعـس  نب  میهاربا  نب  دـمحم  ۀفیعـضلا و  ثیداحالا  قلطم  یف  رکذـی  نا  هقح  امنا  هعـضو و  یلع  لیلد  ال 

نم اریثـک  رکذـف  تاـعوضوملا  یف  هباـتک  يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  خیـشلا  فنـص  هتفگ و  یبـنلا ص  ثیدـح  لوصا  ملع  یف  يورلا  لـهنملا 
یف يزوجلا  نبا  فنـص  دـق  هتفگ و  عوضوم  ثیدـح  رکذ  رد  ةاکـشم  حرـش  فشاـک  رد  یبـیط  هعـضو و  یلع  لـیلد  ـال  يذـّلا  فیعـضلا 

یبیط زین  ۀفیعضلا و  ثیداحالا  یف  رکذی  نا  هقح  امنا  هعـضو و  یلع  لیلد  اّمم ال  اریثک  اهیف  عدوا  حالـصلا  نبا  لاق  تادلجم  تاعوضوملا 
ۀفیعـضلا ثیداحالا  نم  اریثک  اهیف  عدوا  حالّـصلا  نبا  لاق  تادلجم  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  فنـص  دق  هتفگ و  هصالخ  رـصتخم  رد 

ام یلع  ثیثحلا  ثعابلا  باتک  رد  یقشمدلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا  ۀفیعضلا و  ثیداحالا  یف  رکذی  نا  اهقح  هعضو و  یلع  لیلد  امم ال 
ناک ام  هنع  جرخا  هنم و  سیل  ام  هیف  لخدا  هنا  ریغ  تاعوضوملا  یف  الفاح  اباتک  يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  خیـشلا  فنـص  دق  هتفگ و  هنع  لقن 

رعش حرشب  عوضوم  ثیدح  رکذ  رد  ثیدحلا  ۀیفلا  حرش  رد  یقارعلا  نیدلا  نیز  هیلإ و  دتهی  مل  هیلع و  طقسف  هرکذ  همزلی 
جرخ  ذإ  هیف  عماجلا  رثکا  و 
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اهیف عدواف  نیدلجم  وحن  یف  تاعوضوملا  رـصعلا  اذه  یف  عمج  يذـّلا  رثکا  دـقل  حالـصلا و  نبا  لاق  هتفگ  جرفلا  ابا  ینع  فعـضلا  قلطمل 
نبا جرفلا  ابا  روکذـملا  عماجلاب  حالـصلا  نبا  دارأ  ۀفیعـضلا و  ثیداحالا  قلطم  یف  رکذـی  نا  هقح  اّمنا  هعـضو و  یلع  لـیلد  ـال  اّـمم  اریثک 

مالـسلا هیلع  یلع  باب  الإ  باوبا  دـس  ثیدـح  تابثا  دـعب  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  جرفلا و  ابا  ینع  یلوقب  کـلذ  یلا  ترـشا  يزوجلا و 
ارصتقم رمع  نبا  مقرا و  نب  دیز  صاقو و  یبأ  نب  دعس  ثیدح  نم  هجرخا  تاعوضوملا و  یف  ثیدحلا  اذه  يزوجلا  نبا  دروا  دق  هتفگ و 
فلاـخم هناـب  اـضیا  هلعا  قرطلا و  ةرثـک  نم  ترکذ  اـمل  حداـقب  سیل  هتاور و  نـم  هـیف  مـلکت  نـم  ضعبب  هـلعا  مـهنع و  هـقرط  ضعب  یلع 

یف أطخا  یهتنا و  رکب  یبأ  باب  یف  حیحصلا  ثیدحلا  هب  اولباق  ۀضفارلا  عضو  نم  هنا  معز  رکب و  یبأ  باب  یف  ۀتباثلا  ۀحیحّـصلا  ثیداحالل 
رد ینالقسع  رجح  نبا  زین  نکمم و  نیتصقلا  نیب  عمجلا  نا  عم  ۀضراعملا  همهوتب  ۀحیحّصلا  ثیداحالا  در  کلـس  هناف  اعینـش  ءاطخ  کلذ 
نبا لوق  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  باب  الإ  باوبالا  دس  ثیداحا  رکذ  رد  دمحا  دنـسم  نع  بذلا  یف  دّدـسملا  لوقلا  باتک 

ّدر یلع  مادقا  اذه  نیحیحّصلا و  یف  يّذلا  ثیدحلا  ۀفلاخمب  ّالا  اهیلع  لدتـسی  مل  يوعد  عوضوم  هنا  لطاب و  هنا  ثیدحلا  اذه  یف  يزوجلا 
یف عمجلا  رذعت  مل  نم  مزلی  عمجلا و ال  ناکما  مدع  دـنع  ّالا  عضولاب  مکحلا  یلع  مادـقالا  یغبنی  مهوتلا و ال  درجمب  ۀحیحـصلا  ثیداحالا 
هیف فقوتی  لب  نالطبلاب  ثیدحلا  یلع  مکحی  نا ال  اذه  لثم  یف  عرولا  قیرط  میلع و  ملع  يذ  لک  قوف  نال  کلذ  دعب  نکمی  هنا ال  لاحلا 

رـصقت هدارفنا ال  یلع  اهنم  قیرط  لک  ةددعتم  قرط  هل  روهـشم  ثیدح  وه  بابلا  اذه  نم  ثیدحلا  اذه  هل و  رهظی  مل  ام  هریغل  رهظی  نا  یلا 
هتفگ و ثیدحلا  هیفلا  حرش  ثیغملا  حتف  رد  يواخس  ثیدحلا و  لها  نم  ریثک  ۀقیرط  یلع  هتحصب  عطقی  امم  اهعومجم  نسحلا و  ۀبتر  نع 

عوضوم نع  جرخ  ذإ  نیدلجم  وحن  افنصم  هیف  عماجلا  رثکا  دقل  للعلا و  یف  اذک  ءافعضلا و  یف  ۀفنصملا  بتکلا  یف  اریثک  عوضوملا  دجوی 
عماـجلا اذـهب  حالـصلا  نبا  ینع  اهعـضو و  یلع  هعم  لـیلد  ـال  یتلا  ۀفیعـضلا  ثیداـحالا  نم  اریثک  هیف  جرخا  ثیح  فعـضلا  قلطمل  هباـتک 

عم وه  امهریغ و  نع  الـضف  نیحیحّـصلا  دـحا  یف  وه  اّمم  حیحّـصلا  نسحلا و  اهیف  جردا  امبر  لـب  يزوجلا  نبا  جرفلا  اـبا  ریهـشلا  ظـفاحلا 
فراعلا هیف  هدلقی  دـق  امم  اعوضوم  حیحـص  وه  لب  عوضومب  سیل  ام  نظ  نم  ررـضلا  ۀـیاغ  هنع  أشنی  رکنم  عسوت  هدـنع  ام  رثکا  یف  هتباصا 

یمر يّذلا  هیوار  فعضب  هبلاغ  یف  هدانتسا  هل  عقوملا  الامجا و  هعینص  ءاملعلا  دقتنا  اذل  هریغ و  نع  الـضف  ثحبی  مل  ثیح  هب  ّنظلل  انیـسحت 
یبسنلا یلع  الومحم  هیف  همالک  نوکی  نمم  هریغ  لوق  درفتلا  یف  هدامتعا  نوکی  اّمبر  رخآ و  هجو  نم  هئیجم  نع  الفاغ  الثم  بذکلاب 
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ثیداحالا یف  ۀـیهانتملا  للعلا  هباـتک  یف  يزوجلا  نبا  داریا  بجعلا  نم  ّنا  مث  هتفگ  ثیدـحلا  ۀـیفلا  حرـش  ثیغملا  حـتف  رد  يواخـس  زین  و 

ام ۀـیظعولا و  هفیناصت  یف  رثکا  دـق  لب  ۀـیهاولا  ثیداحالا  نم  اریثک  تاعوضوملا  یف  ّنا  اـمک  تاـعوضوملا  یف  هدروآ  اّـمم  اریثک  ۀـیهاولا 
صخـش بدـتنا  ول  لاق و  بتک  ام  ردـق  نیباتکلا  یف  یهاولا  عوضوملا و  یعون  نم  هتافو  انخیـش  لاـق  ههبـش  عوضوملا و  داریا  نم  اههبـشا 

نوکی نا ال  نکمی  ّالا و  ثیدـح  نم  ام  ذإ  دـقانلل  الا  هب  عافتنالا  مدـع  ررقت  امیف  الا  انـسح و  ناـکل  هتاـف  اـم  قاـحلال  مث  باـتکلا  بیذـهتل 
دّیـس یلع  قلتخا  ثیدـحلا و  نم  عضو  ام  یلع  هیبنتلا  نیدـلا  تامهم  نم  ناف  دـعب  هتفگ و  هعونـصم  یلـآل  ردـص  رد  یطویـس  اـعوضوم و 

جارخا نم  هیف  رثکاف  اباتک  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  ظفاحلا  کـلذ  یف  عمج  دـق  نیعمجا و  هتباحـص  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملا 
یف حالّـصلا  نبا  مهنم  ظافحلا و  ۀّـمئالا  کلذ  یلع  هبن  امک  حیحّـصلا  نم  نسحلا و  نم  لب و  عضولا  ۀـبتر  یلا  طحنی  مل  يذـلا  فیعـضلا 

مهریغ یلیقعلا و  نابح و  نبا  مکاحلاک و  ظافحلا  ةداع  ترج  هنا  ملعا  هتفگ و  هعونـصم  یلـآل  رد  یطویـس  زین  هعاـبتا و  ثیدـحلا و  مولع 
نتملا کـلذ  نوکی  نتملا و  کلذـل  دنـسلا  کـلذ  قلتخا  هیوار  نوکل  صوصخم  دنـس  ۀـیثیح  نم  نـالطبلاب  ثیدـح  یلع  نوـمکحی  مهنا 

عـضولاب نتملا  یلع  مکحی  کلذـب و  يزوجلا  نبا  رتغیف  هب  هنوحرجی  يوارلا  کـلذ  ۀـمجرت  یف  کـلذ  نورکذـی  رخآ و  هجو  نم  اـفورعم 
نم عضوملا  اذـه  رجح و  نبا  ظفاحلا  مهرخآ  کلذ  ساّنلا  هیلع  باـع  دـق  قئـالب و  اذـه  سیل  تاـعوضوملا و  باـتک  یف  هدروی  اـقلطم و 

دمحا نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  یلع  اموی  تلخد  یعفاشلا  نوراه  نب  دمحا  نب  دّمحم  رکب  یبأ  هخیـش  ۀـمجرت  یف  مکاحلا  لاق  دـق  کلذ و 
اثیدح یلع  ضرعف  یکزملا  یفقثلا 
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نیدلا یف  ههقف  اریخ  هب  هَّللا  دارأ  نم  هعفر  بدنج  نب  ةرمس  تعمس  لاق  فسوی  نب  جاجحلا  نع  ملظم  دانساب  هنع 
يرخا و قرط  نم  حیحـص  نتملا  اذه  نا  مولعم  یهتنا و  جاجحلا  دـلو  نم  کنال  یعفاشلا  رکب  وبا  کیلإ  هب  برقت  امنا  لطاب و  اذـه  تلقف 

دانـسالا اذهب  ثیدحلا  اذه  نولوقی  مهدجت  ام  اریثک  رکب و  وبا  هقلتخا  يذـّلا  صوصخملا  دنـسلا  اذـه  ۀـیثیح  نم  نالطبلاب  هیلع  مکحن  اّمنا 
يوارلا ۀمجرت  یف  لیدـعتلا  حرجلا و  بتک  یف  رکذـی  امنا  تاعوضوملا و  بتک  یف  رکذـی  اذـه ال  لثمف  لطابب  سیل  هریغب  وه  يأ و  لطاب 

ۀّنجلا لوخد  نم  هعنمی  مل  ۀبوتکم  ةالص  لک  ربد  یسرکلا  ةءارق  نم  ثیدح  قیقحت  رد  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  زین  هحرج و  داری  يّذلا 
وه تاعوضوملا و  یف  ثیدـحلا  اذـه  درواف  يزوجلا  نبا  لفغ  ةاکـشملا  ثیداحا  جـیرخت  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  هتفگ و  تومی  نا  الا 

اذه ۀیوقت  یف  هعمج  ءزج  یف  یطایمدلا  نیدلا  فرش  ظفاحلا  لاق  هل و  عقو  ام  جمسا 
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دایز نب  دمحم  کلذک  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هب  جتحا  دیمحلا  دبع  وبا  هتینک  یـصمحلا  یجنلبـشلا  یعاضقلا  ریمح  نب  دّمحم  ثیدـحلا 
نب ةریغملا  یصاعلا و  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ۀماما  ابا  عبات  دق  اضیا و  يراخبلا  هب  جتحا  یـصمحلا  نایفـس  وبا  یناهلألا 

ةریغملا و ورمع و  نبا  ثیدح  نیقباّسلا و  نیقیرطلا  نم  یلع  ثیدـح  دروا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  هوورف  سنا  رباج و  ۀـبعش و 
تلقف هخیرات  یف  یبهذلا  لاق  ةوق و  تذخا  ضعب  یلا  اهضعب  ثیداحالا  هذه  تمـضنا  اذإ  لاق و  مث  اهدیزاس  یتلا  قرطلا  نم  سنا  رباج و 

لقنلل و ۀـفلاخم  ثیداحا  هرکذ  یف  باصاف  تاعوضوملا  باتک  يزوجلا  نبا  فنـص  لاق  ظفاحلا  دـجملا  یبأ  نب  دـمحا  فیـسلا  طخ  نم 
نّیل و وأ  يوقلاب  سیل  وا  فیعـض  نالف  هلوقک  اهتاور  دـحا  یف  سانلا  ضعب  مالکب  ثیداحا  یلع  عضولا  هقالطا  هیف  بصی  مل  اّمم  لقعلا و 

يوس عوضوم  هناب  ۀجح  عامجا و ال  ۀنـس و ال  باتکل و ال  ۀـضراعم  ۀـفلاخم و ال  هیف  هنالطبب و ال  بلقلا  دهـشی  اّمم  ثیدـحلا  کلذ  سیل 
لوقل ةولّصلا  دعب  یـسرکلا  ۀیآ  ةءارق  یف  ۀماما  یبأ  ثیدح  دروا  هنا  کلذ  نمف  لاق  ۀفزاجم  ناودع و  اذه  هیوار و  یف  لجرلا  کلذ  مالک 

یهتنا و نیعم  نبا  دمحا و  هقثو  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هل  يور  اذه  دمحم  يوقلاب و  سیل  ریمح  نب  دمحم  هیوار  یف  نایفـس  نب  بوقعی 
فنصملا نم  بجعلا  هتفگ و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  امالسا  مکلوا  ضوحلا  یلع  ادورو  مکلوا  ثیدح  نایب  رد  هعونصم  یلآل  رد  یطویـس  زین 

اّمنا تاعوضوملا و  باتک  یف  اهروهمج  ترکذ  دـحلا  نع  ۀـجراخ  ثیداحا  اوعـضو  دـق  بلاط  یبأ  نب  یلع  لضف  باب  للعلا  یف  لاـق  هنا 
باع دق  تاعوضوملا و  یف  هدروی  فیکف  عوضومب  سیل  هدنع  هنتم  نا  یلع  لدی  اذـه  ثیدـحلا و  اذـه  دروا  مث  کلذ  نود  ام  انهه  رکذا 

ثیداحالا هعوضوم  للعلا و  یف  هدروی  مث  هعـضوب  مکحی  تاعوضوملا و  باتک  یف  اثیدـح  دروی  ّهنا  اولاقف  هنیعب  رمـالا  اذـه  ظاـفحلا  هیلع 
وا ةدم  کب  تلاط  نا  ثیدح  رکذ  دـعب  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  زین  ضقانت و  اذـه  عضولاب و  اهیلع  مکحی  نا  یلا  هتنت  مل  یّتلا  ۀـیهاولا 

تلق ال و هتفگ  نا  رد  يزوجلا  نبا  حدق  لقن  رقبلا و  بانذا  لثم  مهیدیا  یف  هتنعل  یف  نوحوری  هَّللا و  طخس  یف  نودغی  اموق  يرت  نا  کش 
ثیدـح اذـه  دّدـسملا  لوقلا  یف  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  لاق  ۀحیحـص  یف  ملـسم  هجرخا  ۀحّـصلا  ۀـیاهن  یف  حیحـص  لب  لطابب  وه  ام  هَّللا 

باـتک یف  ءیـش  یلع  فـقا  مل  لاـق و  رخآ  هجو  نم  هجرخا  يدـقعلا و  رماـع  یبأ  نع  هخیاـشم  نم  ۀـعامج  نـع  ملـسم  هـجرخا  حـیحص 
هقثو روهشم و  ۀقث  روکذملا  حلفا  هنم و  ةدیدش  ۀلفغل  اهنا  ثیدحلا و  اذه  ریغ  نیحیحـصلا  دحا  یف  وه  عضولاب و  هیلع  مکح  تاعوضوملا 

یف ملسم  هل  جرخا  هتقبط و  كرابملا و  نبا  هنع  يور  متاح و  وبا  یئاسّنلا و  دعس و  نبا  نیعم و  نبا 
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هدـیلقت یف  يزوجلا  نبا  أطخا  دـق  حرجب و  سیل  اذـه  يدـهم و  نبا  هنع  وری  مل  لاق  یلیقعلا  نا  الا  اـمالک  هیف  نیمدـقتملل  را  مل  هحیحص و 
نابح نبا  مالک  نازیملا  یف  یبهّذلا  بقعت  ثیدـحلا و  اذـهب  هفعـضف  حـلفا  یف  نابح  نبا  طلغ  ادـیدش و  أطخ  عضوملا  اذـه  یف  نابح  نبال 
یبأ نع  هیبا  نع  لیهـس  هعبات  دق  هسار و  نم  جرخی  ام  يردی  هناک ال  یتح  ۀقثلا  حرج  امبر  نابح  نبا  بیرغ و  حیحـص  حلفا  ثیدـح  لاقف 
اثیدح تاعوضوملا  یف  هرکذل  يزوجلا  نبا  ءاسا  دقل  لاق و  هحیحص  یف  نابح  نبا  لئالدلا و  یف  یقهیبلا  مکاحلا و  دمحا و  هجرخا  ةریره 

ّدر رد  يزوجلا  نبا  مالک  لقن  دعب  هعونصم  یلآل  رد  یطویس  زین  ملعا و  هَّللا  یهتنا و  هبئاجع  نم  اذه  ملسم و  حیحص  یف 
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هومرکاف موق  میرک  مکاتا  اذإ  ثیدح 
ّناف عبتت  تبثت و ال  ریغ  نم  ۀتباثلا  ثیداحالا  ّدر  یلع  متحی  فیک  فلؤملا  نم  ابجعا  لب و  تلق  هتفگ 

هومرکاف موق  میرک  مکاتا  اذإ  ثیدح 
یقهیبلا یناربطلا و  ۀمیزخ و  نبا  هجرخاف  ةرـشعب  رتاوتلا  یف  یفتکی  نم  يار  یلع  رتاوتم  وهف  ۀباحـصلا  نم  ةرـشع  نم  رثکا  ۀـیاور  نم  درو 

رداوـن یف  يذـمرتلا  میکحلا  هجرخا  هَّللا و  دـبع  نب  رباـج  ثیدـح  نم  كردتـسملا  یف  مکاـحلا  هجرخا  ریرج و  ثیدـح  نـم  بعـشلا  یف 
لبج و نب  ذاعم  ثیدح  نم  ةرمـض و  نب  هَّللا  دـبع  ثیدـح  نم  سابع و  نبا  ثیدـح  نم  یناربطلا  هجرخا  رمع و  نبا  ثیدـح  نم  لوصالا 

نم سنا و  ثیدـح  نم  هخیرات  یف  رکاسع  نبا  هجرخا  ةداتق و  یبأ  ثیدـح  نم  يدـع  نبا  هجرخا  ةریره و  یبأ  ثیدـح  نم  رازبلا  هجرخا 
رد یطویـس  زین  دشار و  یبأ  ثیدح  نم  رکاسع  نبا  ینکلا و  یف  یبالودـلا  هجرخا  یلجبلا و  رباج  ثیدـح  نم  متاح و  نب  يدـع  ثیدـح 

ظافحلا هبن  دق  يزوجلا  نبا  جرفلا  یبأ  مامالا  عمج  تاعوضوملا  باتک  ناف  دعب  هتفگ و  تاعوضوملا  یلع  تاعیدبلا  تکنلا  باتک  ردـص 
حاحـص يرخا  ناسح و  ثیداحا  هیف  فیعـضلا و  يداو  نم  یه  لب  ۀعوضومب  تسیل  ثیداحا  اریثک و  الهاست  هیف  نا  یلع  اثیدح  امیدـق و 

رکاش و نب  دامح  ۀیاور  يراخبلا  حیحص  نم  اثیدح  هیف  تدجو  رجح و  نب  لضفلا  وبا  ظفاحلا  هیلع  هبن  ملسم  حیحص  نم  ثیدح  هیف  لب و 
یف مکاـحلا  لـهاستک  هلهاـست  نا  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  لاـق  دـق  هنع و  هدروآ  يذـّلا  ریغ  یباحـص  ۀـیاور  نـم  يراـخبلا  یف  هـنتم  رخآ 

هلقنی امب  ءانتعالا  دقانلا  یلع  بجو  کلذلف  لهاستلا  هیف  عقو  امم  هنا  نکمی  ّالا و  امهیف  ثیدح  نم  ام  ذإ  امهیباتکب  عفنلا  مدعا  كردتسملا 
هیف ام  بقعت  هیف و  مالک  ام ال  یلع  هرقا  هدـیناسا و  اقلعم  هرـصتخاف  كردتـسملاب  یبهذـلا  ظفاحلا  ینتعا  دـق  اـمهل و  دـیلقت  ریغ  نم  اـمهنم 

ۀعوضوم ثیدح  ۀئام  هنم  ظافحلا  ضعب  درج  مالکلا و 
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هجو یلع  اریثـک  اـهنم  تبقعت  اهدـیناسا و  اـقلعم  اهترـصتخاف  اـهناشب  ینتعا  نـم  یلع  فـقا  مـلف  يزوـجلا  نـبا  تاـعوضوم  اـّما  ءزج و  یف 
ّلک یلع  مالکلا  هیف  تطـسب  ۀصاخ  ۀبقعتملا  ثیداحالا  یف  الفاح  اباتک  تعمج  مث  كردتـسملا  یف  یبهذـلا  عنـص  ام  وحن  یلع  راصتخالا 

تاعباتملا نم  ۀعلاطملا  نمـض  یف  هیلع  انا  ترثع  ام  اهیلع و  ظافحلا  مالک  نم  هیلع  تقفو  ام  اهدهاوش و  اهقرط و  رکذ  عم  ثیدح  ثیدح 
رـصعلا اذـه  یف  مهب  کّنظ  امف  الیلق  لّوالا  ردّـصلا  یف  اوناک  نتفلا  اذـه  لها  رـصاوق و  هلیـصحتب  ءانتعالا  نع  ممهلا  نا  ریغ  کـلذ  وحن  و 

هب هلعا  نم  رکذب  هبقعا  فارطالا و  ۀقیرط  یلع  ثیدحلا  داریا  یلع  هیف  رـصتقا  زیجو  فیلات  یف  روکذملا  باتکلا  صخلا  نا  تدراف  رئادـلا 
هَّللا یلا  اذ و  وه  اه  ۀلیلجلا و  هبتک  نم  ءیـش  ةربتعملا  ۀمئالا  نم  هجرخ  نم  یلع  هنبا  دهاش و  وا  ۀـعباتم  رکذـب  وا  هقیثوتب  اّما  هدرب  هفدرا  مث 
نم باـتکلا  اذـه  یف  هتدروا  اـم  رخآ  اذـه  هیبـنت  هتفگ  تاعیدـب  تکن  رخآ  رد  یطویـس  زین  لوماـملا و  ۀـیاغ  غولب  لوـبقلا و  یف  ۀعارّـضلا 
یف ثیدح و  ملسم  حیحص  یف  اهنم  ثیدح  ۀئامثالث  وحن  اهتدع  تاعوضوملا و  کلـس  یف  اهجاردا  یلا  لیبس  یّتلا ال  ۀبّقعتملا  ثیداحالا 
عماج یف  ثیداحا و  ۀعـست  دواد  یبأ  ننـس  یف  اثیدح و  نوثلث  ۀینامث و  دمحا  دنـسم  یف  ثیدح و  رکاش  نب  دامح  ۀیاور  يراخبلا  حـیحص 
یلع اثیدح  نوتس  مکاحلا  كردتسم  یف  اثیدح و  نوثالث  ۀجام  نبا  ننس  یف  ثیداحا و  ةرشع  یئاسّنلا  ننـس  یف  اثیدح و  نوثالث  يذمرتلا 

ننسلا و یقهیبلا  تافلؤم  نم  هیف  اثیدح و  نوثلث  ثیدح و  ۀئام  كردتـسملا  دنـسملا و  ۀتـسلا و  بتکلا  نم  هیف  ام  عیمجف  ةدعلا  یف  لخادت 
قلخ يراخبلا و  خیرات  یمرادلا و  دنسم  نابح و  نبا  حیحص  هل و  دیحوتلا  ۀمیزخ و  نبا  حیحص  نم  اهریغ و  لئالدلا و  ثعبلا و  بعـشلا و 

هتفگ نآرقلا  لئاضف  باب  رد  تاعیدب  تکن  رد  یطویس  زین  ةرفاو و  ۀلمج  ینطقرادلا  ننس  هل و  ةءارقلا  ءزج  دابعلا و  لاعفا 
ۀماما یبأ  ثیدح  نم  هدروآ  تومی  نا  ّالا  ۀنجلا  لوخد  نم  هعنمی  مل  ۀبوتکم  ةالص  ّلک  ربد  یسرکلا  ۀیآ  ءارق  نم  ثیدح 

ثیدح تلق  باذک  دیعـس  نب  لشهن  فیعـض و  ینرعلا  ۀـبح  هیف  لاق  ّیلع و  ثیدـح  نم  يوقلاب و  سیل  ریمح و  نب  دّـمحم  هب  درفت  لاق  و 
لاق حیحـصلا  یف  يراخبلا  هب  جـتحا  روهـشم  ۀـقث  ریمح  نب  دـمحم  نابح و  نبا  یئاسّنلا و  هجرخا  يراخبلا  طرـش  یلع  حیحـص  ۀـماما  یبأ 
رکذ یف  باصاف  تاعوضوملا  باتک  يزوجلا  نبا  فنـص  لاق  ظفاحلا  دـجملا  یبأ  نب  دـمحا  فیـسلا  طخ  نم  تلقن  هخیراـت  یف  یبهّذـلا 
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وا فیعـض  نالف  هلوقک  اهتاور  یف  ساّنلا  ضعب  مالکب  ثیداحا  یلع  عضولا  هقالطا  هیف  بصی  مل  اـمم  لـقعلا و  لـقنلا و  ۀـفلاخم  ثیداـحا 
باتکل و ال ۀضراعم  ۀفلاخم و ال  هیف  هنالطبب و ال  بلقلا  دهشی  اّمم  ثیدحلا  کلذ  سیل  نیل و  وا  يوقلاب  سیل 

601 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبأ ثیدح  دروا  هنا  کلذ  نمف  لاق  ۀفزاجم  ناودع و  اذه  ۀیاور و  یف  لجّرلا  کلذ  مالک  يوس  عوضوم  ّهناب  ۀّـجح  عامجا و ال  ۀـنس و ال 

يراخبلا هل  يور  اذه  دمحم  يوقلاب و  سیل  ریمح  نب  دمحم  هتاور  یف  نایفـس  نب  بوقعی  لوقل  ةولـصلا  دعب  یـسرکلا  ۀیآ  ةءارق  یف  ۀماما 
ثیدحلا اذه  رکذف  يزوجلا  نبا  لفغ  ةاکشملا  ثیداحا  جیرخت  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  یهتنا و  نیعم  نبا  دمحا و  هقثو  هحیحـص و  یف 

يرت نا  کش  وا  ةدم  کب  تلاط  نا  ةریره  یبأ  ثیدح  هتفگ  تاعیدب  تکن  رد  یطویس  زین  هل و  عقو  ام  جمـسا  نم  وه  تاعوضوملا و  یف 
لاق تلق  تاعوضوملا  تاقثلا  نع  يوری  دیعـس  نب  حلفا  هیف  رقبلا  بانذا  لثم  مهیدـیا  یف  هتنعل  یف  نوحوری  هَّللا و  طخـس  یف  نودـغی  اموق 

مل روهـشم  ۀقث  حلفا  يزوجلا و  نبا  نم  ةدیدش  ۀلفغ  هذه  هحیحـص و  یف  ملـسم  هجرخا  ثیدحلا  اذه  ددسملا  لوقلا  یف  رجح  نبا  ظفاحلا 
يوارلا بیردت  رد  یطویس  زین  نیخیشلا و  طرش  یلع  حیحـص  لاق  كردتـسملا و  یف  هجرخا  مکاحلا  نا  بجعلا  یهتنا و  حرجب  هیف  ملکتی 

اّمم ال اریثک  هباتک  یف  رکذف  يزوجلا  نب  جرفلا  ابا  ینعا  نیدـلجم  وحن  یف  تاعوضوملا  عماج  رثکا  دـق  هتفگ و  يواونلا  بیرقت  حرـش  یف 
لاق هنیباس  امک  ملـسم  حیحـص  نم  اثیدـح  اهیف  ّنا  کلذ  نم  برغا  حیحـصلا و  لب و  نسحلا  هیف  لب و  فیعـض  وه  لـب  هعـضو  یلع  لـیلد 
نبا فنـص  لاق  دجملا  یبأ  نب  دمحا  فیّـسلا  طخ  نم  تلقن  لاق و  ۀیوق  اناسح  ثیداحا  تاعوضوملا  یف  يزوجلا  نبا  رکذ  امبر  یبهذـلا 

ثیداحا یلع  عضولا  هقالطا  هیف  بصی  مل  ام  لـقعلا و  لـقنلل و  ۀـفلاخم  ۀعینـش  ثیداـحا  هرکذ  یف  باـصاف  تاـعوضوملا  باـتک  يزوجلا 
هیف هنالطبب و ال  بلقلا  دهـشی  اّمم  ثیدحلا  کلذ  سیل  نیلوا و  يوقلاب  سیل  وا  فیعـض  نالف  هلوقک  اهتاور  دـحا  یف  سانلا  ضعب  مالکب 

ۀفزاجم ناودـع و  اذـه  هیوار و  یف  لجّرلا  کلذ  مالک  يوس  عوضوم  هناب  ۀـجح  عامجا و ال  ۀنـس و ال  باتکل و ال  ۀـضراعم  ۀـفلاخم و ال 
نم هیف  لاق و  ادج  لیلق  دـقتنی  ام ال  یلا  ۀبـسنلاب  هیلع  دـقتنی  يذـّلا  عوضوم و  يزوجلا  نبا  باتک  یف  ام  بلاغ  مالـسالا  خیـش  لاق  یهتنا و 

ءانتعالا نیعتی  لاق و  احیحـص  حیحـصب  سیل  ام  نظی  هناف  مکاحلا  كردتـسمب  ررـضلا  سکع  اعوضوم  عوضومب  سیل  اـم  نظی  نا  ررّـضلا 
هیف عقو  دـق  نوکی  نا  نکمی  الا و  ثیدـح  نم  ام  هنال  ّنفلاب  ملاعل  الا  امهب  عاـفتنالا  مدـعا  اـمهلهاست  یف  نیمـالکلا  ناـف  نیباـتکلا  داـقتناب 

اهیلع و يزوجلا  نبا  مالک  نوتملاـب و  تیتا  ۀـجاحلا و  عضوم  اـهنم  ترکذ  هدـیناسا و  تقلعف  باـتکلا  اذـه  ترـضتحا  دـق  تلق  لـهاستلا 
تعبتت اهنم و  اریثک  تبقعت  اهیلع و  يزوجلا  نبا  مالک  نوتملاب و  تیتا  ۀجاحلا و  عضوم  اهنم  ترکذ  هدیناسا و  تعبتت  اهنم و  اریثک  تبقعت 

خیش نا  کلذ  فیلات و  یف  ۀبقعتملا  ثیداحالا  تدرفا  مث  هیلاما  هفیناصت و  یف  مالسالا  خیـش  اصوصخ  ثیداحالا  کلت  یف  ظافحلا  مالک 
یه دنسملا و  یف  اثیدح  نیرشع  ۀعبرا و  هیف  دروا  دنسملا  نع  بذلا  یف  ددسملا  لوقلا  فلا  مالسالا 
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ام وه  ملسم و  حیحص  یف  ثیدح  اهنم  اثیدح و  اثیدح  اهدقتنا  تاعوضوملا و  یف 

نا ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  عفار  نب  هَّللا  دـبع  نع  دیعـس  نب  حـلفا  نع  يدـقعلا  رماع  یبأ  قیرط  نم  هاور 
رقبلا بانذا  لثم  مهیدیا  یف  هتنعل  یف  نوحوری  هَّللا و  طخس  یف  نودغی  اموق  يرت  نا  کش  وا  ةدم  کب  تلاط 

ۀلفغل اهنا  ثیدـحلا و  اذـه  ریغ  نیحیحـصلا  يدـحا  یف  وه  عضولاب و  هیلع  مکح  ءیـش  یلع  تاعوضوملا  یف  فقا  مل  مالـسالا  خیـش  لاق 
ۀعبرا یه  دنـسملا و  نم  تاعوضوملا  یف  تیقب  یتلا  ثیداحالا  یف  لیذب  باتکلا  اذه  یلع  تلیذ  هدهاوش و  یلع  هیلع و  ملکت  مث  ةدیدش 
اثیدح نیرشع  ۀعضب و  ۀئام و  هیف  تدروا  ننسلا  نع  بذلا  یف  نسحلا  لوقلا  هتیمـس  نیباتکلا  نیذهل  الیذ  تفلا  مث  اهیلع  مالکلا  عم  رـشع 

وه يذمرتلا و  عماج  یف  وه  ام  اهنم  حیبستلا و  ةالـص  ثیدـح  اهنم  ثیداحا  ۀـعبرا  یه  دواد و  یبأ  ننـس  یف  وه  ام  اهنم  ۀـعوضومب  تسیل 
وه ام  اهنم  اثیدح و  رشع  ۀتـس  وه  ۀجام و  نبا  یف  وه  ام  اهنم  دحاو و  ثیدح  وه  یئاسّنلا و  ننـس  یف  وه  ام  اهنم  اثیدح و  نورـشع  ۀثالث و 

اذـه مهتنـس  قزر  نوبجی  موق  نیب  ترمع  اذإ  رمع  نب  ای  کب  فیک  رمع  نبا  ثیدـح  وه  رکاـش و  نب  داـمح  ۀـیاور  يراـخبلا  حیحـص  یف 
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ۀیاورلا یف  سیل  هـنا  یقارعلا  طـخب  تـیار  رمع و  نـبا  یلا  هدنـس  رکذ  يراـخبلا و  هازع  سودرفلا و  دنــسم  یف  یملیدـلا  هدروآ  ثیدـحلا 
ریغ يراخبلا  فیلات  یف  وه  ام  اهنم  نیحیحـصلا و  ثیداحا  نم  ناث  ثیدح  اذهف  رکاش  نب  دامح  ۀیاور  یف  هنا  رکذ  يزملا  نا  ةروهـشملا و 
نبا حیحص  كردتسملا و  یمرادلا و  دنسمک  حیحّـصلا  مسا  هیلع  قلطا  فلؤم  یف  وا  حیحـصلا  یف  هقیلاعت  وا  دابعلا  لاعفا  قلخک  حیحـصلا 

دق بتکلا و  هذه  دـحا  یف  سیل  ام  اهنم  اعوضوم و  هملعی  اثیدـح  اهیف  جرخی  نا ال  مزتلا  دـقف  یقهیبلا  فیناصتک  ربتعم  فلؤم  یف  وا  نابح 
امظن هرخآ  یف  تلق  الفاح و  اباتک  ءاجف  اثیدح  اثیدح  کلذ  یلع  مالکلا  تررح 

يدتقملا  ظفاحلا  جرفلا  یبأ  یضترملل  لیطابالا  باتک 
يدتهملا  دقانلا  رصبلا  يذل  هطرش  نم  سیل  ام  نمضت 

دمحا نع  نیثالثلا  قوف  ملسم و  يور  ثیدح  هیفف 
دنسملا نع  دامح  ۀیاور  یف  يراخبلا  هاور  درف  و 

يذمرتلا  یف  نورشع  عضب و  عبرا و  لق  نامیلس  دنع  و 
ددعت نا  ةرشع  تس  ۀجام  نبا  دحاو و  یئاسّنلا  و 

دنسملا یف  ربحلا  یمرادلل  حیحّصلا و  یف  يراخبلا ال  دنع  و 
ذبهجلا هذیملت  مامالا و  مکاحلا  نابح و  نبا  دنع  و 

دقنا دفتسا و  اهلثم و  ذخ  نوعبرا و  مهداتسا  قیلعت  و 
يدتهت  یک  کل  هتحضوا  هعومجم و  کلذ  ناب  دق  و 

درفم یف  ملعلا  عمج  امف  كردتسملا  ایاقب  مث  و 
وه سیل  هتحـصب  مکحی  انلق ال  ضیرمتلا و  ۀغیـصب  هیف  ربع  اّمم  حیحـصلا  یف  يراخبلا  هدروآ  ام  هتفگ و  يوارلا  بیردت  رد  یطویـس  زین  و 

يأ هاوب 
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هلصا ۀحصب  رعشم  حیحّـصلا  ءانثا  یف  هل  هداریاف  کلذ  عم  حالـصلا و  نبا  ةرابع  حیحـصلاب و  موسوملا  باتکلا  یف  هایا  هلاخدال  ادج  طقاس 
یتا اذإ  اـعوفرم  ساـبع  نبا  ثیدـح  تاـعوضوملا  یف  دروا  ثیح  يزوـجلا  نبا  یلع  تددر  اذـهل  تلق و  هیلإ  نکری  هـب و  سنوـی  اراعـشا 

لاقف و حیحصلا  یف  هدروآ  يراخبلا  ناف  بصی  مل  ۀشئاع و  نع  قیرط  نم  نیقیرط و  نم  هدروآ  هناف  اهیف  هؤاکرـش  هؤاسلجف  ۀیدهب  مکدحا 
رـصتخم یف  کلذ  تنیب  دق  یعفاشلا و  رکب  یبأ  دئاوف  یف  هانیور  ّیلع ع  نب  نسحلا ع  ثیدـح  نم  رخآ  دـهاش  هل  سابع و  نبا  نع  رکذـی 

نبا صن  دق  هتفگ و  داشرلا  يدهلا و  لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  ننـسلا و  نع  بذـلا  یف  نسحلا  لوقلا  یباتک  یف  مث  تاعوضوملا 
اهعـضوب و مکح  ثیداحا و  هیف  درواف  تاعوضوملا  هباـتک  یف  حـماست  يزوجلا  نبا  نا  یلع  هعبت  نم  رئاـس  ثیدـحلا و  مولع  یف  حالـصلا 

هتیفلا  یف  یقارعلا  نیدلا  نیز  لاق  ۀحیحص  وا  ۀنسح  نوکت  امبر  طقف و  ۀفیعض  یه  لب  ۀعوضومب  تسیل 
جرفلا  ابا  نع  فعضلا  قلطمل  جرخ  ذإ  هیف  عماجلا  رثکا  و 

نم ۀـلمج  هیف  دروا  دـمحا  دنـسم  نع  ّبذـلا  یف  ددـسملا  لوقلا  هامـس  اباتک  یلاعت  هَّللا  همحر  رجح  نبا  لـضفلا  وبا  مالـسالا  خیـش  فلا  و 
یف يزوـجلا  نبا  مهو  نیب  عردـلا و  نسحا  اـهنع  ءرد  دـمحا و  دنـسم  یف  یه  تاـعوضوملا و  یف  يزوـجلا  نبا  اـهدروا  یتـلا  ثیداـحالا 
غلبا حیحـص و  وه  ام  اهنم  نسح و  وه  ام  اهنم  عضولا و  دح  یلا  لصی  نا  ریغ  نم  طقف  فیعـض  وه  ام  اهنم  نا  نیب  عضولاب و  اهیلع  اهمکح 
اذـه یلع  مکح  ثیح  يزوجلا  نبا  نم  ةدـیدش  ۀـلفغ  هذـه  مالـسالا  خیـش  لاق  یتح  ملـسم  حیحـص  یف  اجرخم  اثیدـح  اهنم  نا  کلذ  نم 

یف تیار  یقارعلا و  نیدلا  نیز  هرصع  ظفاح  هخیش  بقعتلا  اذه  یف  ءیـش  یلا  هقبـس  یهتنا و  نیحیحـصلا  دحا  یف  وه  عضولاب و  ثیدحلا 
هنم انا  تبقعت  دق  انخیش  لاق  فیلاتلا  اذه  یلع  فقا  مل  يزوجلا و  نبا  یلع  تابقعت  فیلات  یف  عرـش  هنا  مالـسالا  خیـش  تافنـصم  تسرهف 
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نم اهریغ  مکاحلا و  كردتـسم  ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  يذمرتلا و  دواد و  یبأ  ننـس  یف  وه  ام  اهنمف  ۀعوضومب  تسیل  ثیداحالا  نم  ۀلمج 
تاعوضوملا و یلع  تاعیدـبلا  تکنلا  یمـسی  لفاح  فیلات  یف  ۀحـص  انـسح و  افعـض و  اهنم  ثیدـح  ّلک  لاح  تنیب  ةدـمتعملا و  بتکلا 

راثالا ۀـعوضوملا و  ثیداحالا  ۀـفرعم  تامهملا  نم  ناـف  دـعب  هتفگ و  هعیرـشلا  هیزنت  رـصتخم  ردـص  رد  يدنـسلا  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  ۀـمحر 
یف تاشقانم  تاذـخاؤم و  هیلع  نا  الا  عماـج  باـتک  اـهیف  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  ظـفاحلا  ماـمالل  تاـفلوملا و  هیف  تفلا  دـق  ۀعونـصملا و 

عوضوملا ثیداحالا  یف  ۀعونصملا  یلآللا  هامس  باتک  یف  هبقعت  یطویسلا و  نیدلا  لالج  ظفاحلا  هظحل  دق  عضاوم 

هتسناد دساف  دودرم و  ار  يزوجلا  نبا  حدق  ینس  ياملع 

هحیرص تاملک  هحیحص و  صوصن  نیمه  فیرش  ثیدح  نیا  رد  يزوجلا  نبا  حدق  نالطب  داسف و  ناوه و  نهو و  تابثا  يارب  دنچ  ره  و 
ار يزوجلا  نبا  مکح  هینـس  ماظع  نیدقنم  مالعا و  نیققحم  زا  يرایـسب  هک  تسناد  دـیاب  نیرب  هوالع  نکیل  تسیفاو  یفاک و  هینـس  ياملع 

رـسارس تراسج  ناشیا  زا  یتعامج  دناهدومناو و  لطاع  تحـص  هیلح  زا  لطاب و  صوصخلاب  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  عوضوم  باب  رد 
ظفاح تسا  هلمجنآ  زا  دناهدومرف  لحمـضم  دـساف و  هرهاب  تانیب  هرهاق و  ّهلدا  هعطاس و  جـجح  هعطاق و  نیهاربب  باب  نیرد  ار  وا  تراسخ 

لجنجـس زا  بایترا  دـص  هدومن  بقعت  وا  عابتا  يزوجلا و  نبا  رب  اقباس  تعمـس  امک  لیزج  نایب  لیوط و  لصفب  هک  يالعلا  نیدـلا  حالص 
الاو یئالع  مالک  هروهـشملا  ثیداحالا  یف  ةروثنملا  یلآللا  باتک  رد  هک  یـشکرز  نیدـلا  ردـب  تسا  هلمجنآ  زا  هدودز و  بابلا  باحـصا 

رد هک  يدابآزوریف  نیدـلا  دـجم  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  هدومن و  لقن  ماـهوالا  میظع  يزوجلا  نبا  هحـضاف  تراـسج  ّدر  رب  لمتـشم  ماـقم 
هنقتم دـهاوشب  ار  وا  عابتا  يزوجلا و  نبا  مکح  هدومن و  قیثو  ثیدـح  نیا  قیقحت  تابثا و  قیـشر  نایبت  قینا و  نایبب  حیحـصلا  دـقن  باـتک 
مکح دوخ  يواتف  ضعب  رد  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  هینـس  مالـسالا  خیـش  تسا  هلمجنآ  زا  هدومرف و  دورطم  عوفدم و  دودرم و  ضوقنم و 

تـسا هلمجنآ  زا  هدومرف و  الم  رب  نآ  ندوب  دـمتعمان  هدومناو  باوص  فالخ  مامت  تحارـصب  فیرـش  ثیدـح  نیا  عضوب  ار  يزوجلا  نبا 
در ماقم  الاو  یئالع  مالکب  ثیدح  نیا  عضو  باب  رد  ار  وا  عابتا  يزوجلا و  نبا  مکح  هنسح  دصاقم  رد  هک  يواخس  نیدلا  سمـش  همالع 

هدومرف و نیرکنم  فانا  مغر  نآ  نیسحتب  هدرک و  یفن  ار  ثیدح  نیا  ندوب  بذک  حیرص  حیرصتب  هتسناد و  دمعتم  عینـص  ار  نآ  هدومن و 
فالخ فیرـش  ثیدـح  نیا  عضوب  ار  وا  عابتا  يزوجلا و  نبا  مکح  ءافلخلا  خـیرات  رد  هک  یطویـس  نیدـلا  لالج  همـالع  تسا  هلمجنآ  زا 

تاعیدبلا تکنلا  باتک  رد  یطویس  زین  هدوسرف و  دیقنت  لماناب  ار  لطاب  بابرا  غیز  فینم  ثیدح  نیا  نیسحت  بیوصتب  هدومناو و  باوص 
رد ار  يزوـجلا  نبا  مکح  هدرک  فینـصت  تارثـعلا  ریثـک  يزوـجلا  نبا  تاـعوضوملا  باـتک  رب  تاـبقعت  ناـیب  يارب  ار  نآ  صوـصخم  هک 
رد یطویس  زین  هدومرف و  دانتسا  مالسالا  خیـش  رجح  نبا  ماقمیلاع و  یئالع  مالکب  هدومن و  عوفدم  دودرم و  فیرـش  ثیدح  نیا  صوصخ 
زین هداد و  طسب  حرش و  لامک  داد  نآ  ناوه  نهو و  راهظا  رد  هداهن  زاغآ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  يزوجلا  نبا  حدق  ضقن  هعونـصم  یلآل 

وا عابتا  يزوجلا و  نبا  تراسخ  رـسارس  تراـسج  در  رب  لمتـشم  هک  لاـمک  اـب  یئـالع  لامتـشا  قئاـقح  لاـقم  يذـتغملا  توق  رد  یطویس 
رد یطویـس  زین  هدرپس و  قیقحت  مدقب  حیرـص  قح  دحاج  نآ  حیبقت  حیـضفت و  هار  هدروآ  فیرـش  ثیدح  نیا  تابثا  ضرعم  رد  دـشابیم 

ثیدح نیا  تحص  رایتخاب  هدومن  حضاو  دوخ  تاجردیلاع  همئا  تادافا  بسح  يزوجلا  نبا  مکح  نالطب  عماوجلا  عمج 
610 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک يدوهمـس  نیدـلا  رون  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  دومرف و  حـئال  نیهم  يزوجلا  نبا  مکح  نیجهت  نیهوت و  لامک  مزجلا  متحلاـب و  فیرش 
ةدـمع رجح  نبا  ناکم و  یلاع  یئالع  مـالکب  نأـشلا  عیفر  ثیدـح  نیا  رد  نائنـشلا  رهاـظ  يزوجلا  نبا  حدـق  نـالطب  نیدـقعلا  رهاوج  رد 

رب لمتـشم  هک  ار  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  مالک  هعیرـشلا  هیزنت  رد  هک  قارع  نبا  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  هدرک و  نایع  رهاظ و  ناـکرالا 
ریرغ و يزوجلا  نبا  ریثک  لهاست  هیکم  حنم  رد  هک  یکم  رجح  نبا  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  هدومن و  لقن  ادانتـسا  تسیزوجلا  نبا  مکح  در 

نیا تابثاب  دوخ  هیثیدح  ياواتف  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هدـیناسر و  تابثا  ضرعمب  ریثا  ثیدـح  نیا  عضوب  مکح  رد  ریرغت  اب  نیتنعتم  رگید 
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تافتلا لباق  ریغ  تاـعوضوم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا  ندومن  رکذ  يزوجلا و  نبا  حدـق  هتـشارفارب و  قیقحت  مـالعا  فیرـش  ثیدـح 
نالطب و لامک  رهظم  هک  یطویس  همالع  لامتشا  قئاقح  مالک  لامعلا  زنک  رد  هک  یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  تسا  هلمجنآ  زا  هتشاگنا و 

ةرکذت رد  هک  ینتف  رهاط  دمحم  تسا  هلمجنآ  زا  هدومن و  لقن  ریکن  در و  الب  دشابیم  فیرش  ثیدح  نیرد  يزوجلا  نبا  حدق  لالحمضا 
بیذکت رد  ماهوالا  ریثک  نا  هیطخت  مامت  تحارصب  هدومن و  فیرـش  ثیدح  نیا  عضوب  يزوجلا  نبا  مکح  در  هنیتم  تادافاب  تاعوضوملا 
يزوجلا نبا  تراسج  رکذ  دعب  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  هک  يراق  یلع  تسا  هلمجنآ  زا  هدومرف و  حئال  حضاو و  ماربالا  میظع  ثیدـح  نیا 

هدافا زین  هدومن و  لقن  نا  زا  عضو  فعـض و  یقت  فیرـش و  ثیدح  نیا  نیـسحت  رد  یئالع  همالع  هدافا  فینم  ثیدح  نیا  تابثا  ماقم  رد 
نبا مکح  ندوـب  بقعتم  رهظم  هک  یطویـس  لوـق  زین  هدوـمرف و  رکذ  تسیزوـجلا  نـبا  لوـق  در  رب  لمتـشم  ۀحارـص  هـک  رجح  نـبا  همـالع 
رگید رـساجت  رکذ  يزوجلا و  نبا  لوق  لقن  دـعب  ریدـقلا  ضیف  رد  هک  يواـنم  همـالع  تسا  هلمجنآ  زا  هدروآ و  ناـیب  ضرعمب  تسیزوجلا 
رگید یئالع و  هدافا  نیزا  دـعب  تسیئالع و  ظفاح  ناشیزا  هک  همئا  زا  یعمج  ار  نآ  دـناهدرک  بقعت  هک  هدومن  هدافا  نیرـساخ  نیرـساجتم 
تابثا ضرعمب  نا  زا  عضو  فعـض و  یفن  فیرـش و  ثیدـح  نیا  حیحـصت  نیـسحتب و  قلعتم  هینـس  رابحا  نیدـقنم  رابک و  مـالعا  تاداـفا 
فیرش ثیدح  نیا  ندوب  نسح  هدافا  دعب  ریسیت  رد  يوانم  زین  هدیناود و  نیغئاز  رگید  يزوجلا و  نبا  تالوقت  ساساب  انف  بالیس  هدیناسر 

رد هک  يولهد  قحلا  دبع  خیش  تسا  هلمجنآ  زا  هدومرف و  حرصم  مارجالا  میظع  يزوجلا  نبا  مهو  مامت  حوضوب  هدومن و  نآ  زا  عضو  یفن 
ربح نآ  تلالدب  قیثو  ثیدح  نیا  قیقحت  تابثا و  قیرط  هدومن  لقن  يزوجلا  نبا  لوق  در  رب  لمتـشم  رجح  نبا  هدافا  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا 

نیهوت و در و  تیاهن  رب  لمتشم  هک  يدابآزوریف  همالع  حیحصلا  دقن  ترابع  ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  زین  هدومیپ و  قیفا 
تراسج لطبم  هک  يواخـس  هنـسح  دـصاقم  ترابع  تاعمل  رد  قحلا  دـبع  زین  هدرک و  لقن  ادانتـسا  تسیزوجلا  نبا  مـالک  نیجهت  ضقن و 

هیندـل بهاوم  حرـش  رد  هک  یناقرزلا  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  همالع  تسا  هلمجنآ  زا  هدروآ و  اـجاجتحا  تسیزوجلا  نبا  تراـسخ  رـسارس 
حیرص حیرصتب  دعب  نم  هدیناشن  توبث  هصنم  رب  رجح  نبا  یئالع و  هدافا  بسح  رطخلا  لیلج  ثیدح  نیا  نیسحت 

611 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امب راربالا  لزن  رد  هک  یناشخدـب  دـمحم  ازرم  تسا  هلمجنآ  زا  هدـیناسر و  روهظ  ضرعمب  يزوجلا  نبا  دـساک  مجر  دـساف و  معز  نالطب 

اجنلا حاتفم  باتک  رد  زین  هدومرف و  نیبم  حـضاو و  راذـهم  يزوجلا  نبا  راثعلا  حـضاف  رـساجت  نالطب  راهطالا  تیبلا  لها  بقاـنم  نم  ّحـص 
حـضاو و ررغلا  میظع  يزوجلا  نبا  لوق  داسف  نیبحملا  ۀـفحت  باتک  رد  زین  هدومن و  نهربم  شیوخ  هرـساخ  تراسج  رد  وا  تباـصا  مدـع 

ماظن رحبت  مالک  یلعلا  جراعم  رد  هک  ملاع  ردص  دمحم  تسا  هلمجنآ  زا  هتخارفا و  تیبثت  قیقحت و  تیار  رظن  لها  هیبنت  يارب  هتخاس  حـئال 
نهو و هدومن  لقن  تس  فینع  يزوجلا  نبا  فنا  ماغرا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  حیحـصت  رب  لمتـشم  هک  عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  همالع 

ریمـالا لیعامـسا  نب  دـمحم  همـالع  تسا  هلمجنآ  زا  هدومرف و  ناـیع  رهاـظ و  ناـیعا  باحـصا  رب  نائنـشلا  ریثـک  يزوجلا  نبا  لوقت  ناوـه 
هدـیناسر ۀـیاغلا  یـصقاب  نیفأ  يزوجلا  نبا  نیهم  لوقت  نیجهت  نیهوـت و  ۀـیولعلا  ۀـفحتلا  حرـش  یف  هیدـن  هضور  باـتک  رد  هک  یناعنـصلا 

نابـص لضاف  تسا  هلمجنآ  زا  هدـیناجنر و  یغبنی  اـمک  ناودـعلا  ۀـفزاجملا و  ندـعم  نآ  ناور  شیوخ  هربحم  تاداـجا  هررحم و  تاداـفاب 
زا هدرک و  رهاب  رهاـظ و  دوخ  راـبحا  نیققحم  ضعب  راـتخم  رکذـب  راـثعلا  ریثک  يزوجلا  نبا  راـیتخا  نهو  نیبغارلا  فاعـسا  رد  هک  يرـصم 
نبا قیقحت  رکذب  هغئاز  تاملک  رگید  لقن  يزوجلا و  نبا  رـساجت  رکذ  دـعب  لولـسم  فیـس  رد  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یـضاق  تسا  هلمجنآ 

دومن ناوت  فیرـش  ثیدح  نیا  تحـصب  مکح  دهاوش  ترثکب  هک  ینعم  نیا  هدافاب  هدـینادرگ و  ققحم  حرـصم و  نآ  نالطب  داسف و  رجح 
زا هدـیناسر و  روفـس  عوطـس و  روهظ و  حوضو و  دـحب  لوبقلا  مزـال  قح  زا  لوفغ  يزوجلا  نبا  لوکن  فارحنا و  لودـع و  غـیز و  لاـمک 

فیرـش ثیدـح  نیا  حدـق  رد  فینع  يزوجلا  نبا  ياطخ  هعومجم  دـئاوف  رد  هک  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم  ةاضقلا  یـضاق  تسا  هلمجنآ 
تـسا هلمجنآ  زا  هدوزفا و  ریرغ  دحاج  نا  رییعت  بینات و  رد  نآ  بیوصت  ینالقـسع و  رجح  نبا  همالع  هدافا  رکذب  هدومرف  حـئال  حـضاو و 
دودرم ار  وا  بازحا  يزوجلا و  نبا  لوق  ۀحارـص  هتخادرپ  فیرـش  ثیدح  نیا  نیـسحتب  بابحالا  حـیرفت  رد  هک  ثدـحم  یلع  نسح  ازرم 
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عینص تعاظف  حبق و  لامک  هداد  قیقحت  داد  فیرش  ثیدح  نیا  تابثاب  نینمؤملا  ةآرم  رد  هک  يونهکل  هَّللا  یلو  تسا  هلمجنآ  زا  هتخاس و 
لوق رد  هک  ناـمزلا  نسح  يولوم  رـصاعم  لـضاف  تسا  هلمجنآ  زا  هداـهن و  فاـصنا  باـبرا  يورارف  فاـستعالا  میظع  يزوـجلا  نبا  عـینش 

هار ناشیا  زا  یضعب  هفیرـش  یماسا  رکذب  هدرمـش  دانعلا  ریثک  يزوجلا  نبا  رب  ّدار  ار  دوخ  رابحا  تابثا  رابک و  مالعا  زا  يرایـسب  نسحتـسم 
یکلاملا یتنمدلا  نامیلـس  نب  یلع  تسا  هلمجنآ  زا  هدرپس و  دینع  دحاج  نآ  دیدنت  رییعت و  کلـسم  دیدس و  ثیدـح  نیا  دـیقنت  قیقحت و 

تنابا رد  هدروآ  لقنب  تسیزوجلا  نبا  هحـضاف  تراسج  رفاو  در  رب  لمتـشم  هک  یئالع  مالک  يذـتغملا  توق  عفن  باـتک  رد  هک  رـصاعملا 
رئاب روهت  رـساخ و  رـساجت  لطاع و  هوفت  لطاب و  لوقت  نالطب  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  هدرب و  دوخ  نارقا  زا  قبـسلا  بصق  وا  هحئال  تراسخ 

هدیسر قیقحت  دحب  مخافا  نیققحم  مظاعا و  نیدقنم  نیا  لاثما  هنیبم  تاقیقحت  هنیتم و  تادافاب  ثیدح  نیا  صوصخ  رد  يزوجلا  نبا 
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لالزا و ریزعت و  ثحب  لالضا و  لالض و  نیع  لاتحم  لاتخ  نآ  لالحمضالا  نیب  عیظف  عینـصب  لامک  اب  بطاخم  لالدتـسا  جاجتحا و  دشاب 
دودل و دـئاحم  دوحج و  دـناعم  لک  غیز  نع  مصاعلا  هَّللا  دوب و  دـهاوخ  لایتغا  لایتحا و  كابـش  بصن  ضحم  لابخ و  لابح  طسب  فرص 

دونک تهابم  دونع و  رباکم 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  دیعلا  قیقد  نبا  لوقب  بطاخم  جاجتحا  باوج 

هوتبثی مل  ثیدحلا  اذه  دیعلا  قیقد  نبا  نیدلا  یقت  خیشلا  لاق  هلوق و 

تسین لوبقم  قیقحت  لهأ  دزن  دیعلا  قیقد  نبا  لوق 

دیدسان لطاب و  تیاغب  قیقحت  نازیم  رد  دیعب و  تیاهن  باوص  قدص و  زکرم  زا  دیقنت  قیقدت و  باحصا  دزن  دیعلا  قیقد  نبا  لوق  نیا  لوقا 
ام ال نییبت  مات و  طسب  مامت و  لیـصفتب  ماعنملا  هَّللا  دمحب  اقباس  هک  اریز  تسدیرم  ناطیـش  سواسو  لیبق  زا  دـیدح  رـصب  يذ  ره  دزن  هکلب 

نیرخاتم نیمدقتم و  تاقبط  زا  ماظع  ظاقیا  لثاما  مارک و  ظافح  دجاما  ماخف و  نیدنـسم  مظاعا  مالعا و  نیثدحم  مخافا  هک  یتسناد  مالک 
روهرهب فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  ثیدـحتب و  هینـس  نیبقاع  نیفلاس و  رمز  نیرباغ و  نیـضام و  فئاوط  نیقحال و  نیقباـس و  تاـفارز  و 

تاجردیلاع و نیطاسا  همئا  تابثا و  رودص  هرهم  تاقث و  داقن  هلمک  دناهدیسر و  هقماس  هبترمب  فینم  ربخ  نیا  لقن  فرش  زارحاب  هدیدرگ 
مجان نیدحاج و  تاهبش  غزاوت  هتخادرپ  نیتم  ثیدح  نیا  نیـصرت  تیبثت و  نیـسحت و  حیحـصتب و  تاور  لیدعت  حرج و  نف  نیعراب  هلجا 
رابحا ناکملا و  عیفر  ياهبن  ناش و  یلاع  ياـملع  زا  يرایـسب  هتخاـس و  لحمـضم  هدوسرف و  حاـیرلا  هورذـت  میـشهک  ار  نیدـناعم  تاـغزن 

توبث و تیاهن  هدروآ و  مزج  هنیبم  تاناونع  متح و  هدـیفم  تارابعب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ناـشیا  ناـشن  تمظع  راـبک  نارتقا و  تلـالج 
ناش رثاملا  یعیفر  ءالمک  رباکا و  ءالبن  زا  رثاکتم  ددع  رفاو و  یعمج  دناهدرک و  رهاب  رهاظ و  ماهفا  باحـصا  مالحا و  بابرا  رب  نآ  ققحت 

ققحت توبث و  تیاهن  هدوتـس  کلذ  لاثما  مولعلا و  مکحلا و  ۀـنیدم  باب  ملعلا و  ۀـنیدم  باب  فصوب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
راعـشا رد  ناشیا  نیحودمم  ریهاشم  نیلوبقم و  فیراعم  زا  یتعامج  دـناهدومن و  عمال  عطاس و  روهظ  حوضو و  تیاغب  فینم  ثیدـح  نیا 

همه نیا  كاردا  دعب  دناهدومیپ و  ناعذا  دایقنا و  مدقب  نآ  ناقیا  نافرع و  کلـسم  هدومن  مظن  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  دوخ  راعـش  تغالب 
یظح رایتخا  دقن و  باحـصا  راصبا و  بابلا و  بابرا  دزن  هوتبثی  مل  ثیدحلا  اذه  هلمج  هنوگچ  هک  متریحب  هعطاق  نیهارب  هعطاس و  دهاوش 

تشامگرب و دهاوخ  ار  نتشیوخ  ناب  جاجتحا  لالدتسا و  رب  همیقتسم  ماهفا  همیلس و  ناهذا  نابحاص  زا  یـسک  ای  تشاد  دهاوخ  تیعقاو  زا 
یفـصو اب  یـشکرز  رداهب  نب  دمحم  نیدلا  ردب  همالع  هداتفین  دـیقنت  قیقحت و  لها  لوبقم  دـیعلا  قیقد  نبا  مالک  نیا  هک  تساج  نیمه  زا 

ریبعت و مالعا  دیدس  ثیدح  نیا  نیـسحتب  هتـشاذگن  نآ  يارب  ینزو  دوخ  رهمت  رحبت و  دیزمب  نکیل  هدومن  دراو  هروثنم  یلآل  رد  ار  نآ  هک 
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دیعلا قیقد  نبا  مالکب  یتافتلا  هنسح  دصاقم  رد  زین  يواخـس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  همالع  هتـشارفا و  دیرف  خیـش  نا  دیدنت 
حیرصت فقوت  الب  هدومرفن 

613 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یضم امیف  تیرد  امک  هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  نسحب 

يرزج یبهذ و  يوون ، حدقب  بطاخم  جاجتحا  زا  باوج 

ثیدح نیا  نیـسحت  دییات  هدرکن  ناب  يانتعا  دیعلا  قیقد  نبا  مالک  رکذ  فصو  اب  هرثتنم  ررد  رد  زین  یطویـس  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  و 
هدومن رکذ  ةاقرم  رد  ار  دیعلا  قیقد  نبا  مالک  هکنآ  فصو  اب  زین  يراق  دمحم  ناطلس  نب  یلع  الم  قبس و  امیف  تعمس  امک  هدومرف  فیرش 

يواونلا نیّدلا  ییحم  خیشلا  لاق  هلوق و  یضم  امیف  تیرد  امک  هدومن  حئال  حضاو و  دوخ  مالعا  تادافا  بسح  نآ  ندوب  كردتـسم  نکیل 
عوضوم هنا  يرزجلا  نیدلا  سمش  خیشلا  یبهّذلا و  نیّدلا  سمش  ظفاحلا  و 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدح  رد  يوون  حدق  در 

موی یلا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  مانالا  ریخ  ثیدح  عضوب  لئاق  ار  دوخ  ماظع  هثالث  خویـش  نیا  مالملا  بلاج  مالک  نیرد  ماقمق  بطاخم  لوقا 
ار نتشیوخ  حیـضفت و  رییعت و  هضرع  ار  ناشیا  یغبنی  امک  فاستعا  كرت  قیقدت و  باحـصا  فاصنا و  قیقحت و  بابرا  دزن  هدومناو  مایقلا 

رتاف رطاخب  هثالث  نیزا  یکی  ره  نیهم  حدق  لاح  حرشب  قلعتم  هچنآ  ریدقلا  هَّللا  نوعب  ریصقتلا  ریثک  فیحن  هدومرف و  حیبقت  ریقحت و  فده 
ثیدـح نیا  رد  شحدـق  لاح  تقیقح  سپ  يواونلا  نیدـلا  ییحم  اما  مراـگنیمرب  ساـطرق  هحفـص  رب  ادـج  ادـج  مراد  نیزگاـج  شیوخ 

بانج نآ  لئاضف  ضعب  رکذ  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  همجرتب  تاغللا  ءامـسالا و  بیذـهت  باتک  رد  وا  هک  تس  نیا  فیرش 
ثیدحلا اّما  هتفگ و 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  یحبانصلا  نع  يورملا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  و 

الـسرم و يور  کیرـش و  ریغ  تاقثلا  نم  هوری  مل  لاق و  بیرغ  خسنلا  ضعب  یف  رکنم و  ثیدـح  وه  لاق  يذـمرتلا و  هاور  لطاب  ثیدـحف 
رد لصالا  یف  يوون  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
دیوگیم و لطاب  تارج  تراسج و  دیزمب  ار  نآ  دنکیم و  مالک  تسیحبانص  زا  يورم  هک 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
تایاور زا  یتیاور  ار 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هک تسرهاظ  رپ  هینس  نیدنسم  مالعا  نیثدحم و  رباکا  تادافا  رظان  رب  دنادیم و 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
عقاو ریغ  ضرفب  رگا  سپ  دشابیم  ادج  ادج  دحاو  ره  دیناسا  لسالس  رثکا  رگید و  یثیدح  ملعلا  ۀنیدم  انا  ثیدح  تسرگید و  یثیدح 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تسرهاظ و ال ریـصب  رظان  ریبخ و  عبتتم  رب  هک  فیکف  دـیآیمن  مزال  ملعلا  ۀـنیدم  انا  ثیدـح  توبث  مدـع  نآ  توبث  مدـع  زا  دـشابن  تباث 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 482 

http://www.ghadirestan.com


لثمم زین  ۀمکحلا  راد  انا  ثیدح  هک  ملّظلا  یف  رونلا  ملعلا و  یلع  راّنلا  روهظک 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

تسروهشم ققحتم و  تباث و  ثیدح 

تسا رکنم  ار  همکحلا  راد  انأ  ثیدح  يذمرت  هک  يوون  ياعدا  در 

نیهارب هدـیدع و  هوجوب  روجهم  لحمـضم و  لطاب و  دـیدست  فیقثت و  باحـصا  دـیقنت و  قیقحت و  باـبرا  دزن  نا  نـالطبب  يوون  مکح  و 
روکذم مامت  طسبب  ماعنملا  هَّللا  دمحب  اقباس  هک  هینس  ماخف  نیدقنم  تادافا  مالعا و  نیثدحم  تاجیرخت  رظان  رب  نآ  زا  يرایـسب  هک  هدیدس 
دوشیم موقرم  ماقسلا  نم  يوونلا  مکح  یف  امل  اراهظا  مالحالا و  یلوال  اهیبنت  زین  ماقم  نیا  رد  نآ  زا  يذبن  نکیل  تسحئال  حضاو و  هدش 

هکنآ لوا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هتفگ بابحالا  حیرفت  رد  ثدحم  یلع  نسح  هچنانچ  هدومن  تیاور  لبنح  نب  دمحا  ار 
يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع 

لاق و 
614 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  یحبانـصلا و ال  نع  هیف  رکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذه  مهـضعب  يور  لاق  بیرغ و  ثیدـح  اذـه 
تسنآ و رابتعا  دامتعا و  توبث و  بجوم  ار  یثیدح  دمحا  تیاور  درجم  هک  تسرهاظ  یحبانصلا و  نع  دمحا  هاور  کیرش و  ریغ  تاقثلا 
دمتعم و فیرـش  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  الـصفم  قبـس  امک  دـشابیم  نا  زا  نالطب  عضو و  یفن  لیلد 
دقن و دیزمب  هدومن و  جارخا  دوخ  حیحـص  عماج  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يذـمرت  هکنآ  مود  تسین  عوضوم  لطاب و  زگره  تسربتعم و 

هَّللا یـضر  هنا  رکذ  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  هچناـنچ  هدومرف  نآ  نیـسحت  قیقحت 
ۀمکحلا راد  باب  هنع 

يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع ع  نع 
رد هک  تسیثیدح  يذمرت  دزن  نسح  ثیدح  هک  اریز  تسوا  دامتعا  رابتعا و  لامک  لیلد  ار  یثیدح  يذمرت  نیسحت  نسح و  ثیدح  لاق  و 

دوخ عماج  رد  يذمرت  دوخ  هچنانچ  ددرگ  يورم  هددعتم  هوجوب  دوبن و  مه  ذاش  ثیدح  نآ  دشابن و  تسبذکلاب  مهتم  هک  یسک  وا  دانـسا 
بذکلاب و مهتی  نم  هدانسا  یف  نوکی  يوری ال  ثیدح  ّلک  اندنع  هدانسا  نسح  اندرا  امناف  نسح  ثیدح  باتکلا  اذه  یف  انرکذ  ام  هتفگ و 

تیاور درجم  هک  یتسناد  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  نسح و  ثیدح  اندنع  وهف  كاذ  وحن  هجو  ریغ  نم  يوری  اّذاش و  ثیدـحلا  نوکی  ال 
نیـسحت صوصخلاب  يذمرت  هکنآ  ياج  هچ  تسنآ  دامتعا  قوثو و  توبث و  ققحت و  تیاهن  لیلد  دوخ  عماج  رد  ار  یثیدح  يذمرت  ندرک 

رد يوون  حدق  هک  دش  تباث  حوضو  لامکب  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  دشاب  هدرک  مه  نآ 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

نیا راثالا  بیذـهت  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هکنآ  موس  دـشابیم  شیوخ  بهذـم  مارک  ظافح  مالعا و  همئا  تاداـفا  عبتت  تلق  زا  یـشان 
لیبن دقان  لیلج و  ذبهج  نینچ  نیا  حیحصت  دعب  الصفم و  قبس  امک  هدومرف  نآ  حیحـصت  مامت  مامتهاب  هدومن و  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح 
قئاقح مالک  هنوگچ  دوب و  دهاوخ  اکذ  تربخ و  بابرا  زا  يدحا  ءاغـصا  تافتلا و  لباق  فیرـش  ثیدـح  نیا  نالطبب  يوون  مکح  هنوگچ 
نیمه رد  وا  ءارطا  فصو  انث و  حدـم و  لامک  مالعا  هتخادـنا  ندرگ  رد  شتدـیقع  تیاـهن  هدـالق  هک  يوون  لـثم  رب  مـالع  يربط  مامـضنا 
فیرش ثیدح  نیا  يروباسین  مکاح  هکنآ  مراهچ  دوب - دهاوخن  هرهاز  هنّیب  هرهاق و  تجح  تسا  هتخارفا  تاغللا  ءامسالا و  بیذهت  باتک 
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رکذ رد  داشرلا  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  هچنانچ  هدومرف  نآ  حیحصت  هدومن و  جارخا  نیحیحصلا  یلع  كردتـسم  رد  ار 
نم یلاعت  هَّللا  همحر  خیشلا  هذخا  ۀمکحلا  راد  هتفگ  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا 

خلا هححص  كردتسملا و  یف  مکاحلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نا  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع ع  ثیدح 
ۀمکحلا راد  هلوق  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا  رکذ  رد  هینسلا  بلاطملا  ریسیت  رد  یـسلماربش  نیدلا  رون  و 

نم خیشلا  هذخا 
ۀمکحلا راد  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا  ّیلع  ثیدح 

615 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
كردتسملا یف  مکاحلا  هاور  اهباب  ّیلع  و 

ۀمکحلا راد  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ءامسا  رکذ  رد  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یناقرز  هححص و  و 
كردتسملا یف  مکاحلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 

یف مکاـحلا  هاور  ناـش  تلـالج  دـشابیم و  هینـس  نیثدـحملا  ماـما  هک  مکاـح  حیحـصت  تـیاور و  دـعب  هـک  تسرهاـظ  خـلا و  هححـص  و 
ناقتا دقن و  ناش و  تلالج  دشابیم و  هینس  نیثدحملا  ماما  هک  مکاح  حیحصت  تیاور و  دعب  هک  تسرهاظ  خلا و  هححـص  كردتـسملا و 

باب رد  يوون  لطاب  يوعد  بیبل  فصنم  دزن  تسنایع  حضاو و  ناش  نیا  نیرهام  نایعا  دزن  وا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

بلاطلا ۀیافک  رد  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هکنآ  مجنپ  درآیمن  راک  يور  رب  یبآ  درادن و  یعقو  چیه 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هک تسهدرک  رهاظ  بلاطلا  ۀـیافک  ردـص  رد  هدومرف و  ثیدـح  نیا  ندوب  یلاع  نسحب و  مکح  نا  زا  دـعب  هدومن و  تیاور  دوخ  دنـسب  ار 
نیا نسح  تحـص و  ققحت  روهظ و  دـعب  سپ  دـشابیم  ذوخام  ظافح  همئا و  بتک  زا  هک  تسا  هحیحـص  ثیداـحا  رب  لمتـشم  باـتک  نیا 

رد يربط  نیدـلا  بحم  هکنآ  مشـش  تسا  عوطـس  عومل و  تیاهن  رد  يوون  يوعد  تفاخـس  نالطب و  یجنک  همالع  هداـفا  بسح  ثیدـح 
نیسحت یبقعلا  رئاخذ 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

زین اجنیزا  قبـس و  امک  هدومرف  تیاکح  فینم  يذـمرت  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  نسح  هرـضن  ضایر  رد  زین  هدومن و  لقن  يذـمرت  زا 
رد بابلا  بابرا  رب  نآ  نالطب  تسرود و  تیاغب  دادس  قدص و  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  قح  رد  يوون  يوعد  هک  دوشیم  حـئال  حـضاو و 

ندوب نسح  یئالعلا  نیدلا  حالص  ظفاح  هکنآ  متفه  روهظ  حوضو و  لامک 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هدومرف و حئال  حضاو و  مالحا  بابرا  رب  نآ  عضو  يوعد  نالطب  نهو و  ناوه و  فخس و  تیاهن  هدومرف  تابثا  یفاک  نایبت  یفاش و  نایبب 
زا يدـحا  هک  مرادـن  نامگ  یتسناد و  قبـس  ام  رد  هدرک  لقن  نآ  ریغ  يذـتغملا و  توق  رد  یطویـس  هک  يـالع  هبوجا  تراـبع  زا  هچناـنچ 
راع ّرع و  باستکا  راوع و  ءادبا  داد  وا  ماظن  تعالخ  مالک  دـییأتب  ای  دـهن  يوون  هلطاب  يوعد  يارب  ینزو  نآ  هظحالم  دـعب  فاصنا  بابرا 

ندوب نسح  راهظاب  هدیناسر و  تابثاب  دیقنت  قیقحت و  تیاهنب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  همالع  هکنآ  متشه  دهد 
يوعد يارب  یعقو  يدابآزوریف  همالع  فاصنا  رـسارس  فارتعا  دـعب  هک  تسرهاظ  رپ  هدـیناود و  نیدـحاج  ناج  گر  رد  نینوخ  رتشن  نآ 

باتک رد  يرزجلا  نیدلا  سمش  هکنآ  مهن  دناسریمن  شنیعبتم  يایلوا  لاحب  یعفن  وا  لئاط  ياعدا ال  ضحم  دنامیمن و  یقاب  يوون  لطاب 
بلاطملا ینسا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
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نآ دییات  دییـشت و  رد  تایاور  رگید  رکذب  دعب  نم  هدومرف  لقن  يذـمرت  حیحـص  زا  ار  نآ  ایناث  هدومن و  تیاور  دوخ  لصتم  دنـسب  الوا  ار 
زیزع ثیدح  نیا  باب  رد  يوون  مالک  نالطب  زین  نآ  هظحالم  دـعب  هدوسرف و  یغبنی  امک  دوخ  دـیقنت  قیقحتب و  دـینع  دـحاج  ناور  هدوزفا 

ینالقسع رجح  نبا  همالع  هکنآ  مهد  دشابیم  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  راثملا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

یتفایرد و قبس  ام  رد  یناقرز  بهاوم  حرـش  ریدقلا و  ضیف  داشرلا و  يدهلا و  لبـس  رینم و  بکوک  تارابع  زا  هچنانچ  هدومرف  نیـسحت  ار 
قیقحت لها  دزن  وا  هلطاب  هوفه  دوشیم و  حضتم  ققحتم و  روهظ  تیاهنب  فیرش  ثیدح  نیرد  يوون  يوعد  نالطب  زین  اجنیزا 

616 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تحصب يربط  ریرج  نب  دمحم  مکح  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  نیدلا  لالج  همالع  هکنآ  مهدزای  دوریم  حایرلا  جاردا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تیاغب دودرم و  عوفدـم و  تیاهن  فیرـش  ثیدـح  نیا  نالطبب  يوون  مکح  زین  یطویـس  همالع  دزن  سپ  هدومرف  ناب  دانتـسا  هدومن و  لـقن 

تابثا ریغص  عماج  حرش  رینم  بکوک  رد  یمقلع  نیدلا  سمش  همالع  هکنآ  مهدزاود  دوب  دهاوخ  دورطم  یفنم و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

یطویـس همالع  رجح و  نبا  ظفاح  یئالع و  ظفاح  لثم  دوخ  مالعا  تادافا  ربانب  نآ  باـب  رد  يزوجلا  نبا  ینیوزق و  معز  نـالطب  هدومرف و 
تاموعزم هلمج  زا  يوون  مالک  زین  یمقلع  همـالع  راـیتخا  بسح  هک  دـیدرگ  رهاـب  رهاـظ و  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  هدومن  ققحم  تباـث و 

داشرلا يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  هکنآ  مهدزیس  تسا  هدساک  تانونظم  هدساف و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

یلاعت هَّللا  دـمحب  سپ  قبـس  امک  هدومن  کسمت  رجح  نبا  یئالع و  نیـسحت  مکاـح و  حیحـصتب  نآ  تاـبثا  رد  هدومن و  ققحم  تباـث و  ار 
فؤرلا دبع  همالع  هکنآ  مهدراهچ  تسداسف  نالطب و  تیاهن  رد  يوون  يوعد  زین  داقن  ربح  نیا  قیقحت  بسح  هک  دیدرگ  حئال  حـضاو و 

نبا ظفاح  یئالع و  همالع  تادافاب  نآ  تیبثت  قیقحت و  رد  هدـیدرگ  مامتها  لامکب  ۀـمکحلا  راد  ثیدـح  تاـبثاب  ریدـقلا  ضیف  رد  يواـنم 
رـسارس فیرـش  ثیدـح  نیا  باب  رد  يوون  ياعدا  زین  قیفا  همالع  نیا  قیقحت  بسح  هک  تسرهاظ  هدـیدرگ و  کـسمتم  ینالقـسع  رجح 

ریغصلا عماجلا  حرشب  ریصنلا  یلوملا  حتف  رد  ینارعش  يزاجح  دمحم  هکنآ  مهدزناپ  دشابیم  لطاع  دادس  قدص و  هیلح  زا  لطاب و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

تسیفاو و یفاک و  يوون  يوعد  لاطبا  رهب  هَّللا  دمحب  زین  ینعم  نیا  یتفایرد و  یلاعت  هَّللا  نوعب  قبـس  ام  رد  هچنانچ  هتفگ  نسح  ثیدح  ار 
هک يدابآزوریف  همالع  حیحـصلا  دقن  ترابع  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هکنآ  مهدزناش  یفاع  یحام و  یبوخب  ار  وا  ماظنلا  دـساف  مالک  راثآ 

ندوب نسح  تبثم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

يولهد خیش  رایتخا  بسح  هک  دیدرگ  راکـشآ  حضاو و  سپ  هدرپس  ناب  دانتـسا  دامتعا و  قیرط  هدروآ  ةاکـشم  حرـش  تاعمل  رد  دشابیم 
باب رد  يوون  مالک  زین 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
حرـش رینم  جارـس  رد  يزیزعلا  نیدلا  رون  هکنآ  مهدفه  دـشابیم  جـلا  بابتلا و  ۀـثروم  سجاوه  هطیح  رد  جراخ و  باوص  قح و  هرئاد  زا 

تسیزوجلا نبا  ینیوزق و  موعزم  در  ثیدح و  نیا  تابثا  نمضتم  هک  یمقلع  همالع  ترابع  ۀمکحلا  راد  انا  ثیدح  حرش  رد  ریغـص  عماج 
هَّللا نوعب  سپ  هدومرف  نآ  ینابم  دییـشت  هدرک  رکذ  ینارعـشلا  يزاجح  دمحم  دوخ  خیـش  زا  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  نا  زا  دعب  هدومن  لقن 

باب رد  يوون  مالک  زین  يزیرغ  همالع  قیقحت  ربانب  هک  دیدرگ  حئال  حضاو و  یلاعت 
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ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تابثا هینسلا  بلاطملا  ریسیت  رد  یسلماربش  نیدلا  رون  همالع  هکنآ  مهدجه  تسین  لامک  تعارب و  باحصا  لافتحا  تافتلا و  لباق 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
باب رد  يوون  مالک  زین  یسلماربش  همالع  هدافا  بسح  سپ  هدومرف  لقن  حیحـصتلا  عم  كردتـسم  رد  ار  نآ  مکاح  ندرک  تیاور  هدومن و 
هک هدومن  هدافا  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یناقرز  همالع  هکنآ  مهدزون  دوب  دهاوخ  لزخنم  دساف و  لحمضم و  لطاب و  فیرش  ثیدح  نیا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تیاور كردتسم  رد  مکاح  ار 

617 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نسحب لئاق  رجح  نبا  ظفاح  یئالع و  ظفاح  تسدودرم و  لیوط  مالکب  نآ  باب  رد  یبهذ  يزوجلا و  نبا  معز  هدرک و  حیحـصت  هدومن و 

هکنآ متـسب  تس  دنـسب  یفاک و  فیرـش  ثیدح  نیا  باب  رد  يوون  موعزم  نالطب  حوضو  يارب  زین  یناقرز  همالع  هدافا  نیا  دناهدش و  نآ 
راهطالا تیبلا  لها  بقانم  نم  حص  امب  راربالا  لزن  رد  یشخدب  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازریم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تسب تسراکـشآ  حضاو و  راثملا  زیزع  ثیدح  نیا  باب  رد  يوون  مالک  ناوه  تکاکر و  نالطب و  تفاخـس و  زین  اجنیزا  هدرک و  رکذ  ار 

نیبحملا ۀفحت  رد  یشخدب  دمحم  ازریم  زین  هکنآ  مکی  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

حدـق نالطب  زین  ینعم  نیزا  هدومرف و  رهاظ  نسح  نآ  دـهاوش  ببـسب  ار  نآ  هدومن و  دراد  تسناسح  ثیداـحاب  صتخم  هک  یلـصف  رد  ار 
یلعلا جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  هکنآ  مود  تسب و  ددرگیم  ققحتم  حضتم و  فیرش  ثیدح  نیا  رد  فینع  يوون  فیخس 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
فخـس زین  دنتـسم  ربح  نیا  دـمتعم  عینـص  بسح  سپ  هدرپس  ناب  میلـست  ناعذا و  قیرط  هدرک  لقن  یطویـس  طسوتب  يربط  ریرج  نبا  زا  ار 

قداص حبص  رد  يولاهسلا  نیدلا  ماظن  هکنآ  موس  تسب و  تسنشور  حضاو و  هیوون  هوفه  رهاب  نهو  رهاظ و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدحب 

هیلع فقتس  امک  عامجا  ررقت  رد  رـصع  ضارقنا  طارتشا  هلئـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بهذم  ندوب  قح  رب  هدومن  جاجتحا 
تسب تسفینع  دحاج  مالک  نالطب  تیاهن  حضوم  فیرش و  ثیدح  نیا  ققحت  توبث و  لامک  تبثم  ینعم  نیا  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا  دعب  امیف 

ندوب نسح  نینیعلا  ةرق  رد  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  مراهچ  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

رابتعا دقن و  بابرا  روجهم  رانملا  قرـشم  ثیدـح  نیا  باب  رد  يوون  مالک  هک  ددرگیم  رهاظ  حوضو  لامکب  اجنیزا  هدومناو و  راتخم  ار 
حیحصت هیدن  هضور  رد  یناعنصلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  هکنآ  مجنپ  تسب و  تسرایتخا  تربخ و  باحصا  كورتم  و 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تیاغب فیرش  ثیدح  نیا  قح  رد  يوون  مالک  هک  دوشیم  حضاو  زین  اجنیزا  هدومن و  دامتعا  نا  رب  هدرک و  لقن  يربط  ریرج  نب  دمحم  زا 

تاقیقحت هقباس و  تاجیرخت  زا  يوون  ماـظنلا  دـساف  مـالک  نـالطب  هنیبم  جـجح  هنیتم و  هوجو  رگید  نیرب  هوـالع  تسفیخـس و  کـیکر و 
تسرینتسم حضاو و  ریبخ  عبتتم  ریصب و  رظان  رب  هفلاس 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدحب  قلعتم  يذمرت  مالک  رد  فیرحت  تابثا 
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يذمرت هک  يوون  ياعدا  اما 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هک هدـشن  تباث  راصبتـسا  دـقن و  راـبتعا و  ظـقیت و  لـها  رب  زگره  تسا و  هحئـال  تـالطب  هحـضاف و  تارکنم  هلمج  زا  سپ  هتفگ  رکنم  ار 
يذمرت هک  تسققحتم  تباث و  طبـض  تبثت و  بابرا  دزن  نآ  فالخ  رب  هکلب  دشاب  هدرک  فصو  تراکنب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يذـمرت 

رئاخذ رد  يربط  بحم  حیرـصت  زا  افنآ  هچنانچ  هدودز  یغبنی  امک  ار  باترم  دحاج  بیر  هدومرف  فوصوم  نسحب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا 
بیرقنع هارتس  امک  دوشیم  رهاب  رهاظ و  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يذمرت  نیسحت  زین  يربط  بحم  هرضن  ضایر  ترابع  زا  یتسناد و  یبقعلا 

هرهاب تلیضف  دوحجب  يوون  دوخ  رطاخ  نالیم  رامغا و  نیفرحم  ضعب  فیرحت  يوون  زا  لطاب  ياعدا  نیا  رودص  ببس  یلاعت و  هَّللا  ءاشنا 
کلملا نم  مالّسلا  فالآ  مهیلع  راهطالا  ۀمئالا  وبا 

618 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قح رد  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  هکنآ  لامجا  نیا  حرش  لاح و  تقیقح  دشابیم  رافغلا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
دیوگیم هرضن  ضایر  باتک  رد  تسیذمرت  حیحص  زا  ثیدح  نیا  نیلقان  قثوا  مدقا و  هک  يربط  بحم  هچنانچ  هتفگ  بیرغ  نسح 

يذمرتلا هجرخا  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع 
هشیمه هک  دانع  باحـصا  زا  هلمج  دوب  فینع  دحاج  ره  فنا  مغرم  فیرـش  ثیدح  نیا  نسحب  يذمرت  مکح  نوچ  بیرغ و  نسح  لاق  و 

دندـیدرگ لیوحت  رییغت و  لیدـبت و  فیرحت و  دـنب  راک  دنـشابیم  داعملا  موی  یلا  مالـسلا  فالآ  مهیلع  داجما  لآ  لـئاضف  ياـفطا  یپ  رد 
تساج نیمه  زا  دنتـشاذگ و  یقاب  ار  بیرغ  ظفل  نکیل  دنتخادنارب  ار  نسح  ظفل  يذمرت  حیحـص  خسن  ضعب  زا  ناشیا  زا  یـضعب  هچنانچ 
دناهدرک بیرغ  ظفل  ضحم  رب  افتکا  يذمرت  زا  ثیدـح  نیا  فصو  لقن  رد  دـندوب  يربط  بحم  زا  رخاتم  هک  هینـس  ءاملع  زا  يرایـسب  هک 

خیرات رد  ریثک  نباب  فورعملا  یقشمدلا  نیدلا  دامع  دوخ و  هبوجا  رد  یئالعلا  نیدلا  حالص  ةاکشم و  رد  بیطخلا  نیدلا  یلو  همالع  لثم 
یلج و لوق  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  بلاطملا و  ینـسا  رد  يرزجلا  نیدلا  سمـش  حیحـصلا و  دـقن  رد  يدابآزوریف  نیدـلا  دـجم  دوخ و 

لامج رینم و  جارـس  رد  يزیزع  نیدـلا  رون  ریدـقلا و  ضیف  رد  زین  ریـسیت و  رد  يوانم  فؤرلا  دـبع  ءاـفتکالا و  باـتک  رد  یباـصو  میهاربا 
نسح ظفل  فذح  نیدناعم  زا  یـضعب  میتی و  رد  رد  ینامیلـس  نیدلا  رون  بابحالا و  حیرفت  رد  ثدحم  یلع  نسح  ازرمب  فورعملا  نیدلا 

ار نآ  هکلب  دنتـشاذگن  یقاب  دوخ  لاح  رب  زین  ار  بیرغ  ظـفل  دوخ  رحو  رغو و  دـیزمب  دنتـشاگنا و  هن  یفاـک  دوخ  دومحماـن  دوصقم  رد  ار 
* ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  قیداصم  رب  تقبس  ياول  دنتخاس و  لدبم  رکنم  ظفلب 

رکنم ظفل  يذمرت  حیحص  خسن  فالتخاب  فارتعا  ملع و  فصو  اب  هک  دش  هدادلد  نانچ  يوون  ترضح  ناش  عینش  عینـص  نیاب  دنتخارفا و 
هدروخ و لوگ  يواخس  فیخس  فیرحت  نیمهب  هدومیپ و  لالخا  لامها و  لامک  هار  دیقنت  قیقحت و  بابرا  دزن  هدومن و  تبسن  يذمرتب  ار 
طلخ و بابرا  فیفلت و  فیرحت و  باحـصا  زا  یـضعب  هدومن و  لقن  رکنم  ظفل  يذمرت  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  قح  رد  هنـسح  دصاقم  رد 

تلفغ هار  زا  هینس  ءاملع  ضعب  دناهدرک و  عمج  بیرغ  ظفل  اب  ار  رکنم  ظفل  يذمرت  حیحص  خسن  ضعب  رد  هتفر  رتالاب  مه  نیزا  فیحـصت 
ةرق یف  يولهّدلا  هَّللا  ّیلو  هلعف  امک  هتفگ  رکنم  بیرغ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  وا  هک  دنیامنیم  تبسن  يذمرتب  هدومن  نا  رب  دامتعا  لفاغت  ای 

یفخم نیلطبملا و  فیرحت  نیلغدـملا و  لیدـبت  نم  هّللاب  ذعتـسا  نیلهاذـلا و  نیعدـخنملا  نیلفاـغلا و  نیرتغملا  نم  نکت  ـال  هبنتف و  نینیعلا 
هنسلا ییحم  هک  ینادیمن  ایا  تسین  بجعتسم  دعبتـسم و  ریبخ  عبتتم  ریـصب و  رظان  دزن  تنـس  لها  زا  تافیرحت  نیا  لاثما  رودص  هک  دنامن 

رد دوخ  هچنانچ  دنکن  رکذ  نا  رد  ار  رکنم  ثیدح  هک  تسا  هدرک  مازتلا  حیباصم  باتک  رد  يوغبلا  ءارضلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دمحم  وبا 
هَّللا دبع  وبا  ناخیـشلا  هجرخا  ام  حاحّـصلاب  ینعا  ناسح و  حاحـص و  یلا  مسقنت  اهنم  باب  لک  ثیداحا  دجت  دیامرفیم و  حـیباصم  ردـص 

يریشقلا جاجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبا  يراخبلا و  یفعجلا  لیعامسا  نب  دمحم 
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619 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـسیع وبا  یناتـسجسلا و  ثعـشالا  نب  نامیلـس  دواد و  وبا  هدروآ  ام  ناسحلاب  ینعا  امهدـحا و  وا  امهیعماج  یف  هَّللا  اـمهمحر  ّيروباـسینلا 

طرـش ۀیاغ  غلبت  مل  اهنا  ریغ  لدعلا  نع  لدعلا  لقنب  حاحـص  اهرثکا  حر و  مهفیناصت  یف  ۀّـمئالا  نم  امهریغ  يذـمرتلا و  یـسیع  نب  دـمحم 
هیلإ و ترـشا  بیرغ  وا  فیعـض  نم  اهیف  ناک  اـم  نسح و  قیرطب  اـهتوبث  ماـکحالا  رثکا  اذإ  دانـسالا  ۀحـص  نم  ۀـجردلا  ولع  یف  نیخیـشلا 

دعب حـیباصم  ینعا  باتک  نیمه  رد  ینعم  نیا  فصو  اب  نالکتلا و  هیلع  ناعتـسملا و  هَّللا  اـعوضوم و  وا  ارکنم  ناـک  اـم  رکذ  نع  تضرعا 
رکذ شیرق و  بقانم  یف  باب  تس  نیا  شناونع  هک  یباب  رد  هچنانچ  دوشیم  هتفای  رکنم  ظفل  ثیدح  نآ  قح  رد  ریمح  هلیبق  حدم  ثیدح 

تسروطسم لئابقلا 
محر مالسلا  هیلع  ّیبنلا  لاقف  اریمح  نعلا  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  شیرق  نم  هبـسحا  لجر  هءاجف  مالّـسلا  هیلع  ّیبنلا  دنع  اّنک  لاق  ةریره  یبأ  نع 

نامیا نما و  لها  مه  ماعط و  مهیدیا  مالس و  مههاوفا  اریمح  هَّللا 
رکنم ثیدحلا  اذه  يأ  رکنم  هلوق  هتفگ  ثیدـح  نیا  حرـشب  حـیباصم  حرـش  حـیتافم  رد  یلاخلخ  رفظم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  رکنم و 

دق هنال  هل  ضرعتی  مل  رکنم  هنا  ملعی  ناک  ول  هنال  ثیدـحلاب  ۀـفرعملا  لها  ضعب  نم  فلؤملا  ریغ  نم  انهه  رکنملا  ظـفل  قاـحلا  نا  لـمتحی 
ظفل اج  نیا  رد  هک  تسلمتحم  هک  دـیامنیم  هدافا  یلاخلخ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  باتکلا  ناونع  یف  رکنملا  رکذ  نع  ضارعالا  مزتلا 

هک تسنادیم  فنـصم  دوخ  رگا  هک  ارچ  دشاب  هدوب  ثیدـح  ملعب  تفرعم  لها  ضعب  زا  ریغ  نآ  دـشاب و  هدرک  قاحلا  فلؤم  ریغ  ار  رکنم 
رکذ زا  ار  ضارعا  تسهدرک  مازتلا  فنـصم  ینعی  وا  هچ  درکیمن  باتک  نیرد  نآ  رکذ  ینعی  دشیمن  نآ  ضرعتم  تسرکنم  ثیدـح  نیا 

ضعب نم  قاحلا  اذـه  رکنم  هلوق  حـیباصملل  حراش  لاق  هتفگ و  ثیدـح  نیمه  حرـش  رد  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  باتک و  ناونع  رد  رکنم 
رکذ نع  ضارعالا  مزتلا  دـق  هنال  هل  ضرعتی  مل  رکنم  هنا  ملعی  ناک  ول  ۀنـسلا  ییحم  ینعی  هَّللا  همحر  فلؤملا  ّنأل  ثیدـحلاب  ۀـفرعملا  لـها 

قح رد  رکنم  ظفل  توبث  هلمجلاب  باوصلاب  ملعا  هَّللا  باتکلا و  ناونع  یف  رکنملا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

عوفدم دورطم و  هحضاو  هلداب  وا  يوسب  نآ  تبسن  تسعونمم و  تیاهن  يذمرت  زا 

کیرش تیاور  باب  رد  يذمرت  مالک  لصأاب  يوون  لقن  تقباطم  مدع 

ترابع لـصاب  قباـطم  سپ  کیرـش  ریغ  تاـقثلا  نم  هوری  مل  هدرک و  لـقن  تراـبع  نیاـب  يذـمرت  زا  ثیدـح  نیا  قح  رد  يوون  هچنآ  اـما 
هک یقرف  کیرش و  ریغ  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  تسنینچ و ال  وا  حیحص  رد  يذمرت  ترابع  لصا  هک  اریز  تسین  يذمرت 

دوخ نافرع  یفن  ای  دوخ  نافرع  یفن  وا  هک  تس  نیا  يذمرت  ترابع  لصا  دافم  هچ  تسرینتسم  حضاو و  ریصب  رظان  رب  تسترابع  ود  نیرد 
وزا يوون  هک  یترابع  يادوم  دشاب و  هدرک  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  تاقث  زا  یـسک  کیرـش  ياوس  هک  نیزا  دـیامنیم  دوخ  لاثما  و 

لاح لک  یلع  امهنیب و  ام  ناتش  هدومن و  کیرش  ياوس  تاقث  زا  ثیدح  نیا  تیاور  یفن  امتح  يذمرت  هک  تسنآ  هدرک  لقن 
620 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد حداق  هجو  چیهب  مالک  نیا 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هک تسنآ  شتیاغ  سپ  هدرکن  فیرش  ثیدح  نیا  تیاور  تاقث  زا  يرگید  کیرـش  ياوس  هک  دوش  هدرک  مه  میلـست  رگا  هک  اریز  تسین 
بحملا هب  حرـص  امک  يذـمرت  دوخ  هک  تساـجنیزا  تسین و  نآ  نسح  اـی  تحـص  عناـم  ینعم  نیا  دـشاب و  کیرـش  دارفا  زا  ثیدـح  نیا 

رد يذمرت  مالک  لقن  دعب  قبـس  امک  دوخ  هبوجا  رد  یئالع  همالع  هدومرف و  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیـسحت  رئاخّذـلا  ضایرلا و  یف  يربطلا 
نیعم و نب  ییحی  هقثو  يراخبلا و  هل  قلع  ملسم و  هب  جتحا  یضاقلا  یعخنلا  هَّللا  دبع  نبا  وه  کیرش  دیامرفیم و  فیرـش  ثیدح  نیا  قح 
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انـسح و هدرفت  نوکی  اذـه  یلعف  کیرـش  نم  هملع  یف  عروا  طق  ادـحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدـحلا و  نسح  ۀـقث  یلجعلا  لاق 
نبا هقثو  يراخبلا و  هل  قلع  ملسم و  هب  جتحا  اذه  کیرش  هتفگ و  ثیدح  نیاب  قلعتم  يذمرت  مالک  لقن  دعب  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف 
انسح هدرفم  نوکی  اذه  یلعف  کیرش  نم  هملع  یف  عروا  طق  ادحا  تیار  ام  سنوی  نب  یـسیع  لاق  ثیدحلا و  نسح  داز  یلجعلا و  نیعم و 

هک تسحوضو  لامک  رد  ترابع  ود  نیزا  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

هرثاکتم و همج  دـیناسا  زا  یلاعت  هَّللا  دـمحب  قبـس  ام  رد  هکنآ  لاح  دـشابیم  نسح  ناب  کیرـش  درفت  فصو  اب  يدابآزوریف  یئالع و  دزن 
هرفاوتم هرثد  قرط 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
دنشابیم کیرش  وا  اب  ثیدح  نیا  تیاور  رد  زین  تاقث  رگید  کیرش  رب  هوالع  هک  یتسناد 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدحب  قلعتم  يذمرت  مالک  رد  رگید  فیرحت  تابثا 

هدرب راکب  فیخس  فیرحت  زین  يذمرت  مالک  نیا  رد  نیغئار  نیفحصم  نیغئاز و  نیفرحم  زا  یـضعب  هک  تس  نیا  تافرطتـسم  بئاجع  زا  و 
نع ثیدحلا  اذه  فرعن  هک ال  تسا  هتفگ  يدینـش  هچنانچ  يذمرت  هکنآ  شنایب  دناهدرپس  فیرـش  ثیدح  نیا  توبث  طاطلا  لامخا و  هار 

ناـفرع یفن  هچ  رگا  تراـبع  نیا  کیرـش و  زج  تاـقث  زا  یکی  چـیه  زا  ار  ثیدـح  نیا  میـسانشیمن  ینعی  کیرـش  ریغ  تاـقثلا  نم  دـحا 
وا ندوب  کیرـش و  تیاورب  يذمرت  دزن  ثیدح  نیا  تیفورعم  نآ  زا  نکیل  دیامنیم  تاقث  زا  کیرـش  ریغ  تیاورب  ار  ثیدح  نیا  يذمرت 

گر اذـهل  تسیفاو  یفاک و  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  يارب  یلاعت  هَّللا  دـمحب  مه  ینعم  نیا  نوچ  تسحئال و  حـضاو و  تیاهن  تاقث  زا 
دـندومن و لدـبم  نع  ظـفلب  ار  ریغ  ظـفل  هروکذـم  تراـبع  رد  يذـمرت  حیحـص  خـسن  ضعب  رد  دز و  شوج  فارحنا  لـها  ضعب  نیبصاـن 

حرش رد  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  هچنانچ  کیرـش  نع  تاقثلا  نم  دحا  نع  ثیدحلا  اذه  فرعن  دندرک ال  خسم  وحن  نیاب  ترابع  تروص 
نم دحا  نع  ثیدحلا  اذه  نحن  يأ  فرعن  هتفگ و ال  تسا  هدومن  حرـش  ثیدح  نیاب  قلعتم  يذمرت  مالک  هک  یئاج  ۀـمکحلا  راد  ثیدـح 
ریغ لدب  کیرش  نع  يذمرتلا  خسن  ضعب  یف  لیق و  دحا  نم  لدب  هنا  یلع  رحلاب  ۀخسن  یف  ءانثتـسالا و  یلع  بصنلاب  کیرـش  ریغ  تاقثلا 

هک دننادب  دنوش و  رورغم  عودخم و  يذمرت  حیحص  نیرظان  هک  دوب  نآ  لیئض  لیدبت  نیزا  ضرغ  ملعا و  هَّللا  کیرش و 
همکحلا راد  انا  ثیدح 

فرتعم دوخ  نا  زا  دعب  نکیل  هدرک  تیاور  کیرش  زا  دوخ  دنسب  ار  نآ  هک  یفصو  اب  يذمرت  هک  تسنوهوم  نانچ 
621 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا ثیدـح  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  رهاظ  حوضو  لامکب  وا  فارتعا  نیاـب  کیرـش و  زا  تاـقث  زا  يدـحا  زا  ار  ثیدـح  نیا  میـسانشیمن  هک 
فیرحت نیا  یلاعت  هَّللا  دمحب  نکیل  تسا  هقث  ریغ  هدومن  کیرش  زا  ثیدح  نیا  تیاور  هک  یسک  تسین و  فورعم  تاقث  تیاورب  کیرش 

هچنانچ نع  ظفل  هن  تستباث  ریغ  ظفل  هیلإ  راشم  لحم  رد  يذمرت  ترابع  رد  دـیقنت  قیقحت و  بابرا  دزن  تفاین و  یجاور  نیدـناعم  فیخس 
بلاطملا ینسا  يدابآزوریف و  همالع  حیحصلا  دقن  یئالعلا و  نیدلا  حالـص  ظفاح  هبوجا  بیطخلا و  نیدلا  یلو  حیباصملا  ةاکـشم  رظان  رب 

ملاع و ردص  دمحم  فینـصت  یلعلا  جراعم  یقتم و  یلع  الم  لامعلا  زنک  یطویـس و  نیدـلا  لالج  عماوجلا  عمج  يرزجلا و  نیدـلا  سمش 
تسحئال حضاو و  نآ  ریغ 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدحب  قلعتم  يذمرت  مالک  مهف  رد  يوون  ياطخ 
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دشابیم يذمرت  مالک  مهف  ءوس  زا  یـشان  سپ  هدش  يورم  زین  الـسرم  ثیدح  نیا  هک  هدرک  لقن  يذمرت  زا  مالک  رخآ  رد  يوون  هچنآ  اما 
حیحص عماج  رد  يذمرت  هکنآ  شنایب  هداد  ور  حیـضف  طلغ  حیرـص و  مه  اج و  نیا  رد  ار  يوون  هک  تسرینتـسم  حضاو و  ریبخ  عبتتم  رب  و 

دوخ
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

رد دعب  نم  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یحبانـص  زا  ۀلفغ  نب  دیوس  زا  لیهک  نب  ۀملـس  زا  کیرـش  زا  دوخ  دنـسب  ار 
مالک نیزا  نوچ  يوون  یحبانـصلا و  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  ثیدحلا  اذـه  مهـضعب  يور  هتفگ  فیرـش  ثیدـح  نیا  لاح  نایب 

دیزمب دناهدرکن  رکذ  ار  یحبانـص  نآ  دنـس  رد  دناهدومن و  تیاور  کیرـش  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تاور  زا  یـضعب  هک  دومن  تفایرد 
يذمرت رصب  لامعا  رظن و  ناعمایب  نیا  رب  انب  تسنآ و  لاسرا  بجوم  ثیدح  نیا  دنس  رد  یحبانص  طوقس  هک  درک  نامگ  نانچ  مهف  ولع 

حـضاو و لاجر  نف  نیدـقان  لاوحا و  نیرهام  رب  هکنآ  لاح  تسا  هدـش  يورم  زین  الـسرم  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  هدرک  تبـسن 
هچنانچ یحبانـص  رکذ  نودب  ار  ثیدح  نیا  تاور  زا  یـضعب  ندرک  تیاور  ثیدح و  نیا  دنـس  رد  یحبانـص  ندوبن  روکذم  هک  تسحئال 
یعباـت ۀـلفغ  نب  دـیوس  هـک  اریز  دـش  دـناوتیمن  لاـسرا  ببـس  زگره  درادـن و  يررـض  الـصا  هـک  تـسیرما  هدرک  نآ  تیاـکح  يذـمرت 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  زا  وا  ثیدح  تروص  نیا  رد  سپ  هدومن  ثیداحا  عامـس  ناشیزا  هدرک و  هعبرا  ءافلخ  كاردا  هک  تسمرـضخم 
دیوس هک  دنکیم  نایب  ینعی  دنکیم  رکذ  ار  یحبانص  ثیدح  نیا  دنـس  رد  يذمرت  لثم  هک  یـسک  عطقنم و  هن  دوب  دهاوخ  لصتم  مالـسلا 
باب زا  سپ  هدش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  نآ  تیاورب  یحبانـص  هدرک و  تیاور  یحبانـص  زا  ار  ثیدح  نیا  ۀلفغ  نب 

رکذ رد  اقباس  تیرد  امک  دوخ  هبوجا  رد  یئالعلا  نیدلا  حالص  ظفاح  هچنانچ  دشابیم  دیناسالا  لصتم  یف  دیزم 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

رکذـف مهنم  عمـس  ۀـعبرالا و  ءاـفلخلا  كردا  مرـضخم  یعباـت  ۀـلفغ  نب  دـیوس  نـال  یحبانـصلا  هنم  طقـسا  نم  ۀـیاور  هیلع  دری  ـال  هتفگ و 
رکذ رد  حیحصلا  دقن  رد  يدابآزوریف  همالع  دیناسالا و  لصتم  یف  دیزملا  نم  هیف  یحبانصلا 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
یضر یلع ع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  نع  يور  مرضخم  یعبات  ۀلفغ  نب  دیوس  نال  هنم  یحبانصلا  طقـسا  نم  ۀیاور  هیلع  دری  هتفگ و ال 

دیناسالا لصتم  یف  دیزملا  باب  نم  یحبانصلا  رکذ  نوکیف  مهنم  عمس  مهنع و  هَّللا 

ۀمکحلا راد  انأ  ثیدح  نایوار  نیعبات ، هباحص و  ءامسأ  رکذ 

تیاور هک  تسناد  دیاب  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
نینمؤملا ریما  بانج  زا 

622 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  زین  نیعبات  رگید  هکلب  تسین  ۀلفغ  نب  دیوس  یحبانص و  رد  رصحنم  مالسلا  هیلع 
هیودرم نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  نیثدحملا  زارط  ار  وا  ثیدح  یبعشلا و  لیحارش  نب  رماع  رمع و  وبا  تسا  هلمجنآ  زا  دناهدرک  تیاور 

ندرک تیاور  یفوکلا و  یلظنحلا  یمیمتلا  ۀتابن  نب  غبـصا  مساقلا  وبا  تسا  هلمجنآ  زا  یـضم و  امیف  تیرد  امک  هدرک  تیاور  یناهفـصالا 
يرزجلا دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ءایلوألا و  ۀیلح  باتک  رد  یناهفـصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  نیثدـحملا  جات  ار  وا 
یفوکلا ینادمهلا  روعالا  هَّللا  دبع  نب  ثراح  ریهز  وبا  تسا  هلمجنآ  زا  دـناهدرک و  رکذ  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا  رد 

تسحضاو رهاظ و  بلاطملا  ینسا  رد  يرزج  نیدلا  سمش  نییبت  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  حیرـصت  زا  زین  وا  ندرک  تیاور  و 
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زین هباحص  رگید  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياوس  هک  تسناد  دیاب  زین  و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

رد یناهفصا  میعن  وبا  هچنانچ  دنتسه  سابع  نب  هَّللا  دبع  هلمجنآ  زا  دناهدرک  تیاور  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار 
هتفگ ءایلوألا  ۀیلح 

نع یحبانصلا  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  ان  رحب  نب  دیمحلا  دبع  ان  نایفس  نب  نسحلا  ان  یناجرجلا  دمحا  نب  دمحم  دمحا  وبا  انثدح 
هوحن و یلع  نع  ثرحلا  ۀتابن و  نب  غبصالا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

هلثم ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  سابع  نبا  نع  دهاجم 
هتفگ یتفلا  نیز  رد  یمصاع  هچنانچ  دنشابیم  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  هلمجنآ  زا  و 

نب دومحم  نع  هَّللا  همحر  یئاولحلا  دمحا  نب  میهاربا  خیـشلا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  رـصن  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  خیـشلا  انربخا 
نع دمحا  نع  هَّللا  همحر  مارک  نب  دمحم  مامالا  نع  هیوریمخ  نب  نامیلس  دیجملا و  دبع  نب  رامع  دمحا و  نب  نوماملا  نع  اجر  نب  دّمحم 
راد انا  لوقی  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباج  نع  دـعج  یبأ  نب  دـیبع  نع  داـیز  نب  داـیز  نع  لیـضف  نب  دـمحم 

بابلا تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و 
دیامن نامگ  هدش  هرغ  يوون  مالکب  رهام  ریغ  رظان  ادابم  هک  تسنآ  ماقم  نیا  رد  قیقحت  نیا  رکذ  زا  دوصقم  یفتکملا و  باتک  یف  روکذم 

هک
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ره ماهفالا و  راثع  نع  مصاعلا  هَّللا  مارملا و  اذهل  هبنتیلف  سب  دشابیم و  روصحم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  یحبانـص  تیاور  رد 
رد يوون  مالک  نالطب  یلاعت  هَّللا  دمحب  هاگ 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هجوتم وا  لوق  نحل  زا  هک  یحدق  دیدرگ  راکشآ  حضاو و  راصبا  بابرا  رب 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدحب 
وا هک  تسحئال  حضاو و  هدش  لوقنم  اهظافلاب  اقباس  هک  وا  ترابع  زا  هچ  دیشاپ  مه  زا  زین  دوشیم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
دانتـسا و توبث و  لاـمک  مکحم  قیقحت  مربم و  ناـیب  نیزا  نوچ  هدـیمهف و  نا  زا  یتیاور  ار  ملعلا  ۀـنیدم  اـنا  ثیدـح  هداد و  رارق  لـصا  ار 

لوبق رب  هوالع  هک  تسمزال  ار  يولهد  بطاخم  اصوصخ  يوون  عابتا  دیسر  روهظ  هصنمب  ۀمکحلا  راد  انا  ثیدح  دامتعا  ققحت و 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
تحص میلست  هب  نت 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
حرج حدق و  فرح  هک  اریز  دنهراو  ریراحن  داقن  رییعت  فینعت و  شکمشک  قیضم و  زا  دنهد و  رد  مه 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
ندروآ نابز  رب 

623 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
توبث تحص و  رد  یبیر  تسندرپس و  شیوخ  حیبقت  هیفـست و  حیـضفت و  لیهجت و  تیاغ  هماهم  ندرک  يوون  مالکب  دانتـسا  باب  نیرد  و 

نم ارطـش  یتوا  نم  یلع  فاخ  ریغ  وه  امک  تس  نداهن  زاغا  تابثا  داقن  تزاعم  تیاهن  تاقث و  ظافح  تقاشم  لامک  نداد  هار  رطاخب  نآ 
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تاملک نم  فالـسالاب  هانرکذ  ام  لمات  فاصحالا و  لک  ۀفـصحملا  فارطالا  ۀـعومجملا  هوجولا  نم  اقباس  هانقـس  ام  یلا  رظن  فاصنالا و 
فالحالا مهفالسا و  ۀینسلا  ءاربک 

تسا دودرم  ینس  ياملع  تادافا  بسح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  يوون  حدق 
يوسب وا  مالک  نحل  زا  هک  ینوهوم  حدقب  دنهنن و  شوگ  ماهتسم  دبع  نیا  مالک  رب  يوون  ترضح  يایلوا  رگا  و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
مالک زا  نوعطم  حرج  نیا  تفاخـس  نوهوم و  حدق  نیا  تکاکر  راچان  دنهد  حیرـص  قح  تمواصم  وا  هدـش و  تقوشوخ  دوشیم  هجوتم 

لالمب و لدبم  ار  يوون  عابتا  حرف  رورس و  مناسریم و  تابثا  ضرعمب  هدش  يوون  حدقب  ضرعتم  هک  هینـس  ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع 
هتفگ و ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  همالع  منادرگیم  حرت 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 
هلاح تنیب  دق  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  ۀعامج  هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  الا  باوصلا  یلع  نسح  ثیدح  اذـه 

قح و فلاخم  باصنلا  قیثو  ثیدـح  نیا  رد  يوون  حدـق  یطویـس  همالع  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  تاعوضوملا  یلع  تابیقعتلا  یف 
نبا هدومن و  فاستعالا  يوذ  نیدحاج  فانآ  ماغرا  مزجلا  متحلاب و  ثیدح  نیا  نیسحتب  هدومرفن  ناب  یتافتلا  یطویـس  همالع  تسباوص و 

رعش حرش  رد  هیزمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح 
ءارزولا دعست  لهالا  نم  یلاعملا و  یف  همع  نبا  ریزو  و 

نم هب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّدما  ام  ةداعـسلا  کلت  نم  ردصلا و  یلع  زجعلا  در  هیف  هلبق و  امل  بسانم  لییذت  هتفگ  رخآ  عارـصم  داریا  دعب 
ةاخاوملا

خاوت مل  کباحصا و  نیب  تیخآ  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  ّیلع  ءاجف  هباحصا  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یخآ  يذمرتلا  جرخا  دقف 
ةرخآلا اینّدلا و  یف  یخا  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  دحا  نیب  ینیب و 

اهیلإ راشا  یتلا  مولعلا  اهنم  و 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور و  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

یملع باب  ّیلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  و 
ظاـفحلا ضعب  حّرـص  هحّحـص و  مکاـحلا  عوضوم و  هنا  یلع  یلاـعت  هَّللا  همحر  يوّونلا  مهنم  ۀـعامجف  ثیدـحلا  اذـه  مکح  یف  اوفلتخا  و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  امتح  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رجح  نبا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  نسح  ثیدح  هنا  نیعلطملا 
حیحـصت نا  رکذ  دعب  هکلب  دراذگیمن و  یعقو  وا  بازحا  يوون و  حدـق  يارب  دـنکیم و  جاجتحا  لالدتـسا و  ناب  دـنادیم و  ملـس  هلآ و 

ضعب بیوصت  مکاح و 
624 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بـسح بصعت  ددـشت و  رب  نآ  لامتـشا  هک  قـعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  زین  درآیم و  ناـیب  ضرعمب  ار  نآ  ندوـب  نـسح  نـیعلطم  ظاـفح 
ریما بانج  لئاضف  رد  ثیدح  لهچ  نا  رد  هک  عسات  باب  یناث  لصف  رد  تسنایع  حضاو و  نامیالا  لیمکت  رد  يولهد  قحلا  دـبع  حیرـصت 

عساتلا ثیدحلا  هتفگ  هدرمش  بانج  نآ  لئاضف  رزع  زا  ار  نآ  هدومن و  رکذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 
یملع باب  ّیلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ّیلع ع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  و 

یتح هقرط  ثیدحلاب و  ۀفرعم  امهب  کیهان  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  عوضوم  هنا  یلع  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  یف  سانلا  برطضا  دق  و 
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ّنا لاق  هتداع و  یلع  مکاحلا  غلاب  هیواسی و  نا  نع  الـضف  ثیدحلا  ملع  یف  هینادـی  نم  يوونلا  دـعب  تای  مل  نیثدـحملا  یققحم  ضعب  لاق 
تـسرهاظ ترابع  نیزا  هیلع  مالکلا  ّرم  نسح و  ثیدح  هنا  ثیدحلا  یلع  نیعلطملا  نیرخأتملا  یققحم  ضعب  بوص  حیحـص و  ثیدـحلا 

هکلب هتـشادن  زاب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  يوون  يزوجلا و  نبا  حدق  رکذ  زا  ار  دوخ  فارحنا  ترامغ و  هار  زا  هک  یفـصو  اب  رجح  نبا  هک 
ثیدـح نیا  مکاح  حیحـصت  هتـشارفارب و  وا  ءارطا  لامک  ملع  يوون  قح  رد  صوصخلاب  هتـشادرب و  ناشیا  يارـس  حدـم  رد  لحمیب  هنارت 

نیرخاتم نیققحم  ضعب  هدافا  لقنب  هدیدن  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  راهظا  زج  هراچ  مه  زاب  نکیل  هتشاگنا  هغلابم  لیبق  زا  ار  فیرش 
بانج همجرتب  ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هدیدرگ و  بازحا  يوون و  يزوجلا و  نبا  ياطخ  رهظم  ثیدـح  ملع  رب  نیعلطم 

هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 

ۀعامج هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  باوصلا ال  یلع  نسح  ثیدح  اذـه  رجح  نبا  لاق  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملکت  دـق  و 
هک تسحضاو  زین  ترابع  نیزا  يوونلا  يزوجلا و  نبا  مهنم 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
کیهان هدومن و  باوص  فالخ  باکترا  دناهدومیپ  حدق  هار  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  یناسک  رگید  يوون و  دشابیم و  نسح  ثیدـح 
فاعسا رد  يرصملا  نابـصلا  یلع  نب  دمحم  هباصن و  یف  فصحملا  نیتملا  ثیدحلا  اذه  حدق  یف  هبازحا  يوونلا و  ءاطخ  یلع  الیلد  اذهب 

دق هتفگ و  هددـعتم  قرطب  دوخ  ءاملع  رباکا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لقن  دـعب  نیرهاطلا  هتیب  لهأ  لـئاضف  یفطـصملا و  ةریـس  یف  نیبغارلا 
عوضوم هنا  یلع  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  یف  سانلا  برطضا 

625 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم نیعلطملا  نیرخأـتملا  یققحم  ضعب  بوـص  حیحـص و  ثیدـحلا  نا  لاـقف  هتداـع  یلع  مکاـحلا  غلاـب  يووـنلا و  يزوـجلا و  نبا  مـهنم 

رگید يوون و  ءاطخ  حاضیا  نیتم و  فیرـش  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  نییبت  رد  قعاوص  ترابع  لثم  زین  ترابع  نیا  نسح و  ّهنا  نیثدـحملا 
دشابیم و یفاو  یفاک و  نیتنعتم 

تسا دودرم  ینس  ياملع  تادافا  بسح  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رد  يوون  حدق 

يوسب وا  مالک  نحل  زا  هک  ینوهوم  حدقب  دنهنن و  شوگ  ماهتسم  دبع  نیا  مالک  رب  يوون  ترضح  يایلوا  رگا  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

مالک زا  نوعطم  حرج  نیا  تفاخـس  نوهوم و  حدق  نیا  تکاکر  راچان  دنهد  حیرـص  قح  تمواصم  وا  هدـش و  تقوشوخ  دوشیم  هجوتم 
لالمب و لدبم  ار  يوون  عابتا  حرف  رورس و  مناسریم و  تابثا  ضرعمب  هدش  يوون  حدقب  ضرعتم  هک  هینـس  ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع 

هتفگ و ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  همالع  منادرگیم  حرت 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 

هلاح تنیب  دق  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  ۀعامج  هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  الا  باوصلا  یلع  نسح  ثیدح  اذـه 
قح و فلاخم  باصنلا  قیثو  ثیدـح  نیا  رد  يوون  حدـق  یطویـس  همالع  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  تاعوضوملا  یلع  تابیقعتلا  یف 

نبا هدومن و  فاستعالا  يوذ  نیدحاج  فانآ  ماغرا  مزجلا  متحلاب و  ثیدح  نیا  نیسحتب  هدومرفن  ناب  یتافتلا  یطویـس  همالع  تسباوص و 
رعش حرش  رد  هیزمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح 

ءارزولا دعست  لهالا  نم  یلاعملا و  یف  همع  نبا  ریزو  و 
نم هب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّدما  ام  ةداعـسلا  کلت  نم  ردصلا و  یلع  زجعلا  در  هیف  هلبق و  امل  بسانم  لییذت  هتفگ  رخآ  عارـصم  داریا  دعب 
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ةاخاوملا
خاوت مل  کباحصا و  نیب  تیخآ  هَّللا أ  لوسر  ای  لاقف  هانیع  عمدت  ّیلع  ءاجف  هباحصا  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یخآ  يذمرتلا  جرخا  دقف 

ةرخآلا اینّدلا و  یف  یخا  تنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  دحا  نیب  ینیب و 
اهیلإ راشا  یتلا  مولعلا  اهنم  و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور و  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
یملع باب  ّیلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  و 

ظاـفحلا ضعب  حّرـص  هحّحـص و  مکاـحلا  عوضوم و  هنا  یلع  یلاـعت  هَّللا  همحر  يوّونلا  مهنم  ۀـعامجف  ثیدـحلا  اذـه  مکح  یف  اوفلتخا  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لوق  امتح  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رجح  نبا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  نسح  ثیدح  هنا  نیعلطملا 

حیحـصت نا  رکذ  دعب  هکلب  دراذگیمن و  یعقو  وا  بازحا  يوون و  حدـق  يارب  دـنکیم و  جاجتحا  لالدتـسا و  ناب  دـنادیم و  ملـس  هلآ و 
ضعب بیوصت  مکاح و 

624 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بـسح بصعت  ددـشت و  رب  نآ  لامتـشا  هک  قـعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  زین  درآیم و  ناـیب  ضرعمب  ار  نآ  ندوـب  نـسح  نـیعلطم  ظاـفح 

ریما بانج  لئاضف  رد  ثیدح  لهچ  نا  رد  هک  عسات  باب  یناث  لصف  رد  تسنایع  حضاو و  نامیالا  لیمکت  رد  يولهد  قحلا  دـبع  حیرـصت 
عساتلا ثیدحلا  هتفگ  هدرمش  بانج  نآ  لئاضف  رزع  زا  ار  نآ  هدومن و  رکذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

رمع و نبا  نع  يدـع  نبا  ءافعـضلا و  یف  یلیقعلا  مکاـحلا و  یناربـطلا و  هَّللا و  دـبع  نـب  رباـج  نـع  طـسوالا  یف  یناربـطلا  رازبـلا و  جرخا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  ۀیاور  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و 

یملع باب  ّیلع  يدع  نبا  دنع  يرخا  یف  اهباب و  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ّیلع ع  نع  يذمرتلا  دنع  يرخا  یف  و 
یتح هقرط  ثیدحلاب و  ۀفرعم  امهب  کیهان  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  عوضوم  هنا  یلع  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  یف  سانلا  برطضا  دق  و 

ّنا لاق  هتداع و  یلع  مکاحلا  غلاب  هیواسی و  نا  نع  الـضف  ثیدحلا  ملع  یف  هینادـی  نم  يوونلا  دـعب  تای  مل  نیثدـحملا  یققحم  ضعب  لاق 
تـسرهاظ ترابع  نیزا  هیلع  مالکلا  ّرم  نسح و  ثیدح  هنا  ثیدحلا  یلع  نیعلطملا  نیرخأتملا  یققحم  ضعب  بوص  حیحـص و  ثیدـحلا 

هکلب هتـشادن  زاب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  يوون  يزوجلا و  نبا  حدق  رکذ  زا  ار  دوخ  فارحنا  ترامغ و  هار  زا  هک  یفـصو  اب  رجح  نبا  هک 
ثیدـح نیا  مکاح  حیحـصت  هتـشارفارب و  وا  ءارطا  لامک  ملع  يوون  قح  رد  صوصخلاب  هتـشادرب و  ناشیا  يارـس  حدـم  رد  لحمیب  هنارت 

نیرخاتم نیققحم  ضعب  هدافا  لقنب  هدیدن  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  راهظا  زج  هراچ  مه  زاب  نکیل  هتشاگنا  هغلابم  لیبق  زا  ار  فیرش 
بانج همجرتب  ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هدیدرگ و  بازحا  يوون و  يزوجلا و  نبا  ياطخ  رهظم  ثیدـح  ملع  رب  نیعلطم 

هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا 

ۀعامج هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  باوصلا ال  یلع  نسح  ثیدح  اذـه  رجح  نبا  لاق  ثیدـحلا  اذـه  یف  ملکت  دـق  و 
هک تسحضاو  زین  ترابع  نیزا  يوونلا  يزوجلا و  نبا  مهنم 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
کیهان هدومن و  باوص  فالخ  باکترا  دناهدومیپ  حدق  هار  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  یناسک  رگید  يوون و  دشابیم و  نسح  ثیدـح 
فاعسا رد  يرصملا  نابـصلا  یلع  نب  دمحم  هباصن و  یف  فصحملا  نیتملا  ثیدحلا  اذه  حدق  یف  هبازحا  يوونلا و  ءاطخ  یلع  الیلد  اذهب 

دق هتفگ و  هددـعتم  قرطب  دوخ  ءاملع  رباکا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لقن  دـعب  نیرهاطلا  هتیب  لهأ  لـئاضف  یفطـصملا و  ةریـس  یف  نیبغارلا 
عوضوم هنا  یلع  ۀعامجف  ثیدحلا  اذه  یف  سانلا  برطضا 
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625 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم نیعلطملا  نیرخأـتملا  یققحم  ضعب  بوـص  حیحـص و  ثیدـحلا  نا  لاـقف  هتداـع  یلع  مکاـحلا  غلاـب  يووـنلا و  يزوـجلا و  نبا  مـهنم 

رگید يوون و  ءاطخ  حاضیا  نیتم و  فیرـش  ثیدح  نیا  ندوب  نسح  نییبت  رد  قعاوص  ترابع  لثم  زین  ترابع  نیا  نسح و  ّهنا  نیثدـحملا 
دشابیم و یفاو  یفاک و  نیتنعتم 

هدرک مظن  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نومضم  يوون 

نیا رد  ار  نیتـنعتم  رگید  يوون و  حدـق  زین  هدوب  تقو  یقهیب  بطاـخم  هداـفا  بسح  هک  یتپیناـپ  هَّللا  ءاـنث  یـضاق  هکنآ  فـئارط  هلمج  زا 
ثیدح نیا  تحصب  مکح  دهاوش  ترثک  ببـسب  هک  هدومرف  هدافا  فاصنا  دیزمب  هدومناو  دساف  لطاب و  دساک و  فئاز و  فیرـش  ثیدح 

ثیدح مجنپ  هتفگ  لولسم  فیس  رد  هچنانچ  دومن  ناوت 
رباج نع  یناربطلا  رازبلا و  هاور  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  رباج 

نب ییحی  لاق  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هرکذ  مکاـحلا و  هححـص  هیخا و  یلع و  ساـبع و  نبا  رمع و  نبا  ثیدـح  نم  دـهاوش  هل  و 
رجح نبا  ظفاحلا  لاق  عوضوم و  هنا  يرزجلا  يوونلا و  لاق  حیحـص و  هجو  هل  سیل  رکنم و  ّهنا  يذمرتلا  يراخبلا و  لاق  هل و  لصا  نیعم ال 

رب رظن  دیوگ  ریقف  عوضوم  حیحص و ال  نسح ال  ثیدحلاف  عوضوم  ّهنا  لاق  نم  حیحـص و  هنا  لاق  نم  ینعی  نیقیرفلا  لوق  فالخ  باوصلا 
شاک سپ  یهتنا  درادن  تلالد  تماما  رب  ثیدح  نیا  باوج  دومن  ناوت  تحـصب  مکح  دـهاوش  ترثکب  اما  تسباوص  رجح  نبا  لوق  دـنس 

نامجرت تغالب  نابز  دـشیم و  علطم  دوخ  تقو  یقهیب  هداـفا  نیرب  دوب  هدروخن  رب  مـالعا  نیققحم  رگید  تاداـفا  رب  رگا  ماـقمق  بطاـخم 
ریمن نانش  یغب و  باحصا  زا  ناودع  نادیم  رد  تقبس  يوگ  ناب  دانتسا  نا و  رب  دامتعاب  دولآیمن و  وا  بازحا  يوون و  حدق  رکذب  ار  دوخ 

فیرـش ثیدـح  نیا  رد  ار  يوون  حدـق  زین  تسدـیحو  بطاـخم  دیـشر  ذـیملت  هک  ثدـحم  یلع  نسح  هک  تسنآ  فئاـطل  هلمج  زا  دوب و 
درادیمن دوخ  داتسا  تفلاخمب  یکاب  قح  راهظا  رد  دیامرفیم و  فیرش  ثیدح  نیا  نیسحت  حیرـص  حیرـصتب  دیامنیماو و  باوص  فالخ 

هتفگ و بابحالا  حیرفت  رد  هچنانچ  درآیمن  وا  عینش  عینصب  تافتلا  يور  و 
ملعلا و ۀنیدم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  ۀـفرعملا  یف  میعن  وبا  رباج و  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  رازبلا و  جرخا 

اهباب ّیلع 
ولع تایآ  هلمج  زا  يوونلا و  يزوجلا و  نبا  مهنم  ۀـعامج  هلاق  امک  عوضوم  مکاحلا و ال  لاق  امک  حیحـص  باوصلا ال  یلع  ثیدـح  اذـه 

لامک ناعذا  هدومرف  مظن  دوخ  رادبآ  راعشا  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نوحشم  تغالب  نومضم  يوون  دوخ  هک  تسنآ  قدص  ومس  قح و 
حدق هدودز  یغبنی  امک  بابلا  باحصا  هدئفا  لجاجس  زا  بایترا  گنز  هدوزفا  فاصنا  بابرا  بولق  رد  فیرش  ثیدح  نیا  ققحت  توبث و 

رد دـمحا  نیدـلا  باهـش  هچناـنچ  هدومن  اروثنم  ءاـبه  ار  نآ  هوجو  غلباـب  دیـسریم  فیرـش  ثیدـح  نیا  نوماریپ  وا  مـالک  زا  هک  ینوهوم 
هیلإ راشملا  مالسالا و  یف  مامالاک  دیامرفیم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیحدام  رکذ  رد  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت 

626 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق  دق  هناف  يواونلا  ییحی  نیدلا  ییحم  ایرکز  یبأ  يواتفلا  مولعلا و  عجرم  مالعالا  یف 

بارت  وبا  نینمؤملا  ریما  بایترا  الب  نیملسملا  ماما  لاقملا  داجا  و 
باب  لثم  ۀنازخلل  یلع  ملع  لک  نزاخ  هَّللا  یبن 

حابصلا علط  دقف  حابصملا  فطا  لاثمالا * برض  لیبس  یلع  لاقی  نا  اذه  دعب  قح  دقل  یهتنا و 

ملعلا ۀنیدم  ثیدح  رد  یبهذ  حدق  باوج 
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نأشلا و ۀمیظع  تراسخ  بکترم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  حدـقب  نآنـش  یغب و  نایغط و  وتع و  دـیزمب  هچ  رگا  سپ  یبهذ  نیدـلا  سمـش  اّما 
ناکرالا دیشم  ثیدح  نیرد  وا  حدق  ناقتا  دیقنت و  باحصا  ناعما و  قیقحت و  بابرا  دزن  نکیل  هدیدرگ  نارسخلا  ةریثک  تراسج  بقتحم 

ادر نا  زا  یضعب  هک  هروصحم  ریغ  لئالد  هروفوم و  هوجوب  تسا و  هدیسر  ناوه  تکاکر و  نالطب و  تفاخس و  لامک  رد  ناینبلا  فیـصح 
زا فاسع  یبهذ  فارحنا  غیز و  هکنآ  لوا  تسین  تابثا  نیدقنم  تافتلا  انتعا و  لباق  دیآیم  هدرک  راعشا  امیا و  ماقم  نیا  رد  راصتخالل  ام 

بصن فارطـصا  فارتقا و  ینعا  فاصوالا  سحناب  وا  فاصتا  فاستعا و  بذک و  يداوب  رد  وا  فاجیا  لاغیا و  فاصنا و  لدع و  جهانم 
ۀعیظف حداوق  رگیدـب  وا  ماستلا  فاعـضالا و  ۀـفعاضملا  مالـسلا  فالآ  هَّللا  نم  مهیلع  فاـفع  تراـهط و  تمـصع و  تیبلها  اـب  فـالخ  و 

ۀینبم نعاطم  فارسالا و  ةرهظم  بلاثم  هنکب  يدینش و  هّینـس  فالـسا  مظاعا  فارتعا  رارقا و  بسح  ریط  ثیدح  دلجم  رد  اقباس  فانـصالا 
رهاـظ لوق  فاـستنا  مازحنا و  فاـصقنا و  ماـصقنا و  رد  فاـصتنا  باـبرا  زا  یـسک  زگره  نآ  دـعب  يدیـسراو و  یغبنی  اـمک  وا  فافـسالا 

قح رد  ار  وا  فاحجا  ادتعا و  تیاغ  دیزرو و  دهاوخن  یبیر  فارطالا  فصحم  ثیدح  نیا  باب  رد  وا  فارخ  رـسارس  حدـق  فاسفـسلا و 
حیضف رـساجت  نیرب  یئالعلا  نیدلا  حالـص  همالع  هکنآ  مّود  دید  دهاوخ  نیبتـسم  حضاو و  تیاهن  نیب  قح  رظنب  فاصحالا  نیتم  ربخ  نیا 
ظفاحلا لاق  هتفگ و  يذتغملا  توق  رد  یطویس  همالع  هچنانچ  هدومرف  حئال  حضاو و  ار  حیصن  قدص  حیصف  نایبب  هدومن  حیرـص  دز  یبهذ 

ّلکلا و نـالطبب  مکح  ةدـع و  قرط  نم  تاـعوضوملا  یف  يزوجلا  نب  جرفلا  وبا  هرکذ  ثیدـحلا  اذـه  هتبوجا  یف  یئـالعلا  نیدـلا  حـالص 
ۀیواعم یبأ  نع  يورهلا  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  تلّصلا  یبأ  ۀیاور  هب  روهشملا  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذلا  مهنم  ۀعامج  هدعب  لاق  کلذک 

يدع نبا  ینطقراّدلا و  لاق  ۀقثب و  سیل  یئاسّنلا  لاق  اریثک  هیف  اوملکت  اذه  مالـسلا  دبع  اعوفرم و  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  شمعالا  نع 
انثدح مکاحلا  لاق  دقف  کلذ  عم  هثیدح و  یلع  ۀعرز  وبا  بوص  قودصب و  يدـنع  نکی  مل  متاح  وبا  لاق  یـضفار و  ینطقراّدـلا  داز  مهنم 

سیل تلقف أ  ۀقث  لاقف  تلصلا  یبأ  نع  نیعم  نب  ییحی  تلأس  لاق  يرودلا  ینعی  سابع  انثدح  ّمصالا 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح  ۀیواعم  یبأ  نع  ثدح  دق 

مکاحلا هقاس  مث  نیعم  نبا  نع  اضیا  ةرزج  حلاص  يور  کلذک و  ۀیواعم و  یبأ  نع  ۀقث  وه  يدیفلا و  رفعج  نب  دمحم  هب  ثدـح  دـق  لاقف 
ییحی نب  دمحم  قیرط  نم 
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نب ییحی  تلاس  زرحم  نب  دمحم  نب  دمحا  تلّـصلا  وبا  لاق  ۀیواعم و  یبأ  نع  يدیفلا  رفعج  نب  دّمحم  نع  ظفاح  ۀـقث  وه  سیرـضلا و  نب 

هل لیقف  بذکی  نّمم  سیل  لاقف  تلّصلا  یبأ  نع  نیعم 
ملعلا ۀنیدم  انا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  یف 

بلطی ارـسوم  الجر  تلّـصلا  وبا  ناک  لاق  هنع و  فک  مث  امیدق  ۀیواعم  وبا  هب  ثدح  لاق  ریمن  نبا  ینربخا  ۀیواعم  یبأ  ثیدح  نم  وه  لاقف 
مهظافح خویـشلا و  رابک  نم  نومام  ۀقث  ۀیواعم  وبا  هتدهع و  نم  مالـسلا  دبع  تلـصلا  وبا  يرب  دـقف  تلق  خـیاشملا  مزلی  ثیداحالا و  هذـه 

مل ّیلع و  قح  یف  اذه  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لوقی  نا  یف  ۀلاحتـسا  يأ  اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهیلع و  قفتملا 
خلا دهاش  هلف  کلذ  عم  نیعم و  نب  ییحی  نع  ۀحیحـصلا  تایاورلا  هذه  نع  باوجب  هعـضوب  مزج  ثیدـحلا و  اذـه  یف  مّلکت  نم  لک  تای 

حدق رب  یبهذ  تراسج  هروثنم  یلآل  رد  هک  یفصو  اب  یشکرز  همالع  هکنآ  موس 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

رهاظ حضاو و  ماهفا  باحصا  مالحا و  بابرا  رب  نآ  مازحنا  یهو  مالثنا و  نهو و  لامک  مالعالا  ةدمع  یئالع  مالک  لقنب  نکیل  هدرک  لقن 
ندوب نسحب  لئاق  یشکرز  همالع  دوخ  نوچ  هدومرف و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
معز نالطب  داسف و  لامک  اذهل  نسحتـسملا  لوقلا  یف  رـصاعملا  نامزلا  نسح  يولوملا  ریدقلا و  ضیف  یف  يوانملا  هنع  هلقن  امک  دـشابیم 
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لطاـب ياـعدا  هکنآ  مراـهچ  دـشابیم  ناـیع  حـضاو و  زین  ناـشالاو  یـشکرز  همـالع  دوخ  راـتخم  بهذـم و  بسحب  نائنـشلا  ریبک  یبـهذ 
ناـسل رد  ینالقـسع  رجح  نبا  همـالع  هک  تسلحمـضم  نوهوم و  يدـحب  هدزرـس  نازیم  رد  یبهذ  زا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیعوضوم 

نایع حـضاو و  تسایک  تنطف و  بابلا  رب  نآ  تکاکر  تفاخـس و  لامک  هدومناو  دورطم  دودرم و  تنازر  تناتم و  تیاهنب  ار  نآ  نازیملا 
دقن نازیم  رد  ار  ود  ره  دینش و  دیاب  ناسل  رد  رجح  نبا  همالع  نارتقا  تفصن  مالک  نازیم و  رد  یبهذ  ناودعلا  رهاظ  تفزاجم  الاح  هدومرف 

نیطم لاق  ۀلاهج  هیف  هیقفلا  دمحم  نب  رفعج  هتفگ  نازیم  رد  یبهذ  دیجنس  دیاب  رابتعا  و 
ملعلا ۀنیدم  انا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا  انثدح  رفعج  انثدح 

اهباب یلع  و 
مکاحلا كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدحلا  اذـه  هتفگ  هروکذـم  ترابع  لقن  دـعب  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  همالع  عوضوم و  اذـه  و 

لطاب معز  هنـسح  دـصاقم  رد  يواخـس  همالع  هکنآ  مجنپ  عضولاب  هیلع  لوقلا  قلطی  نا  یغبنی  الف  لـصا  ثیدـحلل  نوکی  نا  اـهلاوحا  لـقا 
کـسمت مـالعالا  ةدـمع  یئـالع  مـالکب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  قیقحت  تاـبثا و  رد  هدومناو  نوعطم  عولقم و  نوهوم و  عوفدـم و  ار  یبهذ 

رییعت و رد  قبـسلا  بصق  هدوزفا  نآ  دیکوت  ماربا و  دییات و  تیوقت و  رد  فینم  ربخ  نیا  هدیـشم  روما  هدیؤم و  رابخا  رگید  رکذب  هدومرف و 
یضم امیف  هترابع  تقبس  دق  هدوبر و  دوخ  لاثما  زا  فیرش  ثیدح  نیا  نیدحاج  ریوشت 
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هدومرف و لقن  ادانتـسا  تسمولم  یبهذ  موشم  موعزم  در  رب  لمتـشم  هک  یئالع  همالع  مالک  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  همالع  هکنآ  مشش 

ۀیاغ یبهذلا و  مالک  ۀفاخـس  یلع  کلدی  امم  اذه  هدومن و  حئال  حضاو و  دادس  دشر و  بابرا  دامتعا  لحم  زا  شطوقـس  تیاهن  نا  رکذب 
یئالع مالک  زین  يذمرت  حیحـص  حرـش  يذتغملا  توق  رد  یطویـس  همالع  هکنآ  متفه  هناوه  ءالج  هنهو و  حوضو  یلا  كدـشری  هنالطب و 

دینع و دحاج  ناور  هدومرف  لقن  دیدس  ثیدـح  نیا  دـییات  دییـشت و  يارب  تسمارجالا  میظع  یبهذ  ماجرفان  معز  ساسا  علاق  هک  ماقم  الاو 
یلا نوکرلا  لیملا و  رثوت  وا  هراوب  یبهذلا و  مالک  ۀناهم  یف  هدعب  باترت  کلاخن  افنآ و ال  تیرد  امک  هدومرف  یغبنی  امک  ار  دـیرم  دـناعم 
لقنب هدیناسر  تابثا  ضرعمب  فیرش  ثیدح  نیا  باب  رد  یبهذ  معز  نالطب  زین  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  همالع  هکنآ  متشه  هراثع  هللاز و 
دیـشم هک  عماوجلا  عمج  ترابع  مامت  دـنچ  ره  هدـینادرگ و  اروثنم  ءابه  ار  ررغلا  میظع  بکان  نآ  ياـعدا  رجح  نبا  مـالک  یئـالع و  هداـفا 

مارم و دوصقمب و  قفوا  هک  نآ  زا  يوزج  ماقم  نیا  رد  نکیل  هدش  لوقنم  اقباس  تسفینع  نعاط  ره  فنا  مغرم  فینم و  ثیدح  نیا  ناکرا 
حالـص ظفاحلا  لاق  دـیامرفیم و  فیرـش  ثیدـح  نیا  رکذ  رد  عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  دینـش  دـیاب  زاب  تسمازلالا  ماحفالا و  یف  لخدا 

لاق ردصلاب و  اعفد  عضولا  يوعد  يوس  ۀحداق  ۀـلعب  کلذ  یف  اوتای  مل  هریغ و  نازیملا و  یف  یبهذـلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دـق  یئالعلا  نیدـلا 
قلطی نا  یغبنی  الف  لصا  ثیدحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  لقا  مکاحلا  كردتـسم  یف  ةریثک  قرط  هل  ثیدـحلا  اذـه  هناسل  یف  رجح  نبا  ظفاحلا 
ثیدح نیا  رد  دادل  ارم و  بابرا  رگید  دانعلا و  حـضاو  یبهذ  حدـق  داسف  زین  هرثتنم  ررد  رد  یطویـس  همالع  هکنآ  مهن  عضولاب  هیلع  لوقلا 

ینابم دییـشت  رد  داقتنالا  میظع  رجح  نبا  قیقحتب  نآ  دییات  راهظا  داقنلا و  ةدـمع  یئالع  هدافا  رکذـب  هدومن و  رهاب  رهاظ و  دادـسلا  حـضاو 
نیا رد  ار  وا  لاـثما  یبهذ و  لوق  دادـل  ورغ و  داـنع و  تیبـصع و  همه  نآ  اـب  یکم  رجح  نبا  هکنآ  مهد  هدوزفا  داـشرلا  ملع  رینم  ربـخ  نیا 
امک هیزمه  هدیـصق  حرـش  هیکم  حـنم  رد  هچنانچ  هتخادرپ  یغبنی  امک  ناش  ریثک  لـهاست  راـهظاب  هتخاـس  دورطم  دودرم و  فیرـش  ثیدـح 

هک یئاج  اقباس  تعمس 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

ملعلا ۀنیدم  انا  و 
ینیوزقلاک و ظافح  ۀّمئا  نوریثک  هیلع  عوضوم و  دیوگیم  نا  زا  يأر  هس  لقن  دـعب  هدرک  لقن  هعبرا  يارآ  نآ  باب  رد  هدومناو  دـحتم  ار 

ملع امک  اریثک  الهاست  اولهاست  مهنکل  ءاّلجا  ۀمئا  اوناک  نا  ءالوه و  هریغ و  هنازیم و  یف  یبهذـلا  هقرط و  عیمج  نالطبب  مزج  يزوجلا و  نبا 
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نیلئاقلا مالک  لیوات  بجی  هیف و  فلتخمف  دـحاو  الا  حیحّـصلا  لاجر  مهلک  هلاجر  ّنا  ررقت  ام  عم  عضولاب  مکحلا  غاس  فیک  هتررق و  اـمم 
ۀقث وه  عمـسی  امب ال  مهیف  ملکتملا  هتاور  دـحا  ۀـیواعم  یبأ  یف  ظافحلا  ضعب  لوق  نسحا  ام  اـهّلک و  ـال  هقرط  ضعبل  کـلذ  ناـب  عضولاـب 

لوقی ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنا  یف  ۀلاحتسا  يأ  اذ و  ام  ناکف  شمعالا  نع  هب  درفت  دق  مهظافح و  خیاشملا و  رابک  نم  نومام 
629 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیلئاق تمظع  ترثک و  یعدم  شبلق  نماک  غیز  هجوب  الوا  هچ  رگا  یکم  رجح  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا  ّیلع  قح  یف  اذـه  لثم 
راچان راچ و  دعب  نم  نکیل  هدیسر  یبهذ  يزوجلا و  نبا  ینیوزق و  لثم  ناشیا  زا  یضعب  يامـسا  دیدعت  رـس  رب  هدیدرگ  ثیدح  نیا  عضوب 

ضوقنم تیاغب  ار  ناشیا  لطاب  لوقت  فیرش  ثیدح  نیا  عضوب  مکح  ندوب  غئاس  ریغ  تابثاب  هدومن  ناشیا  ریثک  لهاست  هب  حیرص  فارتعا 
لامک هار  زا  اذـهل  دوب  عیظف  عینـش و  تیاهن  رجح  نبا  دزن  فیرـش  ثیدـح  نیا  عضو  يوعد  رب  ناـشیا  مادـقا  نوچ  هدومرف و  ضوضرم  و 

عیدـخت و لیوست و  عیملتب و  لیطابالاب  نیهوفتم  نآ  مالک  لیزنت  رد  هدـید  بجاو  ار  ناشیا  ماـظنلا  دـساف  مـالک  لـیوات  راـشتنا  رارطـضا و 
تسحیبق حیـضف و  يدحب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  وا  لاثما  یبهذ و  نعط  هک  تسحـضتم  حوضو  تیاهنب  اجنیزا  هلمجلاب  هدیورگ  لیلـضت 

نیجهت نیهوت و  لامک  داد  هداهن  زاغآ  نا  زا  هحیرص  تئارب  هتسناد  زئاج  ریغ  ار  نآ  دوخ  يرجح  بلصت  بصعت و  فصو  اب  رجح  نبا  هک 
تافتلا لباقان  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رد  ار  هریغ  یبهذ و  حدـق  هیثیدـح  ياواتف  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هکنآ  مهدزای  هداد  ناشیا  عینـش  عیض 

اّما هتفگ و  اقباس  تعمس  امک  هروکذم  ياواتف  رد  هچنانچ  هتشارفا  فیخس  نعاط  ره  حیضفت  مالعا  ثیدح  نیا  قیقحت  تابثاب و  هتشاگنا 
اهباب ّیلع ع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح 

هرکذ نا  ضرتعم و  بذک  نیعم  نبا  رکنم و  يذمرتلا  حیحـص و  هجو  هل  سیل  يراخبلا  لوق  حیحـص و  مکاحلا  لاق  لب  نسح  ثیدـح  وهف 
عماوجلا عمج  تراـبع  لاـمعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  ـالم  هکنآ  مهدزاود  کـلذ  یلع  هریغ  یبهذـلا و  هعبت  تاـعوضوملا و  یف  يزوـجلا  نبا 

نا حدق  نالطب  ناوه و  میلست  قیرط  هدروآ  ریکن  در و  الب  تسیبهذ  هحئال  تراسخ  هحـضاف و  تراسج  در  رب  لمتـشم  هک  یطویـس  همالع 
یضعب تاملک  دارملا و  میظع  یبهذ  تراسج  هک  یفصو  اب  ةاقرم  رد  يراق  یلع  هکنآ  مهدزیس  هدرپس  ناعذا  دایقنا و  مادقاب  ناقیالا  میدع 

رجح نبا  ظفاح  قیقحت  یئالع و  همالع  هدافا  رکذـب  دـعب  نم  نکیل  هدومن  لقن  فیرـش  ثیدـح  نیا  باب  رد  ءارتما  بیر و  بابرا  زا  رگید 
رد يوانم  همالع  هکنآ  مهدراهچ  هدودز  رابتخا  ربس و  رابتعا و  دقن و  باحـصا  بولق  زا  هلطاع  لاوقا  نیا  ءدص  هلطاب و  تاوفه  نیا  گنز 

بهذم ماخف  نیطاسا  مالعا و  رباکا  تادافاب  فیرـش  ثیدح  نیا  باب  رد  ار  نیتنعتم  رگید  یبهذ و  حدق  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف 
میظع یبهذ  حدـق  ناوه  نالطب و  لامک  ینالقـسع  رجح  نبا  یئالع و  همـالع  هداـفا  لـقنب  صوصخلاـب  هدومن و  دودرم  بقعتم و  شیوخ 

ترابع ةاکـشم  حرـش  تاعمل  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  هکنآ  مهدزناپ  یـضم  امیف  هترابع  تقبـس  دق  هدومرف و  نایع  حـضاو و  ناودـعلا 
نآ بیوصت  رهظم  هدرمش  نف  هرهم  زا  عماج  مالک  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ادانتـسا  تسیبهذ  موش  موعزم  لطبم  هک  ار  يواخـس  هنـسح  دصاقم 

بهاذـلا فاستعالا  نتم  بکارلا  یبهذـلا  لوق  یلع  کلاهتملا  فالخلل  رثوملا  رکنملا  فنا  ماـغراب  فاو  فاـک و  اـضیا  اذـه  هدـیدرگ و 
هماهم یف  اضیرع 

630 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیجهت نیهوت و  نمـضتم  هک  ار  یطویـس  عماوجلا  عمج  مالک  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردـص  دـمحم  هکنآ  مهدزناـش  فاسفـسلا  فازجلا و 

نیبم هنیدـم  ثیدـح  تناصر  تنازر و  لاـمک  راـهظاب  هدـیدرگ  لـقان  اداـمتعا  ادانتـسا و  تسنیتم  ثیدـح  نیا  قح  رد  نیفأ  یبهذ  موعزم 
نمـض رد  یناعنـصلا  ینامیلا  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  همالع  هکنآ  مهدفه  هدـیدرگ  هنیعـض  بابرا  حدـق  تناهم  تفاخس و 

لوق داسف  نالطب و  رهظم  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  مالک  یئالع و  همالع  هدافا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  دییـشت  ماربا و  دـییات و  تاـبثا و 
هچنانچ هدودز  نیرصاق  رئامـض  رطاوخ و  زا  لایتحالا  میظع  یبهذ  لالـضا  گنز  هدومرف  لقن  اجاجتحا  دشابیم  داقحالا  يوذ  سار  یبهذ 

نازیملا و یف  یبهذلا  اضیا  هنالطبب  لاق  دق  یئالعلا  نیّدلا  حالـص  ظفاحلا  لاق  هتفگ و  اقباس  تیرد  امک  هیولع  هفحت  حرـش  هیدن  هضور  رد 
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یف ةریثـک  قرط  هل  ثیدـحلا  اذـه  رجح  نبا  ظـفاحلا  لاـق  ردـصلاب و  اـعفد  عـضولا  يوـعد  يوـس  ۀـحداق  ۀـلعب  کـلذ  یف  اوتاـی  مل  هریغ و 
امک یناکوش  همالع  هکنآ  مهدـجه  عضولاـب  هیلع  لوقلا  قلطی  نا  یغبنی  ـالف  لـصا  ثیدـحلل  نوکی  نا  اـهلاوحا  لـقا  مکاـحلا  كردتـسم 

نـسحا هجوب  فیرـش  ثیدح  نیا  نسح  تابثاب  هدومن  المرب  یبهذ  دساک  معز  ناوه  دساف و  لوق  نالطب  هعومجم  دئاوف  رد  اقباس  تعمس 
یبهذ رهظ  رـساک  هک  ماقمیلاع  یئـالع  مـالک  يذـتغملا  توق  عفن  رد  رـصاعم  یتنمد  هکنآ  مهدزون  هدومرف  فینع  دـحاج  نآ  فنا  ماـغرا 

هدومیپ ماظنلا  نیتم  ربخ  نیا  ماکحا  دیطوت و  ماربا و  دییشت و  کلسم  هدومن  رکذ  تسمامزلا  لسرم  رکنم  ره  رسا  نهوم  مالکلا و  بهاذ 

هدرک تیاور  لصتم  دنسب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  یبهذ 

ۀنیدم ثیدح  تیاور  لصتم  دنسب  نازیم  رد  یبهذ  دوخ  هک  تس  نیا  الجلا  حئال  قدص  ومس  انـسلا و  حضاو  قح  ولع  راثآ  زا  هکنآ  متـسب 
یمامت عیدب  عینـص  نیاب  هدرمـش  تسحیحـص  بحاص  ملـسم  خیاشم  هلمج  زا  هک  دیعـس  نب  دیوس  ثیداحا  یلاوع  زا  ار  نآ  هدرک و  ملعلا 

نازیم رد  هچناـنچ  هدومرف  رهاـظ  حـضاو و  ناـعما  دـقن و  باـبرا  رب  ثیدـح  نیا  ققحت  توبث و  لاـمک  هدومن  اروثنم  ءاـبه  ار  دوخ  تاوفه 
یلاعملا وبا  انربخا  هثیدـح  یلاع  نم  انل  عقو  نیتئام  نیعبرا و  ۀنـس  یف  تام  ۀنـس و  ۀـئام  دـیوس  شاـع  تلق  هتفگ  دیعـس  نب  دـیوس  همجرتب 

دیوس انث  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  انث  یبهذلا  رهاط  وبا  انا  یلع  نب  زیزعلا  دبع  انا  بلاغ  یبأ  نب  دـمحا  انا  داوجلا  یبأ  نب  كرابملا  انا  یهوقربالا 
لاملاب و دهجت  ندبلاب و ال  دهجت  ةالصلا  اذاف  ءرملا  لامعا  یف  ترظن  لاق  دیز  نب  رباج  نع  ناهّدلا  حلاص  نع  عیبرلا  نب  دایز  انث  دیعس  نب 

یبأ تنب  بنیز  نع  مالـسلا  دبع  نب  دّـمحم  انربخا  هلک  کلذ  نم  لضفا  جـحلا  نا  تیارف  ندـبلا  لاملا و  دـهجب  جـحلا  مایّـصلا و  کلذـک 
نع دواد  نع  رهسم  نب  یلع  انث  دیوس  انث  یسخرسلا  دیبل  وبا  انث  ریشب  نب  دمحم  انث  بیدالا  دیعس  وبا  انا  يریـشقلا  نب  معنملا  دبع  انا  مسقلا 

دوراجلا نع  نیریس  نبا  نع  بعشا  نع  یلع  ان  هب  هتوبنب و  يأ  قحساب  هانرـشب  هلوق و  قاحـسا و  حبذلا  بحاص  لاق  سابع  نبا  نع  ۀمرکع 
تیتا لاق  يدبعلا 

631 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هب معن و  لاق  ةرخآلا  یف  هَّللا  ینبذعی  کنید ال  یف  تلخد  ینید و  تکرت  نا  ینا  نید و  یلع  ینا  تلقف  هعیابا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 

هب رفاک و  الا  هلاتق  یف  کشی  ام  لاقف  یلع  لاتق  نع  رباج  لئس  لاق  دعجلا  یبأ  نب  دیبع  نع  نامیلس  نب  میحرلا  دبع  انث 
دارأ نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  یلع  نع  یحبانـصلا  نع  لـیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  اـنث 

ۀنیدملا باب  تایلف  ۀنیدملا 
ناینبلا لصالا و  بیرلا  نم  علاقلا  ناودعلا  غیزلا و  راثآ  یحاملا  نایبتلا * کلذ  بغ  و  نایبلا * اذه  دعب  و  نازیملا * یف  یبهذلا  مالک  یهتنا 

رورغلا و هب  ماهتسا  و  نار * عبطلا و  هبلق  یلع  بلغ  نم  الا  نأشلا * اذه  ءاملع  دنع  لوبقملا  ناکملا * یلعلا  ثیدحلا  اذه  حدق  یلا  دلخی  ال 
حدـق تبـسن  سپ  يرزجلا  نیدـلا  سمـش  اـما  نارینلا * یظل  یلا  دوقی  و  نمحرلا * طخـس  ثروی  اـمع  مصاـعلا  هَّللا  و  ناطیّـشلا * هاوهتـسا 
باتک هک  یـسک  ره  رب  هچ  تسارتفا  بذـک و  نیع  اطخ و  لطاب و  تحب  هکلب  افج  روج و  ادـتعا و  ملظ و  لامک  واب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح 

یف سمشلاک  هدیـسر  نآ  تالمج  ظافلا و  تالولدمب  هدید و  تریـصب  رظنب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا 
تابثاب باتک  نا  رد  يرزج  نیدلا  سمش  همالع  هک  تسراکشا  حضاو و  راهنلا  ۀعبار 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
دیاب فیرش  ثیدح  نیاب  قلعتم  يرزج  همالع  تادافا  الاح  هدیدرگ  یغبنی  امک  نآ  قیقحت  ماربا و  قیدصت و  ناعذاب و  هدیدرگ و  فرـشم 

ینـسا رد  يرزج  همالع  دـیزگ  دـیاب  بصعتلا  میظع  بطاـخم  هشهدـم  تارج  هشحوم و  تراـسج  زا  بجعت  نادـندب  ریحت  تسد  دـینش و 
هتفگ بلاط  یبأ  نب  یلع ع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاطملا 

ناهبـصا نم  هباتک  یف  دّمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  انربخا  دحاولا  دبع  نب  دـمحا  نب  یلع  نع  هیلع  ةءارق  لاله  نب  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا 
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یناجرجلا دـمحا  نب  دـمحم  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  یحبانـصلا  نع  لیهک  نب  ۀملـس  نع  کیرـش  انربخا  رحب  نب  دیمحلا  دبع  انربخا  نایفـس  نب  نسحلا  انربخا 

یمورلا نب  دمحم  انثدح  یسوم  نب  لیعامـسا  نع  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
یلع نع  یحبانصلا  نع  ۀلفغ  نب  دیوس  نع  لیهک  نب  ۀملس  نع  کیرش  انثدح 

ریغ تاقثلا  نم  دحاو  نع  ثیدحلا  اذه  فرعی  لاق و ال  یحبانصلا  نع  هیف  اورکذی  مل  کیرـش و  نع  مهـضعب  هاور  بیرغ و  ثیدح  لاق  و 
ۀتابن و نب  غبصالا  هاور  دیوس و  نع  هیف  رکذی  مل  ۀملـس و  نع  کیرـش  نع  مهـضعب  هاور  تلق و  یهتنا  سابع  نبا  نع  بابلا  یف  کیرش و 

هوحن و یلع  نع  ثراحلا 
ۀنیدم انا  هظفل  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  سابع  نبا  نع  دهاجم  قیرط  نم  مکاحلا  هاور 

632 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهباب نم  اهتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و 

نم اضیا  هاور  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 

بقانم ینـسا  نم  نسح  ّحص و  رتاوت و  اّمم  ةدنـسم  ثیداحا  هذهف  دعب  هتفگ و  ةالـص  دمح و  دـعب  بلاطملا  ینـسا  ردـص  رد  يرزج  زین  و 
ههجو و یلاعت  هَّللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نینمؤملا  ریما  بلاـغ  ینب  ثیل  بئاـجعلا  رهظم  بئاـتکلا و  قرفم  بلاـغلا  دـسالا 
ۀبحصلا و نآرقلا و  نم  هیلإ  حیحص  دانسا  یلعاب  هثیدحت و  هتیاور و  نم  تالـصتمب  هثیدح و  نم  تالـسلسمب  اهتفدرا  هاضرا  هنع و  یـضر 

تلق هتفگ  بقانم  ثیداحا  نا ؟؟؟ رد  زین  هیدـل و  انبرقی  کلذ و  یلع  انبیثی  نا  یلاعت  هَّللا  لأسن  هیلع  ۀـیالولا  لـها  اـهیف  دـمتعا  یّتلا  ۀـقرخلا 
یلا ۀبـسنلاب  مالکلا  لاطل  هقحب  کلذ  ءاصقتـسال  انبهذ  ول  ۀلیمجلا و  هنـساحم  ۀلیلجلا و  هبقانم  یلا  ۀبـسنلاب  رثک  نم  ّلق  رحب و  نم  رزن  اذهف 
نیا هظحالم  زا  باوّصلل  قفوملا  هَّللا  کلذ و  نم  انغلب  ام  هیف  بعوتسن  باتکب  کلذ  دارفا  رـسیی  نا  یلاعت  هَّللا  نم  وجرت  نکل  ماقملا و  اذه 

ریز ات  دییـشت و  دوخ  تادافاب  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـح  ریرحن  يرزج  همالع  هک  تسرینتـسم  نیبتـسم و  ریبخ  نعمم  ریـصب و  رظان  رب  تارابع 
هکنآ لوا  هجو  دنچب  هدومن 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
دیشم دیؤم و  هک  ار 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
يذمرت ندرک  تیاور  هکنآ  مود  هدومن  تیاور  دوخ  لصتم  دنسب  دشابیم 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
رگید قیرطب  کیرـش  زا  ثیدـح  نیا  هک  هدومرف  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  نیاب  قلعتم  يذـمرت  مالک  لقنب  هکنآ  موس  هدـیناسر  تابثاب  زین  ار 
سابع نبا  زا  ۀمکحلا  راد  انا  ثیدح  هک  هدومن  حـضاو  مهنیا  يذـمرت  مالک  لقنب  هکنآ  مراهچ  هدـش  لوقنم  زین  یمورلا  نبا  قیرط  ياروام 

رهاظ ناعما  بابرا  رب  دیوس  نع  هیف  رکذی  مل  ۀملس و  نع  کیرـش  نع  مهـضعب  هاور  تلق و  دوخ  مالکب  يرزج  هکنآ  مجنپ  تسروثام  زین 
هک هدومن 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هک هدومن  هدافا  هکنآ  مشش  هدیدرگ  لوقنم  زین  هروکذم  دیناسا  رب  هوالع  رگید  دنسب 

ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
هکنیا هب  هدومن  حیرصت  هکنآ  متفه  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  زین  غبصا  ار 
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ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 
ملعلا ۀنیدم  ثیدح  دوخ  تادافا  همه  نیا  دعب  يرزج  همالع  هکنآ  متـشه  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  زین  ثراح  ار 
ینعی نیخیش  جارخا  مدع  هکنآ  مهد  هدومن  رهاظ  مکاح  صنب  زین  نا  دانسا  تحـص  هکنآ  مهن  هدومرف  لقن  مکاح  زا  سابع  نبا  تیاورب  ار 
نکیل دوب  ملسم  يراخب و  طرش  رب  هچ  رگا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هک  هدومرف  رهاظ  هدافا  نیا  لقنب  هدرک و  لقن  مکاح  زا  زین  ملسم  يراخب و 

ار ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  هکنآ  مهدزای  دندومن  ریراحن  نیدقان  رییعت  دیدنت و  هضرع  ار  نتشیوخ  دندومرفن و  فرش  زارحا  نآ  تیاورب  ناشیا 
نآ دیطوت  دییشت و  لامک  رد  هدومرف  لقن  مکاح  زا  زین  رباج  تیاورب 

633 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دـشابیم و نسح  ای  حیحـص  ای  رتاوتم  ای  هک  هتـسناد  یثیداحا  هلمج  زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يرزج  همـالع  دوخ  هکنآ  مهدزاود  هدوزفا 

هتـشاد قافتا  مکاح  لوق  اب  ثیدـح  نیا  باب  رد  وا  لوق  هک  تسنآ  رهاظ  هدرک  لقن  بقعت  الب  نآ  حیحـصت  مکاح  زا  يرزج  همـالع  نوچ 
هکنآ مهدراهچ  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقاـنم  يانـسا  زا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يرزج  همـالع  هکنآ  مهدزیـس  دـشاب 

هک تسرهاظ  هدیدرگ و  ملاع  دنوادخ  زا  تبرق  باوث و  بلاط  باتک  نیرد  نآ  لاثما  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  عمجب  يرزج  هک  دش  حـضاو 
نآ جرد  زگره  نئاملا  یلباکلا  نئاشلا و  بطاخملا  معز  وه  امک  دوبیم  تاعوضوم  هلمج  زا  وا  دزن  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  رگا  هّللاب  ذاـیعلا 

ببـس بیذاـکا  تاـعوضوم و  جاردا  هک  اریز  درکیمن  برق  باوث و  بلط  تسنآ  رب  لـماش  هک  یباـتک  عمجب  دومرفیمن و  باـتک  نیرد 
رگیدب تبسن  ار  نآ  لاثما  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  يرزج  همالع  هک  دش  حضاو  هکنآ  مهدزناپ  بیرقت  تباثا و  بجوم  هن  تسبیذعت  دیعبت و 

هک حوضولا  لک  تسحـضاو  دـنادیم و  رثک  نم  لق  رحب و  نم  رزن  لثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلیمج  نساحم  هلیلج و  بقاـنم 
الضف درمـشیمن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  زا  ار  نآ  زگره  دوبیم  عوضوم  يرزج  دزن  هّللاب  اذایع  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  رگا 

بختنم دوخ  باتک  رد  جرد  يارب  هدرکن  رکذ  هک  بقانم  لئاضف و  رگید  هلمج  زا  ار  نآ  دـنادب و  فینـصت  رد  جرد  لـباق  ار  نآ  هک  نیزا 
نآ ياعدا  وا  يارب  شترـضح  عایـشا  عابتا و  هک  هعـصان  تاکلم  هعراب و  تالامک  همه  نآ  اب  راـبتالاو  بطاـخم  ناـسچ  هاـبجع  اوف  دـیامن 
همه نیزا  دـنرامگیمرب  ناش  موعزم  بیوصت  رب  تمه  دوخ  زیگناقیهفت  تالمج  زیمآقلذـحت و  تاملکب  زین  بحاـصهاش  دوخ  دـنراد و 

همکحم تادیؤم  همربم و  هوجو  نیدنچب  هک  ار  يرزج  همالع  لثم  هدومن  رظن  عطق  رـصب و  ّضغ  بلاطملا  ینـسا  تارابع  برام  دـصاقم و 
باکترا رد  دنیامنیم و  او  فیرـش  ثیدح  نیا  عضوب  لئاق  اباحمیب  تسا  هدومرف  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دیدست  دـیطوت و  دییـشت و  دـییات و 
کلاهتلاب امدق  فرع  دقف  فیرط  عیدبب و  هنم  اذه  سیل  دیابریم و  حاجـس  هملیـسم و  لاثما  زا  قبـسلا  بصق  حاوب  بذـک  حارـص و  تهب 

بئاجع زا  فیحی و  قحلا و  یلع  هغیزل  يدـتعی  نم  لک  يزاـجملا  وه  فیفلتلا و  هعیدـخت و  نع  مصاـعلا  هَّللا  فیرحتلا و  ءارتفـالا و  یلع 
اب هتـسناد و  ثیدح  نیا  عضوب  لئاق  ار  يرزج  همالع  هدوب  دوخ  تقو  یقهیب  بطاخم  هدافا  بسح  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانث  یـضاق  هک  تسنآ 
هک تستمینغ  سب  نکیل  هتخادـناین  يرزج  همالع  بلاطملا  ینـسا  باتک  هیلاع  تاداجا  هیلاغ و  تادافا  رب  يرظن  ندوب  تقو  یقهیب  فصو 

هتـشارفا دیقنت  قیقحت و  تیار  نآ  ندومن  دودرم  دورطمب و  هتـشادن  ملـسم  لوبقم و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  حرج  حدـق و  روکذـم  یـضاق 
نیا تحصب  مکح  دهاوش  ترثک  ببسب  هک  ینعم  نیا  هدافاب  ایناث  هدوزفا و  نآ  ینابم  دییـشت  رد  رجح  نبا  همالع  قیقحت  لقنب  الوا  هچنانچ 

هدومرف حئال  حضاو و  نیتنعتم  تاملک  ناوه  نهو و  تیاهن  درک  ناوتیم  ثیدح 
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نابتـسا رفـسا و  اذإ  حبّـصلاک  نارتقا  تناتم  نایب  نیزا  هلمجلاب  لیـصفتلاب  رکذ  یلع  کنم  نکیلف  لیلجلا  هَّللا  نوعب  قبـس  اـمیف  تیرد  اـمک 
فالسا زا  هعیظف  هفئاز  تاملک  هعینـش و  هغئاز  لاوقا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تینوعطم  تابثا  رد  بحاصهاش  هچنآ  هک  دیدرگ  نایع  حضاو و 

همربم تادافا  بسحب  دسریم  مه  توبث  ضرعمب  رگا  نآ  زا  يرطـش  تستحب و  ءارتفا  ضحم و  لطاب  نا  زا  یـضعب  دناهدومن  لقن  شیوخ 
دـشابیم لزان  طوبه  طوقـس و  بتارم  ياصقاب  لطاع و  دادس  قدص و  هیلح  زا  رابک  نیققحم  رابخا و  نیدقنم  رگید  همکحم  تاقیقحت  و 
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ياوس نآ  رکذ  رد  تسین و  یلـصاح  دوخ  فالـسا  دوخ و  حاـضتفا  زج  هنوعطم  هفیخـس  تاـماط  هنوهوم و  هیهاو  لاوقا  نینچ  نیا  لـقنب  و 
مالک توبث ال  مات و  ققحت  هبترمب  مهنیا  قحال  قباس و  نایب  زا  کلذـعم  هن و  یلئاط  تاحـضاو  راکنا  تاتباث و  دـحج  رد  كاـمهنا  راـهظا 
داقن دزن  دشاب  هک  یـسک  ره  زا  نآ  حدق  هک  تسدطؤم  مربم و  دیـشم و  صوصرم و  يدـحب  فینم  ربخ  فیرـش و  ثیدـح  نیا  هک  دیـسر 

ریوشت لیجخت و  رییعت و  دیدنت و  هیام  هتخادرپ  نا  رکذب  بحاصهاش  هک  یتاوفه  رب  هوالع  سپ  تسین  تافتلا  لافتحا و  لباق  زگره  تابثا 
ضعب لالخ  رد  دادل  باحـصا  نیقدـشتم  دانع و  بابرا  نیتنعتم  ضعب  زا  هک  یتاملک  دـناهتخاس  ایهم  دوخ  ریراحن  ياربک  فالـسا و  يارب 
رودص توبث و  ضرف  رب  هدش  لوقنم  يوانم  ریدـقلا  ضیف  يراق و  یلع  الم  ةاقرم  یطویـس و  هرثتنم  ررد  ترابع  لثم  لقنلا  ۀـفلاس  تارابع 
رورغم عودخم و  تاماط  نا  هابشا  تاهرت و  نآ  لاثماب  ریبخ  دقان  ریصب و  لقاع  چیه  هک  تسبآ  ربق  شقن  لثم  بارس و  عمل  زین  ناشیزا  نآ 
مازحنا داسف و  نالطبب و  یپ  يوانم  همالع  يراق و  یلع  الم  یطویـس و  همالع  لثم  نآ  نیلقان  دوخ  هک  تساج  نیمه  زا  دیدرگ و  دـهاوخن 

نیمربم و نیتبثم و  هیفاو  تادییـشت  هیفاک و  تادیدست  هقیـشر و  تانییبت  هقینا و  تاقیقحت  رکذـب  نآ  ّدر  بقعت و  قیرط  هدرب  نآ  دادـهنا  و 
رگید هنیزر  تادافا  صوصخ  هنیتم و  تاملک  صوصنب  نآ  تیدورطم  تیدودرم و  دناهدرپس و  فیرش  ثیدح  نیا  نیمکحم  نیفـصحم و 

اذه نع  لدـعت  نیدـئاحلا و ال  نیدـعبملا  نیلهاذـلا  نم  نکت  الف  قبـس  امک  تسحئال  حـضاو و  زین  هینـس  نیدـقنم  رابحا  نیققحم و  مالعا 
نیدحاجلا فنا  مغر  یلع  هراثم  ّزع  يذلا  نیتملا  فیصحلا  ثیدحلا 

هعوضوم ثیداحا  نیاب  کسمتب  بطاخم  لوق  باوج 

لیلد ناشیا  مازلا  ماقم  رد  دـناهدرک  جراخ  جاجتحا  کسمت و  هرئاد  زا  ار  نآ  تنـس  لـها  هک  هعوضوم  ثیداـحا  نیاـب  کـسمت  سپ  هلوق 
جاتنالا دـساف  مـالک  جادـخلا و  حـضاو  لوق  نیرد  جاـجللا  میظع  جاـجوعالا  ریثک  بطاـخم  لوقا  هعیـش  ءاـملع  يدنمـشناد  رب  تسحیرص 

دادللا ریثک  نیرباکم  هقیرط  دانعلا و  میظع  نیتهابم  هویـش  هدیدرگ  عیظف  تهب  عینـش و  روز  میـسج و  بذک  میظع و  کفا  بکترم  شیوخ 
نیرد هقباس و  تادلجم  رد  هینـس  رابک  داقن  رابحا و  ياملع  تادافا  بسح  هک  هقینا  تانییبت  صحفتم  هقیـشر و  تانایب  عبتتم  رب  هدیزگرب و 

مالعا ظافح  قیقحت  بسح  هک  تسیثیداحا  نآ  لاثما  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  هک  تسروهظ  حوضو و  لامک  رد  هدش  روکذم  دلجم 
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دشابیم و جاجتحا  کسمت و  لباق  انیقی  تسا و  هدطوم  هتباث  رابخا  هدیـشم و  هحیحـص  ثیداحا  هلمج  زا  تنـس  لها  مارک  تابثا  دـیقنت  و 
ماصخ و مازلا  ماقم  رد  ار  ثیداحا  نیا  هعیـش  ءاملع  ندروا  دـشاپیم و  یغبنی  امک  راـکنا  دوحج و  باـبرا  سؤر  رب  راـع  تلذـم و  كاـخ 

دزن ماکحتـسا و  تناصح و  لامک  ماربا و  تفاصح و  تیاهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لصف  الب  تفالخ  نیرکنم  ماحفا  لـحم 
رد ناشنأش  ومـس  حیحـص  ناهرب  مالک و  هرظانم و  ملع  رد  مارک  ّقح  لها  ياملع  ناکم  ولع  حیرـص  لیلد  ماهفا  باحـصا  مالحا و  باـبرا 

بحاصهاش سوکرم  عیظفت  سوکعم و  عیرقت  سوکعم و  عینـشت  سوسف و  هیرخـس و  ياج  هکنآ  هن  تسماـئل  نیرکنم  تیکـست  تیکبت و 
نیا صوصخلاب  ثیداحا  رگید  زا  رظن  عطق  هک  ینیبیمن  رگم  دشاب  هدوب  ماعنالاک  ماوع  ماما  هودـق و  نآ  ماشغا  عابتا  رگید  ماقملا و  میظع 

ینعا فیرش  ثیدح 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

ددع هدیورگ و  نآ  جاردا  رکذ و  جارخا و  تیاورب و  هینس  نیثدحم  ظاقیا  مخافا  نیدنـسم و  ظافح  مظاعا  زا  ریفغ  مج  هک  هدیـسر  هبترمب 
تناتم تنازر و  لامک  رهظم  هدرک  رکذ  مزج  متح و  غیـصب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ناش  مارتحالا  يوذ  ياربخ  ماقمیلاع و  ياربک  زا  ریثک 

ماوقا هدومرف و  نشور  حـضاو و  ار  نآ  تحـص  دوخ  تاداـفاب  نیققحم  قابـس  نیدـقنم و  قاذـح  زا  هدـیدس  تاـعامج  دـناهدیدرگ و  نآ 
يدحب فینم  ربخ  نیا  رکذ  ام  رب  هوالع  دناهدومن و  نیبم  حئال و  نآ  ندوب  نسح  قیقدت  رـس و  باحـصا  قیقحت و  دقن و  بابرا  زا  هدـیدع 

نآب هینیقی  دـصاقم  هینید و  بلاطم  رد  هینـس  ماخف  نیققحم  ماظع و  ءاملع  زا  يرایـسب  هک  تسجاجتحا  کـسمت و  لـباق  ققحتم و  تباـث و 
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رد یتفلا  نیز  رد  یمصاع  همالع  هک  يدینش  اقباس  دناهدومن  حضتم  نیبتم و  تفـصن  بابرا  رب  نآ  ققحت  توبث و  لامک  هدومرف  لالدتـسا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تمکح  ملع و  تابثا  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تاـهباشم  ناـیب 
عیمج امهب  قافف  ۀمکحلا  ملعلاب و  لّضف  هیلع  هَّللا  ناوضر  یضترملا  کلذک  هتفگ و  هچنانچ  هدومن  فیرـش  ثیدح  نیاب  جاجتحا  مالـسلا 
ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  لاق  ثیح  امهب  مالسلا  هیلع  لوسّرلا  هفصو  کلذل  نیعمجا و  مهنع  هَّللا  یـضر  نیـضاملا  ءافلخلا  الخدم  ۀّمالا 

رکذ و 
نب هَّللا  دبع  اذاف  ةادغلاب  هیلع  ترکبف  ۀملس  مأ  تیب  یف  ۀلیل  تاذ  ناک  هیلع  هَّللا  یلص  ّیبنلا  ّنا  هیلع  هَّللا  ناوضر  یضترملا  نع  ثیدحلا  یف 
معن لّوا  ام  یلع  ای  مالسلا  هیلع  ّیبنلا  لاقف  هراسی  نع  سابع  نبا  هنیمی و  نع  ّیلع  دجسملا و  یلا  هیلع  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  جرخف  بابلاب  سابع 
لاق اهوصحت  هَّللا ال  ۀـمعن  اودـعت  نا  تلق و  لاق  اذ  ام  مث  لاق  هسفن  ینفرع  نا  لاق  اذ  ام  مث  لاـق  یقلخ  نسحاـف  ینقلخ  نا  لاـق  کـیلع  هَّللا 

ۀمکح املع و  تئلم  یلع ع  ای  لاق  یفتک و  یلع  هدی  هیلع  هَّللا  یلص  ّیبنلا  برضف 
کلذل و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هیلع  هَّللا  یلص  ّیبنلا  لاق 
ثیدحب لالدتـسا  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاهباشم  رکذ  رد  یتفلا  نیز  رد  یمـصاع  همالع  زین  و 

یف هانرکذ  امک  باطخلا  لصف  نم  یتوا  هیلع  هَّللا  ناوضر  یضترملا  کلذکف  هتفگ  هچنانچ  هدومرف  ملعلا  ۀنیدم 
636 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینعم
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مالسلا  هیلع  هلوق 

هدرک لالدتسا  فیرش  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءامسا  نایب  رد  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  همالع  زین  هئاضق و  لصف  یف  و 
ناب ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسیئامـسا  هلمج  زا  ملعلا  ۀنیدم  باب  هکنیرب 

جاجتحا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  ترازغ  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  همالع  هدومرف و  یمـسم 
هدومن و ملع  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناکم  ولع  رب  جاجتحا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  اب  ابفلا  باتک  رد  يولب  جاجحلا  وبا  هدرک و 

نینمؤملا ریما  بانج  هکنیا  رب  هدومن  لالدتـسا  فیرـش  ثیدح  نیاب  نوصملا  رهوجلا  نونکملا و  ّردـلا  باتک  رد  یبرعلا  نبا  نیدـلا  ییحم 
هنع لقن  ام  یلع  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هتفای  ثاریمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  فورح  ملع  مالـسلا  هیلع 

ةراشالا هیلإ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اندّیس  نم  فورحلا  ملع  ثرو  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  مامالا  هتفگ و  عیبانیلا  یف  یخلبلا 
بابلاب هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

ریما بانج  هک  هدافا  نیرب  هدومن  جاجتحا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  مظنملا  ردـلا  باتک  رد  یعفاشلا  ۀـحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  همـالع  و 
اذـه یف  ترکذ  دـق  هتفگ و  عیبانیلا  یف  یخلبلا  هنع  لقن  ام  یلع  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ  هدوب  نونکم  ملع  ملاـع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

موجنلا حیباصم  مولعلا و  حیتافم  نم  ردصم  ۀئامعبس  فلا و  وه  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مامالا  رفج  باوّصلاب  قطاّنلا  باتکلا 
ملقلا حوللا و  حاتفم  لبق  ۀیفوصلا و  دنع  ردقلا  ءاضقلا و  حول  نع  ةرابع  وه  عماللا و  رونلا  عماجلا و  رفجلاب  فورحلا  ءاملع  دنع  فورعملا 

وه ربنملا و  یلع  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  مامالا  هرکذ  امهدـحا  نالیلج  ناباتک  امه  یندـللا و  ملعلا  حاتفم  لیق  ردـقلا و  ءاـضقلا و  ّرـس  لـبق  و 
نونکملا ملعلا  اذه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هرسا  رخآلا  نایبلا و  ۀبطخب  یّمسملا  وه  هنایب و  یتایـس  ام  یلع  ۀفوکلاب  بطخی  مئاق 

هیلإ راشملا  وه 
مدآ رفس  ۀقیرط  یلع  ۀقرفم  افورح  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  مامالا  هبتکف  هنیودتب  هرما  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 

رفج یف  مالسلا  هیلع 
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ام نیلوالل و  يرج  ام  هیف  ۀعماجلا و  رفجلا و  لیق  عماللا و  رونلا  عماجلا و  رفجلاب  ساّنلا  نیب  رهتشا  ریعبلا و  دلج  نم  عنـص  دق  قر  یف  ینعی 
رفج و ملعب  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  صاصتخا  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  مظنملا  ردـلا  باتک  رد  هحلط  نبا  همـالع  زین  نیرخـآلل و  يرجی 

هدومن لالدتـسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  هنیدـملا  باـب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ندوب  هنیدـم 
بابرال حـئاول  راهظا  رخافلا  زمرلا  رهابلا و  ّرـسلا  اذـه  نم  ضرغلا  هتفگ و  عیبانیلا  یف  یخلبلا  هنع  لقن  ام  یلع  روکذـم  باـتک  رد  هچناـنچ 

یتوسان هّسمی  ۀنیدملا ال  باوبال  ۀحتافلا  ۀمیسجلا  مولعلا  نم  هنال  قوذلا 
637 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتنیدم ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  يذلا  ملعلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  لآ  هب  صخ  يّذلا  ملعلا  وه  اذه  یتوهال و  الا  هب  رظنی  و ال 
ثیدـحب جاجتحا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  نیطب  عزنا  نییبت  ماقم  رد  لوئـسلا  بلاطم  رد  هحلط  نبا  همالع  زین  اهباب و  ّیلع  و 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  ملع و  رفوت  هلدا  نمض  رد  لوئـسلا  بلاطم  رد  هحلط  نبا  همالع  زین  قبـس و  امک  هدومن  ملعلا  ۀنیدم 
همالع اقباس و  تیرد  امک  هتسناد  دقتعم  ۀحص و  ۀحجار  اددج و  ۀحضاو  ثیداحا  هلمج  زا  ار  نآ  هدومرف و  کسمت  فیرـش  ثیدح  نیاب 

هدومرف دوهجم  لذب  نآ  ماربا  تابثا و  رد  هدومن و  دوقعم  نآ  يارب  صاخ  یباب  هکنیرب  هوالع  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دـمحم 
ضایرلا باتک  رد  يربط  نیدلا  بحم  هدرک و  یغب  لها  لاتق  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلوا  رب  لالدتسا  فیرـش  ثیدح  نیاب 

ار نآ  زین  یبقعلا  رئاخذ  رد  هدینادرگ و  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  بابب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  لیلد  ار  هنیدم  ثیدح  ةرضنلا 
جاجتحا ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  هیضراف  هیئات  هدیصق  حرش  رد  یناغرف  نیدلا  دیعـس  همالع  هتـسناد و  ملعلا  ۀنیدم  باب  بانج  نآ  ندوب  دهاش 
دـشابیم نینمؤملا  ریما  باـنج  هصح  ناـیب  حـضواب  میرک  باـتک  میظع و  مـالک  تالـضعم  فشک  فـشک و  ملع و  هک  ینعمنیرب  هدوـمن 

مهتامارک  رعش  حرشب  روکذم  حرش  رد  هچنانچ 
ۀلیضف ّلک  ثرا  نم  مهّصخ  امب  هب  مهّصخ  ام  ضعب  نم 

نم وه  يذـّلا  میرکلا  باتکلا  میظعلا و  مالکلا  تالـضعم  فشکلا  فشک و  ملعلا و  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀـصح  اّما  هتفگ و 
هلان امب  نایب  حضواب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتازجعم  صخا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
و

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوقب 
نینمؤملا ریما  بانجب  ملع  ندیسر  لیلد  ار  هنیدم  ثیدح  هیئات  هدیصق  یـسراف  حرـش  رد  یناغرف  زین  یـصحت و  دعت و ال  رخأ ال  لئاضف  عم 

رعش حرش  رد  هچنانچ  هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  ثاریم  روطب  مالسلا  هیلع 
ۀّیصولاب هلان  ملعی  ّیلع  الکشم  ناک  ام  لیواّتلاب  حضوا  و 

هباحـص زا  وا  ریغ  رب  ثیدح  نارق و  دارم  ینعم و  زا  دوب  هدیـشوپ  لکـشم و  هچنآ  لیواتب  یلع ع  درک  نشور  ادیپ و  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع 
هک یملعب  دوب  هتـشگ  ضرعتم  ار  تالکـشم  نآ  ریـسفت  نایب  هکنآب  رمع  کلهل  یلع  الول  تسا  هتفگ  ضرعم  نا  رد  هچنانچ  رمع  اصوصخ 

دوب هدومرف  يو  تهج  زا  هک  یتیصوب  یفطصم  زا  دوب  هدیسر  ثاریمب  يوب 
یتیب لهأ  یف  هَّللا  مکرکذا  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا 

هدومرف زاب  راب و  هس 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

تفگ هچنآب  و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
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ریما بانج  هکنیرب  هدومن  جاجتحا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  هیـضراف  هیرمخ  هدیـصق  حرـش  قاوذالا  براـشم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  یهتنا و 
دمحم نیدلا  ماما  تسلاصو و  لالز  درومب  لاما  یفایف  ناشطعتم  لصوم  لالجلا و  وذ  ّتبحم  بارـش  سوؤک  یقاس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ۀعبرألا هئافلخ  ّیبّنلا و  ءامسا  باتک  رد  یجیالا  يورجهلا 
638 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب وبا  نیدـلا  نیز  تسمالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يامـسا  زا  ملعلا  ۀـنیدم  باـب  هکنآ  رب  هدرک  لالدتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیاـب 
ءاملعلا کلم  هدروآ و  تمکح  ملع و  دیزمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  صاصتخا  دـییات  لحم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یفاوخ 
جاجتحا لالدتـسا و  نیرتفم  ضعب  يارتفا  نالطب  راهظا  يارب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  يادؤمب  ادعـسلا  ۀـیاده  رد  يدابآتلود  نیدـلا  باهش 

سابع تثارو  مدـع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تثارو  تاـبثا  ضرعم  رد  فیرـش  ثیدـح  نیاـب  ءادعـسلا  ۀـیاده  رد  زین  هدومن و 
بانج هکنآ  هب  هدومن  لالدتسا  فیرـش  ثیدح  نیاب  نآ  رـشع  سماخ  باب  رد  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  هدرک و  کسمت 
بانج يامسا  زا  ملعلا  ۀنیدم  باب  ندوب  رب  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  زین  تسملع و  هنیدم  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
بانج ردص  زا  مولع  راحب  رجفت  نایب  رد  همهم  لوصف  رد  یکلاملا  غابـصلا  نب  نیدلا  رون  هدرک و  جاجتحا  ناب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
فیرش ثیدح  نیاب  فراعملا  ةرد  رد  یماطـسب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  هدومن و  کسمت  فیرـش  ثیدح  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هدیدرگ و مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  فورح  رارسا  ملع  ثراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  رب  هدومن  لالدتسا 
تیبرقا رب  لالدتسا  جاجتحا و  ضرعمب  ار  فینم  ثیدح  نیا  زار  نشلگ  حرش  زاجعالا  حیتافم  رد  یجهاللا  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمش 
ۀـضور رد  یفـشاکلا  یلع  نب  نیـسح  هدروآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

نیا دوخ  لطابلا  باتک  رد  ناهبزور  نب  لضف  هدرک و  کسمت  نیتم  ثیدح  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  حدم  رد  ءادهـشلا 
هدینادرگ و فراعم  مولع و  رب  عالطا  عئاقو و  هبوجا  راضحتـسا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ملع  روفو  لیلد  ار  فیرـش  ثیدـح 

نابلاط هکنیرب  هدومن  لالدتسا  فیرش  ثیدح  نیاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  بوسنم  ناوید  حرـش  حتاوف  رد  يذبیم  نیدلا  لامک 
نب دمحم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نطوم  توکلم  نطابب  دنـشاب  هجوتم  هک  تسبجاو  ار  نافرع  قیحر  نابراش  ناقیا و  قیرط 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامسا  زا  ملعلا  ۀنیدم  ندوب  لیلد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  داشرلا  يدهلا و  لبـس  رد  یماش  فسوی 

رعش حرش  رد  هیزمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  هدینادرگ و  ملس  و 
ءاجهلا هنع  نابا  فورح  نع  مولع  نم  هتایآ  تنابا  مک 

هلا و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  زا  نارق  ملع  مظعم  ثراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیرب  هدومن  لالدتسا  ثیدح  نیاب 
رعش حرشب  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  زین  هدش و  ملس 

ءارزولا دعست  لهالا  نم  یلاعملا و  یف  همع  نبا  ریزو  و 
ملعلا ۀنیدم  ثیدـحب  مولعب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ندومرف  دادـما  نایب  رد 

رجح نبا  زین  هدیدرگ و  کسمتم 
639 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رعش حرش  رد  هیکم  حنم  رد  یکم 
ءاطغ هیلع  ام  سمشلا  وه  لب  انیقی  ءاطغلا  فشک  هدزی  مل 

رـصاق هک  يزیچب  موـلع  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هدوـمرف  صتخم  هناحبـس  هَّللا  هکنیا  رب  هدـینادرگ  لـیلد  ار  فیرـش  ثیدـح  نـیا 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تیملعا  لـیلد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ناـنجلا  ریهطت  رد  یکم  رجح  نبا  زین  تاراـبع و  نا  زا  دوـشیم 

هدرک و لالدتسا  فیرش  ثیدح  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  حدم  رد  بابحالا  ۀضور  رد  ثدحم  نیدلا  لامج  هدومناو و 
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رد يزیزع  یلع  هدومن و  جاجتحا  فینم  ثیدح  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملع  روفو  رب  راربالا  ةرکذت  رد  يراخب  دمحم  دیس 
هک یسک  لضفب  ار  مدرم  دهد  ربخ  هکنیا  ملاع  يارب  تسراوازس  هکنیرب  هدومن  جاجتحا  فیرش  ثیدح  نیاب  ریغص  عماج  حرش  رینم  جارس 

لیلد ار  فیرش  ثیدح  نیا  هینـسلا  بلاطملا  ریـسیت  رد  یـسلماربش  نیدلا  رون  دنیامن و  ملع  ذخا  وزا  مدرم  هک  ات  ار  وا  لضف  تسا  هتخانش 
رد يدرکلا  نسحلا  نب  میهاربا  دـشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  يامـسا  زا  ملعلا  ۀـنیدم  هکنیا  رب  هدـینادرگ 
رد يدرکلا  نامیلـس  نب  لیعامـسا  هتـسناد و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  لیلد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ساربن 

باتک رد  هچنانچ  هدومن  جاجتحا  اطخ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يایلع  تحاس  تئارب  رب  فیرش  ثیدح  نیاب  رظنلا  ءالج  باتک 
ءالجا ضعب  نع  ۀـیثیدحلا  هاواتف  یف  هَّللا  همحر  یمتیهلا  رجح  نبا  هیقفلا  هرکذ  ام  اهتلمج  نم  ءایـشاب و  ۀـیمیت  نبا  داز  دـق  هتفگ و  روکذـم 

یلع اندیـس  نا  تاطلغ و  يأ  تاطلغ و  هل  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  اندیـس  نا  ۀـیحلاّصلاب  لبجلا  عماـج  ربنم  یلع  وه  لوقی و  هعمـس  ّهنا  هرـصع 
امهنع هَّللا  یـضر  یلع  رمع و  أطخا  اذإ  باوصلا  کل  لصحی  نیا  نم  يرعـش  تیل  اـیف  ناـکم  ۀـئامثالث  نم  رثکا  یف  أـطخا  هنع  هَّللا  یـضر 

اّما کمعزب 
خلا اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یلع  اندیس  قح  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لوق  تعمس 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يامـسا  زا  ملعلا  ۀنیدم  ندوب  تابثا  رد  هیندل  بهاوم  حرـش  رد  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  و 
بانج هکنیرب  هدرک  لالدتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیاب  هیدـمحا  تاحوتف  رد  لـمج  نامیلـس  خیـش  هدومن و  لالدتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیاـب 

رد يداباقنروالا  ینیسحلا  نیدلا  رمق  هدومرف و  دادما  مولعب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
هدومرف توبن  تیب  هیلکب  هراشا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هکنیرب  هدومن  لالدتسا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  نیتمیرکلا  رون 

تسملعلا و باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیرب  هدومن  جاجتحا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدـحب  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  نیدـلا  باهـش  و 
امک دیرم  رکنم  دینع و  دحاج  ناور  هدومن  لالدتـسا  جاجتحا و  فیرـش  ثیدح  نیاب  هینـس  رابحا  ياهبن  رابک و  ياملع  رگید  نیرب  هوالع 

راخ رپ  يداو  رپس  یپ  رابت  الاو  بطاخم  ناسچ  هک  تسباجعتسا  تریح و  ماقم  سپ  دناهدوسرف  یغبنی 
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زا جاجتحا  کسمت و  هرئاد  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تنـس  لها  جارخا  لطاب  ياعداب  هدیدرگ  رانملا  قرـشم  ثیدـح  نیا  راکنا  دوحج و 
زا ار  شیوخ  ماخف  رودـص  مالعا و  لوحف  همه  نیا  هکنآ  رگم  اهلإ  راب  هدـیزرو  حیرـص  یماعت  لفاغت و  دوخ  بهذـم  لـها  رباـکا  تاداـفا 
رد زین  بطاخم  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسنآ  بجع  رب  بجع  دـشاب و  هدرک  روصت  جرام  تعدـب  لها  هفارز  رد  جراخ و  تنـس  لها  هرمز 

سپ الـصفم  قبـس  اـمک  هدومن  کـسمت  ناـب  زین  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هدومرف و  جاـجتحا  لالدتـسا و  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـحب  اـجباج  نینیعلا  ةرق 
لها هرمز  زا  زین  ار  دوخ  دجام  دلاو  هکنآ  ای  دومرف  دنهاوخ  دوخ  هلطاب  يوعد  بیذکت  ایا  ینعم  نیا  كاردا  دعب  بحاصهاش  هک  منادیمن 

نیلئاس ضعب  لاؤس  باوجب  بطاخم  دوخ  هک  تسنآ  همه  زا  بجعا  دوبر و  دـنهاوخ  لـطاب  ترـصن  رد  قبـسلا  بصق  هدومن  جارخا  تنس 
امیف تیرد  امک  هدیزگ  داشرلا  حـضاو  ثیدـح  نیاب  دایقنا  ناعذا و  قیرط  هدـیدرگ  نیتم  ثیدـح  نیاب  جاجتحا  لالدتـسا و  قیرط  کلاس 
نیا تنـس  لها  جارخا  ياعدا  رب  تمه  ّقح  لها  هلباقمب  اج  نیا  رد  بحاصهاش  هک  تسمالحا  بابرا  ریحت  لامک  لـحم  ماـقم  نیا  قبس و 

ضعب باوج  رد  دوخ  دنرادیمنرب و  ریراحن  داقن  تادافا  نیعبتتم  ریگ  راد و  زا  یکاب  دنرامگیم و  جاجتحا  کسمت و  هرئاد  زا  ار  ثیدح 
نیا قح  دنیازفایم و  تریح  رب  تریح  ار  ماهفا  بابرا  بیرغ  ضقانت  بیجع و  تفاهت  نیا  دنیامرفیم و  ناب  لالدتسا  کسمت و  نیدیفتسم 

رد هچنآ  دـیدرگ و  يراج  نابز  رب  قح  فیرـش  ثیدـح  نیاب  جاجتحا  لالدتـسا و  رد  ار  بحاصهاش  یلعی  ولعی و ال  قحلا  دافمب  هک  تس 
ادـمح کلذ  یلع  هّلل  دـمحلا  دیـسر و  بآب  دـش و  لحمـضم  لطاب و  رـسارس  ناشدوخ  همربم  هدافاب  دـندوب  هدرک  ناب  هوفت  هقورـسم  هفحت 

هدید و ار  وا  تاریصقت  هدرک و  فرطرب  يرکون  زا  ار  وا  هک  یـصخش  رکون  اب  دنک  ادیپ  تفرعم  یـصخش  هک  دنام  نادب  نیا  هلوق و  الیزج 
متسین وا  رادهمذ  نم  تسین  يراک  رس و  نم  اب  ار  رکون  نالف  هک  دنادرگ  رهـش  رد  يدانم  هدروآرب  دوخ  هناخ  زا  هدومن  مولعم  ار  وا  تنایخ 
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صخـش نا  زا  هلماـعم  رز  دومن و  نید  هلماـعم  رکوـن  ناـب  هتـسناد  ار  بتارم  همه  نیا  حولهداـس  صخـش  نیا  مرادـن  وا  تـالماعم  هدـهع  و 
زا تایآ  تیبصان  تامـس  تیرورح  تاملک  نیا  لوقا  دوب  دهاوخ  تهافـس  هبترم  لامک  رد  القع  دزن  حولهداس  نیا  داهن  زاغا  نتـساوخرد 

تالحمت و نهوا  تالبعزخ و  رکنا  تارثع و  حـضفا  تاوفه و  عنـشا  تالاحم و  حـبقا  تاماط و  عظفا  تافارخ و  جمـسا  تاهرت و  شحفا 
تاداشرا فافختـسا  ناقیا و  مادغلا  نامیا و  نادقف  نانـش و  یغب و  ناودـع و  بصن و  زج  نآ  أشنم  تستاهوفت و  دـسفا  تابـصعت و  هوشا 

يزیچ رگید  ناولملا  بقاعت  نامرـصالا و  یلاوت  ام  مالـسلا  فالآ  مهیلع  هیلع و  نمحرلا  ءانمأ  لئاضف  لوبق  زا  رابکتـسا  نانم و  دزیا  بیبح 
بالم باط  کسم و  حـفن  اه  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ثیداـحا  مادـخ  باد  ندـید و  رگم  بجعلل  اـی  تسین 

هنجهتسم تافرخزم  نینچنیاب  ار  هرثاکتم  هرفاضتم  قرطب  هیورم  ثیداحا  نیا  بارضا  هرتاوتم و  لب  هضیفتـسم  رابخا  نیا  لاثما  هک  تسنیمه 
تالطب هدساف و 
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هَّللا اّلک و  دـنیامیپ  نآ  نیجهت  نیهوت و  هار  هرئاب  هیورم  تاهیبشت  هرـساخ و  هیزخم  تـالیثمت  وحن  نیاـب  دـنیامن و  یقلت  هدـساک  هعظفتـسم 

کین زین  ناشیا  دنرامگیمنرب  دانع  تتهابم و  دادـل و  ترباکم و  رب  دوخ  تمه  دـنراد و  فاصنا  زا  فیفخ  طخ  فیفط و  هرهب  هک  یناسک 
رد جلوم  نامیا و  مالـسا و  هرئاد  زا  جرخم  انیقی  تسنافرع  دقن و  لها  ناش  زا  دیعب  هکنآ  زا  رظن  عطق  ناسل  دئاصح  هنوگ  نیا  هک  دـننادیم 

نارین دادتحا  مارطـضا و  دـیزم  تلاح  رد  داژن  الاو  بطاخم  هنوگچ  هک  دـشکیم  دوخ  يوسب  متریح  دـشابیم و  نایغط  رفک و  لها  هفارز 
ایح و باقن  هتخاس  هدولآ  هلطاع  هلوق  هلطاب و  هوفه  نیاب  نامجرت  تعاشب  نابز  داـسفا  لاـطبا و  داوم  دادتـشا  ناـیلغ و  داـقحا و  نئاـغض و 

تسمالثنالا مارخنالا و  نّیب  ماظنلا و  دساف  رـسارس  هک  مالم  بلاج  مالک  نیاب  هک  هتـسنادن  هتخادنا و  شیوخ  خر  زا  مرزآ  مشحت و  مرش و 
تنـس و لها  ماـخف  نیدـقنم  مـالعا و  نیققحم  هلمج  زا  اـیآ  دروخیم  اـجکب  سوسف  هیرخـس و  نیا  هشوگ  دـسریم و  اـجکب  عینـشت  دـح 

مارک ظافح  زا  ایآ  دناهدومن  ثیداحا  نیا  نیسحت  حیحصت و  دوخ  هحیرص  تاحیرصت  هحیحـص و  تادافاب  هک  دنتـسین  یتاعامج  تعامج 
رابک ياهبن  رابحا و  ياملع  زا  ایآ  دـناهدومرف  نیدـحاج  فانا  مغر  ثیداـحا  نیا  جارخا  تیاورب و  هک  دنتـسه  هفئاـط  هینـس  ماـظع  داـقن  و 

يالبن ماقمیلاع و  يالمک  زا  اـیآ  دـناهدودز  رطاوخ  زا  باـیترا  گـنز  هدرک  رکذ  ار  ثیداـحا  نیا  مزج  متحب و  هک  دنتـسین  هرمز  نیننـستم 
ریراحن و داقن  زا  ایآ  دـناهدوزفا  هفیرـش  ثیداحا  نیا  تیبثت  متح  هدـیفم  هدـیدع  تاـناونعب  هک  دنـشابیمن  هفارز  نیینـس  ماـشتحالا  یمیظع 

يامظع زا  ایآ  دناهدومرف  قیقحت  لماناب  ار  هفینم  ثیداحا  نیا  نیرکنم  نیدـحاج و  تاهبـش  هک  دنتـسین  یتعامج  نیفلاخم  ریهاشم  قاذـح 
بطاخم شاک  سپ  دناهدوشگ  نآ  نیصرت  باوبا  هدرک  هنیتم  ثیداحا  نیاب  جاجتحا  هک  دنتسین  یعمج  هینس  نیفورعم  يامخف  نیروهشم و 

ناکرا همه  نیا  یـصاون  رب  تهالب  یلقعیب و  لین  تهافـس و  یحولهداس و  غاد  دراب  لیثمت  نیا  دافمب  تشادیمرب و  ربدت  لمات و  زا  یظح 
تشاذگیمن دوخ  بهذم  ناکملا  عیفر  داضعا  ناشیلاع و 

لیئض لیثمتب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  بابرد  بطاخم  ندرک  یبدأ  یب  باوج 

لیثمتلا اذه  یفلیبسلا  ءاوس  لض  دقللیلـضلا  بطاخملا  نا  لیمجلا - رجهلا  غیزلا  رجه  يذـّلا  لیبنلا - فصنملا  یلع  یفخی  الف  ۀـلمجلاب  و 
* ِهَّللا َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  لیکنتلا - دیدش  هل  ثروملا  و  لیبولا - باذعلا  یف  هبحاص  محقملالیئضلا  هیبشتلا  لیلعلا و 

لطاـبلا ساـسا  دییـشت  یف  غلاـبی  و  ءارتفـالا - بذـکلا و  یلا  حـضاولا  ّقـحلا  وزعی  و  ءازهتـسالا - ۀیرخـسلاب و  حیحّـصلا  ثیدـحلا  یمری  نا 
نجمی هتمقن و  ةردـقلاب و  هذـخا  یـشخی  و ال  هتوطـس - هَّللا و  شطب  فاخی  و ال  رئاـبلا - لالـضلا  یناـبم  فاـصحا  یف  لـغوی  و  رـساخلا -

ام بطاخملا  يرد  ولف  مایقلا  ثعبلا و  موی  یلا  مالسلا  ةولصلا و  فرـشا  مهیلع  هیلع و  مارکلا  هلآ  هلئاضف  یف  نعطی  ماتعملا و  هیبن  ثیداحاب 
- لاثمالا برض  و  قذحتلا - روهتلا و  عطنتلا و  و  قهیفتلا - قّدشتلا و  اذه  یف 
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دانشلا و نم  ۀکهنملا - تافارخلا  و  ۀکلهملا - تالبعزخلا  و  ۀقبوملا - تاوفهلا  و  ۀیدرملا - تاملکلاب  ثبشتلا  و  لاوقالا - فئاخس  قیفلت  و 
رجع ءادـبا  و  نیدـلا - ۀـقبر  علخ  هفـسلا و  همعلا و  و  رابتلا - باـبتلا و  رامدـلا و  و  راـسخلا - ۀـبیخلا و  و  ثیرخلا ؟؟؟ راوبلا و ؟؟؟ راوعلا و 
نکل ۀثفنب - سبن  امل  و  ۀملکب - هوفت  امل  و  امدس - هناسل  مز  و  امدـن - هنانع  حـبک  و  الهذ - شهدـنا  و  الجو - راحل  نیقیلاب  هرجی  بلقلا و 

یلا لطابلا  ّبح  هب  غلب  و  نائنـشلا - ءانحـشلا و  یماوم  یلا  لهجلا  قئاس  هلـصوا  و  ناـیغطلا - ناودـعلا و  بسابـس  یلا  یمعلا  دـئاق  هب  بهذ 
لجبم هرئاعـشل - مظعم  نیدـلل  رقوم  نمؤم  سفن  بیطت  فیک  هَّللا  ناحبـس  اـی  ةدؤملا  نع  هیف  لاـسی  موی  فـقاوم  یـسنف  هدوؤـک - تاـبقع 

نکل و  حیضفلا - بلثلا  و  حیبقلا - ءارزالا  و  عینـشلا - رییعتلا  یلع  لمتـشملا  عیظفلا  لثملا  اذه  لثمب  سبنی  نا  هرئانم  نم  سبتقم  هتامرحل و 
ماحتقالا یلع  ثعبی  و  ناقیالا - لغدی  و  نامیالا - دسفی  و  ناذالا - ّمصی  رئامّضلا و  لغنی  و  رئارسلا - یـشغی  و  رئاصبلا - یمعی  لطابلا  ّبح 

لیثمتلا اذه  لاب  هسفنب و  هّلل  دمحلا  قاح و  دـق  و  بذاوکلاب - عادـخنالا  و  بطاعملا - یف  يدرتلا  و  کلاوحلا - یف  لغّوتلا  کلاهملا و  یف 
ربخلا اذهب  ادنتـسا  و  فیرـشلا - ثیدـحلا  اذـه  یلع  ادـمتعا  دـق  امهـسفنب  امهناف  جمـس - الا  رذـهلا  اذـه  لاکن  هدـلاوب  هب و  لزن  جوعالا و 

ءاره و  حـیبق - رذـه  الا  اذـه  له  نئاملا - قراّسلا  یلا  نوکرلا  نئاخلا و  مداـخلا  یلع  داـمتعالا  یلا  هدـلاو  هسفن و  بسنی  فیکف  فینملا -
يار يذ  لک  لهذت  یّتلا  ۀـشهادلا  تانّنعتلا  و  ۀـشحافلا - تافزاجملا  هذـه  عم  بغـشلا  ریثکلا  بطاخملا  نا  بجعلا  لک  بجعلا  حیـضف و 

- ارفد اهل و  انتن  ارهب و  ۀکلملا و  هذهل  اسعتف  دیناسالا  قئاقد  كاردا  ثیداحالا و  یناعم  مهف  یف  اهب  دـتعملا  ۀـکلملا  لوصح  یعدـی  دـیدس 
هرخف هخیـش و  هدلاو و  اهتبثا  یّتلا  ۀتبان - ققحتلا  لوصا  نع  یه  یّتلا  ۀلیثالا  تایاورلا  ۀیناثلا و  ۀحیحـصلا  ثیداحالا  لاطبا  یلا  هتداق  ثیح 

ۀـبیجعلا و ةوقلا  هذـه  لاحتنا  یلع  هیلإ  ءازتعالاب  رـساجت  و  ۀـبیرغلا - ۀـکلملا  کلت  هنم  ةدافتـسالاب  یعدا  يذـّلا  هدانـس  هفرـش و  هدامع و  و 
ۀیهاولا ۀفیخـسلا  تاملکلا  هذه  یلع  ةراسجلا  و  لتخملا - رذهلا  اذهب  لوقتلا  و  لتعملا - مالکلا  اذـهب  هوفتلاب  موری  ام  بطاخملا  نا  يرمعل 

و ال جلجللا - دسافلا  هنابـسحب  ههوجو  ریعوت  و  جرهبلا - دساکلا  همعزب  ثیدحلا  موسر  ۀیفعت  الإ  ۀیهاد  ۀـقئاب و  لک  اههوفتم  یلع  ۀـبلاجلا 
سردنا امل  نیددجملا  ناقتالا  ظفحلا و  ناعمالا و  دقنلا و  لها  نا  يردی 

643 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینابم نودیـشی  هریزأتب و  قحلا  نورـصنی  هرحن و  یف  نوعفدـی  هردـص و  یف  نؤردـی  هرانم  عفر  هسابقم و  ةراـنإ  یف  نیدـهتجملا  هراـثآ  نم 
رمقلاک حارـصلا - باوصلا  نورهظی  و  اهـساربن - ةءاـضاب  ۀـیادهلا  قرط  نورونی  و  اهـساسا - نع  بیرلا  داوم  نومـسحی  هریرقتب و  قدـصلا 

حایرلا هورذت  میشهک  لیطابالا  نم  هقفل  ام  نولعجی  و  حایللا -

تیالو تسایر و  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  تابثا 

لـصف الب  دشاب  مه  ماع  تسایر  بحاص  هک  تسمزال  هچ  دش  ملعلا  ۀنیدم  باب  یـصخش  رگا  هک  اریز  تسین  مه  اعدم  دیفم  اذهعم  هلوق و 
عبط هدیدرگن و  بوجحم  دانع  تیبصع و  هواشغب  ناشتریصب  رـصب  هک  هیفاص  لوقع  باحـصا  هیکاذ و  ناهذا  بابرا  رب  لوقا  ربمغیپ  زا  دعب 

افج و ناودع و  ضحم  اعدم  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  یفن  هک  تسین  بجتحم  یفتخم و  هدیـسرن  ناش  لد  هحفـص  رب  دادل  دوحج و 
هیلع و مانا  رورـس  بانج  ماظن  قئاقح  مالک  دـناهدید و  انیب  مشچب  ار  هیوبن  رابخا  ثیداحا و  یناعم  هک  یناسک  تسادـتعا و  نایغط و  تحب 

ثیدح نیاب  لالدتـسا  هک  تسحئال  حضاو و  روهظ  حوضو و  لامکب  ناشیا  دزن  هدینـش  شوین  قح  شوگب  ار  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هلآ 
تـسمالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لصف  الب  تفالخ  هک  مارک  قح  لها  مارم  دوصقم و  هدافا  هدیدس  تاناونع  هدـیدع و  هوجوب  فیرش 

فیرـش ثیدح  نیا  هکنآ  لوا  دـیازفایم  بولطم  ینابم  دییـشت  رد  هقیـشر  تاریرقت  هقینا و  تابیرقتب  فینم  ربخ  نیا  جاجتحا  دـیامنیم و 
رد هک  تسین  لقع  لها  راک  تیلضفا  توبث  دعب  تستیلضفا و  مزلتسم  تیملعا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  دراد  تلالد 

ۀـسایّرلا و رما  هنع  يدـعتی  ۀـمامالا و ال  ۀـفالخلل و  نیعتم  لضفالا  ّنا  ةرم  ریغ  تبث  دـق  ّهنأل  دـنزرو  بایترا  بانج  نآ  لـصف  ـالب  تفـالخ 
رد راکشآ و  حضاو و  هبترم  لامکب  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  ینعا  لّوا  رما  اما  ۀماعّزلا 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  فیرـش  ثیدح  نیا  صنب  هاگ  ره  هک  اریز  دشابیم  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  عومل  عوطس و 
ملعا لضفا و  نارگید  زا  بانج  نآ  هک  تسمزال  ههبـش  الب  دشاب  هدوب  نآ  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دشاب و  ملع  هنیدـم  ملس 

ام ال کلذ  هنیدـم و  ناصقنب  تسیـضفم  باب  ناصقن  باب و  ناصقن  دـیآ  مزـال  دنـشاب  رتملاـع  نارگید  هنیدـم  نیا  باـب  زا  رگا  هچ  دـشاب 
نیا رگید  قیرطب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  ثیدـح  تلـالد  بیرقت  هلیخت و  یلع  نمؤم  ـال  هلوقت و  یلع  ملـسم  يرتجی 
ریما باـنج  تسملع و  هنیدـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسنآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیرـص  داـفم  هک  تـس 
نامه هنیدم  باب  هک  دنادیم  نیقیلا  نیعب  دشاب  هتشاد  میقتـسم  مهف  میلـس و  لقع  هک  ره  دشابیم و  هنیدم  نآ  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تـسمالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  مزلتـسم  هَّللا  دمحب  ینعم  نیا  دشاب و  ملع  هنیدم  مولع  هلمجب  فراع  هک  دش  دناوتیم  سک 
زا

644 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  روطلا  قهاش  یلع  رونلا  روهظک  تسرهاظ و ال  هچ  باحـصالا  رئاس  نع  الـضف  قئالخ  هبطاق 
ره دوب و  لمکا  ملعا و  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیبرقم  هکئالم  نیلـسرم و  ءایبنا  هلمج  زا  هینادمـص  فراعم  هیناـبر و  مولع  رد  باـیطالا 

هینـس ءاملع  تاریرقت  زا  یـضعب  ماقم  نیا  رد  نکیل  تسا  هحئال  تاینبتم  کلـس  رد  کلـسنم  هحـضاو و  تایلج  زا  دودعم  بلطم  نیا  دنچ 
ار سکچیه  ملعلا  ۀـنیدم  باب  يارب  ملعلا  ۀـنیدم  هیملع  تالامک  هلمج  لوصح  رد  نآ  كاردا  دـعب  ات  میامنیم  روکذـم  باب  نیاـب  قلعتم 
یحولا و ءاقلا  لّوالا  نیهجو  یلع  کلذ  ینابّرلا و  میلعتلا  یناثلا  قیرطلا  هتفگ و  هیندل  هلاسر  رد  یلازغ  دماح  وبا  دـشاب  هدوبن  بایترا  لحم 

نع اهبـسن  عطقنی  ایندلا و  تاوهـش  نع  اهرظن  لصفنی  لمالا و  صرحلا و  نرد  ۀعیبطلا و  سند  اهنع  لوزی  اهتاذـب  تلمک  اذإ  سفنلا  ّنا  وه 
هتیانع نسحب  یلاعت  هَّللا  هرون و  ضیف  هتدافا و  یلع  دمتعت  اهعدبم و  دوجب  کسمتت  اهئـشنم و  اهئراب و  یلع  اههجوب  لبقت  ۀینافلا و  ینامالا 
ریـصی همولع و  عیمج  اهیف  شقنی  املق و  یلکلا  سفّنلا  نم  احاولا و  اهنم  ذـّختی  اهیلإ و  ارظن  اهیلإ  رظنی  اّیلک و  الابقا  سفنلا  کلت  یلع  لبقی 

رکفت و ملعت و  ریغ  نم  روصلا  عیمج  اهیف  شقنی  سفنلا و  کلتل  مولعلا  عیمج  لصحیف  ملعتملاک  یـسدقلا  سفنلا  ملعملاک و  یلکلا  لقعلا 
ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هیبنل  یلاعت  هَّللا  لوق  اذه  قادصم 

ۀّصق یف  دجوی  ۀملکلا  هذه  نایب  ۀلیسو و  ۀطساو و  الب  یلاعت  هَّللا  نم  هلوصح  نال  قئالخلا  مولع  عیمج  نم  ۀبترم  فرـشا  ءایبنالا  ملعف  ۀیآلا 
تادوجوملا و فرعا  تاقولخملا و  ملعا  اوراص  یتح  مولعلا  ةریثکلا  قرطلا  نونفب  اولـصح  مهرمع و  لوط  اوملعت  مهناـف  ۀـکئالملا  مدآ و 

ُسِّدَُقن َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  اولاق  اوربکت و  اوربجت و  هیلع و  ۀکئالملا  ترخافتف  املعم  يار  ام  ملعت و  ام  هنال  املاع  ناک  ام  ءاج  امل  مدآ 
ََکل 

یَلَع ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  همّلعف  یلاعت  ّبرلا  یلع  ۀثاغتـسالاب  لبقا  هبلق و  جرخا  هقلاخ و  باب  یلا  مدآ  عجرف  ءایـشالا  قئاـقح  ملعت  و 
َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا 

اَنل َْملِع  اُولاق ال  زجعلا ف  یف  اوقرغف  مهتوربج  ۀنیفس  ترسکنا  مهملع و  ّلق  مدآ و  دنع  مهلاح  رغصف 
ْمِِهئامْسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  یلاعت  لاقف 

مولعلا نم  لمکا  يوقا و  یحولا  نع  دـلوتملا  یبیغلا  ملعلا  نا  ءالقعلا  دـنع  رمالا  ررقتف  رمالا  تارتتـسم  بیغلا و  تانونکم  نع  مدآ  مهئبناف 
ناکف مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  دمحم  اندیـس  دـهع  یف  یحولا  باب  هَّللا  قلغا  یتح  لسرلا  قح  ءایبنالا و  ثرا  یحولا  ملع  راص  ۀبـستکملا و 

مجعلا و برعلا و  حصفا  ملعا و  ناک  نیّیبنلا و  متاخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
یبیدات نسحاف  یبر  ینبّدا  لوقی  ناک 

هَّللا نم  مکاشخأ  هّللاب و  مکملعا  انا  هموقل  لاق  و 
ُدیِدَش ُهَمَّلَع  یلاعت  لاقف  یناسنالا  میلعتلا  ملعتلاب و  طق  لغتشا  ام  ینابّرلا و  میلعتلا  نع  لصح  هنال  يوقا  لمکا و  فرشا و  هملع  ناک  امنا  و 
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645 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  يوُْقلا 
هل یلاعت  هَّللا  هعمج  ام  ةرهابلا  هتازجعم  نم  لصف و  هتفگ  یفطصملا  قوقح  فیرعتب  ءافـشلا  باتک  رد  یبصحیلا  یـسوم  نب  ضایع  یـضاق 

ةدابع و ۀسایـس  هنید و  نیناوق  هعئارـش و  روماب  هتفرعم  نیدلا و  ایندـلا و  حـلاصم  عیمج  یلع  عالطالا  نم  هب  هصخ  مولعلا و  فراعملا و  نم 
مهعئارـش و ظفح  هنمز و  یلا  مدآ  ندـل  نم  ۀیـضاملا  نورقلا  ةربابجلا و  لسرلا و  ءایبنالا و  صـصق  هلبق و  ممالا  یف  ناک  ام  هتما و  حـلاصم 

مکح مهراـمعا و  مهددـمب و  ۀـفرعملا  مهئارآ و  فـالتخا  مهناـیعا و  تافـص  مهیف و  هَّللا  ماـیا  مهءاـنبا و  درـس  مهریـس و  یغو  مـهبتک و 
اهمولع و تاـّبخم  اهرارـساب و  مهمـالعا  مهبتک و  یف  اـمب  نیّیباـتکلا  نم  ۀـقرف  لـک  ۀـضراعم  ةرفکلا و  نم  ۀـما  لـک  ۀـجاحم  مهئاـمکح و 

اهمایال ظفحلا  اهتحاصف و  بورـضب  ۀطاحالا  اهقرف و  ظافلا  بیرغ  برعلا و  تاغل  یلع  ءاوتحالا  یلا  هریغ  کلذ و  نم  هومتک  امب  مهرابخا 
میهفتلا بیرقتل  ۀنیبلا  مکحلا  ۀحیحـصلا و  لاثمالا  برـضب  ۀفرعملا  یلا  اهملک  عماوجب  صیـصختلا  اهراعـشا و  یناعم  اهمکح و  اهلاثما و  و 

دماحم قالخالا و  نساحم  یلع  هتعیرش  لامتـشا  عم  لذاخت  هیف و ال  ضقانت  يّذلا ال  عرـشلا  دعاوق  دیهمت  یلا  لکـشملا  نییبتلا  ضماغلل و 
نم هب  رفاک  هل و  دـحاج  لک  لب  نالذـخلا  ۀـهج  نم  الا  ائیـش  میلـس  لقع  وذ  دـحلم  هنم  رکنی  مل  لـضفم  نسحتـسم  ءیـش  لـک  بادـآلا و 

ثئابخلا و نم  مهیلع  مرح  تابیطلا و  نم  مهل  ّلحا  ام  مث  هیلع  ناهرب  ۀماقا  بلط  نود  هنسحتسا  هبوص و  هیلإ  وعدی  ام  عمس  اذإ  هب  ۀیلهاجلا 
نونف مولعلا و  بورض  یلع  ءاوتحالا  یلا  الجآ  رانلاب  فیوختلا  الجاع و  دودحلا  تابقاعملا و  نم  مهلاوما  مهـضارعا و  مهـسفنا و  هب  ناص 

اهیف مالـسلا  هیلع  همالک  فراعملا  هذـه  لها  ذـختا  اّمم  ملعلا  نم  کلذ  ریغ  بسنلا و  باسحلا و  ضئارفلا و  ةرابعلا و  ّبطلاک و  فراعملا 
مهملع یف  الوصا  ةودق و 

رئاط لجر  یلع  یه  رباع و  لوال  ایؤّرلا  مالّسلا  هیلع  هلوقک 
ناطیشلا نم  نیزحت  ایؤر  هسفن و  لجّرلا  اهب  ثدحی  ایور  قح و  ایؤر  ثلث  ایؤرلا  هلوق  و 

بذکت نمؤملا  ایؤر  دکت  مل  نامزلا  براقت  اذإ  هلوق  و 
ةدربلا ءاد  لک  لصا  هلوق  و 

ام و 
ةدراو اهیلإ  قورعلا  ندبلا و  ضوح  ةدعملا  هلوق  نم  ةریره  یبأ  ثیدح  یف  هنع  يور 

ۀماجحلا و دودللا و  طوعـسلا و  هب  متی  ادن و  ام  ریخ  هلوق  ینطقرادـلا و  هیلع  ملکت  اعوضوم  هنوک  هفعـضل و  هححـصن  اثیدـح ال  ناک  نإ  و 
ارش ءاعد  مدآ  نبا  ألم  ام  هلوق  ۀیفشا و  ۀعبس  يدنهلا  دوع  یف  نیرشع و  يدحا و  ةرـشع و  عست  ةرـشع و  عبـس  موی  ۀماجحلا  ریخ  یـشملا و 

مأ وه  لجر  أبس أ  نع  لئس  دق  هلوق  سفنلل و  ثلث  بارشلل و  ثلث  ماعطلل و  ثلثف  دب  ناک ال  ناف  هلوق  یلا  نطب  نم 
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اّمم کلذ  ریغ  ۀعاضق و  بسن  یف  هباوج  کلذک  هلوطب و  ثیدحلا  ۀـعبرا  مءاشت  ۀتـس و  مهنم  نمایت  ةرـشع  دـلو  لجر  لاقف  ضرا  وا  ةأرما 
کلذ نم  هیف  اوفلتخا  امع  هلاؤس  یلا  بسنلاب  اهلغش  یلع  برعلا  برطضا 

اهتورذ اهبراغ و  نادمه  اهتمجمج و  اهلهاک و  دزالا  اهتمصلغ و  اهتماه و  جحذم  اهبان و  برعلا و  سار  ریمح  هلوقو 
ضرالا تاومسلا و  هَّللا  قلخ  موی  ۀئیهک  رادتسا  دق  نامزلا  نا  هلوق  و 

ءاوس هایاوز  ضوحلا  یف  هلوق  و 
معن عضومب  وه  هلوق  نازیملا و  یف  ۀئامـسمخ  فلا و  ناسللا و  یلع  نوسمخ  ۀئام و  کلتف  ةرـشعب  ۀنـسحلا  نا  رکذلا و  ثیدـح  یف  هلوق  و 
یلع ملقلا  عض  هبتاکل  هلوق  کنم و  لیخلاب  سرفا  اـنا  عرقـالا  وا  ۀـنیعل  هلوق  ۀـلبق و  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هلوق  اذـه و  ماـمحلا  عضوم 

فورح هتفرعمب  راثآ  تدرو  دق  یتح  ءیش  لک  ملع  یتوا  هنکل  بتکی و  ناک ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  عم  اذه  لمملل  رکذا  هناف  کنذا 
اهریوصت نسح  طخلا و 
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سابع نبا  قیرط  نم  نابعش  نبا  هاور  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اوّدمت  هلوقک ال 
يّذلا رخآلا  ثیدحلا  یف  هلوق  و 

نسح میملا و  روعت  نیسلا و ال  قرف  ءابلا و  مقا  ملقلا و  فرح  ةاودلا و  قلا  هل  لاقف  مالسلا  هیلع  هیدی  نیب  بتکی  ناک  هنا  ۀیواعم  نع  يوری 
میحرلا دوجو  نمحرلا  ّدم  هَّللا و 

هیلع هَّللا  یّلص  هملع  اما  ةءارقلا و  ۀباتکلا و  عنمی  اذه و  ملع  قزری  نا  دعبی  الف  بتک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  ۀیاورلا  حصت  مل  نا  اذه و  و 
ممالا تاغل  نم  ریثکل  هظفح  کلذـک  باتکلا و  لوا  یف  هضعب  یلع  انهّبن  دـق  روهـشم  رماف  اهراعـشا  یناعم  هظفح  برعلا و  تاـغلب  ملـس  و 

اهب و لتقلا  وه  جرهلا و  رثکی  هلوق  ۀیشبحلاب و  ۀنسح  یه  هنس و  هنس  ثیدحلا  یف  هلوقک 
مدردبنکشا ةریره  یبأ  ثیدح  یف  هلوق 

بتکلا و یلع  فوکعلا  سردلا و  سرام  نم  الا  هضعبب  هب و ال  موقی  اذـه و ال  ضعب  ملعی  امم ال  کلذ  ریغ  یلا  ۀیـسرافلاب  نطبلا  عجو  يأ 
ةءارق ملع و ال  مهل  موق  نیب  أشن  هتفص و ال  هذه  نم  ۀبحصب  فرعال  أرقی و  مل  بتکی و  مل  یّمأ  هَّللا  لاق  امک  لجر  وه  هرمع و  اهلها  ۀنفاثم 

َِکنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  َو ال  ٍباتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو  هَّللا  لاق  اهنم  ءیشب  لبق  وه  فرع  رومالا و ال  هذه  نم  ءیشب 
لاغتـشالا کلذ و  ملعل  غرفتلا  دعب  مهل  کلذ  لصح  اّمنا  نایبلا و  رعـشلا و  اهلئاوا و  رابخا  بسنلا و  برعلا  فراعم  ۀـیاغ  تناک  اّمنا  ۀـیآلا 

دجو هانرکذ و ال  امم  ءیـشب  دحلملا  دحج  یلا  لیبس  ملـس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هملع  رحب  نم  ۀطقن  نفلا  اذه  هنع و  هلها  ۀثحابم  هبلطب و 
اذه َو  یمجعا  هیلإ  نودحلی  يّذلا  ناسل  هلوقب  مهلوق  هَّللا  درف  رـشب  همّلعی  امنا  نیلوالا و  ریطاسا  مهلوق  ّالا  هانـصصن  ام  عفد  یف  ۀلیح  ةرفکلا 

ٌنِیبُم  ٌِّیبَرَع  ٌناِسل 
يذلا ناف  نایعلا  ةرباکم  هولاق  ام  مث 
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اما تایالا و  نم  دعتی  ام ال  روهظ  نآرقلا و  نم  ریثکلا  لوزن  ةرجهلا و  دعب  هفرع  امنا  ناملس  یمورلا و  دبعلا  وا  ناملس  اما  هیلإ  همیلعت  اوبسن 

سلجی ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ناک  لب  لیق  همسا و  یف  فلتخا  ملـسم و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلع  أرقی  ناک  ملـسا و  ناکف  یمورلا 
نع لب  هلثمب  نایتالا  هب و  یتا  ام  ۀضراعم  نع  اوزجع  دق  نسللا  ءابطخلا  ّدللا و  ءاحـصفلا  مه  ناسللا و  یمجعا  امهالک  ةورملا و  دنع  هدنع 

مهفالتخا یلع  راسی  وا  ربج  وا  شیعب  وا  یموّرلا  ماعلب  ناملـس و  ناک  دـق  معن و  نکل  یمجعاب  فیکف  همظن  هفیلاـت و  ةروص  هفـصر و  مهف 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  هب  ءیجی  ناک  ام  لثم  نم  ءیش  مهنم  دحاو  نع  یکح  لهف  مهرامعا  يدم  مهنوملکی  مهرهظا  نیب  همـسا  یف 
اذه یلا  سلجی  نا  هدسح  ةوق  هبلط و  بوؤد  هددع و  ةرثک  یلع  ذئنیح  ودـعلا  عنم  ام  کلذ و  نم  ءیـش  ۀـفرعمب  مهنم  دـحاو  فرع  له  و 
باغ هبتک و ال  رابخا  نم  هب  قرخمی  ناک  امب  ثراحلا  نب  رـضنلا  لعفک  هتعیـش  یلع  هب  جتحی  ام  هنم  ملعتی  هب و  هضراعی  ام  اضیا  هنع  ذخایف 

یف یعری  مهرهظا  نیب  لزی  مل  لب  مهنم  ّدمتسا  هنا  لاقیف  باتکلا  لها  دالب  یلا  هتافالتخا  ترثک  هموق و ال  نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا 
فیکف لیلقلا  میلعت  اهیف  لمتحی  ةدم  هثکم  اهیف  لطی  مل  نیترفس  وا  ةرفس  یف  الا  مهدالب  نع  جرخی  مل  مث  مهئانبا  ةداع  یلع  هبابش  هرغص و 

ربح یلا  فالتخا  میلعت و  نم  ۀکمب  هماقم  ةدم  هلاح  فلاخ  مهنع و ال  بغی  مل  هتریشع  ۀقافر  هموق و  ۀبحـص  یف  هرفـس  یف  ناک  لب  ریثکلا 
ایلجم ۀجح و  ّلکل  اضحدم  رذع و  لکل  اعطاق  نآرقلا  زجعم  یف  هب  یتا  ام  ءیجم  ناکل  هلک  دعب  اذه  ناک  ول  لب  نهاک  وا  مجنم  وا  سق  وا 

ایبنا رئاس  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تیلـضفا  جح  نایب  رد  بیغلا  حیتافم  ریـسفت  رد  يزار  نیدلا  رخف  رما و  لکل 
یلع ۀنؤم  نوکت  هناف  ریما  لک  نا  ینعملا  اذه  ریرقت  یف  يذمرتلا  میکحلا  یسیع  نب  دّمحم  لاق  ةرشع  ۀسداّسلا  هّجحلا  هتفگ  مالـسلا  مهیلع 

لاوما و یلا  جاتحا  برغلا  قرـشلا و  کلم  نم  ۀیرقلا و  کلت  ردقب  هتنؤم  هتراما و  نوکت  ۀیرق  یلع  هتراما  نوکت  يذـّلا  ریمالاف  هتیعر  ردـق 
نم لمح  ام  ردق  یلع  ۀفرعملا  رهاوج  دیحوتلا و  زونک  نم  یطعاف  هموق  یلا  ثعب  لوسر  ّلک  کلذـکف  ۀـیرقلا  کلت  لاوما  نم  رثکا  رئاخذ 
ّلک یلا  لسرملا  عضوملا و  کلذ  ردقب  ۀیناحورلا  زونکلا  هذه  نم  یطعی  امنا  ضرالا  نم  صوصخم  فرط  یف  هموق  یلا  لسرملاف  ۀلاسرلا 
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ناک اذإ  برغلا و  قرشلا و  لها  روماب  هیعـسب  موقی  نا  هنکمی  ام  ردقب  ۀفرعملا  نم  یطعی  نأ  دب و  مهّنج ال  مهـسنإ و  برغلا  قرـشلا و  لها 
دالبلا ضعب  کلم  یلا  براغملا  قراـشملا و  ّلـک  ۀبـسنک  ءاـیبنألا  رئاـس  ةّوبن  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ةوبن  ۀبـسن  ناـک  کلذـک 

مل يّذلا  دـحلا  یلا  ملعلا  یف  غلب  مرج  الف  هلبق  دـحا  طعی  مل  ام  ملعلا  ۀـمکحلا و  زونک  نم  یطعا  مرج  کلذـک ال  ناک  امل  ۀـصوصخملا و 
دح هغلبی 
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یحْوَأ  ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  هّقح  یف  یلاعت  لاق  رشبلا  نم 

هیکم حنم  رد  یکم  رجح  نبا  ممالا و  ریخ  هتما  تراص  بتکلا و  یلع  انمیهم  هباتک  راص  ملکلا و  عماوج  تیتوا  لاق  نا  یلا  ۀحاصفلا  یف  و 
مث لاـم  يذ  لـجرک  اـبلاغ  ۀـفاضالل  ۀـمزالملا  فوصومل و  ۀیـضتقملا  وذ  ثنؤم  اهلـصا  تاذ  كریغل  ـال  کـل  هتفگ  هیزمه  هدیـصق  حرش 
انه امک  هتقیقح  ءیشلا و  سفن  ینعمب  لمعتست  دق  یتاذ و  اولاقف  اهظفلل  اوبسن  ۀمیدق و  تاذ  اولاقف  ۀلقتسملا  ءامسالا  لامعتـسا  اهولمعتـسا 
اّمات ءالجنا  هب  تماق  نمل  روکذملا  هب  یلجنی  ۀفص  انه  وه  ملع و  عمج  مولعلا  هلالا  تاذ  یف  کلذ  هنع و  هَّللا  یـضر  بیبخ  لوق  یف  امک  و 

فراع یلاعت  هَّللا  لاقی  نکل ال  ۀـفرعملا  هفدارت  اضیا و  ۀـلوخدم  اهلک  يرخا  دودـحب  ّدـح  ضیقنلا و  لمتحی  يذـّلا ال  مزاجلا  كاردـالا  وا 
الف کش  هیلإ  قرطتی  نا  هناش  نم  امب  صاخ  نیقیلا  ناب  نیققحملا  ضعب  امهنیب  قرف  نکل  نیقیلا  ملعلا و  فالخب  لهج  قبس  یعدتست  اهنال 

لاقی نیقیلا و ال  ملع  لاقی  امهتاوخا  ۀیارّدلا و  ۀـفرعملا و  قوف  ملعلا  ۀفـص  نم  نیقیلا  بغارلا  لاق  نینثالا و  فصن  دـحاولا  نا  تنقیت  لاقی 
ملعلا قلخب  وا  عوّرلا  یف  ءاـقلالاب  وا  کـلملا  ناـسل  یلع  کـیلإ  ۀلـصاو  اـهنوک  لاـح  مکحلا  تاـبث  عم  سفنلا  نوکـس  وه  نیقیلا و  ۀـفرعم 

دهاشی مل  ام  وه  بئاغلا و  يأ  لعافلا  مسا  ینعمب  ۀغلابملا و  هب  فصو  ردصم  بیغلا  ملاع  ضیف  نم  یـسفنلا  مالکلا  عامـسب  وا  يرورـضلا 
صخ مزال و  باغ  ّنأل  همعز  نمل  افالخ  بیغملا  يأ  لوعفملا  ـال  ةداهـشلا  ملاـع  نم  ّلـکلاف  یلاـعت  هیلإ  ۀبـسنلاب  اـما  اـنیلإ و  ۀبـسنلاب  نکل 

* ِْبیَْغلا ُِملاع  یلاعت  هلوق  دح  یلع  رکذلاب 
ملع تملعف  لیلدب  تابیغملاب  قلعتت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  انیبن  مولع  رثکا  نال  رهظا و  مخفا و  هب  ملعلا  نال  ۀیآلا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف 

یفانی الف  تایئزجلا  تایلکلاب و  هملعل  لومشلا  ۀطاحالا و  ثیح  نم  نکل  هب  صتخا  یلاعت  هنال  روهشملا و  ثیدحلا  یف  نیرخآلا  نیلوالا و 
ّنهملعی سمخ ال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نهیف  لاق  یّتلا  سمخلا  نم  یتح  تابیغملا  نم  ریثک  یلع  هصاوخ  ضعبل  یلاعت  هَّللا  عالطا  کلذ 

ام کلذ  نم  ءایلوالا  مالـسلا و  مهیلع  ءایبنالا  عقو  دقف  ةرباکم  کلذل  ۀـلزتعملا  راکنا  ریغ و  تدرو ال  ةدودـعم  تایئزج  اهنال  یلاعت  هَّللا  ّالا 
حرش یف  تابیغملا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هب  ربخا  اّمم  ۀعامج  طسب  یتایس  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبنل  عقو  ام  امیـس  هدع ال  نکمی  ال 
قلعتم وه  تامولعملا و  ینعمب  مولعلا  يأ  اهنم  باتکلا و  رخاوأ  وا  ۀلزتعملا  راکناب  قلعتی  ام  ۀلمج  ءابخ و  بویغلا  هل  ءابخ  جرخا  مک  هلوق و 

نم اهنییلتل  ارظن  اواو  ریغـصتلا  یف  اهولعج  اـقیقحت و  ۀـیناثلا  ةزمهلا  اونیل  مهنکل  مدءا  هلـصا  هیلع و  هَّللا  تاولـص  رـشبلا  یبأ  مدـآل  ءامـسألاب 
ضرالا میدا  نم  وا  حتفلا  وا  نوکسلاب  ۀمدالا 

649 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةرمسلا و ۀمدالا  اههجو و  رهاظ  ضرالا  میدا  امهنع و  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  یلع و  نع  درو  امهنع و  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  حص  امک 

یلع ناک  مالـسلا  هیلع  فسوی  نا  هلامج و  ۀعارب  نم  درو  امب  لکـشتسا  بارتلا و  هبـشی  لاق  نم  داوسلا و  براقی  نول  لاق  نم  دارم  نم  وه 
هب یبرع و  هناب  لوقلا  دـیؤی  رکذ  امم  هقاقتـشا  لیق  ةرمحلا  ضایبلا و  نیب  اهنال  ةرمـسلا  یفانی  لامجلا ال  ناب  باجی  دـق  هلاـمج و  نم  ثلثلا 

لصالا ّناب  بیجا  برعلا و  مالکلا  صاوخ  نم  قاقتـشالا  نا  یلع  لیلد  هناب ال  رکنم و  ریغ  نیتغللا  قفاوت  ناب  ّدر  هریغ و  یقیلاوجلا و  حرص 
قاقتشالا و ۀحصب  یمجعلا  یبرعلا و  ظفللا  نیب  ۀقرفتلا  یلع  اوقبطا  دقف  برعلا  مالکب  صاخ  قاقتشالا  ّنا  هجولا  ناب  قفاوتلا و  مدع 

ناسل ّلکب  ملکتی  ناک  مدآ  نا  ربخ  ّحص 
اضیا و فرحلا  لـعفلا و  لمـشیف  ینعم  یلع  لد  اـم  اـنه  وه  مسا و  عمج  ارخؤم  أدـتبم  ءامـسالا  ینایرـسلاب  ملکتی  ناـک  ّهنا  بلاـغلا  نکل  و 
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مهرمال اببـس  تناک  هل و  اهملع  یّتلا  مولعلاب  ۀـکئالملا  یلع  یلاعت  هَّللا  هزیم  مدآ  نال  هلبق  اّمم  هب  ملعلا  عم  لیـصفتلا  اذـه  یلا  مظانلا  جاتحا 
ُدِسُْفی ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  مهلوقب  مهسفنا  مهحدم  همذب و  هیلع  مهئالعتسا  دعب  هل  عوضخلا  دوجّسلاب و 

کلذ درف  لضافلا  یف  سیل  ام  لوضفملا  یف  دجوی  دق  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبنل  لصحت  مل  ةرهابلا  ۀبترملا  هذه  نا  مهوتی  اّمبرف  خلا 
وه ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انیبنل  لصاحلا  ّنا  اهءامسأب و  ملعلا  درجم  الا  مولعلا  نم  هل  لصحی  مل  مالسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مدآ  ّنا  نایبب  مهوتلا 

یهف تایمـسملا  نییبتل  اهب  یتؤی  اـّمنا  اـهنال  اهئامـسا  درجمب  ملعلا  نم  ّلـجا  یلعا و  اذـهب  ملعلا  ّنا  بیر  ـال  اهتایّمـسم و  اـهقئاقحب و  ملعلا 
انیبن قلخ  وه  اّمنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  مدآ  قلخ  نم  دوصقملا  نا  کلذ  ریظن  امهنیب و  ام  ناتـش  ۀلیـسولاب و  کـلت  تاذـلاب و  ةدوصقملا 

ۀکئالملا دجـس  اـّمنا  نیققحملا  ضعب  لاـق  مث  نم  ۀلیـسولا و  قیرطب  مدآ  تاّذـلا و  قیرطب  دوصقملا  وهف  هبلـص  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
طقف ءامسالا  افنا  ۀقباسلا  قرطلا  دحاب  يأ  ملع  امنا  مدآ  نا  نم  مظانلا  هکلس  ام  مث  هنیبج  یف  يّذلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  رون  لجال 

َءامْسَْألا َمَدآ  َمَّلَع  لیقف  هیلع  امهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دراولا  وه  یناعملا  نایعألا و  ءازاب  ۀعوضوملا  ظافلالا  يأ 
نا لوصالا  یف  حـصالا  وه  ام  يوقی  اذـه  ۀـغل و  یلع  موق  ّلک  رـصتقا  رثک و  دالبلا و  یف  اوقرتفا  املف  هدالوا  اهملع  ۀـغل و  لکب  ۀـعوضوملا 

نالوق مظانلا  هکلـس  ام  لباقی  عضولابف و  تاغللا  ۀّیقب  اما  اهیلإ و  ّالا  عدـت  مل  ۀـجاحلا  نال  ةدـحاو  ۀـغل  ملع  اّمنا  لیق  ۀـیفیقوت و  اهلک  تاغللا 
اذک اذک و  اهءامسا  نا  ۀفرعمب  اهعفانم ال  تاقولخملا و  دصاقم  ۀفرعمب  لصحت  امنا  ملعلا  یف  ۀیزملا  نال  اهتالولدم  ملع  اّمنا  هنا  امهدحا 
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ءامـسالا یف  حیرـص  وا  رهاظ  هدعب  ام  ءالؤه و  ءامـسأب  هلوق  نال  يأ  ظفللا  نم  دیعب  وهف  ینعملا  نم  برق  نا  اذـه و  نیققحملا و  ضعب  لاق 

ملعلا نوکل  هیف  دـییات  ـال  اهئامـساب و  اوربـخیل  مهیلإ  تزربا  اـهنا  ءامـسالا  نود  ضرعت  یتـّلا  اـهنال  ناـیعألا  يأ  مهـضرع  مث  ینعم  طـقف و 
خیش ینعملا و  ظفللا و  یضتقم  نیب  اعمج  اعم  نیرمالا  ملع  هنا  فاشکلا  بحاص  هکلس  يّذلا  وه  امهیناث و  همعز و  نمل  افالخ  تایمسملاب 

هثالث  راعشا  حرشب  هدرب  هدیصق  حرش  رد  يرهزالا  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  نیدلا  نیز 
مرک  ملع و ال  یف  هونادی  مل  قلخ و  یف  قلخ و  یف  نییبّنلا  ناف 

میدلا  نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  سمتلم  هَّللا  لوسر  نم  مهلک  و 
مکحلا  ۀلکش  نم  وا  ملعلا  ۀطقن  نم  مهّدح  دنع  هیدل  نوفقاو  و 

امک مرکلا  یف  ملعلا و ال  یف  هوبراقی  مل  ۀّیجـسلا و  ۀقلخلا و  یف  نییبنلا  عیمج  الع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  ۀثالثلا  تایبالا  ینعم  هتفگ و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ملع  نم  ذـخا  نیّیبّنلا  لک  ملقلا و  حوللا و  ملع  کمولع  نم  هلوق و  یف  لسرلا و  مرکا  ای  هلوق  یف  هنایب  یتاـیس 

ۀلکـشلا صخ  مکحلا و  ۀلکـش  نم  وا  ملعلا  ۀـطقن  نم  مهتیاغ  دـنع  نوفقاو  مهّلک  زیزعلا و  رطملا  نم  ۀّـصم  وا  رحبلا  نم  ۀـفرغ  رادـقم  ملس 
رد هدرب  هدیصق  حرش  ةردلا  جات  رد  یموّرلا  میهاربا  نب  یفطصم  نب  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  ۀطقنلا و  یلع  اهب  میهفتلا  ةدایزل  مکحلاب 

رعش حرش 
مرک  ملع و ال  یف  هونادی  مل  قلخ و  یف  قلخ و  یف  نیّیبّنلا  قاف 

لامک هرصنع و  ۀهازن  هتنیط و  فرشب  مالّسلا  مهیلع  ءایبنألا  عیمج  قاف  هنا  هیلع  هَّللا  تاولص  بیبحلا  کلذ  فاصوا  نم  لوقی  ینعملا  هتفگ 
نم ۀضافتسالا  ۀیلباقلا و  ۀهج  نم  ۀیلضفالا  قبسلا و  هلف  قالخالا  مراکم  ممتیل  ضرالا  عاقب  فرشا  نم  ثعب  ثیح  هتاکلم  لئاضف  هتافص و 

امهیف هنم  اوبرقی  مل  متت و  لمکت و  رهاظلا  نطابلا و  ةایح  امهب  نیذـّلا  مرکلا  ملعلاب و  قلخلا  یلع  ۀـضافالا  ۀـیلعافلا و  ۀـهج  نم  قحلا و  هَّللا 
رعش حرش  رد  ةردلا  جات  رد  زین  هوواسی و  نا  نع  الضف 

میدلا  نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  سمتلم  هَّللا  لوسر  نم  مهلک  و 
رحبک ملعب  مظعالا و  متالا  قلخلا  موقالا و  نسحالا  قلخلا  یف  ءایبنالا  عیمج  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  قاف  لوقی  ینعملا  هتفگ 
ثیغلا کلذ  نم  افرغ و  برـشملا  بذعلا  طیحملا  رحبلا  کلذ  نم  نولئاس  مهلئاضف  ةرثک  عم  مه  فیک ال و  ۀمئاد و  ۀمیدک  مرکب  رخاز و 
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جات رد  زین  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  همودق  هئیجمب و  نورشبی  هباکر و  یف  هنامز و  یف  اونوکی  نا  نونمتی  افشر و  بولقلا  یضار  ییحملا ال 
رعش حرش  رد  ةردلا 

مکحلا  ۀلکش  نم  وا  ملعلا  ۀطقن  نم  مهدح  دنع  هیدل  نوفقاو  و 
هرکذ ام  یلع  تیبلا  اذه  ّنا  ملعا  هتفگ و 
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هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  جورع  نع  میمت  ینب  نم  لجر  هلاس  نیح  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نینمؤملا  ریما  مالک  نم  سابتقا  نیحراشلا  ضعب 

ۀلیللا کلت  یف  مالسلا  مهیلع  لسرلا  هتاقالم  ۀیفیک  جارعملا و  ۀلیل  ءامّسلا  یلا  ملس  هلآ و 
لوقی ینعملا  مکحلا  ۀلکـش  نم  ملعلا و  ۀطقن  نم  مهدح  دـنع  هیدـل  نوفقاو  مه  مهاقال و  یلب  لیوط  مالک  دـعب  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  لاقف 

ملعلا و نم  مهل  لصاحلا  مهّدـح  دـنع  هیدـل  نوفقاو  مه  مهمدـقم و  لسرلا و  ءایبنالا و  ماما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اـنیبن 
هماقم نم  مهسفنا  روصقب  هلضفب و  مهلک  فرتعی  لب  هیف  سیل  ام  یعدی  هدج و ال  نع  مهنم  دحا  زواجتی  ۀمکحلا ال 

بارعالا نوک  الوا و  اهب  ضعب  نم  اهضعب  فورحلا  زایتمال  یتاّذلا  زیمملاک  ۀطقنلا  نوکل  ۀمکحلا  یلا  ۀلکشلا  ملعلا و  یلا  ۀطقنلا  ۀبـسن  مث 
لـصاحلا نیعتلاف  لمعلاب  قلعتت  ۀـمکحلا  یناثلا و  زیمملا  وه  لمعلا  لوالا و  زیمملا  وه  ملعلا  رهاظ و  وه  ایناث و  بیکرتلل  یـضرعلا  زیمملاک 

نوفقاو مهلک  نّویبّنلا  ینعملا  لیق  ۀـیلمعلا و  ۀـمکحلاب  لصاحلا  نیعتلا  وه  بارعالاب  لصاحلا  نیعتلا  ملعلاـب و  لـصاحلا  نیعتلا  وه  ۀـطقنلاب 
دارملا تافصلا و  ۀفرعم  نم  يأ  مکحلا  ۀلکش  نم  وا  تاذلا  ۀفرعم  نم  يأ  ملعلا  ۀطقن  نم  مهفوقو  ایدتبم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انیبن  يدل 

مهنم لک  مهل و  ۀطیحملا  ةرئادلاک  هنوکل  امهیف  ۀیلعلا  ۀبترم  نم  ضفخا  تناک  اهاضتقمب  لمعلا  تافّصلا و  تاذلا و  ۀفرعم  یف  مهبتارم  ّنا 
ۀطقنلاک و ءایبنالا  نم  هریغ  مولع  نوک  نآرقلا و  ۀقلح  لیق  امک  اهمکح  مولعلا و  قئاقح  ۀـصالخل  عماجلا  باتکلاک  هنوکل  وا  اهنم  ۀـطقنک 

رعش حرش  رد  ةردلا  جات  رد  زین  باتکلا و  کلذ  نم  بارعالاک  مهمکح 
متیلا  یف  بیداتلا  ۀیلهاجلا و  یف  ةزجعم  یّمالا  یف  ملعلاب  كافک 

اهب طونملا  اهیلإ  جاتحملا  مکحلا  مولعلاب و  ۀـلاهجلا  لها  نیب  ایـشان  ّیمالا  یلحت  راثآلاب  ّلدتـسملا  ربتعملا  اهّیا  کـیهان  لوقی  ینعملا  هتفگ 
نـساحم قالخالا و  مراکمب  هفاصتا  اذـک  هاعدا و  هلاق و  ام  ّلک  یف  هل  اقدـصم  ازجعم  رارقلا  موی  یلا  هنامز  ندـل  نم  ساـّنلا  ۀـفاک  حـلاصم 

ۀنامالا فاصنالا و  قدـصلا و  هل  اوملـس  مه  نیعبرا و  نینـس  هنامز  لها  نم  هبدؤی  بدؤم  هملعی و  ملعم  هل  قفتی  مل  اـمیطل  اـمیتی و  بادـآلا 
رعش حرش  رد  ةردلا  جات  رد  زین  امیظع و  اناش  یلاعت  هَّللا  نم  هل  نا  یلع  لدی  نیمالاب  هوّمس 

ملقلا  حوللا و  ملع  کمولع  نم  اهترض و  ایندلا و  كدوج  نم  ناف 
ةرخآلا و ایندـلا و  دوجو  ّنا  انیقی  تملع  ینال  ادوج  اـملع و  رخازلا  رحبلا  اـهّیا  یلثمب  کـهاج  ینظ  یف  قیـضی  ـال  اـّمنا  لوقی  ینعملا  هتفگ 

تدج کناکف  تانئاکلا  یلع  دوجولا  ۀضافا  یلع  یلاعت  عناصلل  ثعابلا  تنک  کناف  كدوج  نم  امهیلاها 
652 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امک ّلکلا  یلع  دوجولاب 
كالفالا تقلخ  امل  كالول  درو 

نم کل  نال  کمولع  ضعب  تانئاکلا  حاولا  یف  بوتکملا  ملعلا  لب  امهیف  امب  طـیحملا  کـملع  نم  ءادـتبا  اـمنا  ملقلا  حوللا و  ملع  اذـک  و 
امک کلملا  نالقثلا و  ملقلا و ال  حوللا و  هیلع  علطی  املع ال  یلاعت  هَّللا 

لسرم ّیبن  برقم و ال  کلم  هیف  عسی  تقو ال  هَّللا  عم  یل  درو 
هدرب هدیصق  حرش  رد  ماصع  الم  الوا و  داج  امک  ارخآ  ّهبر  نذاب  دوجیف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هدیب  اهلک  رومالا  ۀمزا  نوکی  هناش  اذه  نم  و 

رعش حرشب 
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مرک  یف  ملع و  یف  هونادی  مل  قلخ و  یف  قلخ و  یف  نییبنلا  قاف 
مالسلا ةولصلا و  هیلع  هنا  عم  ءایبنالا  نییبنلا و  یلع  قئاف  لسرلا  ذإ  لسرلا  یلع  اقئاف  هنوک  ءایبنالا  یلع  اقئاف  هنوک  نم  مزلی  تلق ال  ناف  هتفگ 

دنع ءایبنالا  نیب  قرف  تلق ال  ۀـلاحم  یندالا ال  یلع  اـقئاف  نوکی  نا  مزلی  یلعـالا  یلع  اـقئاف  ناـک  نم  لـسرلا و  ءاـیبنالا و  عیمج  یلع  قئاـف 
اقلطم اصوصخ  امومع و  نیلسرملا  نییبنلا و  نیب  ناب  هنع  باجی  نا  نکمی  مالکلا و  لحم  ۀلالدب  نولـسرملا  نییبنلاب  دارملا  لوقن  وا  ضعبلا 

مل لاق  نییبنلا  تحت  نوجردنم  نولـسرملا  اذه  یلعف  قارغتـسالل  هیف  ماللا  سکعلا و  نودـب  ّیبن  لوسر  ّلک  ذإ  امهنیب  قرفلاب  لاق  نم  دـنع 
هونادی مل  هدحو  مالسلا  ةولـصلا و  هیلع  دّمحمب  اولبوق  اوعمج و  ول  مهنا  هانعم  ذإ  غلبا  کلذ  نال  مهنم  دحاو  لک  هنادی  مل  لقی  مل  هونادی و 

َْول َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  یلاعت  هلوق  لثم  اذـه  دـحاوب و  دـحاو  لبوق  ول  فیکف 
ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک 

ملع یف  هونادی  مهنا ال  یلع  ۀـلالد  مرک  یف  هلوق  یف  ضفاخلا  ةداعا  یف  میخف و  مرک  میـسج و  ملع  یف  يأ  میظعتلل  مرک  ملع و  یف  ریکنتلا 
رعش حرشب  هدرب  هدیصق  حرش  رد  ماصع  الم  زین  عومجملا و  ثیح  نم  مرکلا  ملعلا و  یف  هونادی  مهنا ال  هدحو ال  مرک  یف  هدحو و ال 

میدلا  نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  سمتلم  هَّللا  لوسر  نم  مهلک  و 
لوسر نم  يأ  رصحلل  هلماع  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  میدقت  ءایبنالل و  ریمـضلا  یقیقحلا  قارغتـسالل  ّلک  تاکنلا  هتفگ 

ۀباحـسلا ۀمیدلا  لیلقلا  ءاملا  برـش  فشرلا  میلا  رحبلا  دـیلاب  ءاملا  عفر  لیق  دـیلاب و  ءاملا  برـش  فرغلا  عقوتم  يأ  سمتلم  هریغ  نم  هَّللا ال 
رئاس هبش  يرخا و  دوجلا  ۀضافالا و  یف  باحسلاب  ةرات و  ملعلا  ةرازغ  یف  رحبلاب  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  ۀهبـش  ۀلیل  اموی و  مودت  رطمت و  یتلا 

نم اذـک  اذـک و  سمتلم  هَّللا  لوسر  نم  مهلک  نال  نییبنلا  قاف  يأ  لیلعتلل  مهلکف  هلوق  یف  ءافلا  اهب  حرـصم  ةراعتـسالا  نینتقملاب و  ءاـیبنالا 
رمضملا عضوم  رهظملا  عضو  لیبق  نم  هَّللا  لوسر 
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هنود اوناک  ءایبنالا  يواسملا و  نم  ءیـشلا  بلط  یف  لمعتـسی  امنا  سامتلالا  تلق  ناف  فاضملا  میظعتل  ۀـفاضالا  هذـه  هنم و  مالکلا  قح  ذإ 

وا ایدات  ءایبنالا  یلع  نیلئاّسلا  ظفل  قـالطا  نع  زرتحا  مظاـنلا  نکل  لـئاسلا  ینعمب  اـنه  سمتلملا  تلق  نییبنلا  قاـف  هلوق  ۀـلالدب  ۀـبترملا  یف 
ربخلا و أدـتبملا و  نیب  ۀـقباطملا  نم  دـب  تلق ال  ناف  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هَّللا  لوسر  نم  سامتلالا  لمعتـسا  ةوبّنلا  لـصا  یف  مهتاواـسمل 

هیلإ راـقتفالا  یف  مهنا  وه  دارفـالا  ۀـتکن  مهنم و  دـحاو  لـک  دارملا  نـال  وا  ّلـک  ظـفل  یلا  ارظن  هدرفا  تلق  درفم  ربخلا  عمج و  اـنه  أدـتبملا 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  نوقباس  مالـسلا  ةولـصلا و  مهیلع  مه  تلق  ناف  ةدحاو  سفنک  ءارقفلا  نا  یلع  هیبنتلل  وا  دحاو  صخـشک 

لح ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  باجاف  تافـصلا  دیحوتلا و  ملع  یف  ۀلکـشم  لئاسم  هنم  اولأس  مه  تلق  هرحب  نم  افرغ  نوسمتلی  فیکف 
جحف مدآ  یسوم  جاح  هلوقب  راشا  هیلإ  جارعملا و  ۀلیل  هَّللا  میلک  یسوم  نیب  هَّللا و  یفـص  مدآ  نیب  ۀجاحملا  ترجف  هیدی  نیب  مهتالکـشم و 

راشا هیلإ  ءایبنالا و  رئاس  حاورا  یلع  مدقم  انیبن  حور  یلفّسلا و  بلاقلا  يولعلا ال  حورلا  مدقتب  رابتعالا  لوقت  وا  یسوم  مدآ 
نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  هلوقب 

راهنالاک و مه  دوجلا و  نم  باحـسلا  ملعلا و  نم  رحبلا  وه  ذإ  ۀعافـشلا  اوبلط  ملعلا و  دافتـسا و  هریغ  نم  انیبن ال  نم  ءایبنالا  لـک  لـصاحلا 
رعش حرشب  هدرب  هدیصق  حرش  رد  ماصع  الم  زین  راجشالا و 

مکحلا  ۀلکش  نم  وا  ملعلا  ۀطقن  نم  مهدح  دنع  هیدل  نوفقاو  و 
هیلع هتمظع  یلا  ۀبـسنلاب  نولیلق  مهتجرد  ولع  مهددـع و  ةرثک  عم  مهنا  یلع  اهیبنت  نوریثک  ءایبنالا  ۀـلقلا و  عمج  ۀغیـصب  یتا  تاـکنلا  هتفگ 

هترثک  مالسلا و  ةولصلا و 
دنمدق كاخ  وت  يادوس  رس  رب  نارورس  دنمدع  نابوخ  همه  تدوجو  شیپ  اربلد 

هدـح ال نومزالم  رمآلا  يدـل  باحـصالاک  هترـضحب  نوفقاو  ماجللا  ۀلکـشک  وا  يزجتی  ءزج ال  یه  ۀـموهوم  ۀـطقنک  هیلإ  ۀبـسنلاب  مه  يأ 
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ریظن وه  ابدا و  ۀتکن  ردقب  مث  نوزواجتی 
تجرخال ۀلمنا  توند  ول  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  لیئربج  لوق 

دنع هترـضحب  نوفقاو  ءایبنالا  رئاس  يأ  لـصاحلا  طـق  اـهماقم  نع  زواـجتی  ـال  ۀـطقنلا  ناـف  ملعلا  لـها  ۀـطقن  نم  فوقولا  اوذـخا  مهناـک  و 
رعش حرشب  هدرب  هدیصق  حرش  رد  ماصع  الم  زین  اهماقم و  ۀلکشلا  وا  اهعضوم  ۀطقنلا  مزالی  امک  اهنومزالی  مهدودح 

متیلا  یف  بیداتلا  ۀیلهاجلا و  یف  ةزجعم  یمالا  یف  ملعلاب  كافک 
يار ام  ثیح  ۀیلهاجلا  ماّیا  یف  یّمالا  یبنلا  یف  نئاکلا  ملعلا  ةزجعملا  ثیح  نم  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هنم  نائیـش  کبـسح  لصاحلا  هتفگ 

اهیقف و ال اذاتسا  ملعلا و ال  هنم  ملعتیل  الوسر  ایبن و 
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ّیبر ینملع  یبیداـت و  نسحاـف  ّیبر  ینبدا  لاـقف  ّهبر  بیدأـتب  هبدا  یندـل و  ملع  هملع  نا  اـنملعف  هبدؤـی  با  هل  نکی  مل  لـماکلا و  بیدـالا 
رعش حرشب  هدرب  هدیصق  حرش  رد  ماصع  الم  زین  ۀبطاق و  ساّنلا  ملعا  نوکی  فیک ال  اّرط  قئالخلا  ّبر  هذاتسا  ناک  نمف  یمیلعت  نسحاف 

ملقلا  حوللا و  ملع  کمولع  نم  اهترض و  ایندلا و  كدوج  نم  ّناف 
یف ام  ذإ  یلاعت  هَّللا  كاطعا  یتلا  ۀـینیدلا  کـمولع  نم  لـیلق  ءیـش  ملقلا  حوللا و  ملع  كدوج و  رحب  نم  ةرطق  ةرخـآلا  ایندـلا و  يأ  هتفگ 
قاف هلوق  هتفگ  هدرب  هیشاح  رد  يروجاب  میهاربا  رـصاعم  لضاف  کمولع و  رحب  نم  عوبنی  وه  ذإ  ۀیاهن  کنطاب  مولعل  سیل  ۀیاهن و  هل  حوللا 

ةروصلا وه  ماللا و  نوکس  ءاخلا و  حتفب  قلخ  یف  یلوالا  قیرطلاب  مهریغ  یلع  اذک  نییبنلا و  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  داز  يأ  خلا  نییبنلا 
ۀفعلا لدعلا و  ملحلا و  ۀقفشلا و  دوجلا و  ءایحلا و  ملعلاک و  ةدیمحلا  لاصخلا  نم  ناسنالا  هیلع  عبط  ام  وه  امهمضب و  قلخ  یف  لکشلا و  و 
دقتعی نا  نامیالا  مامت  نم  ّنا  مهضعب  رکذ  دق  لاصخلا و  کلت  نم  هریغ  یف  قرفت  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیف  عمتجا  دقف  کلذ  لاثما  و 

یضتقم ناب  مظانلا  یلع  ضرتعا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیف  عمتجا  ام  لثم  ۀنطابلا  ةرهاّظلا و  نساحملا  نم  دحا  یف  عمتجی  مل  هنا  ناسنالا 
ةرکن و امهنم  الک  نال  امهمـضب  قلخلا  ضعب  ماللا و  نوکـس  ءاخلا و  حـتفب  قلخلا  ضعب  یف  نییبنلا  قاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  همالک 

یلع هیف و  هوقوفی  نا  لمتحی  رخآلا و  ضعبلا  یف  مهیواسی  نا  کلذ  دعب  لمتحی  هنال  مات  حدمب  سیل  اذـه  معت و  تابثالا ال  قایـس  یف  یه 
یف دارملا  ّناب  بیجا  حدملا و  نم  فنصملا  هدصق  ام  سکعنا  رثکا  ناک  نا  ۀلداعملا و  تلصح  هیف  مهقاف  ام  لثم  هیف  هوقاف  ام  ناک  ناف  اذه 

کلذ یف  مهقاف  هنوک  نم  مزلی  مل  اّمل  معت و  دـق  تابثالا  قایـس  یف  ةرکنلا  نا  یلع  نامعیف  ینعملا  یف  ناـفاضم  اـمهف  مهقلخ  یف  مهقلخ و 
ملعلا نال  امهیلع  فنصملا  رصتقا  اّمنا  امهریغ و  يأ و ال  مرک  ملع و ال  یف  هلوق  هوبراقی و  مل  يأ  هونادی  مل  هلوقب و  اهافن  هل  مهتبراقم  یفن 

ءایبنالا نیب  لیضفتلا  نع  یهنلا  نم  درو  ام  کلذ  یلع  دری  لضاوفلا و ال  سار  مرکلا  لئاضفلا و  سار 
صیقنت یلا  يدؤی  لیضفت  یلع  لومحم  هنال  ءایبنالا  نیب  اولضفت  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقک 

یلَع ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  یلاعت  لاق  لمکا  ّیبنلا  لامکلاب و  نوفـصتم  مهنا  دـقتعن  انال  نییبنلا  نم  دـحال  صیقنت  کـلذ  یف  سیل  و 
ٍضَْعب 

هلبق و تیبلل  لیلدـلاک  تیبلا  اذـه  خـلا  هَّللا  لوسر  نم  مهّلک  هلوق و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لوالا  ضعبلاب  دارملا  سابع و  نبا  لاـق 
هلوق نم  دارملا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اندّیس  وه  دوهعملا  دهعلل و  هَّللا  لوسر  یف  ۀفاضالا  سمتلم و  هلوقب  قلعتم  رورجملا  راجلا و 

میّدلا نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  هلوق  بلطلا و  لصالا  یف  هانعم  سامتلالا  ناک  نا  ذخا و  سمتلم 
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الثم مزعلا  اولواف  نیسمتلملا  لاوحا  فالتخا  یلا  ةراشا  وهف  میّدلا  نم  افشترم  مهـضعب  رحبلا و  نم  افرتغم  نیـسمتلملا  ضعب  نوک  لاح  يأ 
هعاستا هقمعل و  کلذب  ّیمس  ربلا  دض  رحبلا  ذخا و  ینعمب  فرغ  ردصم  فرغلا  میـسقتلا و  عیونتلل و  کلذ  یفواف  مهریغ  نم  اسامتلا  رثکا 

هَّللا یّلـص  هملح  هملع و  انه  میدلا  رحبلا و  نم  دارملا  دعر و  ریغ  نم  ۀلیل  اموی و  مئادلا  رطملا  یه  ۀمید و  عمج  میدـلا  صملا و  فشرلا  و 
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میدـلا بناج  یف  فرغلاب و  رحبلا  بناج  یف  ربع  امنا  حیـشرت و  فشرلا  فرغلا و  نم  لک  ۀّیحیرـصت و  ةراعتـسا  اـمهنم  لـکف  ملـس  هیلع و 
نوفقاو هلوق و  فرتغی  یتح  ابلاغ  ءام  اهنم  عمتجی  الف  ضرالا  هجو  یلع  يرجت  اهنال  میدلا  نود  هترثکل  رحبلل  بسانم  فرغلا  ّنأل  فشرلاب 
نوتباث مهنا  مهدـح  دـنع  هیدـل  نیفقاو  مهنوک  ینعم  هانعمل و  رخآلا  یف  ّلک و  ظـفلل  امهدـحا  یف  رظن  نکل  سمتلم  هلوق  یلع  فطع  خـلا 

لزی ملف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  وه  اما  هنوزواجتی و  الف  کلذ  نم  مهل  ّدح  يّذلا  دحلا  دنع  مکحلا  ملعلا و  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدنع 
فوقو ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هیدل  مهفوقوف  امهنم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیتوا  ام  ادبم  مکحلا  ملعلا و  یف  مهبتارم  ۀیاهنف  کلذ  دعب  یقرتی 

ینعم یلع  نیعضوملا  یف  ۀفاضالا  هیبشتلا  یلع  ینعملا  مهدحل و  نایب  مکحلا  ۀلکش  نم  وا  ملعلا  ۀطقن  نم  هلوق  هریغ و  ادبم  دنع  ۀیاغلا  يذ 
نیحراشلا و ضعب  هلاق  امک  همکح  لوسرلا و  ملع  مکحلا  ملعلا و  نم  دارملا  مکحلا و  نم  ۀلکـشک  وا  ملعلا  نم  ۀـطقنک  وه  يذـّلا  يأ  نم 

مهدـح دـنع  مکحلا  ملعلا و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیدـل  نوتباث  مهنا  لّوالا  یلع  ینعملا  لصاح  همکح و  هَّللا و  ملع  امهب  دارملا  لیق 
ملعلا یف  هیدل  نوتباث  مهنا  یناثلا  یلع  ینعملا  لصاح  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  همکح  نم  ۀلکـشلاک  وا  لوسرلا  ملع  نم  ۀطقنلاک  وه  يّذلا 

نم ۀطقنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هملعل  ۀبسنلاب  مهملعف  یلاعت  همکح  نم  هلکشلاک  وا  هَّللا  ملع  نم  ۀطقنلاک  وه  يّذلا  مهدح  دنع  مکحلا  و 
لّوالا نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هحدم  یف  غلبا  اذه  یلاعت و  همکح  نم  ۀلکشک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  همکحل  ۀبـسنلاب  مهمکح  هَّللا و  ملع 

اذه ها  ایندلا  كدوج  نم  ناف  هلوق  هتفگ  خلا  ایندـلا  كدوج  نم  ناف  رعـشب  قلعتم  هدرب  هیـشاح  رد  رـصاعم  لضاف  زین  لّوالا و  برقالا  نکل 
خلا ایندلا  كدوج  نم  نال  ةاصعلا  نم  يریغ  ینعسی و  لب  یب  قیضی  هَّللا ال  لوسر  ای  کهاج  ناک  امنا  لاق و  هناکف  هلبق  تیبلل  لیلعت  تیبلا 

اهترـض ایندـلا و  يریخ  يأ  فاضم  ریدـقت  همالک  یف  اهترـض و  مظانلا  هلعج  کلذـل  يرخالا و  لباق  ام  اینّدـلا  نم  دارملا  ضیعبتلل و  نم  و 
نم هلوق و  مهیف و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتعافـش  ةرخآلا  ریخ  نم  ساّنلل و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتیاده  ایندلا  ریخ  نمف  ةرخآلا  یه  یّتلا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ههاج  نوکل  لیلعتلا  ۀهج  نم  ملقلا  حوللا و  ملع  کمولع 
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ضیعبتلل کمولع  نم  هلوق و  یف  نم  افناتـسم و  نوکی  نا  زوجی  هولع و  هاجلا و  مظع  بابـسا  ربکا  نم  ملعلا  نا  کش  هنال ال  هنع  قیـضی  ال 
مولع یلع  هعلطا  یلاعت  هناـف  اـهیلع  هَّللا  هعلطا  یّتلا  تاـمولعملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  همولعب  دارملا  نیعـضوملا و  یف  ضیعبتلل  یهف  اـضیا 

هناف یلاعت  هَّللا  رماب  حوللا  یف  ملقلا  اهبتک  یّتلا  تامولعملا  ملقلا  حوللا و  ملعب  دارملا  نیرخآلا و  نیلوالا و 
سیلف کلذ  ریغ  یلع  تام  نم  ۀـعاسلا  موقت  یتح  ءیـش  لک  ریداقم  بتکا  لاق  بتکا  ام  لاق و  بتکا  هل  لاقف  ملقلا  هَّللا  قلخ  اـم  لوا  درو 

ینم
رومالا ملقلا  حوللا و  ملع  ۀـلمج  نم  ناب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  همولع  ضعب  ملقلا  حوللا و  ملع  لـعج  لکـشتسا  یتقیرط و  یلع  سیل  يأ 

ضیعبتلا متی  ـالف  اـهملعب  رثاتـسا  دـق  هَّللا  نا  ـال  اـهملعی  ـال  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  ّیبنلا  نا  عم  ناـمقل  ةروس  رخآ  یف  ةروکذـملا  ۀـسمخلا 
ضعبک حوللا  یلع  علطی  نا  هناش  نم  اهیلع  علطال  الا  حوللا و  یف  ملقلا  بتک  امم  ۀسمخلا  رومالا  هذـه  نا  میلـست  مدـعب  بیجا  روکذـملا و 
يذـّلا ملقلا  حّوللا و  ملع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  همولع  ضعب  نا  دارملاف  حوللا  یف  ملقلا  بتک  امم  اـهنا  میلـست  یلع  نیبرقملا و  ۀـکئالملا 
هذـهب یلاعت  هَّللا  همّلع  نا  دـعب  ّالا  ایندـلا  نم  جرخی  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  یلع  ۀـسمخلا  رومالا  هذـه  تجرخف  قولخملا  هیلع  علطی 

هَّللا هربخا  ام  وه  رخآلا  ضعبلا  ناب  بیجا  رخآلا  ضعبلا  امف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  همولع  ضعب  ملقلا  حوللا و  ملع  ناک  اذإ  لیق  ناف  رومالا 
هقرـشم و تارابع  نیزا  ثیدـحلا  یف  مدـقت  امک  طقف  ۀـمایقلا  موی  یلا  نئاک  وه  ام  حوللا  یف  بتک  اـمنا  ملقلا  نـال  ةرخـآلا  لاوحا  نم  هنع 

نیلـسرم ءایبنا  یمامت  درادـن و  تیاهن  دـح و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  مولع  هک  تسرهاـب  رهاـظ و  هقلوم  تاداـفا 
نآ مولع  زا  یـضعب  تسا  هکئالم  تاـمولعم  ياـهتنم  هک  ملق  حول و  ملع  دنـشابیم و  باـنج  نآ  زا  ملع  سمتلم  دیفتـسم و  مالـسلا  مهیلع 
هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ملع  باب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  صنب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هک  تس  رهاظ  تسبانج و 
ءایبنا یمامت  هک  دوب  دـهاوخ  ملع  ناـمه  زین  باـنج  نآ  ملع  تشاد و  دـهاوخن  تیاـهن  دـح و  زین  باـنج  نآ  ملع  سپ  تس  ملـس  هلآ و  و 
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اجنیا زا  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  تسملع  نا  زا  یضعب  ملق  حول و  ملع  دنشابیم و  ذخآ  دیفتـسم و  نا  زا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیلـسرم 
دنع حبـصلاک  نیملاعلا  بر  هَّللا  مالـس  مهیلع  نیبرقم  هکئالم  هلمج  نیلـسرم و  ءاـیبنا  هبطاـق  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا 

هک دنامن  بجتحم  دیسر و  راهنلا  فصن  هرئادب  باشتلا  بصاون  مشچ  يروکب  باوص  قح و  باتفا  هکلب  دیدرگ  راکشا  حضاو و  رافـسالا 
هک تسا  هدیـسر  يدـحب  روفـس  روهز و  روهظ و  حوضو و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیملعا  رب  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  تلـالد 

هیلاع ممه  دنراد و  ناب  فارتعا  قیقحت  ماقم  رد  هینس  ماظع  نیققحم  مالعا و  ياملع 
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حیضوت رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  دنرامگیم  نآ  حیجرت  تیبثت و  حیرـصت و  ریـسفت و  حیرـشت و  لیـصفت و  حیـضوت و  نییبت و  رب  دوخ 
ّهنا باب و  امهل  ّیلع  ملع و  ۀنیدم  ۀمکح و  راد  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا  یف  رـشع  سماخلا  بابلا  هتفگ  لئالدلا 

بایترا الب  همالک  هتایآ و  هماکحا و  یلاعت و  هّللاب  ساّنلا  ملعا 
ینرما هَّللا  نا  یلع ع  ای  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نع 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ۀیآلا  هذه  تلزنا  یعتل و  کملعاف  کیندا  نا 
رفعج وبا  نیدلا  باهـش  خیـشلا  ۀقیقحلا  ناهرب  ۀـقیرطلا و  ناطلـس  هاور  ۀـیلحلا و  یف  میعن  وبا  مامالا  ظفاحلا  هاور  یملعل  ۀـیعاو  نذا  تنا  و 

امهنع یلاعت  هَّللا  یضر  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  یلا  هدانساب  فراوعلا  یف  يدرورهسلا  رمع 
هنع یلاعت  هَّللا  یـضر  ّیلعل  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ٌۀَیِعاو  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  ۀیآلا  هذـه  تلزن  نیح  لاق  هظفل  و 

یسنا نا  یل  ناک  ام  هدعب و  ائیش  تیسن  امف  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ّیلع  لاق  یلع  ای  کنذا  اهلعجی  نا  هَّللا  تلاس 
هرس یلاعت  هَّللا  سدق  یفاوخلا  یلع  نب  دّمحم  رکب  وبا  نیدلا  نیز  خیـشلا  هنافرع  همولع و  یف  نارقالا  دحاو  هنامز و  یف  خیاشملا  خیـش  لاق 

یتح ۀمکحلا  ملعلا و  دیزمب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  ّصتخا  اذلف 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

هتفگ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يامسا  رکذ  رد  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  زین  رمع و  کلهل  ّیلع  الول  رمع  لاق  و 
ملعلا ۀنیدم  باب  اهنم 

تایلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
يربطلا هاور  هباب  نم 

لوخدلا نم  عناملا  لئاحلا و  لاوزل  ببـس  بابلا  ّنا  ملعا  ثیدـحلا و  یف  امک  لاق  روکذـملا و  هیقفلا  مامالا  هدروآ  رمع و  یبأ  جـیرخت  نم 
نم کـلذ  بلطی  مل  ملعلا و  بلط  نم  اذـکهف  تیبلا  لوخد  هیلع  رـسع  قش و  اـهباوبا  ریغ  نم  تویبلا  یتا  لوخدـلا و  دارأ  نمف  تیبـلا  یلا 

ردقی املاع و ال  ناک  نم  ّبر  نایب و  لقع و  ملع و  بحاص  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  هناف  دوصقملا  كردـی  هناف ال  هنایب  هنع و  هَّللا  یـضر  ّیلع 
هنع و هَّللا  یضر  یلع  نم  هطابنتسا  هتیاور و  ملعلا و  بابف  کلذب  ۀباحصلا  نیب  نم  اروهـشم  هَّللا  یـضر  یلع  ناک  حاصفالا و  نایبلا و  یلع 

نم هنوقبسی و  مهیلع و ال  لکشا  امهم  هنوعجاری  مهّلک  ۀباحّصلا  همکح و  هاوتفب و  اقوثوم  هملع  یف  هیلإ  اعوجرم  ۀباحـصلا  عامجاب  ناک  وه 
دراد هک  بلـصت  تنعت و  بصعت و  ددشت و  نآ  اب  ناهبزور  نبا  مهنع و  یلاعت  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  کلهل  یلع  الول  رمع  لاق  ینعملا  اذـه 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیملعا  رب  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هدرک  فارتعا 
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دمحا دنسم  یف  رشع  عساّتلا  هدومرف  نآ  هدافا  ظافلا  نیاب  قحلا  جهن  رد  هک  ۀمحرلا  هیلع  یلح  همالع  لالدتسا  باوجب  هچنانچ  دراد  تلالد 
لبنح نب 

بلاط یبأ  نب  یلع  ّالا  ینولس  لوقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحا  نکی  مل  لاق  ملسم  حیحصو 
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اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  و 
مولعلا و تاتـشا  یلع  هعالطا  عئاقولا و  ۀـبوجا  هراضحتـسا  هملع و  روفو  یلع  لدـی  اذـه  هتفگ  دوخ  لطابلا  باـتک  رد  ناـهبزور  نبا  یهتنا 
ۀّمالل و حلصالا  ةزوحلل و  ظفحالا  لب  ۀفیلخ  ملعالا  نوکی  نا  بجی  ّهنا ال  ثیح  ّصنلا  یلع  لیلد  ۀملسم و ال  رومالا  هذه  ّلک  فراعملا و 

امک ثیدح  نیا  حرش  رد  ریغـص  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  ّرم و  امک  هراتخا  امل  ۀمامالل  حلـصا  رکب  وبا  نکی  مل  ول 
هدومرف هدافا  اقباس  تیرد 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هَّللا مرک  یلع  وه  اهباب  نا  ربخاف  باب  نم  ۀنیدملل  دب  اهّلک و ال  تانایّدـلا  یلاعمل  ۀـعماجلا  ۀـنیدملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  ناف 

فلاخملا يداعملا و  فلاوملا و  فلاوملا و  ۀیملعالاب  هل  دهش  دق  يدهلا و  قیرط  أطخأ  هاطخا  نم  ۀنیدملا و  لخد  هقیرط  ذخا  نمف  ههجو 
لوسر ناک  الجر  تهرک  کحیو  لاق  کباوج  دیرا  لاقف  ینم  ملعا  وه  اّیلع  لس  لاقف  ۀلئـسم  نع  ۀـیواعم  لأس  الجر  ّنا  يذابالکلا  جرخا 
هلأسف لجر  هءاج  هیلع  لکشا  امع  هلاسی  رمع  ناک  کلذب و  هل  نوفرتعی  بحّـصلا  رباکا  ناک  ارغ و  ملعلاب  هرغی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

نم هنع  ّحـص  ناویدـلا و  نم  همـسا  احم  کیلجر و  هَّللا  ماقا  مق ال  لاق  نینمؤملا  ریما  ای  کنم  عمـسا  نا  دـیرا  لاقف  هلئـساف  ّیلع  انهه  لاـقف 
دبع ظفاحلا  جرخا  لکـشملا و  یف  هترواشمل  ثوعبملا  نم  ائیـش  ّهلوی  مل  هدـنع و  هکـسما  یتح  مهیف  وه  سیل  موق  نم  ذوعتی  ناک  هنا  قرط 
مهف نا  نورخآلا  نولوالا و  ملع  دق  یلا  رحلا  لاق  هَّللا و  لاق ال و  ّیلع  نم  هقفا  بحّصلا  نم  دحا  ناک  ءاطعل أ  رکذ  لاق  نامیلس  نب  کلملا 

نیقیلا ققحتی  یتح  باجحلا  بولقلا  نع  هَّللا  عفری  هئارو  نم  يّذلا  بابلا  نع  لض  دقف  کلذ  لهج  نم  ّیلع و  ملع  یلا  رصحنم  هَّللا  باتک 
تسروطسم ریدقلا  ضیف  ینعا  حرش  نیمه  رد  زین  همالک و  انه  یلا  ءاطغلا  فشکب  ریغتی  يّذلا ال 

اهباب یلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا  ۀیاور  یف  ۀمکحلا و  راد  انا 
ّنا معز  نم  اهالعا و  ام  ۀبقنملا  هذه  اهانـسا و  ام  ۀبترملا  هذهب  کیهان  ۀـمکحلا و  یلا  هنم  لخدـی  يذـّلا  بابلا  وه  بلاط  یبأ  نب  یلع  يأ 

دارملا
اهباب ّیلع  هلوقب و 

هینغی هنمسی و ال  هب و ال  دجی  امب ال  دسافلا  هضرغل  لحمت  دقف  عافترالا  وه  ولعلا و  نم  عفترم  هنا 
اهریما اهسار و  یلع  الا و  اونما  نیّذلا  اهّیا  ای  ّلج  ّزع و  هَّللا  لزنا  ام  اعوفرم  نآرقلا  نامجرت  نع  میعن  وبا  جرخا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  دنع  تنک  لاق  دوعسم  نبا  نع  جرخا  و 
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ادحاو ءزج  ساّنلا  ءازجا و  ۀعست  یلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق  لاقف  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  نع  لئسف 
نطابلا رهاّظلا و  ملع  هنم  هدنعف  یلع  اّما  نطب و  رهظ و  هل  ّالا و  فرح  اهنم  ام  فرحا  ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  اضیا  هنع  و 

نیقتملا ماما  نیلسرملا و  دّیس  ّیلع  اضیا  جرخا  و 
برعلا دّیس  ّیلع  مدآ و  دلو  دیس  انا  اضیا  جرخا  و 

يدهلا ۀیار  یلع  اضیا  جرخا  و 
ٌۀَیِعاو  ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ۀیآلا  هذه  یلع  تلزنا  یعتل و  کملعا  کنیدا و  نا  ینرما  هَّللا  ّنا  یلع  ای  اضیا  جرخا  و 

هریغ یلا  دهعی  مل  ادهع  نیعبس  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  یلا  دهع  معلص  هَّللا  لوسر  نا  ثدحتن  انک  سابع  نبا  نع  اضیا  جرخا  و 
رعش حرش  رد  هیزمه  هدیصق  حرش  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  یصحت و  داکت  بابلا ال  اذه  یف  رابخالا  و 

ءاطغ هیلع  ام  سمشلا  وه  لب  انیقی  ءاطغلا  فشک  هدزی  مل 
تارابعلا هنع  رصقت  امب  ملعلا  نم  اّیلع  صتخا  هناحبس  هَّللا  نا  یلع  لدی  اّمم  هیبنت  هتفگ 
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ّیلع مکاضقا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
هیف و عازن  حیحص ال  ثیدح  وه  و 

ۀمکحلا راد  انا  هلوق 
اهباب ّیلع  ۀنیدم و  انا  ۀیاور  و 

هَّللا مرک  یلع  یلع  هجورخ  سداـسلا  هتفگ  هدومن  دراو  نآ  تاـباوج  ۀـیواعم و  نعاـطم  هک  یئاـج  ناـنجلا  ریهطت  رد  یکم  رجح  نبا  زین  و 
نمل افالخ  هقرط  ةرثکل  نسحلا  ثیدحلا  صنب  ملعالا  لدعالا  لضفالا  دقعلا و  لحلا و  لها  عامجاب  قحلا  مامالا  هنا  عم  هل  هتبراحم  ههجو و 

هنسح قلطا  نمل  هتحص و  معز  نمل  هعضو و  معز 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

نینمؤملا ریما  بانج  تیملعا  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  زین  تنـس  لها  ماقمیلاع  ناکرا  مالعا و  نیطاسا  رگید  تاداـفا  زا  نیرب  هوـالع  خـلا و 
ار تیلضفا  تیملعا  مازلتـسا  ینعا  مود  رما  اما  ریراحنلا  ءالوه  تارابع  نم  انمّدق  امیف  ریـصبلا  رظاّنلا  رظنیلف  تسحئال  حضاو و  مالـسلا  هیلع 
تسملع و بقانم  يالعا  لئاضف و  فرـشا  لضف  ملع و  باحـصا  قافتا  لقع و  شناد و  بابرا  عامجاب  تسحئال و  حـضاو و  تیاـهن  سپ 

أـشنم دشابیم و  ملع  تحت  هیناسفن  لئاضف  یمامت  ارفلا  فوج  یف  دیـصلا  لک  ياضتقمب  تسلـضفا و  ههبـش  الب  تسرتالاب  ملع  رد  هک  ره 
حوضو ياهتنم  رد  بلطم  نیا  دنچ  ره  تستباث و  وا  يارب  هقلطم  تیلضفا  تسلضفا  ملع  رد  هک  ره  تسا و  هلضاف  تفص  نیمه  لئاضف  نآ 

ماصخ و ارم و  باحصا  نسلا  عطاق  هک  هینس  نیقّقدم  يالمک  نیققحم و  ياملع  تادافا  زا  يرطش  نکیل  دشابیم  روفـس  نیبت و  روهظ و  و 
ۀئاملا نوثالثلا و  سماخلا و  لصالا  هتفگ  لوصالا  رداون  رد  يذمرت  میکح  دینش  دیاب  دشاب  هدوب  مارم  دوصقم و  نیا  تبثم 

ناوفص نب  بویا  تعمس  لاق  ةرفع  یلوم  رمع  انثدح  لاق  لضفملا  نب  رشب  انثدح  لاق  ددسم  انثدح  لاق  دشار  نب  رصن  نب  لیعامسا  انثدح 
رظنیلف هَّللا  دـنع  هتلزنم  ملعی  نا  بجی  ناک  نم  سانلا  اهیا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیلع  جرخ  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباج  رکذـی 

اودغاف و رکذلا  سلاجم  یلع  فقت  لحت و  ۀکئلملا  نم  ایارـس  هّلل  نا  هسفن و  نم  هلزنا  ثیح  هنم  دبعلا  لزنی  هَّللا  ناف  هدنع  هَّللا  ۀـلزنم  فیک 
هَّللا و رکذ  یف  اوحور  اودغاف و  رکذلا  سلاجم  لاق  هَّللا  لوسر  ای  ۀّنجلا  ضایر  نیا  اولاق و  ۀّنجلا  ضایر  یف  اوعتراف  ّالا  هَّللا  رکذ  یف  اوحور 
هنم و ءاـیحلا  همیظعت و  هل  هلـالجا  هنم و  هتبیه  هملع و  هاـیا و  هتفرعم  ردـق  یلع  هبلق  یلع  وه  اـمنا  دـبعلا  دـنع  هَّللا  ۀـلزنمف  مکـسفناب  هورکذ 

بیط هماکحا  دنع  فوقولا  هریبدت و  ۀیور  هننم و  لوبق  هیهن و  هرمال و  ۀمرحلا  ۀماقا  هرکذ و  دنع  لجرلا  هباقع و  نم  فوخلا  هنم و  ۀیـشخلا 
هناسحا همعن و  لاقثاب  ضوهنلا  هرکذ و  موزل  هروما و  یف  هریبدت  ۀبقارم  ابلق و  احور و  اندب و  هل  میلستلا  اهب و  سفنلا 
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ردق یلع  مهبر  دنع  مهلزانمف  نولضافتی  تاجرد  یلع  ءایـشالا  هذه  یف  ساّنلا  هبان و  ام  لک  یف  هب  نظلا  نسح  هتایـشمل و  هتاّیـشم  كرت  و 
اظح مهرفوا  مهب  مهملعا  هب و  مهملعا  ۀفرعملا  نم  اظح  مهرفواف  هتفرعمب  نینمؤملا  مرکا  همسا  كرابت  هَّللا  ّنا  ءایشالا و  هذه  نم  مهظوظح 

صقتنی ءایـشالا  هذه  نم  هناصقن  ردق  یلع  ۀلیـسو و  مهبرقا  ۀجرد و  مهعفرا  هدـنع و  ۀـلزنم  مهمظعا  اهنم  اطخ  مهرفوا  ءایـشالا و  هذـه  نم 
اْنلَّضَف ْدََقل  َو  همسا  كرابت  هَّللا  لاق  هسفن  هکلمی  هنامیا و  مقسی  هایا و  هتفرعم  فعضت  هب و  هملع  لقی  هتلیسو و  دعبت  هتجرد و  طحنی  هظح و 

ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َو  ٍضَْعب  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب 
ءابه انه  تراصف  ۀعیرـشلا  لامعا  اولمع  دـق  للملا  لها  رئاس  يراصنلا و  دوهیلا و  لامعالاب و  هب ال  ملعلا  هل و  ۀـفرعملاب  قلخلا  لـضف  اـّمناف 

هب ملعلاب  لضف  نم  هب و  ملعلا  نم  اطخ  یتوا  دقف  ۀفرعملاب  لضف  نمف  نادـبالا  رهطت  اهب  مهنم و  لبقت  اهب  لامعالا و  وکزت  ۀـفرعملابف  اروثنم 
هدنع ةدوجوم  انفصو  یتلا  ءایشالا  هذه  نوکی 

داوملا نع  ةدرجملا  اهروص  ءایـشالا و  قئاقح  ۀـّنئمطملا  ۀـقطانلا  سفنلا  روصق  وه  ملعلا  ّنا  ملعا  هتفگ  هیندـل  هلاسر  رد  یلازغ  دـماح  وبا  و 
مولعملا روصتملا و  كردملا  طیحملا  وه  ملاعلا  ۀـبکرم و  تناک  نا  ةدرفم و  تناک  نإ  اهتاوذ  اهرهاوج و  اهتایمک و  اهتایفیک و  اهنایعاب و 
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لـضفا نا  کش  ملعلا و ال  ۀبتر  بسحب  ملاعلا  ۀبتر  همولعم و  فرـش  ردـقب  ملعلا  فرـش  سفنلا و  یف  هملع  شقتنی  يذـّلا  ءیـشلا  تاذ  وه 
اهلمکا اهلجا و  مولعلا و  لضفا  دیحوتلا  ملع  وه  هملعف و  دحاولا  ّقحلا  عدبملا  عناّصلا  یلاعت  هَّللا  وه  اهلجا  اهفرـشا و  اهالعا و  تامولعملا و 

امک ءالقعلا  عیمج  یلع  هلیصحت  بجاو  يرورضلا  ملعلا  اذه  و 
ملسم ّلک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  عرشلا  بحاص  لاق 

ملعلا بلط  یف  رفسلاب  رما  و 
نیصلاب ول  ملعلا و  اوبلطا  لاقف 

ۀکئالملا و وه و  الا  هلا  هنا ال  هَّللا  دهـش  لاقف  بتارملا  لجا  یف  رکذلاب  یلاعت  هَّللا  مهـصخ  ببـسلا  اذهب  ءاملعلا و  لضفا  ملعلا  اذـه  ملاع  و 
الماک هتاذ  یف  افیرش  ناک  نا  ملعلا و  اذه  ءایبنالا و  ۀثرو  مه  نیذلا  ءاملعلا  مهدعب  ءایبنالا و  مه  قالطاب  دیحوتلا ال  ملع  ءاملعف  ملعلا  ولوأ 

كالفالا تاومـسلا و  ملع  لثم  یتش  مولع  نع  ّالا  مظتنت  تامدقملا ال  کلت  ةریثک و  تامدقمب  ّالا  لصحی  لب ال  مولعلا  رئاس  یفنی  هسفنب ال 
اهعضاوم یف  اهماسقاب  اهرکذنس  امک  رخآ  ملع  دیحوتلا  ملع  نع  دلوتی  تاعونصملا و  ملع  عیمج  و 
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ملعلا ۀلیضف  لقعلا  لقنلا و  نم  هدهاوش  ملعتلا و  میلعتلا و  ملعلا و  لضف  یف  لّوالا  بابلا  هتفگ  ملعلا  باتک  رد  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  زین  و 

ِطْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  لج  ّزع و  هلوقف  نآرقلا  نم  کلذ  دهاوش  اّما 
یلاعت هَّللا  لاق  البن و  الالج و  الـضف و  افرـش و  اذهب  کیهان  ملعلا و  لهاب  ثلث  ۀـکئلملاب و  ینث  هسفنب و  یلاعت  هناحبـس و  ادـب  فیک  رظناف 

ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی 
ّلج زع و  لاق  ماع و  ۀئام  سمخ  ةریـسم  نیتجرّدلا  نیب  ام  ۀجرد  ۀـئام  عبـسب  نینمؤملا  قوف  تاجرد  ءاملعلل  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  لاق 

َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 
ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  یلاعت  لاق  و 

ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  یلاعت  لاق  و 
ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  یلاعت  لاق  و 

ًاِحلاص َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ّلج  ّزع و  لاق  ملعلا و  ةوقب  هیلع  ردتقا  هنا  یلع  اهیبنت 
َنوُِملاْعلا  اَّلِإ  اُهلِقْعَی  ام  َو  ِساَّنِلل  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو  یلاعت  لاق  ملعلاب و  ملعی  ةرخآلا  ردق  مظع  ّنا  نیب 

َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  یلاعت  لاق  و 
َمَدآ ِیَنب  ای  یلاعت  هلوق  یف  لیق  هَّللا و  مکح  فشک  یف  ءایبنالا  ۀبترب  مهتبتر  قحلا  مهطابنتـسا و  یلا  عئاقولا  یف  همکح  ّدر  مهنم  هنوطبنتـسی 

ْمُِکتآْوَس  يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَق 
ٍْملِع  یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََقل  َو  لج  ّزع و  لاق  ءایحلا و  ینعی  يوقتلا  سابل  نیقیلا و  ینعی  اشیر  ملعلا و  ینعی 

ٍْملِِعب  ْمِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف  یلاعت  لاق  و 
َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  ّلج  ّزع و  لاق  و 

َنایَْبلا  ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  یلاعت  لاق  و 
رابخالا اّما  نانتمالا و  ضرعم  یف  کلذ  رکذ  امنا  و 

ۀثرو ءاملعلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  هدـشر و  همهلی  نیّدـلا و  یف  ههقفی  اریخ  هب  هَّللا  دری  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف 
ءایبنالا

ۀبتّرلا و کلتل  ۀثارولا  فرش  قوف  فرش  الف  ةوبّنلا  ۀبتر  قوف  ۀبتر  ّهنا ال  مولعم  و 
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ضرالا تاومسلا و  یف  ام  ملاعلل  رفغتسی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 
هل و رافغتسالاب  نولوغشم  مه  هسفنب و  لوغشم  وهف  هل  رافغتسالاب  ضرالا  تاومّسلا و  ۀکئالم  لغتشت  نم  بصنم  یلع  دیزی  بصنم  يأ  و 

كولملا سلاجم  هسلجی  یتح  كولمملا  عفرت  افرش و  فیرشلا  دیزت  ۀمکحلا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
یقبا و ریخ و  ةرخآلا  ّنا  مولعم  اینّدلا و  یف  هترمث  یلع  اذهب  هبن  دق  و 

نیّدلا یف  هقف  تمس و  نسح  قفانم  یف  نانوکی  ناتلصخ ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 
ّنا ملعی  نا  هیقفلا  تاجرد  یندا  هقفلا و  ینعم  یتایس  هتننظ و  يّذلا  هقفلا  هب  دارأ  ام  هناف  نامزلا  ءاهقف  ضعب  قافنل  ثیدحلا  یف  نکشت  و ال 

تقدص و اذإ  ۀفرعملا  هذه  ایندلا و  نم  ریخ  ةرخآلا 
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ءایرلا و قافنلا و  نم  هتئرب  تبلغ  و 
هسفن ینغا  هنع  ینغتسا  نا  عفن و  هیلإ  جیتحا  نا  يّذلا  ملاعلا  نموملا  ساّنلا  لضفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

ملعلا هترمث  ءایحلا و  هتنیز  يوقتلا و  هسابل  نایرع و  نامیالا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
اما لسرلا و  هب  تءاج  ام  یلع  ساّنلا  اولدـف  ملعلا  لها  اّما  داهجلا  ملعلا و  لها  ةوبّنلا  ۀـجرد  نم  ساّنلا  برقا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  و 

لسّرلا هب  تءاج  ام  یلع  مهفایساب  اودهاجف  داهجلا  لها 
ملاع توم  نم  رسیا  ۀلیبق  تومل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 

اوهقف اذإ  مالسالا  یف  مهرایخ  ۀیلهاجلا  یف  مهرایخف  ۀضفلا  بهّذلا و  نداعمک  نداعم  ساّنلا  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لاق  و 
ءادهشلا مدب  ءاملعلا  دادم  ۀمیقلا  موی  نزوی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

ۀمایقلا موی  ادیهش  اعیفش و  هل  تنک  مهیلإ  اهیدؤی  یتح  ۀنسلا  نم  اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
املاع اهیقف  ۀمایقلا  موی  لج  زع و  هَّللا  یقل  اثیدح  نیعبرا  یتما  نم  لمح  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

بستحی ثیح ال  نم  هقزر  همه و  هَّللا  هافک  لج  زع و  هَّللا  نید  یف  هقفت  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
میلع ّلک  بحا  میلع  ّینا  میهاربا  ای  مالسلا  هیلع  میهاربا  یلا  ّلج  زع و  هَّللا  یحوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

ضرالا یف  هناحبس  هَّللا  نیما  ملاعلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 
ءاهقفلا ءارمالا و  ساّنلا  دسف  اودسف  اذإ  ساّنلا و  حلص  اوحلصا  ذإ  یتّما  نم  نافنص  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

مویلا کلذ  سمش  عولط  یف  كروب  الف  ّلج  زع و  هَّللا  یلا  ینبرقی  املع  هیف  دادزا  موی ال  یلع  یتا  اذإ  مالّسلا  هیلع  لاق  و 
یباحصا نم  لجر  یندا  یلع  یلضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  ةداهشلا  ةدابعلا و  یلع  ملعلا  لیضفت  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

یّتلا ةدابعلاب  ملع  نع  ولخی  دـباعلا ال  ناک  نا  ملعلا و  نع  درجملا  لـمعلا  ۀـبتر  طـح  فیک  ةوبنلا و  ۀـجردل  اـنراقم  ملعلا  لزن  فیک  رظناـف 
ةدابع و نکت  مل  هالول  اهیلع و  بظاوی 

بکاوکلا رئاس  یلع  ردبلا  ۀلیل  رمقلا  لضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
ةداهشلا قوف  ةّوبنلا و  ولت  یه  ۀبترب  مظعاف  ءادهّشلا  مث  ءاملعلا  مث  ءایبنالا  ۀثالث  ۀمایقلا  موی  عفشی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

ةداهشلا و لضف  یف  درو  ام  عم 
ءیش لکل  دباع و  فلا  نم  ناطیشلا  یلع  ّدشا  دحاو  هیقفل  نیدلا و  یف  هقف  نم  لضفا  ءیشب  یلاعت  هَّللا  دبع  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق 

هقفلا نیذلا  اذه  دامع  دامع و 
هقفلا ةدابعلا  ریخ  هرسیا و  مکنید  ریخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

ۀجرد نیعبسب  دباعلا  نموملا  یلع  ملاعلا  نمؤملا  لضف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
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یتایس ملعلا و  نم  ریخ  هیف  لمعلا  هوطعم  ریثک  هولئاس  لیلق  هؤابطخ  لیلق  هؤاهقف  ریثک  نامز  یف  متحبصا  مکنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  و 
لمعلا نم  ریخ  هیف  ملعلا  هولئاس  ریثک  هوطعم  لیلق  هؤابطخ  ریثک  هؤاهقف  لیلق  نامز  سانلا  یلع 

هَّللا لوسر  ای  لیق  ۀنس و  نیعبس  رمضملا  داوجلا  رضح  نیتجرد  لک  نیب  ۀجرد  ۀئام  دباعلا  ملاعلا و  نیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  و 
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لمعلا و نع  لاسن  لیقف  هناحبس  هّللاب  ملعلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  دیرت  لامعالا  يأ  لاقف  لج  ّزع و  هّللاب  ملعلا  لاق  لضفا  لامعالا  ّيأ 
لهجلا عم  عفنی  لمعلا ال  ریثک  ّنا  ملعلا و  عم  عفنی  لمعلا  لیلق  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  ملعلا  نع  بیجت 

ّالا مکیف  یملع  عضا  مل  ینا  ءاملعلا  رـشعم  ای  لوقی  ّمث  ءاملعلا  ثعبی  مث  ۀمایقلا  موی  دابعلا  هناحبـس  هَّللا  ثعبی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  و 
مکل ترفغ  دقف  اوبهذا  مکبذعال  مکیف  یملع  عضا  مل  مکب و  یملعل 

راثالا اّما  و 
مکاح و ملعلا  لاملا و  سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  لیمک  اـی  لـیمکل  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لاـق  دـقف 

قافنالاب وکزی  ملعلا  ۀقفنلا و  هصقنت  لاملا  هیلع و  موکحم  لاملا 
هنم فلخ  ّالا  اهدسی  ۀملث ال  مالسالا  یف  ملث  ملاعلا  تام  اذإ  دهاجملا و  مئاقلا  مئاصلا  نم  لضفا  ملاعلا  هنع  هَّللا  یضر  اضیا  ّیلع  لاق  و 

و هنـسحی * ناک  ام  ئرما  لک  ردـق  و  ءالدا * يدهتـسا  نمل  يدـهلا  یلع  مهنا * ملعلا  لهال  الا  رخفلا  ام  امظن  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  لاـق  و 
* ءایحا ملعلا  لها  یتوم و  ساّنلا  ادبا * هب  ایح  شعت  ملعب  زفف  ءادعا * ملعلا  لهال  نولهاجلا 

امهنع هَّللا  یـضر  سابع  نبا  لاق  كولملا و  یلع  ماکح  ءاملعلا  ساّنلا و  یلع  ماکح  كولملا  ملعلا  نم  زعا  ءیـش  سیل  دوسـالا  وبا  لاـق  و 
ساّنلا نم  كرابملا  نبا  لئس  هعم و  کلملا  لاملا و  یطعاف  ملعلا  راتخاف  کلملا  لاملا و  ملعلا و  نیب  مالسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلـس  ریخ 

زیمت یتلا  ۀّیصاخلا  نال  ساّنلا  نم  ملاعلا  ریغ  لعجی  مل  هنیدب و  لکای  يذلا  لاق  ۀلفسلا  نمف  لیق  داهزلا  لاق  كولملا  نمف  لیق  ءاملعلا  لاقف 
همظعب هنم و ال  يوقا  لمجلا  ّناف  هصخـش  ةوقب  کلذ  سیل  هلجال و  فیرـش  وه  امب  ناسنا  ناسنالا  ملعلا و  یه  مئاهبلا  رئاس  نع  سانلا  اـهب 

یلع يوقا  ریفاصعلا  ّسخا  ّناف  ۀعماجملاب  هنم و ال  انطب  عسوا  روثلا  ّناف  هلکاب  هنم و ال  عجشا  عبـسلا  ّناف  هتعاجـشب  هنم و ال  مظعا  لیفلا  ناف 
تاف ءیش  يأ  ملعلا و  هتاف  نم  كردا  ءیش  يأ  يرعش  تیل  ءامکحلا  ضعب  لاق  کلذب و  ّالا  فرشی  مل  ملعلا و  الا  قلخی  مل  لب  هنم  دافسلا 

بلقلا کلذک  لاق  یلب  اولاق  تومی  ءاودلا  بارـشلا و  ماعطلا و  عنم  اذإ  ضیرملا  سیل  هَّللا أ  همحر  یلـصوملا  حـتف  لاق  ملعلا و  كردا  نم 
ماعطلا و دسجلا  ءاذغ  ّنا  امک  هتایح  امهب  ۀمکحلا و  ملعلا و  بلقلا  ءاذغ  ناف  قدص  دـقل  تومی و  مایا  ۀـثالث  ملعلا  ۀـمکحلا و  هنع  عنم  اذإ 

ساسحا لطبت  دق  فوخلا  ۀبلغ  نا  امک  هساسحا  لطبا  اهب  هلغش  ایندلا و  بح  ذإ  هب  رعشی  هنکل ال  مزال و  هتوم  ضیرم و  هبلقف  ملعلا  دقف  نم 
نمالا ساسحاک  کلذ  هعفنی و  ارـسحت ال  رـسحت  هکالهب و  نسحا  اینّدـلا  ءابعا  هنع  توملا  طح  اذاف  اعقاو  ناک  نا  لاـحلا و  یف  حرجلا  ملا 

ءاطغلا فشک  موی  نم  هّللاب  ذوعنف  فوخلا  وا  رکسلا  ۀلاح  یف  تاحارجلا  نم  هباصا  امب  هرکس  نم  قیفملا  هفوخ و  نم 
664 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یـضر دوعـسم  نبا  لاق  ءاملعلا و  دادم  حجریف  ءادهـشلا  مدـب  ءاملعلا  دادـم  نزوی  هَّللا  همحر  نسحلا  لاق  اوهبتنا و  اوتام  اذاف  ماین  ساّنلا  ناف 
هَّللا مهثعبی  نا  ءادهـش  هَّللا  لیبس  یف  اولتق  لاجر  نّدویل  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  وف  هتاور  کلهی  نا  هعفر  عفری و  نا  لـبق  ملعلاـب  مکیلع  هنع  هَّللا 
یلا بحا  ۀلیل  ضعب  ملعلا  رکاذت  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  لاق  ملعتلاب و  ملعلا  امنا  املاع و  دلوی  مل  ادحا  ناف  مهتمارک  نم  نوری  امل  ءاملع 

ًۀَنَسَح اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  یلاعت  هلوق  یف  نسحلا  لاق  هَّللا و  همحر  لبنح  نب  دمحا  هنع و  هَّللا  یضر  ةریره  یبأ  نع  کلذک  اهئایحا و  نم 
ًۀَنَسَح ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ةدابعلا  ملعلا و  یه 

قرغب دارأ  لیق  ملعلا و  ینعی  کعم  تحبـس  کتنیفـس  تقرغ  اذإ  یّتلا  ءایـشالا  لاـق  ینتقت  ءایـشالا  ّيأ  ءاـمکحلا  ضعبل  لـیق  ۀـنجلا و  یه 
لاق راقولاب و  نویعلا  هتظحال  ۀمکحلاب  فرع  نم  اماما و  ساّنلا  هذختا  اماجل  ۀمکحلا  ذختا  نم  مهضعب  لاق  توملاب و  هندب  كاله  ۀنیفسلا 
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هنع هَّللا  یـضر  رمع  لاق  نزح و  هنع  عفد  نم  حرف و  ریقح  ءیـش  یف  ول  هیلإ و  بسن  نم  ّلـک  ملعلا  فرـش  نم  ّنا  هیلع  هَّللا  همحر  یعفاـشلا 
بنذا ناف  هبتعتـسا  ابنذ  بنذا  ناف  هئادرب  لج  زع و  هَّللا  هاّدر  ملعلا  نم  اباب  بلط  نمف  هّبحی  ءادر  هناحبـس  هَّللا  ّناف  ملعلاب  مکیلع  ساـّنلا  اـهّیا 
ءاملعلا داک  هَّللا  همحر  فنحالا  لاق  تومی و  یتح  بنذلا  کلذ  هب  لواطت  نا  کلذ و  هءادر  هبلسی  الئل  هبتعتسا  ابنذ  بنذا  ناف  هبتعتـسا  ابنذ 

ّياب تلق  ینقتعاف  مهرد  ۀـئامثالثب  یئالوم  ینارتشا  دـعجلا  یبأ  نب  ملاس  لاق  هریـصم و  ّلذ  یلاف  ملعب  دـطوی  مل  زع  ّلک  ابابرا و  اونوکی  نا 
رکب یبأ  نب  ریبزلا  لاق  هل و  نذا  ملف  ارئاز  ۀـنیدملا  ریما  یناتا  یتح  ۀنـس  یل  تمت  امف  ملعلاب  تقرتحاف  ۀـفرح  نسحاـب  لاـقف  فرتحا  ۀـفرح 

نامقل ایاصو  یف  کلذ  یکح  الامج و  کل  ناک  تینغتـسا  نا  الام و  کل  ناـک  ترقتفا  نا  کـّناف  ملعلاـب  کـیلع  قارعلاـب  یبأ  یلا  بتک 
لاق ءامـسلا و  لباوب  ضرالا  ییحی  امک  ۀـمکحلا  رونب  بلقلا  ییحی  هناحبـس  هَّللا  ناف  کیتبکرب  مهمحاز  ءاملعلا و  سلاج  ّیبن  ای  لاق  هنبـال 

ملعلا هَّللا  همحر  يرهزلا  لاق  هرکذ و  یـسنی  ههجو و ال  دـقفی  ءاوهلا و  یف  ریطلا  ءاملا و  یف  توحلا  هاکب  ملاـعلا  تاـم  اذإ  ءاـمکحلا  ضعب 
بابلا اذه  نم  بولطملا  نا  ملعا  ۀیلقعلا  دـهاوشلا  هتفگ  ملع  لضف  نایب  رد  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  زین  لاجرلا و  نا  رکذ  الا  هبحی  رکذ و ال 

نم هریغل  وا  ملعلا  ۀفـص  اهدوجو  ملعی  نا  نکی  مل  اهنم  دارملا  ققحتی  مل  اهـسفن و  یف  ۀلیـضفلا  مهفت  مل  ام  هتـسافن و  ملعلا و  ۀلیـضف  ۀفرعم 
نم ةذوخأم  ۀلیضفلاف  اهتقیقح  ۀمکحلا و  ینعم  مهفی  مل  دعب  وه  مأ ال و  میکح  ادیز  نا  فرعی  نا  عمط  نم  قیرطلا  نع  لض  دقلف  لاصخلا 

لامک وه  امیف  هتدایز  تناک  امهم  هیلع  لضفلا  هل  هلضف و  لاقی  دیزمب  امهدحا  صتخا  رما و  یف  نائیـش  كراشت  اذاف  ةدایزلا  یه  لضفلا و 
ءیشلا کلذ 

665 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ولف ةروصلا  نسح  ودـعلا و  ةدـش  ّرفلا و  ّرکلا و  ةوقب  هیلع  دـیزی  لمحلا و  ةوق  یف  هکراشی  هنا  ینعمب  رامحلا  نم  لـضفا  سرفلا  لاـقی  اـمک 

ءیـش و یف  لامکلا  نم  تسیل  ینعملا و  یف  ناصقن  مسجلا و  یف  ةدایز  کـلت  نـال  لـضفا  هنا  لـقی  مل  ةدـئاز  ۀعلـسب  صتخا  لـمح  ضرف 
امک فاصوالا  رئاس  یلا  ۀفاضالاب  هتذخا  نا  ۀلیضف  ملعلا  نا  کیلع  فخی  مل  اذه  تمهف  اذاف  همـسجل  هتافـص ال  هانعمل و  بولطم  ناویحلا 
یف ۀلیضف  ملعلا  قالطالا و  یلع  ۀلیضف  تسیل  سرفلا و  یف  ۀلیضف  ودعلا  ةدش  لب  تاناویحلا  رئاس  یلا  ۀفاضالاب  هتذخا  نا  ۀلیضف  سرفلل  نا 

ۀلیضف یهف  دیلبلا  نم  ریخ  لیخلا  نم  سیکلا  لب  ءایبنالا  ۀکئالملا و  فرش  هب  هناحبس و  هَّللا  لامک  هناف  ۀفاضا  ریغ  نم  قالطالا  یلع  هتاذ و 
ام یلا  هتاذـل و  بلطی  ام  یلا  هریغل و  بلطی  ام  یلا  مسقنی  هیف  بوغرملا  سیفّنلا - ءیـشلا  نا  ملعا  ۀـفاضا و  ریغ  نم  قالطالا  یلع  هتاذ  یف 

ۀعفنم نارجح ال  امهناف  ریناندلا  مهاردلا و  هریغل  بولطملا  هریغل و  بلطی  اّمم  لضفا  فرـشا و  هتاذل  بلطی  امف  اعیمج  هتاذل  هریغل و  بلطی 
ةرخآلا و یف  ةداعسلاف  هتاذل  بلطی  يّذلا  ةدحاو و  ۀباثمب  ءابـصحلا  اناکل و  امهب  تاجاحلا  ءاضق  رـسی  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  نا  ول ال  امهل و 

نع ندبلا  ۀمالـس  اّهنا  ثیح  نم  ۀبولطم  الثم  لجرلا  ۀمالـس  ناف  ندبلا  ۀمالـسکف  هریغل  هتاذـل و  بلطی  يذـّلا  یلاعت و  هَّللا  هجول  رظنلا  ةذـل 
ابولطم نوکیف  هسفن  یف  اذـیذل  هتیار  ملعلا  یلا  ترظن  اذإ  رابتعالا  اذـهب  تاجاحلا و  براملا و  یلا  لّصوتلا  اـهب و  یـشملا  ۀـبولطم  ملـالا و 

قح یف  ۀبتر  ءایـشالا  مظعا  ۀیآلا و  هیلإ  لصوتی  یلاعت و ال  هَّللا  نم  برقلا  یلا  ۀعیرذ  اهتداعـس و  ةرخآلا و  راد  یلا  ۀلیـسو  هتدجو  هتاذـل و 
ملعلاب ّالا  اضیا  لمعلا  یلا  لّصوتی  لمعلا و ال  ملعلاب و  ّالا  اهیلإ  لّصوتی  نل  اهیلإ و  ۀلیـسو  وه  ام  ءایـشالا  لـضفا  ۀـیدبالا و  ةداعـسلا  یمدـالا 
هترمث فرشب  اضیا  ءیشلا  ۀلیضف  فرعت  دق  فیک ال و  لامعالا و  لضفا  اذإ  وهف  ملعلا  وه  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  ةداعـسلا  لصاف  لمعلا  ۀیفیکب 

ّزعلاف اینّدلا  یف  اما  ةرخآلا و  یف  اذه  یلعالا  إلملا  ۀنراقم  ۀـکئالملا و  قفاب  قاحتلالا  نیملاعلا و  بر  نم  برقلا  ملعلا  ةرمث  نا  تفرع  دـق  و 
یلع ۀـلوبجم  مهعابط  نوفداصی  برعلا  فالجا  كرتلا و  ءایبغا  نا  یتح  عابطلا  یف  مارتجالا  موزل  كولملا و  یلع  مکحلا  ذوفن  راـقولا و  و 

زواجم لامکل  ناسنالا  زییمتب  اهروعـشل  ناسنالا  رقوت  اهعبطب  ۀـمیهبلا  لب  ۀـبرجتلا  نم  دافتـسم  ملع  دـیزمب  مهـصاصتخال  مهخویـشل  ریقوتلا 
اهتوافتب اهلئاضف  ۀلاحم  توافتت ال  هنایب و  یتایس  امک  مولعلا  فلتخت  مث  اقلطم  ملعلا  ۀلیصف  هذه  اهتجردل 
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هَّللا نا  لوالا  هوجوف  باتکلا  اما  لوقعملا  ۀنـسلا و  باتکلا و  ملعلا  ۀلیـضف  یلع  لدی  هنا  ملعا  هتفگ و  بیغلا  حیتافم  رد  يزار  نیدلا  رخف  و 
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ام ۀـمکحلاب  ملعلا  یمـس  یلاعت  هنا  نایب  ملعلا  ناش  مظع  یلع  لدـی  کلذ  ۀـمکحلا و  رما  مّظع  یلاعت  هنا  مث  ۀـمکحلاب  ملعلا  یمـس  یلاـعت 
َنِم ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو  ةرقبلا  ةروس  یف  لاق  نآرقلا  ظـعاوم  اهدـحا  هجوا  ۀـعبرا  یلع  نآرقلا  یف  ۀـمکحلا  ریـسفت  لاـق  هنا  لـتاقم  نع  يوری 

ِۀَمْکِْحلا َو  ِباتِْکلا 
َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  ءاسنلا  ةروس  یف  نآرقلا و  ظعاوم  ینعی 

اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  یلاعت  هلوق  ملعلا  مهفلا و  ینعمب  ۀمکحلا  اهیناث  نارمع و  لآ  یف  اهلثم  ظعاوملا و  ینعی 
َۀَمْکِْحلا َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  نامقل  ةروس  یف  و 

َةَُّوبُّنلا َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ماعنالا  یف  ملعلا و  مهفلا و  ینعی 
َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ءاسنلا  یف  ةّوبنلا  ینعمب  ۀمکحلا  اهثلاث  و 

َۀَمْکِْحلا ُهاْنیَتآ  َو  یف ص  ةّوبنلا و  ینعی 
َۀَمْکِْحلا َو  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاتآ  َو  ةرقبلا  ةروس  یف  باطخلا و  لصف  و 

ِۀَمْکِْحلِاب َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  لحنلا  یف  نآرقلا  اهعبار  و 
ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ةرقبلا  یف  و 

اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  لاق  لیلقلا  الا  ملعلا  نم  یطعا  ام  یلاعت  هَّللا  نا  رکفت  مث  ملعلا  یلا  عجرت  قیقحتلا  دنع  هوجولا  هذه  عیمج  و 
ٌلِیلَق  اْینُّدلا  ُعاتَم  ُْلق  الیلق  اهرساب  ایندلا  یمس  و 

یهانتم ایندلا  نا  ۀمکحلا  ةرثک  ایندلا و  ۀـلق  یلع  یلقعل  ناهربلا  مث  اریثک  هامـس  امب  کنظ  امف  هتیمک  كردـن  نا  اننکمی  الیلق ال  هاّمـس  امف 
ملعلا ۀلیـضف  یلع  کهبنی  کلذ  هنم و  ۀلـصاحلا  تاداعـسلل  هتدم و ال  هددع و  هردقل و  ۀیاهن  ملعلا ال  ةّدملا و  یهانتم  ددعلا  یهانتم  ردقلا 

َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  یلاعت  هلوق  یف  یناثلا 
ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  ُْلق ال  لاقف  بیطلا  ثیبخلا و  نیب  قرف  هباتک  یف  قرف  ۀعبس  نیب  قرف  دق  و 

* ُریِصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  لاقف  ریصبلا  یمعالا و  نیب  قرف  مارحلا و  لالحلا و  ینعی 
ُروُّنلا َو  ُتاُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  لاقف  رونلا  ۀملظلا و  نیب  قرف  و 

یلاعت هلوق  ثلاثلا  لهاجلا  ملاعلا و  نیب  قرفلا  نم  اذوخأم  کلذ  لک  تدـجو  تلمات  اذإ  رورحلا و  ّلّظلا و  نیب  راّنلا و  ۀـّنجلا و  نیب  قرف  و 
ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

رکذ یلاعت  هناف  ۀبترملا  هذه  یلا  رظنا  مث  سکعنی  ءاملعلا و ال  ۀعاط  مهیلع  بجی  كولملا  نال  لاوقالا  حصا  یف  ءاملعلا  رمالا  یلواب  دارملا 
ِطْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  لاق  ۀیناثلا  ۀبترملا  یف  هباتک  نم  نیعضوم  یف  ملاعلا 

ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  لاق  و 
ۀمئالا ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  یلاعت  لاقف  نیتیآ  یف  یلوالا  ۀـبترملا  یف  مهلعجف  مارکالا  یف  داز  یلاعت  هناحبـس و  هنا  مث 

667 ص : ج14 ، راهطالا ،
ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ 

ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  یلاعت  لاق  و 
ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  عبارلا 

ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  هلوق  ردب  لها  نم  نینموملل  اهلوا  فانصا  ۀعبرال  تاجردلا  رکذ  یلاعت  ّهنا  ملعا  و 
ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل  هلوق  یلا 

َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  هلوق  نیدهاجملا  ۀیناثلا  و 
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یلُْعلا  ُتاجَرَّدلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی  ْنَم  َو  نیحلاّصلا  ۀثلاثلا  و 
ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ءاملعلل  ۀعباّرلا  و 

ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  تاجردب  نینمؤملا  نم  مهریغ  یلع  ردب  لها  لضف  یلاعت  هّللاف 
ساّنلا لضفا  ءاملعلا  نوک  بجوف  تاجردـب  فانـصالا  عیمج  یلع  ءاملعلا  لضف  مث  ۀـجردب  ءـالوه  یلع  نیحلاّـصلا  لـضف  هنم و  تاـجرد 

ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  هلوق  سماخلا 
اَّنَمآ َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  نامیالا و  اهدحا  بقانم  سمخب  هباتک  یف  ءاملعلا  فصو  یلاعت  هَّللا  نا  و 

ُهَّللا  َدِهَش  ةداهشلا  دیحوتلا و  اهیناث  و 
ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  هلوق  یلا 

َنوُْکبَی  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  ءاکبلا  اهثلاث  و 
ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  عوشخلا  اهعبار  و 

ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  ۀیشخلا  اهسماخ  و 
اهدحا هوجوف  رابخالا  اّما  و 

یلا رظنیلف  راـنلا  نم  هَّللا  ءاـقتع  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  هـنع  هَّللا  یـضر  سنا  نـب  تباـث  نـع  يور 
یف ۀنیدم  مدـق  لکب  هل  ینب  ۀنـس و  ةدابع  مدـق  ّلکب  هَّللا  هل  بتک  ّالا  ملاعلا  باب  یلا  فلتخی  ملعتم  نم  ام  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  وف  نیملعتملا 

راّنلا نم  هَّللا  ءاقتع  مهناب  مهل  ۀکئالملا  تدهش  هل و  اروفغم  حبصی  یسمی و  هل و  رفغتست  ضرالا  ضرالا و  یلع  یشمی  ۀّنجلا و 
اهیناث و 

هّلل ملعلا  بلط  نم  هَّللا و  نوکیف  ملعلا  هیلع  یتای  یتح  ایندـلا  نم  جرخی  مل  هَّللا  ریغل  ملعلا  بلط  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 
هَّللا لیبس  یف  هقفناف  هل  ابهذ  سیبق  وبا  نوکی  نا  نم  هل  ریخ  لجّرلا  هملعتی  ملعلا  نم  باب  نا  هلیل و  مئاقلاک  هراهن و  مئاّصلاک  وهف 

اهثلاث و 
ۀنجلا یف  ةدحاو  ۀجرد  ءایبنالا  نیب  هنیب و  ناک  مالسالا  هب  ییحی  ملعلا  بلطی  وه  توملا و  هءاج  نم  اعوفرم  نسحلا  نع 

اهعبار و 
یملعل الا  مکیف  يرون  عضا  مل  ینا  ءاملعلا  رـشعم  ای  لوقیف  ءاملعلا  هَّللا  زیمی  مث  ۀـمیقلا  موی  داـبعلا  هَّللا  ثعبی  اـعوفرم  يرعـشالا  یـسوم  وبا 

مکل ترفغ  دقف  اوقلطنا  مکبذعال  مکیف  یملع  عضا  مل  مکب و 
اهسماخ و 

راحبلا ناتیح  ضرالا و  باود  ءامّسلا و  ریط  هیلع  یکب  تام  اذإ  ریخلا  ملعم  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  لاق 
اهسداس و 

ءایبنالا نم  ّیبن  فلخ  یّلص  اّمناکف  ءاملعلا  نم  ملاع  فلخ  یلص  نم  اعوفرم  هنع  هَّللا  یضر  ةریره  وبا 
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اهعباس و 
عضی ناطیشلا  نا  کلذ  اماع و  نیعبـس  سرفلا  ودع  ۀجرد  ّلک  نیب  ۀجرد  نیعـست  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  اعوفرم  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  نبا 

اهل فرعتی  اهل و ال  هجوتی  هتدابع ال  یلع  لبقی  دباعلا  اهلیزیف و  ملاعلا  اهرصبیف  ساّنلل  ۀعدبلا 
اهنماث و 

هَّللا دابع  اهنوملعی  یتنس و  نویحی  نیذلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  کئافلخ  نم  لیقف  یئافلخ  یلع  هَّللا  ۀمحر  اعوفرم  نسحلا 
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اهعسات و 
اماع نیعبرا  ةدابعک  هملع  ناک  يده  یلا  الاض  وا  قح  یلا  الطاب  هب  دریل  ملعلا  نم  اباب  بلطی  جرخ  نم  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لاق 

اهرشاع و 
وا سمشلا  هیلع  علطت  امم  کل  ریخ  ادحاو  الجر  کب  هَّللا  يدهی  نئل  نمیلا  یلا  هثعب  نیح  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  لاق 

برغت
رشع يداحلا 

ایبن نیعبس  رجا  هَّللا  هاطعا  هَّللا  هجو  ءاغتبا  ساّنلا  ثدحیل  ملعلا  بلط  نم  اعوفرم  هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا 
رشع یناثلا 

رخآلا یلع  امهدحا  لضفی  ۀمیقلا ال  موی  دیهشلا  مد  ملعلا و  بلاط  دادمب  یتؤی  اعوفرم  هنع  هَّللا  یضر  ینهجلا  رماع 
ءاملعلا دادم  حجری  ۀیاور  یف  و 

رشع ثلاثلا 
ۀجرف يارف  مهدحا  اما  رفن  ۀثالث  لبق  اذإ  هعم  ساّنلا  سلاج و  وه  امنیب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  یثیللا  دقاو  وبا 

مکربخا الا  لاق  همالک  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  غرف  اّملف  رف  عجر و  هناف  ثلاثلا  اّما  مهفلخ و  سلجف  رخآلا  اما  اهیلإ و  سلجف  ۀقلخلا  یف 
هَّللا ضرعاف  هَّللا  نع  ضرعاف  ثلاثلا  اما  هنم و  هَّللا  ایحتـساف  هَّللا  نم  ایحتـساف  یناثلا  اّما  هَّللا و  هاواف  هَّللا  یلا  يوا  لوالا  اـما  ۀـثالثلا  رفنلا  نع 

هنع
یلاعت هَّللا  رهظ  ملعلا ال  نم  فرشا  ءیش  ناکمالا  یف  ناک  ول  ملعلا  لصف  یف  ثلاثلا  ثحبلا  هتفگ  نآرقلا  بئارغ  رد  يروباسین  نیدلا  ماظن 

یف ۀمکحلا  نا  لتاقم  نع  يوری  ام  کلذ  نمف  باتکلا  اما  لوقعملا  ۀنّـسلا و  باتکلا و  هلـضف  یلع  ّلدـی  امم  ءیـشلا و  کلذـب  مدآ  لضف 
ِِهب  ْمُکُظِعَی  ِۀَمْکِْحلا  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو  نآرقلا  ظعاوم  اهدحا  هجوا  ۀعبرا  یلع  نآرقلا 

اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ملعلا  مهفلا و  ینعمب  ۀمکحلا  اهیناث  و 
َۀَمْکِْحلا َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 

َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ةّوبنلا  ینعمب  ۀمکحلا  اهثلاث  و 
ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  نآرقلا  اهعبار  و 

َو َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  هباتک  یف  رفن  ۀعبـس  نیب  قرف  یلاـعت  هنا  کـلذ  نم  ملعلا و  یلا  عجرت  قیقحتلا  دـنع  هوجولا  هذـه  عیمج  و 
َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال 

ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  ُْلق ال 
ِۀَّنَْجلا ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْسَی  ال 

ۀماما یف  راونالا  تاقبع  ُتاْومَْألا  َال  َو  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو  ُروُرَْحلا  َال  َو  ُّلِّظلا  َال  َو  ُروُّنلا  َال  َو  ُتاُملُّظلا  اـَل  َو  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَأـْلا  يِوَتْـسَی  اـم  َو 
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ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هلوق  کلذ  نم  لهاجلا و  ملاعلا و  نیب  قرفلا  نم  اذوخأم  کلذ  لک  تدجو  تلمات  اذاف 
ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  سکعنی  ءاملعلا و ال  ۀعاط  مهیلع  بجی  كولملا  نال  لاوقالا  حصا  یف  ءاملعلا  يأ 

ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ۀیناثلا  ۀبترملا  یف  مهلعجف  مارکالا  یف  داز  مث  ۀثلاثلا  ۀبترملا  یف  نیتیآلا  یف  مهلعج 
ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق 

ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  یلاعت  هلوق  کلذ  نم  و 
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ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  نامیالاب  مهفصو  کلذ  نم  و 
ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  دیحوتلا  ةداهشب  و 

ًادَّجُس ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  عوشخلا  دوجسلا و  ءاکبلاب و  و 
ًالوُعْفََمل انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  َنُولوُقَی  َو 

ًاعوُشُخ ْمُهُدیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو 
ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  ۀیشخلاب  و 

ام اهنمف  رابخالا  اّما  و 
نم ام  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  وف  نیملعتملا  یلا  رظنیلف  راـّنلا  نم  هَّللا  ءاـقتع  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  سنا  هاور 

ضرالا ضرالا و  یلع  یـشمی  هل و  ۀنجلا  یف  ۀـنیدم  مدـق  لکب  ینب  هل و  ۀنـس  ةدابع  مدـق  ّلکب  هَّللا  بتک  ّالا  ملاعلا  باب  یلا  فلتخی  ملعتم 
رانلا نم  هَّللا  ءاقتع  مهناب  مهل  ۀکئالملا  تدهش  هل و  اروفغم  حبصی  یسمی و  هل  رفغتست 

هّلل ملعلا  بلط  نم  هّلل و  نوکیف  ملعلا  هیلع  یتاـی  یتح  اینّدـلا  نم  جرخی  مل  هَّللا  ریغل  ملعلا  بلط  نم  لاـق  معلـص  یبنلا  ّنا  اـضیا  سنا  نع  و 
هَّللا لیبس  یف  هقفناف  هل  ابهذ  سیبق  وبا  نوکی  نا  نم  ریخ  لجرلا  هملعتی  ملعلا  نم  اباب  نا  هلیل و  مئاقلا  هراهن و  مئاّصلاک  وهف 

ۀنجلا یف  ۀجرد  ءایبنالا  نیب  هنیب و  ناک  مالسالا  هب  ییحیل  ملعلا  بلطی  وه  توملا و  هءاج  نم  اعوفرم  نسحلا  نع  و 
هَّللا دابع  اهنوملعی  یتنس و  نویحی  نیذلا  لاق  کئافلخ  نم  هَّللا و  لوسر  ای  لیقف  یئافلخ  یلع  هَّللا  ۀمحر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  و 

یملعل الا  مکیف  يرون  عضا  مل  ینا  ءاملعلا  رشعم  ای  لوقیف  ءاملعلا  زیمی  مث  ۀمیقلا  موی  دابعلا  هَّللا  ثعبی  اعوفرم  يرعـشالا  یـسوم  یبأ  نع  و 
مکل ترفغ  دقف  اوقلطنا  مکبذعال  مکیف  یملع  عضا  مکب و ال 

رحبلا ناتیح  ضرالا و  باود  ءامّسلا و  ریط  هیلع  یکبا  تام  اذإ  ریخلا  ملعم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
ءایبنالا نم  یبن  فلخ  یلص  امناکف  ءاملعلا  نم  ملاع  فلخ  یلص  نم  اعوفرم  هریره  یبأ  نع  و 

ۀعدبلا عیفر  ناطیشلا  نا  کلذ  اماع و  نیعبـس  سرفلا  رـضح  ۀجرد  لک  نیب  ۀجرد  نیعبـسب  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  اعوفرم  رمع  نبا  نع  و 
اهل فرعتی  اهیلإ و ال  هجوتی  هتدابع ال  یلع  لبقی  دباعلا  اهلیزی و  ملاعلا و  اهریغیف  ساّنلا 

ّیلعل ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
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برغت سمشلا و  هیلع  تعلط  اّمم  کل  ریخ  ادحاو  الجر  کب  هَّللا  يدهی  نال  نمیلا  یلا  هثعب  نیح 
اّیبن نیعبس  رجا  هَّللا  هاطعا  هَّللا  هجو  ءاغتبا  ساّنلا  ثدحیل  ملعلا  بلط  نم  اعوفرم  دوعسم  نبا  نع  و 

رخآلا یلع  امهدحا  لضفی  ۀمیقلا ال  موی  ءادهشلا  مد  ءاملعلا و  دادمب  یتؤی  اعوفرم  ینهجلا  رماع  نع  و 
ءاملعلا دادم  حجرتیف  ۀیاور  یف  و 

ۀقلحلا یف  ۀجرف  يارف  مهدـحا  اّماف  رفن  ۀـثلث  لبق  اذإ  هعم  ساّنلا  سلاج و  وه  امنیب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا  یثیللا  دـقاو  یبأ  نع  و 
رفنلا نع  مکربخا  الا  لاق  همالک  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  غرف  املف  رف  عجر و  ّهناف  ثلاثلا  اّما  مهفلخ و  سلجف  رخآلا  اـّما  اـهیلإ و  سلجف 

هنع هَّللا  ضرعاف  ضرعاف  ثلاثلا  اما  هنم و  هَّللا  ییحتساف  ساّنلا  نم  ییحتساف  یناثلا  اما  هَّللا و  هاواف  هَّللا  یلا  يوا  لوالا  اّما  ۀثلثلا 
ءادهشلا مث  ءاملعلا  مث  ءایبنالا  ۀثلث  ۀمایقلا  موی  عفشی  معلص  هنع  و 

ةداهّشلا ةوبنلا و  نیب  ۀطساولا  یه  ۀبترمب  مظعاف  يوارلا  لاق 
ریخلاب هل  وعدی  حلاص  دلو  هب و  عفتنی  ملع  ۀیراج و  ۀقدص  ۀثلث  نم  الا  هلمع  عطقنا  ناسنالا  تام  اذإ  اعوفرم  ةریره  یبأ  نعو 

نآرقلا لها  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ساّنلا  نم  هَّللا و  لوسر  ای  لیق  ساّنلا  اهولئساف  جئاوحلا  متلاس  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  و 
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هوجولا حابص  لاق  نم  مث  لیق  ملعلا  لها  لاق  نم  مث  لیق 
هیناعم و ظفحی  نم  نآرقلا  لهاب  دارملا  يواّرلا و  لاق 

کلهتف سماخلا  نکت  اّبحم و ال  وا  اعمتسم  وا  املعتم  وا  ادهتجم  املاع  نک  معلص  لاق 
يرخالا ۀیاورلا  نیب  ۀیاورلا و  هذه  نیب  قیفوتلا  هجو  يوارلا  لاق 

ملعتملا ۀلزنمب  ّبحملا  عمتسملا و  ّنا  هیف  ریخ  جمه ال  ساّنلا  رئاس  ملعتم و  ملاع و  نالجر  ساّنلا 
اصقان و اناسنا  نوکت  نا  كاّیا  اسراح و  ایلک  وا  اسلاخ  ابئذ  وا  اسلاج  اعمتسم  نک  هدلول  بارعالا  ضعب  لوق  نسحا  ام  و 

اذه ناک  ۀعاس و  ّالا  هثدحت  يّذلا  لجرلا  اذه  رمع  نم  قبی  مل  ّهنا  هیلإ  هَّللا  یحواف  اناسنا  ثدـحی  ناک  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع 
لجّرلا برطضاف  کلذب  لوسرلا  هربخاف  رصعلا  تقو 

برغملا لبق  ضبق  ملعتلاب و  لغتشاف  ملعتلاب  لغتشا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ۀعاّسلا  هذه  یف  لمع  قفوا  یلع  یّنلد  هَّللا  لوسر  ای  لاق  و 
رهاوج رد  يدوهمـس  نیدـلا  رون  تقولا و  کلذ  یف  هب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هرمـال  ملعلا  نم  لـضفا  ءیـش  ناـک  ول  يوارلا و  لاـق 

مهـضعب و نم  ریذـحتلا  مهمارتحا و  مهریقوت و  بوجو  ءاملعلا و  ملعلا و  لضف  یلع  ۀـلادلا  لئالّدـلا  داریا  یف  لوالا  باـبلا  هتفگ  نیدـقعلا 
ضرغلا اذه  یلع  تقفاوت  ۀیلقنلا و  ۀیلقعلا و  لئالدلا  تقباطت  ترتاوت و  راثالا و  رابخالا و  حیحص  تایآلا و  ترهاظت  دق  مهـضعبل و  يذلا 

یلع اهیبنت  کلذ  نم  ءایشا  درون  امنا  هیلع و  بابلا  اذه  یف  انلّوع  هیلإ و  انرشا  يّذلا 
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کلذ راوناب  یلتمت  مهردـق و  قح  ۀعیرـشلا  ءاملع  ءالقعلا  ردـقی  نیعللا و  ّودـعلا  ردـص  قرـشی  نیقیلاب و  نمؤملا  بلق  قرـشیل  کل  انه  اـم 
َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  یلاعت  هَّللا  لاق  لوقنف  مهردص  حناوج 

ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  یلاعت  لاق  و 
ءاملعلا عفری  نینمؤملا و  ریغ  یلع  نینمؤملا  عفری  ّهنا  ینعملا  نوکیف  نینمؤملا  نم  صخا  ءاـملعلا  ّنـأل  ماـعلا  یلع  صاـخلا  فطع  نم  وه  و 
تاجرد اونمآ  نیذـّلا  یلع  ملعلا  اوتوا  نیذـلا  هَّللا  عفری  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  ءاـج  اذـل  نینمؤملا و  ۀـیقب  یلع  نینمؤملا  نم 

یف ۀنـس و  ۀئامـسمخ  نیتجردلا  نیب  ام  ۀجرد  ۀئامعبـسب  نینمؤملا  قوف  تاجرد  ءاملعلل  لاق  سابع  نبا  نع  هریغل  ۀیاور  یف  یملیدلا و  هاور 
نیب ام  ۀجرد  ۀئام  ةدابعلا  یف  ینعی  دهتجملا  یلع  ملاعلا  لضف  لاق  يرهّزلا  نع  یمرادلا  دنـسم  یف  ماع و  ۀئام  نیتجردـلا  نیب  ام  هنع  ۀـیاور 
یف هیلإ  ریشا  ام  نیبتی  اذهب  هودع و  ینعی  ۀلمهملا  ءاحلا  مضب  سرفلا  رضح  هلوق  عیرسلا و  رمضملا  سرفلا  رضح  ۀنـس  ۀئامـسمخ  نیتجرّدلا 

َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  یلاعت  هلوق 
ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  یلاعت  لاق  و 

ۀیشخلا متت  هّلل و ال  ۀیـشخلا  هثروا  کلذ  ملع  هبلق  رماخ  نم  هلعف و  تافـصب  هتاذ و  تافـصب  هب و  ملعلا  نع  ئـشنت  امنا  هَّللا  ۀیـشخ  نال  يأ 
ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  یلاعت  هلوق  ۀیآلا  هذه  یلا  تممض  اذاف  ملعلا  اذه  نودب 

ُهَّبَر  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  هلوق  یلا 
ریخ ءاملعلا  جتنیف  ۀـّیربلا  ریخ  مه  یلاعت  هَّللا  نوشخی  نیذـلا  نا  یلاعت و  هَّللا  مّهبر  نوشخی  نیذـّلا  مه  ءاملعلا  نا  کلذ  عومجم  نم  لصح 

فرش قوف  فرش  الف  ةوبنلا  ۀبتر  قوف  ۀبتر  هنا ال  امکف  یتایس  اّمم  ملعی  امک  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  ءایبنالا  ۀثرو  مه  فیک ال و  ۀّیربلا و 
* َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  یلاعت  لاق  ۀبتّرلا و  کلت  ثراو 

ِطْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  یلاعت  لاق  مهیلإ و  عوجرلا  مهلاؤس و  ملعی  نم ال  یلع  بجواف 
هنرقل ءاملعلا  نم  فرـشا  وه  نم  ّمث  ناک  ول  ذإ  البن  ۀلالج و  افرـش و  اذهب  کیهانف  ملعلا  لهاب  ثلث  هتکئالمب و  ینث  هسفنب و  هناحبـس  أدـبف 

دنع هب  دوهشملا  ققحتل  یضتقملا  دوهشلا  نم  ۀقتـشم  ةداهّـشلا  نا  هیف  رـسلا  تلق و  ءاملعلا  مسا  نرق  امک  هتکئالم  مسا  همـساب و  یلاعت  هَّللا 
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کلذ اهنع و  بیغی  ثیحب ال  مهبولق  ملعلا  اذـه  ماخ  دـق  هتافـص  رئاس  ّلج و  زع و  هَّللا  ۀـینادحوب  املع  ساّنلا  لمکا  ملعلا  ولوا  دهـش و  نم 
672 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ًاْملِع  ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  یلاعت  لاق  ۀلزنملا و  هذه  مهل  ناکف  معنلا  عیمج  أشنم 

هنال یلاعت  هَّللا  ّالا  هب  طیحی  اّمم ال  هیلع  هب  معنا  ام  میظع  عم  هنم  دیزملا  بلطب  هقلخ  فرشا  هبیبحل و  رمالاب  ملعلل  یلاعت  هصیصخت  یلا  رظناف 
ملعلا نم  هدیزتسی  نا  هرما  امک  هنع  دیزملا  هلأسی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هبیبح  هَّللا  رمال  ملعلا  نم  فرشا  ءیش  ناک  ولف  اهلک  معنلا  لصا 

َنِینِمْؤُْملا  ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  الاق  َو  ًاْملِع  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  یلاعت  لاق  ۀبترلا و  هذهل  مظعاف 
امهیلع نامیلس  دواد و  یتا  یلاعت  هَّللا  ناف  ةریخالا  امیـس  هلها  ملعلا و  لیـضفت  یلع  تالالدلا  عاونا  نم  هیلع  تلمتـشا  ام  ۀیآلا و  هذه  لماتف 

ام لیزجل  امهرکش  امهیلع و  نانتمالا  قاسم  یف  ۀیآلا  هذه  ردص  یف  کلذ  نم  رکذی  مل  رصحنی و  ام ال  نیراّدلا  معن  نم  مالّـسلا  ةولّـصلا و 
هَّللا عمج  هملع و  راثآ  نم  کلذ  ملـسم و  حیحـص  یف  امک  رـشبلا  دبعا  نم  دواد  ناک  دقلف  اهلک  معنلا  یف  لصالا  هنا  نیبیل  ملعلا  ّالا  هب  معنا 

يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  امهلوقب  ینعملا  اذـه  یلا  نامیلـس  دواد و  راشا  هّلک و  کلذـل  الـصا  ملعلا  لعج  دـحال و  هعمجی  مل  ام  نامیلـس  هنبال  هل و 
َنِینِمْؤُْملا  ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف 

ًاْملِع َناْمیَلُس  َو  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  هلوق  بقع  امهنع  هاکح  یلاعت  هَّللا  نال 
یکبسلا یقتلا  لاق  لیـضفتلا  یف  ببـسلا  ّهنا  ملعلا و  نم  هالان  ام  وه  يّذلا  معنلا  لک  لصا  نم  هایا  امهاتا  ام  دمحلا  اذهب  ارکـش  امهنا  مهفاف 

کلذ ال امهلوق  وه  رکـشلا  نوکی  ارکـشف و  کلوق  ۀـلزنمب  ناک  ءافلاب  یتا  ول  هنال  ءاقلا  نود  واولاب  الاق  لاق و  امنا  ینعملا  اذـه  رکذ  بقع 
کلذ امهلوق  ملعلا و  نیب  امهل  ءاتیالا  یف  عمجلا  یلا  ریـشیل  کلذ و  یف  رکـشلا  یف  راصتقالا  نم  ءافلا  نم  مهوتی  اـمل  واولا  یلا  لدـعف  ریغ 
ملعلا لضف  ّنا  اهنم  ءاملعلا  رکذ  لئاسم  هنم  ذـخؤی  کلذـف  لاق  ةدـیمح  ۀلـصخ  لک  ةدابعلا و  فئاـظوب  ماـیقلا  نم  ملعلا  دوصقملا  ققحملا 

دهاجملا دنع  ام  مظعا  ءادهـشلا و  مد  نم  لضفا  ءاملعلا  دادم  ناک  اذهل  نیدهاجملا و  نم  لضفا  ءاملعلا  نا  اهنم  ةدابعلا و  لضف  نم  لضفا 
نایب ّقحلا و  قیقحت  یف  یلاعت و  هَّللا  ءالآ  یف  رکفتلا  فراعملا و  نم  ملاعلا  دـنع  ام  فرـشاب  کنظ  امف  هدادـم  ملاعلا  دـنع  اـم  نوها  همد و 

َدُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  یلاعت  هلوق  ینعم  اذه  ءایبنألا و  ۀثرو  اولعج  کلذل  قلخلا و  ۀیاده  ماکحالا و 
ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هبیبحل  یلاعت  هلوق  یف  تلق و  یهتنا 

حرـصی ام  راثالا  رابخالا و  نم  درونـس  هیلإ و  ةراشالا  تمدقت  ام  ۀمیمـضب  هلبق  اّمم  اذک  نیتلئـسملا و  یف  روکذملا  لیـضفتلا  هنم  ذـخؤی  ام 
کلذب

ملاعلا لضف  لاقف  ملاع  رخآلا  دباع و  امهدـحا  نالجر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  رکذ  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلهابلا  ۀـماما  یبأ  نعف 
هیلع هَّللا  یلص  لاق  مث  مکاندا  یلع  یلضفک  دباعلا  یلع 

673 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هاور ریخلا  ساـّنلا  یملعم  یلع  نولـصیل  توحلا  یتح  اـهرجح و  یف  ۀـلمنلا  یتـح  ضرـالا  تاومّـسلا و  لـها  هتکئـالم و  هَّللا و  نا  ملـس  و 

يذمرتلا
حیحص و نسح  ثیدح  لاق  و 

رحبلا یف  ناتیحلا  یتح  ءیش  ّلک  هل  رفغتسی  ریخلا  ساّنلا  ملعم  ظفلب  اهنع  هَّللا  یضر  ۀشئاع  ثیدح  نم  ارصتخم  رازبلا  هاور 
اقیرط هل  هَّللا  لهس  املع  هیف  سمتلی  اقیرط  کلـس  نم  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ءادردلا  یبأ  نع  الوطم  ءاج  و 

یتح ضرالا  یف  نم  تاومّـسلا و  یف  نم  هل  رفغتـسی  ملاعلا  نا  عنـصی و  امم  یـضر  ملعلا  بلاطل  اهتحنجا  عضتل  ۀـکئالملا  نا  ۀـّنجلا و  یلا 
امهرد ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا  ّنا  بکاوکلا و  یلع  رمقلا  لضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  ءاملا و  یف  ناتیحلا 

اذک راصتخاب و  هوحنب  دمحا  هححـص و  نابح و  نبا  ۀجام و  نبا  يذمرتلا و  دواد و  وبا  هاور  رفاو  طخب  ذـخا  هذـخا  نمف  ملعلا  اوثرو  اّمنا  و 
مکاحلا
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هححص و و 
ناتیح ءامـسلا و  ۀکئالم  هیلع  تلـص  اهفاتکا و  ۀکئالملا  هل  تشرف  ۀّنجلا و  یلا  اباب  هل  هَّللا  حتف  هملعتی  ملعلا  دـیری  ادـغ  نم  هظفل  یقهیبلا و 

ۀبیـصم ال ملاعلا  توم  هرخآ و  یف  داز  ثیدحلا و  ءامـسلا  یف  بکوک  رغـصا  یلع  ردبلا  ۀلیل  رمقلاک  دباعلا  یلع  لضفلا  نم  ملاعلل  رحبلا و 
ملاع توم  نم  رسیا  ۀلیبق  توم  سمط  مجن  وه  ّدست و  ۀملث ال  ربجت و 

رفغتـسی ءامّـسلا و  لها  مهبحی  ءایبنالا  ۀثرو  ءاملعلا  اعوفرم  هنع  هَّللا  یـضر  بزاع  نب  ءاربلا  نع  هنع  ینغلا  دبع  ظفاحلا  یملیدلا و  جرخا  و 
ۀمایقلا موی  یلا  اوتام  اذإ  رحبلا  یف  ناتیحلا  مهل 

ریخلا سانلا  یملعم  یلع  نولصی  رحبلا  یف  نونلا  هضرا و  هتاوامس و  لها  هتکئالم و  هَّللا و  نا  ۀعفر  لوحکم  نع  هدنسم  یف  یمرادلل  و 
هب ربعملا  رافغتسالا  ینعمب  ۀکئالملا  نم  ۀمحرلا و  ینعمب  یلاعت  هَّللا  نم  ةولصلا  تلق و 

ۀمیقلا موی  یلا  هل  ءاعدلا  رافغتسالاب و  تاقولخملا  نم  مهریغ  ۀکئالملا و  لغتشت  نم  ۀبتر  قوف  ۀبتر  يرخالا و ال  ۀیاورلا  یف 
هیلإ تراشا  ام  یلع 

ۀمیقلا موی  یلا  ملاعلا  توم  دعب  هب  عفتنی  ملعلا  نال  یملیدلا  ۀیاور 
ءامّـسلا ۀکئالم  اصوصخ  ۀکئالملا  ءاعدب  فیکف  حلاص  لجر  نم  ةوعد  یف  سفانتیل  هنا  یتایـس و  امک  هتومب  عطقنم  ریغ  هباوث  ناک  اذهل  و 

لضف تسملع و  رب  لضافت  رادم  هکنیا  هب  هدرک  حیرصت  زین  دشابیم  مولعلا  رحبب  بقلم  تنس  لها  نیرـصاعم  دزن  هک  یلعلا  دبع  يولوم  و 
تاماقمک مهقاوذا  مهدـیجاوم و  ءایلوالا و  تالماعم  یف  تلمات  نا  هتفگ و  ملـسم  حرـش  رد  هچناـنچ  تسین  رامـش  باـسح و  رد  ملع  ریغب 

لهس خیشلا  ّیلو و  ّلک  باقر  یلع  همدق  يّذلا  ینالیجلا  رداقلا  دبع  دّیسلا  نیدلا  ۀلملا و  یحم  دیـسلا  تقولا  بطق  نیدلا و  ییحم  خیـشلا 
خیشلا يرتستلا و  هَّللا  دبع  نب 

674 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يراصنالا و هَّللا  دبع  خیشلا  یلبشلا و  رکب  یبأ  خیـشلا  يدادغبلا و  دینج  ۀفئاطلا  دیـس  یماطـسبلا و  دیزی  یبأ  خیـشلا  یبرغملا و  نیدم  یبأ 

قح قح  قح  وه  لب  ۀهبش  لامتحا  هیلإ  قرطتی  هب ال  نومهلی  ام  نا  نیقی  ملع  تملع  مهرارسا  سدق  مهریغ  یماجلا و  یقمانلا  دمحا  خیـشلا 
يدّـمحملا و ددـملاب  الا  ملعلا  یف  ءاعولا  اذـه  نولانی  نکل ال  یلاعت  هَّللا  نم  هنا  يرورـض  ملع  قلخ  عم  نوکی  رمالا و  سفن  یف  امل  قباـطم 
ۀلملا و یحم  خیشلا  ۀیالولا  صف  متاخ  نیضرالا  یف  هَّللا  ۀفیلخ  ربکالا  خیشلا  مالک  یف  تلمات  نا  الـصا و  ۀلیـسو  ریغ  نم  تاذلاب  هدییات ال 

هَّللا نم  هب  نومهلی  ام  نا  یف  کش  مه و  ۀبئاش و  کل  یقب  امل  ۀفیرـشلا  هتاملک  مهفل  انقفو  هّرـس و  سدق  یبرعلا  نب  دـمحم  خیـشلا  نیدـلا 
یبن نم  لضفا  مهیبن  نا  امک  نیقباّسلا  ممالا  ءایلوا  نم  لضفا  ۀـّمالا  هذـه  ءایلوا  نا  نیّدـلا  نم  ةرورـض  ملع  هنا  اـهبنم  حلـصی  اـمم  یلاـعت و 

نا نم  لقا  مهیلإ و ال  یحوی  ناک  نوعرف  ۀـجوز  یـسوم و  مأ  میرم و  لثم  لیئارـسا  ینب  یف  اوناک  نیذـلا  ءایلوالا  نا  کش  ـال  نیقباّـسلا و 
ۀلـضافلا ۀموحرملا  ۀّمالا  هذه  نم  دحا  نکی  مل  ول  ۀعطاق و  ۀجح  وهف  یلاعت  هَّللا  نم  هنا  ّيرورـض  ملع  قلخ  عم  الا  نوکی  اماهلا و ال  نوکی 

هب و ال دتعم  ریغ  هادع  امب  لضفلا  ملعلاب و  الا  سیل  لضافتلا  نال  ۀیلوضفملا  ۀیاغ  مهنع  ۀـلوضفم  نوکتف  یعطقلا  ملعلا  لیـصحت  یف  مهلثم 
مالـسلا و هیلع  مدآ  ترـضح  فالختـسا  هصق  ملعا  تیلـضفا  هعطاس  نیهارب  هعطاق و  لئالد  هلمج  زا  مهفاف و  مزـاللا  اذـه  نم  عنـشا  فلخ 

ُلَعَْجت َأ  اُولاق  ًۀَـفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  زیزعلا  هباتک  یف  یلاعت  هَّللا  لاق  هکئالم  رب  تسبانج  نآ  لضف  راـهظا 
َُّمث اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  َنوُمَْلعَت * ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُـقن  َو  َكِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َو  َءامِّدـلا  ُکِفْـسَی  َو  اهِیف  ُدِـسُْفی  ْنَم  اـهِیف 

* ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  َنِیقِداص * ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع 
ُْمْتنُک ام  َو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاـق  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی  َلاـق 

َنوُُمتْکَت 
هینـس ماظع  نیققحم  مخافا  مـالعا و  نیرـسفم  رباـکا  هدـش  روکذـم  مـالع  کـلم  مـالک  رد  هک  زورفا  درخ  هعقاو  زومآبدا و  هصق  نیزا  و 
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رد هک  دناهدروآ  نایب  ضرعمب  دـناهدرک و  طابنتـسا  هکئالم  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تیلـضفا  لامک  هتوافتم  قرط  یتش و  تاناونعب 
زین دومرفیم و  رهاظ  زیچ  نامهب  هکئالم  رب  ار  مدآ  ترـضح  لضف  یلاـعت  هناحبـس و  قح  ـالا  تسین و  ملع  زا  فرـشا  يزیچ  ناـکما  ملاـع 

دشابیم نآ  طورش  هدمع  هکلب  تسطرش  تفالخ  رد  ملع  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هصق  نیا  تایآ  هک  دناهدرک  هدافا 
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ةرهاقلا و ججحلا  نتما  ةرهابلا و  ۀلدالا  دکوا  نم  هددـصب  نحن  ام  تابثال  یه  یتلا  ۀـفیطللا  دـئاوفلا  ۀـفیرظلا و  تاکنلا  نم  کلذ  ریغ  یلا 
اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  هیآ  ریسفتب  بیغلا  حیتافم  رد  يزار  نیدلا  رخف 

هجو نع  یلاعت  هَّللا  ربخا  ضرـالا و  اـمهایا  یلاـعت  هناکـسا  هتیّرذ و  مدآ و  قلخ  یف  ۀـمکحلا  هجو  نع  اولئـس  اّـمل  ۀـکئالملا  نا  ملعا  هتفگ 
َنوُمَْلعَت  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  هلوقب  لامجالا  لیبس  یلع  کلذ  یف  ۀمکحلا 

مهل و امولعم  کلذ  نکی  مل  ام  مالـسلا  هیلع  مدآ  لضف  نم  مهل  یلاعت  نیبف  لمجملا  کلذ  مهل  لـصفی  نا  اـنایب و  مهدـیزی  نا  یلاـعت  دارأ 
اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  ناب  کلذ 

رخف زین  یلیصفتلا و  باوجلا  اذهب  یلامجالا  باوجلا  کلذ  دکاتیف  ملعلا  یف  هنع  مهروصق  هلضف و  لامک  کلذب  رهظیل  مهیلع  مهضرع  مث 
هتمکح لامک  رهظا  ام  هناحبس  هناف  ملعلا  لضف  یلع  ۀلاد  ۀیآلا  هذه  ۀسداسلا  ۀلئسملا  هتفگ  هروکذم  هیآ  ریـسفت  رد  بیغلا  حیتافم  رد  يزار 
کلذـب هلـضف  راهظا  بجاولا  نم  ناکل  ملعلا  نم  فرـشا  ءیـش  دوجو  ناکمالا  یف  ناک  ولف  هملع  رهظا  ناب  ّالا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هقلخ  یف 

ِیف ٌلِعاج  یِّنِإ  لاق  امل  هناحبـس  هناف  رمالا  لّوا  نم  ذخ  مث  هتفگ  هروکذـم  هیآ  ریـسفتب  بیغلا  حـیتافم  رد  يزار  رخف  زین  ملعلاب و  ءیـشلا ال 
ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا 

اهِیف ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  ۀکئالملا  تلاقاملف 
َنوُمَْلعَت  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  هناحبس  لاق 

نع ءانغتـسالا  مدقلا و  دوجولا و  رـصبلا و  عمـسلا و  ةدارالا و  ةردقلا و  نم  لالجلا  تافـص  رئاس  لعجی  ملف  املاع  هنوکب  هناحبـس  مهباجاف 
نإ لامکلا و  لالجلا و  تافـص  ّنا  یلع  ّلدـی  کلذ  مهل و  اباوج  ملعلا  ۀفـص  لعج  امنا  مهتوکـسل و  ابجوم  مهل و  اباوج  ۀـهجلا  ناکملا و 

لدی کلذ  ملعلاب و  مالسلا  هیلع  مدآ  لضف  رهظا  امنا  هناحبس  هنا  مث  اهریغ  نم  فرـشا  ملعلا  ۀفـص  نا  الا  فرـشلا  ۀیاهن  یف  اهرـساب  تناک 
نا یلع  لدی  کلذ  یلفـسلا و  ملاعلا  ۀفیلخ  ۀـکئالملا و  دوجـسم  هلعج  هملع  رهظا  امل  هناحبـس  هنا  مث  هریغ  نم  فرـشا  ملعلا  نا  یلع  اضیا 
اناک ول  لصحی  امنا  امهب  راختفالا  سیدـقتلا و  حـیبستلاب و  ترختفا  ۀـکئلملا  ّنا  مث  ملعلاـب  مالـسلا  هیلع  مدآ  اهقحتـسا  اـمنا  ۀـبقنملا  کـلت 
َنِم ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  یلاعت  لاق  بتارملا  سخا  قافنلا  اقافن و  کلذ  ناک  ملعلا  نودـب  الـصح  نا  امهناف  ملعلاـب  نینورقم 

ِراَّنلا
ریـسفتب بیغلا  حیتافم  رد  يزار  رخف  زین  ملعلا و  ۀکربب  راختفالل  ابجوم  راص  اّمنا  مهـسیدقت  مهحیبست و  نا  تبثف  مومذم  دیلقتلا  وا  دیلقت  وا 

* َمَدِآل اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  هیآ 
هنال کلذ  ۀکئالملا و  دوجسم  انابا  لعج  یلاعت  هناحبـس و  هنا  وه  رـشبلا و  عیمج  یلع  ۀماعلا  معنلا  نم  ۀعبارلا  ۀمعنلا  وه  اذه  ّنا  ملعا  هتفگ 

ریثکلا ملعلاب  هصیصخت  مث  الوا  ۀفالخلاب  مدآ  صیصخت  رکذ  یلاعت 
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رخف زین  ۀـکئالملل و  ادوجـسم  هنوک  نـالا  رکذ  ملعلا و  یف  هتجرد  غولب  نع  نیزجاـع  ۀـکئالملا  تراـص  نا  یلا  مولعلا  یف  هغوـلب  مث  اـیناث 
نم ملعا  ناـک  مالـسلا  هیلع  مدآ  نا  ۀـیناثلا  ۀـجحلا  هتفگ  هکئـالم  رب  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  لیـضفت  جـجح  ناـیب  رد  نیعبرا  رد  يزار  نیدـلا 

اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  یلاعت  هلوق  لوالا  نایب  لضفا  ملعالا  ۀکئالملا و 
ْمِِهئامْسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاق  ُمیِکَْحلا  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  هلوق  یلا 
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َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  یلاعت  هلوق  یناثلا  نایب 
ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  هیآ  ریسفتب  نآرقلا  بئارغ  رد  يروباسین  و 

هتفگ و
الا اقلخ  قلخی  نلف  قلخی  نا  ءاش  ام  اّنبر  قلخیل  اولاق  مهنیب و  امیف  ۀکئالملا  تسمه  مدآ  قلخ  یف  ذـخا  امل  هَّللا  نا  ةداتق  نسحلا و  نع  يور 
َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  لاق  اهلک  ءامسالا  همّلع  مهیلع و  هلضف  مالسلا و  هیلع  مدآ  قلخ  املف  هیلع  مرکا  هنم و  مظعا  انک 

انَتْمَّلَع  ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  ۀبوتلا  یلا  اوعزفف  هنم  لضفا  متنا  ّالا و  اقلخ  قلخی  هنا ال  یف 
اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  هیآ  ریسفتب  نآرقلا  بئارغ  رد  يروباسین  زین  و 

يروباسین زین  ءیشلا و  کلذب  مدآ  لضف  یلاعت  هَّللا  رهظأل  ملعلا  نم  فرشا  ءیش  ناکمالا  یف  ناک  ول  ملعلا  لضف  یف  ثلاثلا  ثحبلا  هتفگ 
رصبلا و عمسلا و  ةدارالا و  ةردقلا و  نم  لالجلا  تافص  رئاس  هناحبس  هَّللا  لعجی  مل  ام  رمال  هتفگ و  هروکذم  هیآ  ریسفتب  نآرقلا  بئارغ  رد 

یِّنِإ لاق  ثیح  مهل  اباوج  ملعلا  ۀفـص  لعج  امنا  مهتوکـسل و  ابجوم  ۀـکئالملل و  اباوج  زیحلا  ناکملا و  نع  ءانغتـسالا  مدـقلا و  بوجولا و 
َنوُمَْلعَت  ام ال  ُمَلْعَأ 

هتفگ هروکذم  هیآ  ریسفت  رد  نآرقلا  بئارغ  رد  زین  سیدقتلا و  حیبستلاب و  مهراختفا  دعب  ملعلاب  مدآ  ۀلیضف  رهظا  اذکه  و 
هتافصب فاصتالا  هقالخاب و  قلّختلا  هملع  یلجتلابف  هیف  یلجتف  مدآ  قلخ  هَّللا  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  نع 

ِءالُؤه ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  هیف  یلجتملا  ۀفیلخ  نوکت  ةأرملا  نال  ۀقیقحلاب  ۀفالخلا  رس  وه  اذه  و 
َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  هتافص  هَّللا و  ءامسا  نود  تاقولخملا  ءالؤه  ءامسأب  يأ 

نم ۀعاطلا  نال  ملعلاب  ۀّیلـضفالا  امنا  يدـمحب و  تاحبـسم  تادوجوملا  تارذ  ناف  ۀـعاطلا  درجمب  تسیل  ۀلیـضفلا  ناف  ۀلیـضفلا  يوعد  یف 
مهتافصب و قلخلا  نع  هتافصب و  قحلا  نع  فلخیف  اعیمج  قلخلا  قحلا و  ۀفـص  هل  نمل  لضفلا  قلاخلا و  تافـص  نم  ملعلا  قلخلا و  تافص 
مهءامسا و ءابنا  یف  هیلإ  ۀکئالملا  تجاتحا  ءامسالا و  ملعب  اصوصخم  مدآ  ناک  امنا  هتفگ و  هروکذم  هیآ  ریسفت  رد  نآرقلا  بئارغ  رد  زین 

ربعت ةرمثلا  نا  امکف  ةرجـشلا  مامت  دعب  ةرمثلا  قلخک  هیف  امب  ملاعلا  مامت  دعب  هصخـش  قلخ  اذـهل  ملاعلا و  ۀـصالخ  ناک  هنال  مهریغ  ءامـسا 
اهّلک ةرجشلا  ءازجا  یلع 
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ۀحلصم و ةرضم و  ۀعفنم و  هل  اهئازجأ  نم  ءزج  ّلک  یف  ناک  دوجولا و  ةرجـش  ءازجا  یلع  ربع  مدآ  کلذک  ةرجّـشلا  یلعا  یلع  رهظی  یّتح 

ناک امل  ّهنا  کلذ  هریغ و  ءامـسا  نع  الـضف  هقفو  یلع  تءاج  یلاعت  هَّللا  ءامـسا  نا  یّتح  همئالی  مسا  کلذ  نم  ّلک  نم  هل  لصحف  ةدسفم 
ارافغ ناک  ابنذم  ناک  امل  اراتـس و  ناک  ابویعم  ناک  اّمل  ادوبعم و  ناک  ادبع  ناک  اّمل  اقزار و  ناک  اقوزرم  ناک  امل  اقلاخ و  هَّللا  ناک  اقولخم 

یلع امقتنم و  ناک  امولظ  ناک  اّمل  الداع و  ناک  املاظ  ناک  امل  اراض و  اعفان و  ناک  اررـضتم  اعفتنم و  ناک  امل  اباوت و  ناک  ابئات  ناک  اـمل  و 
* َمَدِآل اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  هیآ  ریسفت  رد  نآرقلا  بئارغ  رد  زین  سایقلا و  اذه 

نا ۀغلابلا  هتمکح  تضتقا  ۀـکئالملا  عیمج  یلع  هتیزم  کلذـب  رهظ  ام  مولعلا  نم  همّلع  ّمث  ۀـفالخلاب  مدآ  انابا  یلاعت  هَّللا  صـصخ  اّمل  هتفگ 
یلع هلـضف  ملعلا و  ۀّیزم  ناسنالا و  فرـش  یلع  ّلدـت  تایالا  هذـه  ّنا  ملعا  هتفگ و  لیزنتلا  راونا  ریـسفت  رد  يواضیب  مهلا و  دوجـسم  هلعج 
نمب هصاصتخال  ملعملا  قالطا  حـصی  مل  نا  یلاعت و  هَّللا  یلا  هدانـسا  ّحـصی  میلعّتلا  ّنا  اهیف و  ةدـمعلا  لـب  ۀـفالخلا  یف  طرـش  ّهنا  ةداـبعلا و 

اهیناعم و هل  انّیبم  ملعتلا  یلع  اهئاقلا  یف  رهاظ  اهمیلعت  مومع و  وا  صوصخب  ظافلالا  یلع  ّلدت  ءامسالا  ناف  ۀّیفیقوت  تاغللا  ّنا  هب و  فرتحی 
یلع دـئاز  ۀـمکحلا  موهفم  نا  هَّللا و  نم  نوکیف  مدآ  لبق  ناک  نمم  عضولا  کلذ  نوکی  نا  یغبنی  لصالا  عضو و  ۀـقباس  یعدتـسی  کـلذ 

ۀقبطلا یف  کلذ  اوعنم  ءامکحلا  ةدایّزلا و  لبقت  مهتـالامک  ۀـکئالملا و  مولع  نا  میکحلا و  میلعلا  تنا  کـّنا  هلوق  ررکتل  اـّلا  ملعلا و  موهفم 
ٌمُوْلعَم  ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو  یلاعت  هلوق  هیلع  اولمح  مهنم و  یلعالا 
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َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  یلاعت  هلوقل  لضفا  ملعالا  مهنم و  ملعا  هنال  ۀکئالملا  ءالوه  نم  لضفا  مدآ  نا  و 
َءامْسَْألا َمَدآ  َمَّلَع  َو  یلاعت  هلوق  یناثلا  هتفگ  هکئالم  رب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  لیـضفت  ّهلدا  نایب  رد  فقاوم  حرـش  رد  یناجرج  فیرـش  دیـس  و 

اهَّلُک
انَتْمَّلَع ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  یلاعت  هلوق  یلا 

يِوَتْـسَی ْلَه  ُْلق  یلاعت  هلوقل  کلذـل و  تقبـس  ۀـیآلا  نال  هریغ  نم  لضفا  ملاعلا  اهوملعی و  مل  اهّلک و  ءامـسالا  ملع  مدآ  نا  یلع  ّلدـی  هناف 
َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا 

فرـش یلع  ّلدـت  مدآ  ای  لاق  ۀـیآ  کناحبـس و  ۀـیآ  مدآ و  مّلع  ۀـیآ و  یه  تایالا و  هذـه  هتفگ  رینم  جارـس  ریـسفت  رد  ینیبرـش  بیطخ  و 
ّنا اهیف و  ةدمعلا  لب  ۀفالخلا  یف  طرـش  هیف  فلختـسی  امب  ملعلا  نا  اهب و  مدآ  لضف  رهظال  الا  ةدابعلا و  یلع  هلـضف  ملعلا و  ۀـیزم  ناسنالا و 

لدت ءامـسالا  ناف  ۀّیفیقوت  تاغللا  ّنا  هب و  فرتحی  نمب  هصاصتخال  هیلع  ملعملا  قالطا  حـصی  مل  نا  یلاعت و  هَّللا  یلا  هدانـسا  حـصی  میلعّتلا 
یف رهاظ  اهمیلعت  مومع و  وا  صوصخب  ظافلالا  یلع 

678 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀکئالملا نم  مدآ  لبق  ناک  نمم  عضولا  کلذ  نوکی  نا  یفنی  لصالا  عضو و  ۀقباس  یعدتـسی  کلذ  اهیناعم و  هل  انّیبم  ملعتملا  یلع  اهئاقلا 
ُمیِکَْحلا  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  هلوق  ررکتل  الا  نیفطاعتملا و  ریاغتل  ملعلا  موهفم  یلع  دئاز  ۀمکحلا  موهفم  ّنا  هَّللا و  نم  نوکیف  ّنجلا  و 

ْلَه ُْلق  یلاعت  هلوقل  لضفا  ملعالا  مهنم و  ملعا  هنال  ۀـکئالملا  ءالوه  نم  لضفا  مدآ  نا  ةداـیزلا و  لـبقت  مهتـالامک  ۀـکئالملا و  مولع  ّنا  و 
َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی 

نمحرلا ریصبت  ریسفت  رد  یمئاهم  میهاربا  نب  دمحا  نب  یلع  ۀّنسلا و  لها  هیلإ  بهذ  امک  السر  اوناک  نا  ۀکئالملا و  نم  لضفا  ءایبنالا  ّنا  و 
* َکُّبَر َلاق  ْذِإ  کلذ  رکنمل  رکذا  هتفگ و 

لکـشتلا یلع  ةرداق  ةریخ  ۀـفیطل  ماسجا  مه  ۀـکئالملل و  الـصا  ةراقحلا  نیعب  يری  الئل  هقلخ  لبق  مدآ  لضفل  اراـهظا  کـّبر  لوق  تقو  يأ 
یف لعاج  ّینا  ۀفسالفلا  دنع  ۀیلایخ  روصب  روصتت  ۀقطانلا  سوفنلا  ۀفلاخم  ةریخ  ةدرجم  رهاوج  نیملکتملا و  روهمج  دنع  ۀفلتخم  لاکـشاب 

ۀغلابملل ءاهلا  مهیلع و  یّنع  ابئان  ۀفیلخ  يوامسلا  حوّرلا  نم  اهرصانع و  نم  فرصتلا  لحم  وهف  داسفلا  نوکلا و  لحم  یه  یّتلا  يأ  ضرالا 
اهِیف ُلَعَْجت  َأ  اُولاق 

اهِیف ُدِسُْفی  ْنَم  اهحالصا  اهترامعل و 
َءامِّدلا ُکِفْسَی  َو  ۀّیلفسلا  تاذللا  یلا  ۀیعادلا  ۀفلتخملا  رصانعلا  نم  اهنوکل 

لوقنف کتافص  هّزنن  يأ  سّدقن  اهتالامک و  یلع  كدمحب  اسبتلم  کتاذ  حبـسن  ۀیعمج  انل  نکی  مل  نا  نحن و  راّنلا و  نم  ۀیبضغ  ةوق  هیف  ذإ 
ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  كریغ  نود  کل  ۀقحتسم  اهنا 

َنوُمَْلعَت  ام ال  ۀیرهقلا  ۀفیطللا و  یئامسا  روهظ  ءاضتقا  ّلکلا و  یلع  یتفالخل  مکتیحالص  مدع  مکسیدقت و  مکحیبست و  روصق  نم 
يرورـض ملع  قلخب  مدآ  ملع  هوجولا  لمکا  یلع  اهیف  اهب  رثویل  هیلع  فلختـسملا  فلختـسملا و  قئاقحب  ملعلا  نم  دب  ۀـفیلخلل  نکی  مل  امل 
ِینُوِئْبنَأ َلاقَف  ۀکئالملا  یلع  تایمسملا  يأ  مهضرع  مث  اهنیب  نییمتلا  دیفی  ام  لقا  یه  ذإ  قئاقحلا  یلع  ۀلاّدلا  ظافلالا  يأ  اهلک  ءامـسالا  هیف 

ِءالُؤه ِءامْسَِأب 
َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  مکیوعد  مکمالکل و  ۀمزاللا  اهیلع  ۀفالخلا  مکقاقحتسا  مکاوعد  حصی  یتح  اهل  زیمم  لقاب  يأ 

کملع رصقی  نا  نع  اهیزنت  کهزنن  يأ  کناحبس  اولاق  اهب  هنوسدقت  هئامـسا و  عیمجب  يأ  قالطالا  یلع  هَّللا  نوّحبـست  مکنا  مکیوعد  یف 
انَتْمَّلَع ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  هنال ال  اداشرتسا  اراسفتسا و  كانلئس  اّمنا  کلعف و  یف  ثبعت  وا  هیف  كراشت  وا 

ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ذإ  ءادتبا  اهانملعت  مل  اّمنا  و 
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ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  لاق  میکحلا  تنا  ّکنال  ءادتبا  لاعفالا  یلع  کتردق  عم  طئاسولا  تلعج  دق  ۀطساو و  الب  اهب  ملعلا  یضتقت  انقئاقح ال  ّناب 
مهئامـساب مهابنا  اّملف  اهعیمجب  مهابناف  مهیلع  ۀضورعملا  تایمـسملا  ءامـسأب  يأ  مهئامـساب  عالطالا  هب  يّذلا  درجتلا  یف  مهنود  تنک  نا  و 

مکل لقا  مل  لاق ا  اهیف  طلغ  ریغ  نم  رصحلل  اهتاوف  عم 
679 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َنوُمَْلعَت  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ 
ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  هب  ادصاق 

ینداب مکملع  هغلبی  ام ال  ایافخلا  نم  اهنم  ّلک  یفف  سحلل  هروهظ  عم  یلفـسلا  ملاعلا  يأ  ضرالا  بیغ  هنم و  مکنوک  عم  يولعلا  ملاعلا  يأ 
َنوُْدُبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  مکدرجت  لامک  عم  زییمتلا  هوجو 
َءامِّدلا ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  مکلوق  نم 

ماقم فئاطل  زا  هنم و  ۀـفالخلاب  قحا  مکنوک  نم  نومتکت  متنک  ام  امهوحن و  رافغلا و  راـهقلا و  مسا  رثا  رهظیل  هداـجیا  یـضتقت  ۀـمکحلا  و 
مدآ ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تهباشم  تابثا  يارب  یمـصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  همالع  هک  تسنآ 

قالخا لاصخ و  یماـمت  زا  رتهب  ملع  ندوب  ملع و  ببـسب  هکئـالم  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تیلـضفا  تمکح  ملع و  رد  مالـسلا  هیلع 
زا تمکح  ملع و  ببـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  هک  هتـساوخ  نا  زا  دـعب  هدومن و  تباث  فیرـش  ناـیب  فیطل و  ناونعب 
رد هکنیرب  تشاداو  ار  وا  ملاع  دنوادخ  ءیـش  ّلک  قطنا  يّذلا  هَّللا  انقطنا  دافمب  نکیل  دیامن  تباث  دوخ  هثالث  خویـش  يانثتـساب  تما  عیمج 

لیلد ماقم 
ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  ثیدحب 

زین و 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدحب 

هک مارک  قح  لها  مارم  بولطم و  رعشی  ثیح ال  نم  لالدتـسا  نیاب  هدرپس و  فیرـش  ثیدح  ود  نیاب  ناقیا  ناعذا و  قیرط  هدرک  جاجتحا 
ةولصلا ۀیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  هونص  هیخا و  يوس  مانا  قئالخ و  هبطاق  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ماع  تیلـضفا  مات و  تیملعا 

تاهباشم هک  یئاج  یتفلا  نیز  رد  هچنانچ  هدومرف  تباث  مامتلا  لامکلا و  جـهن  یلع  ماربا  قاقحا و  تیاـهنب  دـشابیم  ماـعنملا  کـلملا  نم 
مالسلا هیلع  مدآل  لاق  یلاعت  هَّللا  ناف  ۀمکحلا  ملعلا و  اّما  هتفگ و  هدومن  نایب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 
َنوُرَمُْؤی  ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  اوناک ال  نیّذلا  دابعلا  ملعلاب  لضفف 

کلذک الوضفم و  ملعلاب  لضفملا  مدآ  رـصی  مل  کلذـکف  الهاج  ملاعلا  الهج و  ملعلا  ریـصی  امکف ال  هل  دوجـسلا  مهنم  كاذـب  قحتـسا  و 
یناوتی وا  اهنع  اضرعم  اهکرت  نا  ةدابعلا  ۀجرد  نع  طقسی  امبر  دباعلا  ّنأل  الوضفم  ریصی  امبرف  ةدابعلاب  لضف  نم  اماف  ملعلاب  لضف  نم  لاح 
ملعلاب هناحبس  هّلل  فصولا  بوجو  کلذ  نم  روزی و  رازی و ال  ملاعلا  یلعی و  ولعی و ال  ملعلاب  لیق  کلذل  هلـضف و  طقـسیف  اهنم  الفاغت  اهیف 

ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  هلوقب  مالّسلا  هیلع  هّیبن  یلع  ّنم  کلذل  دباعلا و  ةدابعلاب و  هل  فصولا  داسف  ملاعلا و  و 
قافآلا دالبلا و  نم  هیلع  حـتف  ام  قالخالا و  لاصخلا و  نم  هب  همرکا  ام  رئاس  نود  ملعلاب  هیلع  لضفلا  مظعف  امیظع  کیلع  هَّللا  لضف  ناک  و 

نیعمجا و مهنع  هَّللا  یضر  نیـضاملا  ءافلخلا  الخ  ام  ۀمالا  عیمج  امهب  قافف  ۀمکحلا  ملعلاب و  لضف  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  کلذک  و 
ثیح امهب  مالسلا  هیلع  لوسرلا  هفصو  کلذل 

ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  لاق 
دبع اذاف  ةادغلاب  هیلإ  ترکبف  ۀملس  مأ  تیب  یف  ۀلیل  تاذ  ناک  هیلع  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـضترملا  نع  ثیدحلا  یف  رکذ  و 
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سابع نب  هَّللا 
680 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا معن  لوا  ام  یلع  ای  مالّسلا  هیلع  ّیبّنلا  لاقف  هراسی  نع  سابع  نبا  هنیمی و  نع  ّیلع ع  دجسملا و  یلا  هیلع  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  جرخف  بابلاب 
اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  تلق  لاق  اذ  ام  مث  لاق  هسفن  ینفرع  نا  لاق  اذ  ام  مث  لاق  یقلخ  نسحاف  ینقلخ  نا  لاق  کیلع 

ۀمکح املع و  تئلم  یلع  ای  لاق  یفتک و  یلع  هدی  هیلع  هَّللا  یلص  ّیبنلا  برضف  لاق 
کلذل و 

اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  تایاورلا  ضعب  یف  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هیلع  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق 
نآ نیعت  تمصع  توبث  دعب  هک  تسرهاظ  دیامنیم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمصع  رب  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مود 

فیرش ثیدح  نیا  تلالد  اّما  تسین  باجتحا  افخ و  زیح  رد  باحس  رمهام  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تفالخ  يارب  بانج 
رافسالا دنع  حبصلا  نم  نیبا  ار  قح  رما  روهظ  دینش و  دیاب  تنـس  لها  ماقمیلاع  نیققحم  ضعب  هدافا  بسح  ماقم  نیا  رد  سپ  تمـصع  رب 

لالجا روز  هلاسر  تارابع  زا  يرطش  هک  یئاج  رجح  نبا  تاهبش  عفد  یف  رظنلا  ءالج  رد  يرصبلا  يدرکلا  نامیلـس  نب  لیعامـسا  دید  دیاب 
لمح تاعقرملا و  سبلک  رقفلا  راثآ  يزب  یّیزتلا  نم  لاوحالا  راثالا و  رهاوظب  رارتغـالا  كاـیا و  هتفگ و  تسهدرک  حرـش  ار  یناود  نیدـلا 
داقتنا بحاص  اهب  فصتملا  نوکی  دـق  لب  هّللاب  ۀـفرعملا  نم  ءیـش  یلع  سیل  وه  اهب و  فصتا  نمل  ۀـعفان  تسیل  اّهنال  کلذ  ریغ  زاکعلا و 
مهنـال ةریحلا  ۀـیدوا  یف  اوکله  نأـشلا  اذـه  لـها  نم  ریثـک  هریغ و  نود  هدـنع  رمـالا  ۀـقیقح  يری  هنا  ثیح  هسفن  یلا  هرظنب  خـیاشملا  یلع 

ینالقـسعلا و رجح  نبا  ینازاتفتلا و  دعّـسلا  يرقملا و  نبا  ۀیمیت و  نباک  نوردی  مّهنا ال  نوردـی  نوردـی و ال  الف  بّکرملا  لهجلا  مهارتغا 
ۀّیمیت نبا  داز  دـق  ریغ و  ـال  مهدـنع  قحلا  قیرط  مهرـصح  یلع  لاد  یتوملا  نم  قبـس  نم  یلع  مهیرـصاعم و  یلع  مهـضارتعا  ناـف  مهریغ 

یلع وه  لوقی و  هعمـس  هنا  هرـصع  ءالخا  ضعب  نع  ۀـیثیدحلا  هاواتف  یف  هَّللا  همحر  یمتیهلا  رجح  نبا  هیقفلا  هرکذ  ام  اهتلمج  نم  ءایـشاب و 
رثکا یف  أطخا  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  اندّیـس  نا  تاطلغ و  ّيأ  تاطلغ و  هل  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  اندّیـس  نا  ۀیحلاصلاب  لبجلا  عماج  ربنم 

اما کمعزب  امهنع  هَّللا  یضر  یلع  رمع و  أطخأ  اذإ  باوصلا  کل  لصحی  نیا  نم  يرعش  تیل  ایف  ناکم  ۀئامثالث  نم 
اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انا  یلع ع  اندیس  قح  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لوق  تعمس 

فیلح هیمیت  نبا  ناودـع  رپ  موعزم  ناوـه  نهو و  نـالطب و  داـسف و  راـهظا  رد  يدرک  لیعامـسا  همـالع  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  خـلا 
دیامرفیم و کسمت  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  هدیدرگ  نارینلا  یلا  هلـصوم  تأرج  نارـسخلا و  ۀمیظع  تراسج  بکترم  هک  نائنـشلا  بصنلا و 

دیامنیماو اطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يایلع  تحاس  ندوب  اربم  هزنم و  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  ار  نآ 
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ۀمئالا وبا  تمـصع  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلـالد  راـبتیلاع  همـالع  نیا  هداـفا  بسح  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  سپ  تمـصع  ینعم  تسنیمه  و 
زا هک  اطخلا  عساو  بطاخم  ياطخ  رـسارس  معز  ساسا  دیدرگ و  راکـشا  حضاو و  تیاهن  رافغلا  کلملا  نم  مالـسلا  فالآ  مهیلع  راهطالا 
رد يراصنا  يولاهـس  نیدلا  ماظن  الم  دیـسر و  باب  راهنملا  فرجلاک  هدرک  اعدم  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  تلالد  یفن  اعدا  رابکتـسا و  هار 

ۀباحصلا نم  ةدع  نع  اهعیب  زاوج  مادعنا  دلولا و  مأ  قتع  تبثا  ام  دعب  ریدقلا  حتف  یف  مامه  نبا  خیشلا  لاق  ۀضافا  هتفگ  قداص  حبص  باتک 
ام عامجالا  کلذ  توبث  یلع  ّلدی  امم  عیبلا  نالطب  یلع  عامجالا  توبث  جتنتسا  ۀعوفرملا  ثیداحالاب  مهیلع و  یلاعت  هَّللا  ناوضر 

تاهما یف  رمع  يأر  ییأر و  عمتجا  لوقی  اّیلع  تعمـس  لاق  یناملـسلا  ةدیبع  نع  نیریـس  نبا  نع  بویا  نع  رمعم  انابنا  قازرلا  دبع  هدنـسا 
کحـضف ۀـقرفلا  یف  كدـحو  کیأر  نم  یلا  ّبحا  ۀـعامجلا  یف  رمع  يار  کیارف و  هل  تلقف  نعبی  نا  دـعب  تیار  مث  نعبی  نا ال  دـالوالا 

هنع یلاعت  هَّللا  یضر  ّیلع 
ینبجعی سیل  هفالخ و  حجرملا  عامجالا و  ررقت  یف  رـصعلا  ضارقنا  طارتشا  يری  ّهنا  یـضتقی  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یلع  عوجر  نا  ملعا  و 
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حـضوا ال طارتشـالا  مدـع  ناـک  ولف  لودزم  بهذـم  لوسغم و  يار  حوجرم و  لـیلد  یلا  اوـلیمی  نا  هعاـبتا  دـعبی  اـناش  نینمؤـملا  ریمـال  ّنا 
هیلإ و وه  لیمی  فیک  راهنلا  سمش  حوضوک 

ناحیحصلا هاور  يدعب  یبن  هنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ملس  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 
يذمرتلا هاور  اهباب  ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  و 

مث اضراعت  امهنا  بابلا  یف  ام  ۀـیاغ  نال  عیبلا  عانتماب  رمع  مکح  دـق  ملعلا و  باوبا  اـضیا  ۀـثلثلا  ءاـفلخلا  ّنا  لاـقی  ـال  ّقحلا  وه  ضارقنـالاف 
نیزا همکح  ۀمکحلاف  ۀمکحلا  راد  ّهنا  تبث  دق  اضیا و  ملعلا  یف  ۀیلـضفالا  نوکی  نا  یـضقی  وه ال  لضفا و  رمع  نینمؤملا  ریما  ّنا  بهذملا 

لوسغم يار  حوجرم و  لیلدب  لئام  بانجنآ  هکنآ  زا  تسرترب  یلعا و  عفرا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناش  هک  تسرهاظ  ترابع 
تلالد ۀمکحلا  راد  انا  ثیدـح  تلزنم و  ثیدـح  دـیامرفیمن و  ناب  لیم  بانجنآ  دـشاب  قح  فالخ  هک  يزیچ  ددرگ و  لوذرم  بهذـم  و 

هاگ ره  هک  تسرهاظ  تستمکح و  نیع  بانج  نآ  مکح  تسقح و  نامه  دننک  رایتخا  بانجنآ  هکیرما  دراد و  ینعمنیرب 
ۀمکحلا راد  انا  ثیدح 

تلالد دشاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تمصع  لیلد 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

اعاونا و عسوا  تمکحب  تبـسن  ملع  هک  ینادیم  بیرقنع  هحلط  نبا  همالع  هداـفا  بسح  هک  اریز  دـش  دـهاوخ  ققحتم  یلوـالاب  بولطم  رب 
ار صخا  ربکاب و  ار  معا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ببس  نیمهب  دشابیم و  اعفن  معا  ةدئاف و  رزغا  ابعش و  رثکا  انونف و  طسبا 

بانج مولع  هکنآ  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  موس  هدومرف  ریبعت  رادب  ار  تمکح  هنیدمب و  ار  ملع  هدومن و  صیصخت  رغصاب 
بانج نآ  تماب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
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سئافن هیلاغ و  هعتما  هچنانچ  دشابیم  نارگیدب  مولع  نآ  لوصو  هطـساو  بانج  نآ  دـسریم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هعیرذـب 

نآ تیلضفا  لامک  تبثم  اهریغ  نع  رظنلا  عطق  عم  هیماس  هبترم  نیا  هک  تسرهاظ  دسریم و  رهش  نآ  باب  هعیرذب  نآ  جراخب  يرهش  هیلاع 
نب دـمحم  ریرحن  هماـّلع  تسین  باـیترا  لـحم  باـنج  نآ  يارب  لـصف  ـالب  تفـالخ  ققحت  تیلـضفا  توبث  دـعب  تسنارگید و  رب  ترـضح 

بیکرتلا اذه  ۀقیقح  فیک  لوقت  کلعل  معن و  هتفگ  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  حیحصت  تابثا و  دعب  هیدن  هضور  رد  ریمالا  حالـص  نب  لیعامـسا 
ینعا ّيوبّنلا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلوق 
لاملا ملعلا و  نیب  نال  زرحی  زاحی و  لاومالا  نم  سوسحمب  ملعلا  هبـش  هنا  کلذ  حیـشرت و  ۀـینکم و  ۀـیلییخت و  ةراعتـسا  هیف  مالکلا  لوقاـف 
تباثلا روهـشملا  همالک  یف  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  مالـسلا  هیلع  ّیـصولا  مالک  یف  ام  لـثم  اریثک  اـمهنیب  نرقی  کلذـل  ناـهذالا و  یف  نراـقت 

امهنم و لک  یف  ۀـسافنلا  عماجب  لاملاب  ملعلا  هبـشف  ایند  بلاط  ملع و  بلاط  ناعبـشی  ـال  ناـموهنم  ّيوبّنلا  ثیدـحلا  یف  داـیز و  نب  لـیمکل 
هَّللا  همحر  یعفاشلا  لاق  کلذل  امهتزایحب و  رخفلا  امهبلط و  یلع  صرحلا 

عاعرلا  دنع  هیدی  یف  ام  ملعلا و  يذ  دنع  هملع  ءرملا  ۀمیق 
عامجالاب  دوجولا  نیع  تنک  الام  املع و  تعمج  ام  اذإ  و 

اعون دری  مل  هنال  ۀـنیدملا  ناکملا  لعج  ناکملا و  نم  هیف  ظفحی  هعمجی و  ام  وه  لاملا و  مزاول  نم  وه  ام  هل  تبثا  لاملاب  ملعلا  هبـش  اـمل  و 
رکذ يوط  مث  ۀنیدم  ّالا  اهظفحی  یّتلا ال  عاونالا  ةددعتملا  لاومالاک  ۀفلتخم  نونف  نم  ۀعساو  ۀمج  مولع  لب  لاملا  نم  عونب  اهبـشم  ملعلا  نم 

رافظا مهلوق  لثم  احیشرت  بابلا  اهل  تبثا  مث  ۀیلییخت  ةراعتـسا  ۀنیدملا  وه  همزالب و  هیلإ  زمر  ۀینکملا و  ناش  وه  امک  لاملا  ینعا  هب  هبـشملا 
مالسلا هیلع  یلع  نع  ربخا  اهب و  هنع  ربخاف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هسفن  ریمـض  یلع  ملعلا  ۀنیدم  هلوق  ریمـض  لمح  مث  نالفب  تبـشن  ۀینملا 
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هیلع هَّللا  یلص  هنا  ماهیا  هیف  ناک  اهحلاصم  اهریغ  یلا  هنم  جرختسی  اهعفانم و  اهیلإ  هنم  بلجی  نا  هناش  نم  ۀنیدملل  بابلا  ناک  املف  اهباب  ّهناب 
ماهیالا اذه  معلص  عفد  مالسلا  هیلع  یلع  وه  يّذلا  بابلا  ۀطساوب  هریغ  نم  دمتسی  ملس  و 

بابلا نم  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  هلوقب 
اهیلإ بلجلل  اّهناف  ندملا  یف  باوبالا  رئاسک  اذه ال  الا  بابلا  نأش  نم  هل  سیل  هتطساوب  دمتـست  مولعلا و  هنم  جرختـست  باب  اذه  ناب  ارابخا 

اهـسفنا و اذه  نا  ّالا  رخأ  جیرختلا  نم  اهوجو  لمتحی  هناینب و  مظعا  هفرـشا و  هناش و  عفرا  ام  ّيوبّنلا  مالکلا  ناش  ردـق  هّللف  اهنع  جارخالا  و 
ملعلا وه  نوکلا و  یف  ام  فرشا  باب  هلعج  ذإ  هناش  هوند  ۀبیجعلا  ۀلیضفلا  هذهب  مالسلا  هیلع  ّیصولا  هَّللا  صخ  دق  هنا  تفرع  اذه  تفرع  اذإ 

هنم نا  و 
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ملس و هیلع و  هَّللا  یّلص  هلسر  دیس  وه  املع و  هَّللا  قلخ  عمجال  مث  ۀیوبنلا  مولعلا  یه  مولعلا و  فرـشال  باب  ّهنا  ّمث  هدارا  نم  کلذ  دمتـسی 
هنع ضاف  ملعلا  ۀنیدم  باب  ّهناب  هَّللا  هصخ  امک  فلخ و  فلس و  نم  لک  هل  امیظعت  هسار  یطاطی  فرش و  لک  هنع  لءاضتی  فرشلا  اذه  نا 
بر مالـس  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکنآ  مراهچ  ابیرق  کلذ  لئالد  نم  کیتای  ام  اهنم 

ۀهبـش و الب  بابلا  بابرا  رب  هدوب و  بالملا  کسملا و  حـفن  ام  باـیطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ملع  ظـفاح  نیملاـعلا 
رب بانج  نآ  تیلـضفا  تبثم  هریغ  نع  رظنلا  عطق  عم  ینعم  نیا  درجم  هک  تسحئال  حـضاو و  باجح  اـم  رتست  ـال  یتلا  سمـشلاک  باـیترا 
یف لؤسلا  بلاطم  رد  یبیـصنلا  یـشرقلا  ۀحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  همالع  بابلا  اذـه  یف  بولطملا  وه  تس و  باحـصا  رئاس 

هحیحـص یف  يذمرتلا  مامالا  هاور  ام  کلذ  نم  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  ملع و  دـهاوش  رکذ  رد  لوسرلا  لآ  بقانم 
نیطبلا عزنالاب  نینمؤملا  ریما  ۀفص  یف  داهشتسالا  یف  هرکذ  مدقت  دق  هدنسب و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا 
راد انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  حیباصملاب  موسوملا  هباتک  یف  يوغبلا  یضاقلا  دوعسم  نب  نیـسحلا  دّمحم  وبا  مامالا  لقن  و 

ۀمکحلاب رادلا  ۀنیدملاب و  ملعلا  صخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنکل  اهباب  یلع  ۀمکحلا و 
یف رغصالاب و  ّصخالا  ربکالاب و  معالا  صصخ  ۀمکحلا  نم  اعفن  معا  ةدئاف و  رزغا  ابعش و  رثکا  انونف و  طسبا  اعاونا و  عسوا  ملعلا  ناک  امل 
نم بابلا  ۀنیدملا و  نم  بابلا  ۀلزنم  ۀـمکحلا  ملعلا و  نم  الزان  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نوک  یلا  ةراشا  کلذ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لوق 
اّیلع نا  ثیدحلا  ینعم  ناک  هیلع و  باهذلا  دی  ءادتعا  عایّـضلا و  قرطت  نم  رادلا  لخاد  ۀـنیدملا و  لخاد  وه  امل  اظفاح  بابلا  نوکل  رادـلا 
اّیلع یفکی  ۀمکحلا و  ملعلا و  ظفاح  هناب  ایلع  فصوف  باهذ  اهیلع  یشخی  عایض و ال  امهیلإ  قرطتی  الف  ۀمکحلا  ملعلا و  ظفاح  مالسلا  هیلع 

ثیدـح نیا  هکنآ  مجنپ  ۀـمکحلا  ملعلل و  اـظفاح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هلعج  نا  ۀلیـضفلا  ملعلا و  ماـقم  یف  اولع  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يوسب  عوجر  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تما  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  فیرش 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  عوجر  رب  تسفوقوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  موـلع  ذـخا  هک  اریز  تسمزـال 

هدومرف داشرا  بانج  نآ  ببس  نیمهب  تسبابلا و  نم  نایتا  رب  فوقوم  هنیدم  لوخد  هکنانچ 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف 

هدومرف داشرا  زین  و 
بابلا نم  الا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک 

الب تماما  رد  یبیر  نآ  قیقحت  دـعب  دـشابیم و  سمـالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  بولطم  تاـبثا  يارب  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  ینعم  نیا  و 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لصف 

684 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 538 

http://www.ghadirestan.com


قرط زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لقن  دـعب  بلاط  یبأ  یلا  بقانم  باـتک  رد  هارث  باـط  ۀـمحرلا  هیلع  بوشآرهـش  نبا  همـالع  دـنامیمن  یقاـب 
نم هملع  یلا  لوصولا  ّنا  ربخا  ۀنیدملاب و  هنع  ینک  هنال  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلا  عوجرلا  بوجو  یضتقی  اذه  دیامرفیم و  نیفلاخم 

هب رمالا  کلذ  بجوا  مث  هنم  ّالا  اهیلإ  لخدی  يّذلا ال  ۀنیدملا  بابک  هلعج  هنال  ۀصاخ  یلع  ۀهج 
بابلا تایلف  هلوقب 

دق مالسلا  هیلع  نوکی  نا  یلا  يدویف  احیبق  هب  ءادتقالا  ناک  عقو  اذاف  حیبقلا  عوقو  هنم  حصی  موصعمب  سیل  نم  هنال  هتمصع  یلع  لیلد  هیف  و 
هیلع هءانغ  ضعب و  یلا  اهـضعب  عوجر  اهفالتخا و  نم  هانملع  دـق  ام  کلذ  دـیؤی  ۀـمالا  ملعا  ّهنا  اضیا  لدـی  زوجی و  کلذ ال  حـیبقلاب و  رما 

هلبق و نم  ّالا  هتافو  دعب  هتایح و  یف  ۀمکحلا  ملعلا و  ذخا  حـصی  هنا ال  هتماما و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ۀـیالو  مالّـسلا  هیلع  نابا  اهنع و  مالـسلا 
اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  هنع  هتیاور 

اُوتْأ َو  یلاعت  هلوق  یلا  ةراشا  ثیدـحلا  یف  لوقا  هدومرف  هدافا  قحلا  قاقحا  رد  فیرـشلا  هدـقرم  هَّللا  رون  يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق  بانج  و 
اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا 

کلذب حیرصت  یلزاغملا  نبا  تایاور  نم  ریثک  یف  و 
ای مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  ادنـسم  اهـضعب  یف  بابلا و  تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ضر  رباج  یلا  ادنـسم  اهـضعب  یفف 

بابلا نم  ّالا  ۀنیدملا  یلا  لصی  هنا  معز  نم  بذک  بابلا  تنا  ۀنیدم و  انا  یلع 
اهباب نم  اهتأیلف  ۀنجلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  سابع  نبا  نع  يور  و 

بابلا تایلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا  رخآ  قیرطب  اضیا  سابع  نبا  نع  و 
ملعلا و ۀنیدمب  ۀفیرشلا  هسفن  نع  ینک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نال  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلا  عوجرلا  بوجو  یـضتقی  اذهف 
ملعلا و ۀـنیدم  بابک  هلعج  هنال  ۀّـصاخ  یلع ع  ۀـهج  نم  هناحبـس  هَّللا  ۀـّنج  یلا  هتمکح و  هملع و  یلا  لوصولا  ّنا  ربخا  مث  ۀـمکحلا  رادـب 

امک اضیا  ۀیآلا  هیلإ  ریـشت  بابلا و  نم  ۀنیدملا ال  یلا  لصی  هنا  معز  نم  مالـسلا  هیلع  بذک  هنم و  الا  اهیلإ  لخدی  یّتلا ال  ۀّنجلا  ۀـمکحلا و 
ءاطخلا و نع  انومام  نوکی  نا  بجیف  قالطالا  یلع  مولعلا  یف  هب  ءادتقالاب  رما  مالسلا  هیلع  هنال  رهاظ  وه  هتمصع و  یلع  لیلد  هیف  هانرکذ و 

مالـسلا هیلع  هءانغ  ضعب و  یلا  ضعب  عوجر  ۀـّمالا و  فالتخا  نم  ملع  ام  کلذ  دـیؤی  مولعلا و  کلتل  بابلا  هنال  ۀـمالا  ماما  هنا  یلع  لدـی 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتایح  یف  ۀنجلا  لوخد  ۀمکحلا و  ملعلا و  ذـخا  حـصی  هنا ال  مالـسلا و  هیلع  هتماما  هتیالو و  یلع  اضیا  لدـی  اهنع و 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هلوقل  هنع  الا  ۀمکحلا  ملعلا و  ۀیاور  هلبق و  نم  ّالا  ملس 
* اهباب کمع  نبا  ملع و  ۀنیدم  لئاقلا  رد  هّلل  بابلا و  وه  مالّسلا  هیلع  ناک  ثیح 
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یّلـص هَّللا  لوسر  اهیلع  يوتحا  یتلا  مکحلا  مولعلا و  هذه  نم  ائیـش  ذـخا  نم  نا  یلع  اضیا  لدـی  و  اهروس * تؤی  مل  بابلا  كاذ  ریغ  نمف 
بابلا ریغ  نم  الخد  اذإ  روستملا  قراسلا و  نـال  روستملا  قراّـسلاک و  ایـصاع  ناـک  مالـسلا  هیلع  یلع  ۀـهج  ریغ  نم  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا 

نییصاع و اناک  امهتیغب  یلا  الصو  اهب و  روماملا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  مالسلا  هیلع  هلوق 

ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ّلج  زع و  هلوقک  دیدهتلا  باجیالا و  هب  دارملا  لب  رییختلا  هب  دارملا  سیل 
نیب اریخم  ملاعلا  نوکیف  ۀـمکحلا  راد  ملعلا و  ۀـنیدم  وه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ریغ  یبن  انهه  سیل  هنا  کلذ  یلع  لیلدـلا  و 

هدومرف قحلا  قاقحا  رد  يرتشوش  همالع  زین  هّلل و  دمحلا  مزال و  ضرف  هنا  هباجیا و  یلع  لیلد  کلذ  دقف  رخآلا و  نود  امهدحا  نم  ذخالا 
هنم ّالا  جرخی  ءیش و ال  هنم  هنع  ذشی  يّذلا ال  ءیشلل  ظفاحلا  نع  ۀیانکلا  رابخالا  هذه  یف  بابلاب  دارملا  نا  بابلالا  یلوا  یلع  یفخی  مث ال 

هلوسر یلاعت و  هَّللا  رما  تبث  هتمکح و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مولعل  ظفاحلا  مالّـسلا  هیلع  هنا  تبث  اذإ  هب و  الا  هیلإ  لخدی  و ال 
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دبع وبا  هکنآ  مشش  ماهفالا  يوذ  یلع  یفخی  امک ال  مامالا  ینعم  ۀقیقح  اذه  هنع و  ذخالا  هعابتا و  بجو  ۀمکحلا  ملعلا و  یلا  هب  لّصوتلاب 
ینعم رکذ  رد  بلاطلا  ۀیافک  باتک  رد  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
يدنع اذه  هجو  نا  ملعا  هَّللا  تلق و  هتفگ 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنا 
نامز رطـش  یـضم  یتح  ةوبنلا  لوا  یف  هتینادحوب  رارقالا  یلا  قلخلا  ءاعدب  ینرما  ملعلا و  ینمّلع  یلاعت  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دارأ 

رماوالا و یف  ملعلا  ۀـنیدم  اناف  کلذ  نم  هعنم  دـعب  ۀـّینادحولاب  ّلـج  زع و  هّلل  رارقـالا  یبأ  نم  ۀـبراحمب  هَّللا  ینرما  مث  کـلذ  یلع  ۀـلاسرلا 
یتیب لها  نم  يدعب  یغبلا  لها  لتاقی  نم  لوا  وه  يأ  اهباب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نیکرشملا و  تدهاج  یتح  برحلا  ملـسلا و  یف  یهاونلا و 

یبس مهلاوما و  بلـس  میرحت  مهنم و  يراسالا  قـالطا  مهلتق و  یف  مکحلا  عرـش  یغبلا و  لـها  لاـتق  ساـّنلل  نیب  یلع  ـالول  یتّما و  رئاـس  و 
لها لاتق  یف  ّیلع  نس  مهیرارذ و  یبس  مهلاوما و  بهن  نیکرشملا و  لاتق  یف  ّنس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلاف  کلذ  فرع  امل  مهیرارذ 

لاق دقف  اذه  عم  حیحص و  نسح  هجو  اذه  مهلاوما و  ذخوت  ۀیرذلا و ال  ءاسنلا و  یبست  ریسالا و ال  لتقی  حیرج و ال  یلع  زهجی  نا ال  یغبلا 
هاوتف ۀحص  هایاضق و  نسح  هتمکح و  روفو  همهف و  ةدحو  هترازغ  هملع و  ةدایز  یلع و  لیضفتب  هتیب  لها  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  نم  ءاملعلا 

ءاملع نم  مهریغ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ناک  دق  و 
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همکح و ۀحـص  هلقع و  ۀحاجر  هلـضف و  روفو  هملعب و  مهنم  افارتعا  ماربالا  ضقنلا و  یف  هلوقب  نوذخای  ماکحالا و  یف  هنورواشی  ۀباحـصلا 
نیزا کلذ  نم  یلعا  ّلجا و  هدابع  نم  نینمؤملا  دـنع  هلوسر و  دـنع  لـج و  زع و  هَّللا  دـنع  هتبتر  نـال  ریثکب  هقح  یف  ثیدـحلا  اذـه  سیل 

ریما بانج  هک  تسا  هدومرف  هدارا  ثیدـح  نیزا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یجنک  ظفاح  دزن  هک  تسرهاظ  تراـبع 
هدارا رـصق  دـنچ  ره  ملـس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  دوب  دـهاوخ  یغب  لـها  اـب  لـتاقم  لوا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نیا تلالد  تابثا  ددـص  رد  دوخ  مـالک  رخآ  رد  یجنک  ظـفاح  ببـس  نیمهب  هچناـنچ  تسین  تسرد  بلطم  نیرب  ثیدـح  نیزا  باـنجنآ 
حـضاو لیلد  هدومرف  رکذ  یجنک  ظفاح  هچنآ  بیر  الب  نکیل  هدمآرب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم  تیملعا  رب  فیرـش  ثیدح 

ماصخ مازلا  لحم  رد  ماظنلا  قیثو  ثیدح  نیاب  مارک  قح  لها  لالدتسا  سپ  دشابیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تماما و 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  يدادغبلا  بیطخلا  تباث  نب  دمحا  رکب  وبا  هکنآ  متفه  تسمامت  زین  بیرقت  نیاب 

انثدـح لاق  قاقدـلا  دمّـصلا  دـبع  نب  دـمحم  بیطلا  وبا  انث  لاق  يرقملا  نب  رکب  وبا  انربخا  لاق  يرکـسدلا  یلع  نب  ییحی  بلاط  وبا  اـنربخا 
نامهب نب  نمحرلا  دبع  نع  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  نایفـس  انث  لاق  قازّرلا  دبع  انربخا  لاق  بتکملا  رفعج  وبا  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحا 

لتاق ةرربلا و  ریما  اذه  ّیلع ع  دیب  ذخآ  وه  ۀّیبیدحلا و  موی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  لاق 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هتوص  اهب  دمی  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرجفلا 

نب رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  بیطلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  و 
نب هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  مکربخا  هل  تلق  ۀـئامعبرا  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  هب  رقاف  هیلع  یتءارقب  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  هیقفلا  راطعلا  دـمحا 

هَّللا همحر  یفریصلا  نسحلا  نب  رمع  ان  هَّللا  همحر  یطساولا  ظفاحلا  ءاقسلا  نباب  بقلملا  ینزملا  نامثع  نب  دمحم 
دبع نب  رباج  نع  ناهرب  نب  نمحرلا  دبع  نع  نامثع  نب  نب  هَّللا  دبع  نع  يروثلا  نیفـس  انا  لاق  قازرلا  دبع  ان  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ان 
اهب ّدم  مث  هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  لاقف  ّیلع  دضعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ذخا  لاق  هَّللا 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاقف  هتوص 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  همالع  زین  و 
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یلع ان  یشرقلا  تلصلا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انا  یسوم  نب  دمحا  نب  نسحلا  انربخا 
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نب هَّللا  دبع  نع  رمعم  انا  قازرلا  دبع  ان  بدؤملا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ان  زازبلا  ۀبعـش  نب  یـسیع  نب  دـمحم  ان  يرقملا  نب  دـمحم  نب 
وه ۀّیبیدحلا و  موی  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  تعمـس  لاق  نمحرلا  دبع  نع  نامثع 

ملعلا ۀنیدم  انا  لاقف  هتوص  اهب  ّدم  مث  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  عیـضب  ذخا 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  و 

هتفگ بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  رد  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  و 
وبا ظفاحلا  انربخا  يزاریّـشلا  دّمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  دـمحم  ةاضقلا  یـضاق  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  دـمحم  رـصن  وبا  ةاضقلا  یـضاق  ۀـمالعلا  انربخا 
نب نامعنلا  انثدـح  يدـع  نب  دـمحا  وبا  انربخا  فسوی  نب  ةزمح  انربخا  ةدعـسم  نب  مساقلا  وبا  انربخا  يدنقرمّـسلا  نب  مسقلا  انربخا  مساقلا 

انثدح بدؤملا  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثدح  اولاق  دمحم  نب  کلملا  دبع  یفریـصلا و  لّمؤملا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  يدـلبلا و  نوراه 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لوقی  ارباج  تعمس  لاق  نامهب  نب  نمحرلا  دبع  نع  میثخ  نب  نامثع  نب  هَّللا  دبع  نع  نایفـس  نع  قازرلا  دبع 

لوذخم هرصن  نم  روصنم  ةرجفلا  لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه  لوقی  وه  بلاط و  یبأ  نب  یلع  عبضب  ذخآ  وه  ۀّیبیدحلا و  موی  لوقی  ملـس  هیلع و 
هخیرات و یف  رکاسع  نبا  هاور  اذـکه  تلق  بابلا  تایلف  ۀـنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق  هتوص و  اهب  ّدـم  مث  هلذـخ  نم 

هخیاشم نع  هقرط  رکذ 
یناعنـص و قازرلا  دبع  لثم  هینـس  قابـس  داقن  مظاعا  قاذح و  ظافح  رباکا  هک  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  ثیدح  قاقحالا  مات  قایـس  نیزا 
یقـشمد و رکاسع  نبا  یلزاـغملا و  نبا  یناجدـنغ و  دـمحم  وبا  يدادـغب و  بیطخ  یعفاـشلا و  راـطعلا  نسحلا  وبا  یطـساولا و  ءاقـسلا  نبا 

نیرد ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  دناهدش  فرـشم  نآ  تیاورب  یجنک  فسوی  نب  دمحم 
هعیرذب دنچ  یمامتها  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تماما و  تابثا  تنابا و  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  ندومرف  داشرا  يارب  هعقاو 

هلمج زا  هک  ار  هیبیدـح  موی  هکنآ  لوا  دراد  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیمظعا  تیمها و  لامک  رب  تلالد  هک  هدروآ  لمعب  دوخ  لاوقا  لاعفا و 
يارب هکنآ  مود  هدومرف  رایتخا  فیرـش  ثیدـح  نیا  نایب  يارب  دوب  ماوع  صاوخ و  ریبک  دـشتحم  لفتحم و  مالـسا و  لـها  هفورعم  دـهاشم 

موس هتفرگ  دوخ  كرابم  تسدب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوزاب  نیبئاغ  نیدهاش و  رب  تجح  مامتا  نیرـضاح و  هیجوت  فیرعت و 
بانج نآ  قح  رد  هکنآ 

ةرفکلا لتاق  ةرربلا و  ریما  اذه 
بانج نآ  تعاطا  بوجو  تابثا  يارب  هکنآ  مراهچ  هدومرف  داشرا  دشابیم  بانج  نآ  تیلضفا  تماما و  رد  حیرص  صن  هک 
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دوخ ماظن  تیاده  مالک  رد 

هلذخ نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم 
تالافتحا هغلاب و  تامامتها  همه  نیا  دـعب  هدومرف و  دودـمم  راضح  عامـساب  نآ  غالبا  يارب  دوخ  كرابم  توص  هکنآ  مجنپ  هدومرف  نایب 

بانج تماما  تابثا  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  زا  بانج  نآ  دوصقم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هدرک  داشرا  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هغباس 
یلابی و ال  حاّرلاب * سمـشلا  رتس  موری  نم  الا  اذه  له  دنکیمن  تلالد  قح  لها  ياعدم  رب  ثیدـح  نیا  دوبن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هتفگ ةدوملا  عیبانی  رد  يزودنقلا  یخلبلا  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  هکنآ  متشه  حاضتفالا  هرتس و  کتهب 
امهیلع نسحلل  لاق  مث  اهرخآ  یلا  يرتحبلا  دیعس  وبا  اهرکذ  ۀبطخ  بطخ  ۀفالخلا  یف  مالسلا  هیلع  یلع  سلج  امل  لاق  ۀتابن  نب  غبصالا  نع 
ۀنیدم انا  لوقی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدج  تعمـس  ساّنلا  اهّیا  لاق  ۀیلـصتلا  دمحلا و  دـعب  دعـصف و  ملکت  ربنملا و  دعـصاف  ّینب  ای  مالّـسلا 
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دمحلا و دعب  لاقف  دعـصف  ملکت  ربنملا و  دعـصاف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلل  لاق  مث  لزنف  اهباب  نم  ّالا  ۀـنیدملا  لخدـت  له  اهباب و  ّیلع  ملعلا و 
اهنع فلخت  نم  یجن و  اهلخد  نمف  يده  ۀنیدم  اّیلع  ّنا  لوقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يّدج  تعمـس  ساّنلا  اهّیا  ۀیلـصتلا 

امهنع لئاس  هتمأ و  یلع  امهعدوتسا  یتلا  هتعیدو  هَّللا و  لوسر  دلو  امهنا  ساّنلا  اهّیا  مالسلا  هیلع  ّیلع  لاق  ّمث  لزنف  کله 
نا زا  دـعب  هدومرف و  داشرا  هبطخ  دـیدرگ  نکمتم  تفالخ  هداـسو  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  ربخ  نیزا 

فیرشت ربنم  يالاب  دوخ  راوگرزب  ردپ  مکحب  بانج  نآ  سپ  دناوخب  هبطخ  مه  بانج  نآ  هک  دومرف  مکح  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  بانجب 
دومرفیم هک  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  دوخ  راوگرزب  دج  زا  ماهدینش  نم  سانلا  اهّیا  هک  دومرف  داشرا  ةالص  دمح و  دعب  درب و 

اهباب نم  الا  ۀنیدملا  لخدت  له  اهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
نآ ثیدح  نیا  نایب  دعب  نآ و  هزاورد  زا  ّالا  دش  ناوتیمن  رهش  لخاد  یسک  دشابیم و  رهش  نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهـش  نم  ینعی 

هبطخ مه  بانج  نآ  هک  دومرف  داشرا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانجب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیزا  دعب  دمآ  دورف  ربنم  زا  بانج 
هک دوخ  راوگرزب  ّدج  زا  ماهدینـش  نم  سانلا  اهیا  هک  دومرف  داشرا  ةالـص  دمح و  دـعب  درب و  فیرـشت  ربنم  يالاب  بانج  نآ  سپ  دـناوخب 

دومرفیم
کله اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهلخد  نم  يده  ۀنیدم  اّیلع  نا 

نیا نایب  دعب  دش و  كاله  دیزرو  فلخت  نا  زا  هک  ره  تفای و  تاجن  دش  رهـش  نآ  لخاد  هک  یـسک  ره  سپ  تستیادـه  رهـش  یلع  ینعی 
قیقحتب سانلا  اهّیا  هک  درک  داشرا  دومرف و  باطخ  مدرمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیزا  دعب  دمآ  دورف  ربنم  زا  بانج  نآ  ثیدح 

هک
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تما هک  دنتسه  ترضح  نآ  تناما  دنشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  ینعی  ود  ره  نیا 
راکـشا حـضاو و  راـصبا  مـالحا و  باـبرا  رب  هعقاو  نیزا  ربخلا و  صخلم  یهتنا  دومرف  دـهاوخ  لاؤس  ار  دوخ  تما  ناـشیزا  هدرپـس و  دوخ 
تسنیبتم ققحتم و  يدحب  بانج  نآ  تعاط  بوجو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تلالد  هک  دیدرگ 

هرهاظ تفالخ  لوصح  نیح  رد  ار  نآ  هک  دوخ  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  هک  هدیـسر  هجردـب  تغـالب  هیلاـع  بتارم  زا  و 
موزل رب  مدرم  بیغرت  ثح و  يارب  ار  نآ  هدومرف  نآ  رب  راـصتقا  هدومن  اـشنا  باـنج  نآ  داـشرا  بسح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب 
تلالد رد  نافرع  باحـصا  نامیا و  بابرا  زا  يدحا  نیزا  دـعب  هتـسناد و  یفاو  یفاک و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  کسمت  عابتا و 

ْنَم يِدْهَی  ُهَّللا  َو  درک  ناوتیمن  مالک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاط  بوجو  تماما و  تفالخ و  رب  فیرش  ثیدح  نیا  هحـضاو 
* ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی 

هتفگ  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  هکنآ  مهن 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀملـس  ّمأ  تلاق  مکح  ّلکب  بحـصلا  ملعا  ملعلا و  باـب  قحلا و  ةوعد  و 

لوسر تعمس  اهنع  هَّللا  یضر  ۀملـس  ّمأ  تلاق  املح و  مهمظعا  املع و  مهرثکا  املـس و  یتما  مدقا  کتجوز  نا  ۀمطاف  ای  نیـضرت  اما  لوقی 
وه قحلا و  یلا  یعادـلا  وهف  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  ّیلع  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  لوقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

مهنم هنم  دحاولاب  ملعا  ّیلع  دحاو و  ءزج  سانلا  ءازجا و  ۀعبس  ّیلع  یطعاف  ءازجأ  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق  ریبکلا  عماجلا  یف  قحلا و  ةوعد 
بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ّهنا  يذمرتلا  جرخا  و 

نیمهب دوب  ملعلا  ۀنیدم  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هیلإ  ۀـعجار  تالـسلسملا  قرطلا و  تناک  اذـهل  و 
امک بابلا  اذه  یف  فاک  اهتوبث  تسبانج و  نآ  تیلضفا  تبثم  ینعم  نیا  هک  تسرهاظ  دوشیم و  بانجنآب  عجار  تالـسلس  قرط و  ببس 

ءاـیلوالا متخ  ینعم  یلع  ۀـنیب  نسحا  نم  هیبـنت و  هتفگ  نسحتـسم  لوـق  رد  ناـمزلا  نسح  يوـلوم  هکنآ  مهد  باـبلالا  یلوا  یلع  یفخی  ـال 
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هدنسا و امک  نیعم  نبا  نیثدحملا  دنس  لاجرلا  یف  الاقم  ساّنلا  دشا  مهنم  ۀّمئالا  نم  تاعامج  هححـص  يّذلا  حیحّـصلا  روهـشملا  ثیدحلا 
امک مولعلا  نم  عماجلا  ددجملا  لقتـسملا  دهتجملا  دقتنملا  ظفاحلا  مامالا  مهنم  هل و  لصا  الوا ال  لاق  ناک  دق  هخیرات و  یف  بیطخلا  هقفاو 
لها نم  دـحا  هیف  هکراشی  مل  ام  يدادـغبلا  بیطخلا  ظفاحلا  مامالا  نع  يوونلا  یبهذـلا و  یکبـسلا و  جاـتلا  رجح و  نبا  یطویـسلا و  هرکذ 

ملعا ام  ۀمیزخ  نبا  ۀّمئالا  ماما  لوق  هدّیؤی  هرصع و 
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ّیلع دنـسم  یف  یطویـسلا  همالک  لقن  امک  هانعم  یف  هلثم  را  مل  بیطخلا  لاق  دق  راثالا و  بیذـهت  یف  ریرج  نبا  نم  ملعا  ضرالا  میدا  یلع 
هلقن امک  هقیقحت  یف  بنطا  حیحّصلا و  دقن  یف  رجح  نبا  خیـش  يزاریـشلا  دجملا  ظفاحلا  مهرخآ  نم  مکاحلا و  مهنم  عماوجلا و  عمج  نم 

نم يزوجلا  نبا  یلع  ادر  رخأ  ماوقا  یف  رجح  نبا  یشکرزلا و  یئالعلا و  هنیسحت  یلع  رصتقا  حیقنتلا و  تاعمل  یف  يولهدلا 
اهباب نم  ّالا  ۀنیدملا  یتوت  اهباب و ال  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق 
دهاش يوقا  وه  و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  مکاحلا  اهححص  ۀیاور  ۀحصل 
لب روهشملا  ضیفتـسملا  حیحّـصلا  ثیدحلا  یف  امب  ةراشالا  هیلإ  هیدل و  نم  ذخا  هیلإ  عجار  وه  ّالا و  هدعب  یلو  هنا ال  نم  متحلا  ماقم  اذه  و 
یف ءاش  ام  ّالا  ۀعیرشلا  بحاص  نم  باب  ّلک  ّدس  وهف  کلذب  یلاعت  هَّللا  رما  یلا  ادنتسم  هباب  ّالا  دجسملا  یف  باب  ّلک  ّدسب  رمالا  نم  رتاوتملا 

هدیؤی رکب و  یبأ  قیدّصلا  ۀخوخک  ردـن  ام  الا  یـضترملا  باب  یف  ۀـقیرطلا  لسالـس  ترـصحنا  دـق  مرج  الف  هباب  ّالا  ۀـقیقحلا  یلا  ۀـقیرطلا 
طارفا یف  مالسلا  ةولصلا و  ءایبنالا  ّلک  انیبن و  یلع  یسیع  لثم  یضترملا  ناک  انه  نم  ةروهشملا و  اهریغ  ةروکذملا و  ۀحیحصلا  ثیداحالا 

امک یسیع  اهیف  عفر  ۀلیل  ادهشتسا  دق  درو و  امک  هیف  مهطیرفت  ساّنلا و 
یلاعت هَّللا  مرک  یـضترملا  یلو و  رخآ  یلا  مدآ  نم  ۀـماعلا  ۀـیالولا  متاـخ  ّهناـف  ۀـبطخلا  یف  ّیلع ع  نب  نسحلا ع  ماـمالا  نع  قرط  نم  درو 

حتف امک  هب  نیدلا  متخی  تیبلا  لها  انم  يدهملا  ۀعامج  یناربطلا و  دنع  هیف  دراولا  ّيدهملاف  ربکالا  ۀیدمحملا  ۀصاخلا  ۀیالولا  متاخ  ههجو 
ادی الصا و  اهمرکا  نم  برعلا  نم  رخآ  یلوف  انب 

هب رّشب  ناک  نا  هتبترب و  هققحت  لبق  هریغ  ملاعلا  یف  اصاخ  امتاخ  هیفن  هیقل و  هرـصاع و  رغـصالا  ۀیدمحملا  ۀیالولا  متاخ  ربکالا  خیـشلا  ناک 
ریما باـنج  ندوب  اـیلوا  متاـخ  ینعم  رب  تسا  هنیب  نسحا  زا  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  قـقح  قـقحت  اـمل  مث  یـسنف 
لیلد هنیدـم  ثیدـح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  دـشابیم و  بانج  نآ  دزن  زا  ذـخآ  بانج و  نآ  يوسب  عجار  یلو  ره  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

رد تیلـضفا  توبث  دـعب  دوب و  دـهاوخ  بانج  نآ  تیلـضفا  لامک  لیلد  دـشاب  هدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  ءایلوألا  متاـخ 
ةّرم ریغ  ّرم  امک  تسین  بایترا  لحم  بانج  نآ  تماما  ققحت 

تفالخ قاقحتسا  ببس  تیملعا  ندوب  تابثا 

مزال طورـشم  دوجو  طرـش  کی  نادجو  زا  تشگ و  ققحتم  متا  هجوب  يو  رد  تماما  طئارـش  زا  طرـش  کی  هکنآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  هلوق 
هک یتسناد  مامت  لیصفتب  ماعنملا  هَّللا  دمحب  افنآ  لوقا  دیآیمن 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
لحنم مالک  نیاب  ماقمق  بطاخم  لـلعت  سپ  دراد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تماـما  رب  تلـالد  هدـیدس  نیواـنع  هدـیدع و  هوجوب 

مارک قح  لها  مارم  بولطم و  کلذ  عم  تسمالحا و  بابرا  هبوجعا  ماظنلا 
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ریما بانج  تامـس  یـسدق  تاذ  رد  تسملع  هک  تماما  طئارـش  زا  طرـش  کـی  هاـگ  ره  هک  اریز  تستباـث  زین  ماـهف  بطاـخم  مـالک  نیزا 
توبث دعب  تس و  تیلضفا  تبثم  بانجنآ  تیملعا  دش و  تباث  مالک  الب  ترضحنا  تیملعا  تشگ  ققحتم  متا  هجوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

روهظ حوضو و  لامکب  قبس  ام  رد  دنچ  ره  تسین و  مالک  ياج  ار  ماهفا  بابرا  بانجنآ  تماما  ققحت  طئارش و  رگید  نادجو  رد  تیلضفا 
زین ماقم  نیا  رد  نکیل  دشاب  هدوب  ملعا  هک  تسنامه  تراما  تفالخ و  قحتـسم  هک  یتفایرد  زین  تستیلـضفا و  مزلتـسم  تیملعا  هک  یتسناد 

هصق تسا  هلمجنآ  زا  هک  دنامن  یفخم  سپ  دینش  دیاب  بلطم  نیا  هحئال  ججح  هحضاو و  دهاوش  همربم و  نیهارب  همکحم و  هلدا  زا  یضعب 
ٍِّیبَِنل اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  لاق  ثیح  هدومرف  نآ  رکذ  دیجم  نارق  رد  یلاعت  هناحبـس  قح  هک  تولاط 

انْجِرْخُأ ْدَق  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو  اُولاق  اُوِلتاُقت  اَّلَأ  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَه  َلاق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل 
ًاِکلَم َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  َنیِِملاَّظلِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  اْوَّلََوت  ُلاـتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اـِنئاْنبَأ  َو  اـنِرایِد  ْنِم 

َو ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِلاْملا  َنِم  ًۀَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق 
ٌمِیلَع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا 

ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  لاق  هتفگ  هصق  نیا  ریسفت  رد  تسا  رضاح  رصاق  رظن  شیپ  نآ  هقیتع  هخسن  هک  دوخ  ریسفت  رد  یبلعث 
ْمُْکیَلَع  هراتخا 

هصق نیا  ریسفت  رد  لیزنتلا  ملاعم  رد  يوغب  هنسلا  ییحم  هتقو و  یف  لیئارسا  ینب  ملعا  ناک  هنا  کلذ  ملعلا و  یف  ۀعس  ۀلیضف و  ۀطسب  هداز  و 
ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  لاق  هتفگ 

ْمُْکیَلَع  هراتخا 
رد یفـسن  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  تاکربلا  وبا  هتقو و  یف  لیئارـسا  ینب  ملعا  ناک  ّهنا  کلذ  مسجلا و  ملعلا و  یف  ۀعـس  ۀلیـضف و  ۀطـسب  هداز  و 

ْمُْکیَلَع  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  هتفگ  لیزنتلا  كرادم  ریسفت 
رکذ مث  همکح  یلع  ضارتعا  مکنم و ال  حلاصملاب  ملعا  وه  مکیلع و  هراتخا  يأ  ۀـنکاّسلا  داّصلا  ناکمل  ءاطلا  نم  لدـب  هافطـصا  یف  ءاطلا 
اولاق مسجلا  ملعلا و  یف  ناث  لوعفم  ۀطـسب  هداز  لاقف و  ۀـماسجلا  طوسبملا و  ملعلا  اـمه  لاـملا و  بسنلا و  نم  اورکذ  اّـمم  عفنا  نیتحلـصم 

نا ّدب  کلملا ال  دادتمالا و  ۀعسلا و  ۀطـسبلا  هبکنم و  هسأرب و  ناسنا  لک  نم  لوطا  هتقو و  یف  تانایدلا  برحلاب و  لیئارـسا  ینب  ملعا  ناک 
بیطخ بولقلا و  یف  بیها  سوفنلا و  یف  مظعا  هنـال  امیـسج  نوکی  نا  هب و  عفتنم  ریغ  يردزم  لـیلذ  لـهاجلا  ناـف  ملعلا  لـها  نم  نوـکی 

ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  مهّیبن  يأ  لاق  هتفگ  رینم  جارس  رد  ینیبرش 
ْمُْکیَلَع  کلملل  هراتخا  يأ 

مکیلع هداز  یناثلا و  لوالا و  رمالا  اذه  مکنم  حلاصملاب  ملعا  وه  مکیلع و  هراتخا  دق  یلاعت و  هَّللا  ءافطصا  کلمّتلا  یف  ةدهعلا  و 
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رفظلا نم  نکمتی  هب  يّذلا  مسجلا  یف  ۀسایـسلا و  رومالا  ۀـفرعم  نم  هب  نکمتی  ۀـکلمملا و  ماظن  هب  لصحی  يذـّلا  ملعلا  یف  ۀعـس  يأ  ۀطـسب 
ام بورحلا ال  ةدباکم  ودـعلا و  ۀـمواقم  یلع  يوقا  بولقلا و  یف  ارطخ  مظعا  نوکی  نارقالا و  رئاس  نم  هدـصق  ناعجـشلا و  نم  هزراب  نمب 

لوانیف هدی  دمی  مئاقلا  لجرلا  ناک  اقلخ  مهمتا  مهلمجا و  ناکف  مسجلا  ذـئموی و  لیئارـسا  ینب  ملعا  ناکف  ملعلا  یف  هَّللا  هداز  دـق  مترکذ و 
زا يرایـسب  ار  هصق  نیا  ار و  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  فالختـسا  هصق  تس  هلمجنآ  زا  تولاـط و  سار 

ثیدح هتفگ  ایبنالا  صـصق  رد  یئاسکلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نسحلا  وبا  دـناهدرک  تیاور  دوخ  بتک  رد  هینـس  رابحا  يالبن  رابک و  ياملع 
بهذ نم  ۀفیحص  هعم  مالسلا و  هیلع  لیئربج  لزن  ۀنس  نورشع  عضب و  نامیلس  یلع  تتا  اّملف  بهو  لاق  ۀفالخلا  ۀیآ  اهیف  یّتلا  ۀفیحصلا 
لئاسملا نم  ۀفیحـصلا  هذـه  یف  ام  مهیلع  ءارقإ  كدالوا و  عمجا  کل  لوقی  مالـسلا و  راد  نم  مالـسلا  کئرقی  یلاعت  هَّللا  نا  دواد  ای  لاقف 

دواد ربخا  املع و  مهرزغا  انـس و  مهرغـصا  نامیلـس  ناک  هدالواب و  مالـسلا  هیلع  دواد  اعدف  لاق  كدعب  نم  ۀفیلخلا  وهف  اهنع  کباجا  نمف 
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مهیلع ءارق  مث  يدعب  نم  ۀفیلخلا  وهف  لئاسملا  هذـه  ریـسفت  فرع  نم  نا  یلاعت  هَّللا  نع  هربخا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ّنا  هدالوا  مالـسلا  هیلع 
ینا نامیلـس  ای  دواد  لاقف  اهنع  هلـسف  امهف  انرثکا  نامیلـس  کنبا  نا  اهنع  مهزجع  دـنع  اولاقف  اهریـسفت  فرعی  نم  مهیف  نکی  ملف  لـئاسملا 

ءیـشلا ام  ّیبن  ای  دواد  لاقف  اهتبوجا  یلا  ینیدـهی  نا  یلاعت  هَّللا  نم  وجرا  ّیناف  لس  هَّللا  یبن  ای  لاـقف  يرت  اـمف  لـئاسملا  هذـه  نع  کـلئاس 
وه لاق  ءیـش  رثکا  نع  ینربخاف  لاق  تقدـص  لاق  ءیـش  ّلک  هنم  نال  ءاملا  لاق  ءیـش  لک  امف  لاق  تقدـص  لاق  نمؤملا  وه  نامیلـس  لاقف 
رما امف  لاق  تقدـص  لاق  دـلولا  لاملا و  هل  لاق  ءیـش  یلحا  نع  ینربخاف  لاق  مدآ  ینب  یف  نیقیلا  لاق  ءیـش  لواف  لاق  مدآ  ینب  یف  ّکشلا 
لاق ءیش  ربکا  نع  ینربخاف  لاق  تقدص  لاق  نامیالا  دعب  رفکلا  لاق  ءیـش  حبقا  نع  ینربخا  لاق  تقدص  لاق  ءانغلا  دعب  رقفلا  لاق  ءایـشالا 
لاق حور  الب  دـسجلا  لاق  ءیـش  شحواف  لاق  دـسجلا  یف  حورلا  لاق  ءیـش  نسحا  نع  ینربخاف  لاق  تقدـص  لاـق  مدآ  ینب  یف  رکـشلا  وه 
لاق ۀئّیسلا  ةأرملا  لاق  ءیش  رشا  نع  ینربخاف  لاق  ةرخآلا  نم  ایندلا  لاق  ءیـش  دعبا  امف  لاق  ایندلا  نم  ةرخآلا  لاق  ءیـش  برقا  نع  ینربخاف 

ام لاق  لیئارسا و  ینب  یلا  تفتلا  مث  کلذ  یلع  هقدصی  ۀلئـسم  ّلک  بقع  یف  ناک  لاق و  ۀحلاصلا  ةأرملا  لاق  ءیـش  ّلک  ریخا  نع  ینربخاف 
ینبا لوق  یف  مترکنا  يّذلا 
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مکیلع یتفیلخ  نوکی  نا  متیضرف  دواد أ  لاق  هعم  کعم و  انل  هیف و  کل  كراب  هب و  هَّللا  کعتماف  کلذ  نم  ءیش  یف  أطخأ  ام  لاق  نامیلس 

ۀنیضر هَّللا  اولاقف و 
مالّـسلا و امهیلع  نامیلـس  هنبا  دواد  فالختـسا  ۀصق  یف  باب  هتفگ  سئارعلا  باتک  رد  یبلاعثلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  و 

ۀثلث هیف  بهذ  نم  متاخب  اموتخم  مالـسلا  هیلع  دواد  یلع  ءامّـسلا  نم  اباتک  یلاعت  هَّللا  لزنا  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  وبا  لاق  متاـخلا  ودـب  رکذ 
اّسق و نیعبس  مالـسلا  هیلع  دواد  اعدف  لاق  كدعب  نم  ۀفیلخلا  وهف  نهجرخا  وه  ناف  کنبا  اهنع  لس  نا  هیلإ  یلاعت  هَّللا  یحواف  ۀلئـسم  رـشع 

ناف اهنم  کلأسأ  نا  ینرما  لئاسم و  هیف  ءامّـسلا  نم  اباتک  یلع  لزنا  یلاعت  هَّللا  نا  ینب  ای  لاق  مهیدـیا و  نیب  نامیلـس  سلجا  اربح و  نیعبس 
دعبا ام  ءایشالا و  برقا  ام  یبن  ای  دواد  لاق  هّللاب  ّالا  یقیفوت  ام  هل و  ادب  امع  هَّللا  یبن  لاسیل  نامیلـس  لاقف  يدعب  نم  ۀفیلخلا  تناف  ّنهتجرخا 

ام نایعاسلا و  ام  نامئاقلا و  ام  اهرثکا و  ام  ءایـشالا و  لقا  ام  اهحبقا و  اـم  ءایـشالا و  نسحا  اـم  اهـشحوا و  اـم  ءایـشالا و  سنا  اـم  ءایـشالا و 
هیلع نامیلـس  لاقف  هرخآ  مذ  لجرلا  هبکر  اذإ  يذـّلا  رمالا  ام  هرخآ و  دـمح  لجرلا  هبکر  اذإ  يذـّلا  رمالا  ام  ناـضغابتملاف و  ناـکرتشملا و 

دسجف ال ءایشالا  شحوا  اما  حور و  هیف  دجف  ءایـشالا  سنا  اّما  ایندلا و  نم  کتاف  امف  ءایـشالا  دعبا  اما  ةرخالاف و  ءایـشالا  برقا  اما  مالـسلا 
ءایـشالا رثکا  اما  نیقیلاف و  ءایـشالا  لقا  اما  نامیالا و  دـعب  رفکلاف  ءایـشالا  حـبقا  اـما  رفکلا و  دـعب  ناـمیالاف  ءایـشالا  نسحا  اـما  هیف و  حور 

توملاف و ناضغابتملا  اما  راهنلا و  لیّللاف و  ناکرتشملا  اما  رمقلا و  سمـشلاف و  نایعاسلا  اما  ضرالا و  ءامـسلاف و  ناـمئاقلا  اـما  ّکـشلاف و 
بـضغلا دنع  ةدحلاف  هرخآ  مذ  لجرلا  هبکر  اذإ  يّذلا  رمالا  اما  بضغلا و  دنع  ملحلاف  هرخآ  دمح  لجرلا  هبکر  اذإ  يذلا  رمالا  اما  ةایحلا و 

وهف اهجرخا  ناف  ۀـلاسم  نع  هلأسن  یتح  یـضرت  نوسیـسقلا ال  لاقف  ءامّـسلا  نم  لزن  ام  یلع  ءاوس  لئاسملا  باوج  اذاف  متاـخلا  اوکفف  لاـق 
ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  ینولس  مالسلا  هیلع  نامیلس  لاقف  كدعب  نم  ۀفیلخلا 

دعصف دواد  ماقف  بلقلا  وه  لاقف  ناسنالا  نم  ءیـش  لک  دسف  دسف  اذإ  ناسنالا و  نم  ءیـش  ّلک  حلـص  حلـص  اذإ  يذلا  ءیـشلا  ام  هل  اولاقف 
ثدح مالغ  اولاق  لیئارسا و  ونب  تجضف  لاق  نامیلس  مکیلع  فلختـسا  نا  ینرمای  یلاعت  هَّللا  نا  لاق  مث  هیلع  ینثا  یلاعت و  هَّللا  دمحف  ربنملا 
ینغلب دـق  هنا  مهل  لاق  لیئارـسا و  ینب  ءاسؤر  طابـسا  اعدـف  مالـسلا  هیلع  دواد  کلذ  غلبف  ملعا  هنم و  لـضفا  وه  نم  اـنیف  اـنیلع و  فلختـسی 

لاقف مهیصعب  اوءاجف  انیضر  دق  اولاق  يدعب  رمالا  اذه  ّیلو  اهبحاص  ناف  ترمثا  هاصع  ّياف  مکّیصع  ینورأف  مکتلاقم 
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اهیلع قلغا  ّیصعلا و  نیب  تلخدا  مث  همسا  اهیلع  بتکف  هاصعب  نامیلس  ءاج  مث  اوبتکف  هاصع  یلع  همـسا  مکنم  لجر  لک  بتکیل  دواد  مهل 
دق نامیلس  اصع  یه و  امک  یه  اذاف  مهّیصع  جرخاف  حتفف  لبقا  مث  ةادغلا  مهب  یّلص  حبصا  املف  لیئارسا  ینب  طابسا  سؤر  تسرح  بابلا و 

مهدراهچ دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 545 

http://www.ghadirestan.com


لیئارسا ینب  یف  هب  راس  مث  ۀفیلخ  نامیلـس  لعج  هَّللا و  دمح  دواد  کلذ  يار  املف  مالـسلا  هیلع  دوادل  کلذ  اوملـسف  لاق  ترمثا  تقروا و 
تـسرضاح ریقف  رظن  شیپ  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  سئارعلا  سئافن  باتک  رد  يرغـشاک  هَّللا  دـیبع  يدـعب و  نم  مکیلع  یتفیلخ  اذـه  نا  لاقف 

یحوا ۀلئسم و  ةرشع  ثالث  هیف  بهذ  نم  متاخب  موتخم  مالـسلا  هیلع  دواد  یلع  ءامّـسلا  نم  باتک  لزن  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  وبا  لاق  هتفگ 
اربح و نیعبـس  اسق و  نیعبـسب  مالـسلا  هیلع  دواد  اعدـف  كدـعب  ۀـفیلخلا  وهف  ّنهجرخا  وه  ناف  نامیلـس  کنبا  اهنع  لس  نا  هیلإ  یلاـعت  هَّللا 

نم ۀـفیلخلا  تناف  نهتجرخا  ناف  ّنهنع  کلأسأ  نا  ترما  لئاسم و  هیف  ءامّـسلا  نم  باتک  لزن  ینب  اـی  هل  لاـق  مهیدـیا  نیب  نامیلـس  سلجا 
ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  هل  ادب  امع  هَّللا  یبن  لئسی  نامیلس  لاق  يدعب 

ام ءایشالا و  نسحا  ام  ءایشالا و  شحوا  ام  ءایـشالا و  سنآ  ام  ءایـشالا و  دعبا  ام  ءایـشالا و  برقا  ام  ّیبن  ای  ینربخا  مالّـسلا  هیلع  دواد  لاقف 
هرخآ دمح  لجرلا  هبکر  اذإ  يّذلا  رمالا  ام  ناضغابتملا و  ام  نافلتخملا و  ام  نامئاقلا و  ام  ءایشالا و  رثکا  ام  ءایشالا و  لقا  ام  ءایشالا و  حبقا 

ءایشالا سنآ  اما  ایندلا و  نم  کتاف  امف  ءایشالا  دعبا  اما  ةرخالاف و  ءایشالا  برقا  اما  نامیلس  لاق  هرخآ  مذ  لجرلا  هبکر  اذإ  يّذلا  رمالا  ام  و 
نامیالا و دعب  رفکلاف  ءایشالا  حبقا  اما  رفکلا و  دعب  نامیالاف  ءایشالا  نسحا  اّماف  حور  الب  دسجف  ءایشالا  شحوا  اما  قطان و  حور  هیف  دسجف 

ناضغابتملا اّما  راهنلا و  لیللاف و  نافلتخملا  اّما  ضرالا و  ءامّـسلاف و  نامئاقلا  اـّما  کـشلاف و  ءایـشالا  رثکا  اـما  نیقیلاـف و  ءایـشالا  لـقا  اـما 
ةدحلاف هرخآ  مذ  لجرلا  بکر  اذإ  يّذلا  رمالا  اما  بضغلا و  یلع  ملحلاف  هرخآ  دـمح  لجّرلا  هبکر  اذإ  يذـلا  رمالا  اما  ةویحلا و  توملاف و 

ۀلئسم نع  هلأسن  یتح  یضرن  رابحالا ال  نوسیـسقلا و  لاقف  ءامّـسلا  نم  لزن  ام  یلع  ءاوس  لئاسملا  یه  اذاف  متاخلا  اوکفف  لاق  بضغلا  یلع 
ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  ینولس  نامیلس  لاقف  هولس  لاق  كدعب  نم  ۀفیلخلا  وهف  اهجرخا  وه  ناف 

دعص مالسلا و  هیلع  دواد  ماقف  بلقلا  وه  لاقف  ءیش  لک  هنم  دسف  دسفا  اذإ  ناسنالا و  نم  ءیش  لک  حلص  حلص  اذإ  يّذلا  رمالا  ام  اولاقف و 
تجضف لاق  نامیلس  مکیلع  فلختسا  نا  ینرما  لج  زع و  هَّللا  نا  لاق  مث  هیلع  ینثا  یلاعت و  هَّللا  دمح  ربنملا و 
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سؤر اعدف  مالسلا  هیلع  دواد  کلذ  غلبف  هنم  لضفا  ملعا و  وه  نم  انیف  انیلع و  فلختسی  ثدحی  مالغ  اولاق  کلذ و  نم  لیئارسا  ینب  سؤر 

مهیـصعب اوءاجف  انیـضر  اولاقف  يدـعب  رمالا  اذـه  یلو  اهبحاص  ّناف  ترثا  اصع  ّياف  مکّیـصع  ینورأف  مکتلاقم  ینغلب  هنا  لاقف  لیئارـسا  ینب 
مهب یّلـص  حبـصا  املف  لیئارـسا  ینب  طابـسا  سؤر  هسرح  لافقالاب و  ّدس  بابلا و  قلغا  اتیب و  تلخدا  مث  همـسا  لک  بتکیل  دواد  مهل  لاقف 
هیلع دوادل  کلذ  اوملـسف  اولاق  ترمثا  تقروا و  دق  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  یـصع  یه و  امک  مهّیـصع  جرخاف  بابلا  حـتفف  لبقا  مث  ةادـغلا 

هحیرص هلدا  هلمج  زا  يدعب و  نم  کیف  یتفیلخ  اذه  نا  لاقف  لیئارسا  ینب  یف  هیراس  مث  ۀفیلخ  نامیلس  لمج  دواد  کلذ  يار  اّملف  مالسلا 
تس نیا  نآ  ظافلا  هدروآ و  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  هک  تسیثیدح  تماعز  تراما و  تماما و  تفالخ و  يارب  ملعا  نیعت 

عیمج هلوسر و  هَّللا و  ناـخ  دـقف  هّیبـن  ۀنـس  هَّللا و  باـتکب  ملعا  هنم و  کلذـب  یلوا  مهیف  نا  ملعی  وـه  نیملـسملا و  نم  ـالماع  لمعتـسا  نم 
سابع نبا  نع  نیملسملا م د 

هتفگ لامعلا  زنک  بختنم  رد  یقتم  یلع  الم  زین  و 
عیمج هلوسر و  هَّللا و  ناـخ  دـقف  هّیبـن  ۀنـس  هَّللا و  باـتکب  ملعا  هنم و  کلذـب  یلوا  مهیف  ّنا  ملعی  وـه  نیملـسملا و  نم  ـالماع  لمعتـسا  نم 

سابع نبا  نع  م د )  ) نیملسملا
زا ار  یلماع  دـنک  ررقم  هک  ره  هک  دومرف  داشرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  تسحئـال  حـضاو و  ثیدـح  نیزا 
ادخ یبن  تنـس  ادخ و  باتکب  تسملعا  لمع و  نیاب  تسالوا  لماع  نا  زا  هک  تسه  یـسک  نیملـسم  رد  هک  دـنادب  هک  یلاح  رد  نیملـسم 
دابع رورـس  داینب  تیاده  داشرا  صنب  هاگ  ره  ار و  نیملـسم  هلمج  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  صخـش  نآ  تسا  هدرک  تنایخ  هک  قیقحتب  سپ 

بجوم دشابن و  زئاج  ملعا  لماع  دوجو  اب  ملعا  ریغ  لماع  بصن  هیئزج  تراما  تیلوت  رد  داعملا  موی  یلا  مالسلا  فالآ  داجمالا  هلآ  هیلع و 
تماما تفالخ و  هک  یمظع  تسایر  يربک و  تماعز  هک  درک  ناوت  زیوجت  هنوگچ  ددرگ  مالـسا  لها  هلمج  لوسر ص و  ادـخ و  تناـیخ 
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الب ریثا  عـیفر  بقرم  ریطخ و  لـیلج  بصنم  نینچ  نیا  يارب  ملعا  ریغ  بصن  دیـسر و  دـهاوخ  ملعا  ریغب  ملعا  دوـجو  اـب  تـسنآ  زا  تراـبع 
ملع هنیدم  باب  دوجو  اب  هک  یناسک  هک  دش  عمال  عطاس و  حاضتا  لامکب  یلاعت  هَّللا  دمحب  اجنیزا  دـیدرگ و  دـهاوخ  غئاس  زئاج و  لاکـشا 

لامک هار  دـناهدرک  زیوجت  تفالخ  بصنم  رب  بصن  يارب  دوب  ۀـلاهجلا  یلع  بوصنملا  ملعلا  لـب  هلـالک  با و  لـهاج  هک  ار  رکب  وبا  لـثم 
َنیِذَّلا ُمَْلعَیَـس  دـناهدومن و  مالـسا  لها  هلمج  لوسر و  ادـخ و  تنایخ  باکترا  هوجو  شحف  اب  هدومیپ و  فاـنعا  ّیغ و  فارحنا و  بصن و 

َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ 
تفالخ بجوم  تیملعا  هک  ینعم  نیا  لئالد  هلمج  زا  و 
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هفیقس لها  هک  یتقو  رد  ار  نآ  هک  دشابیم  لوبقلا  بهام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مع  سابع  ترـضح  راعـش  تغالب  راعـشا  دشابیم 

تفـالخب باـنج  نآ  ندوب  قحا  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تیملعاـب  راعـشا  نا  رد  هدوـمن و  اـشنا  دـندوب  هدرک  رکب  وـبا  تعیب 
یبال عیوب  نیح  مالـسلا  هیلع  اّیلع  حدـمی  بلطملا  دـبع  نب  سابعلا  لاق  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هچناـنچ  هدومرف  لالدتـسا 

وننـسلا راثآلاب و  ساـّنلا  ملعا  مکتلبقل و  یلـص  نم  لّوا  سیل  أنسح  یبأ  نع  اـهنم  مث  مشاـه  نع  فرحنم  رمـالا  ّنا  بسحا  تنک  اـم  رکب 
امنسحلا نم  هیف  ام  ساّنلا  یف  سیل  ومهّلک  سانلا  عیمج  یف  ام  هیف  نم  نفکلا  لسغلا و  یف  هل  نوع  لیربجنم  یبنلاب و  ادـهع  ساـّنلا  برقا 

ءادفلا وبا  هچنانچ  دناهداد  تبسن  بهل  یبأ  نب  ۀبتعب  ار  راعـشا  نیا  املع  زا  یـضعب  نتفلا و  لوا  نم  مکتعیب  نا  اههفرعنف  هنع  مکدر  يّذلا  اذ 
نا لاق  نم  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  لاق  هّیبن  هَّللا  ضبق  اّمل  هتفگ  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  باـتک  رد  یبویـالا  یلع  نب  لیعامـسا 
ْنِم ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  رکب  وبا  أرقف  ءامسلا  یلا  عفترا  اّمنا  اذه و  یفیـسب  هسار  تولع  تام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق 
نم طسوالا  رـشعلا  یف  هنوعیابی  هیلع  سانلا  لاثنا  امهنع و  هَّللا  یـضر  رکب  ابأ  رمع  عیابف  ةدـعاس  ینب  ۀفیقـس  اورداب  هلوق و  یلا  موقلا  عجرف 

ورمع و نب  دادقملا  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  دلاخ  بهل و  یبأ  نب  ۀبتع  ریبزلا و  مشاه و  ینب  نم  ۀعامج  الخ  ةرـشع  يدحا  ۀنـس  لّوالا  عیبر 
یبأ نب  ۀبتع  کلذ  یف  لاق  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  عم  اولام  بعک و  نب  ّیبا  بزاع و  نب  أربلا  رسای و  نب  رامع  رذ و  یبأ  یـسرافلا و  ناملس 

وننـسلا نآرقلاب و  سانلا  ملعا  وۀقباس  انامیا و  ساّنلا  لوا  نع  نسح  یبأ  نع  مهنم  مث  مشاه  نع  فرـصنم  رمالا  ّنا  بسحا  تنک  ام  بهل 
دیؤم نسحلا و  نم  هیف  ام  موقلا  یف  سیل  وهب  نورتمی  مهیف ال  ام  هیف  نمنفکلا  لسغلا و  یف  هل  نوع  لیربج  نم  ّیبنلاب و  ادـهع  ساـّنلا  رخآ 

میت ترختفا  عیوب  امل  رکب  ابأ  نا  قاحـسا  نب  دّـمحم  يور  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  تایقفوملا  باتک  رد  راـکب  نب  ریبز  هک  تسنآ  ینعم  نیا 
نب لضفلا  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  اهبحاص  وه  اّیلع  ّنا  نوکـشی  راصنالا ال  ّلج  نیرجاهملا و  ۀماع  ناک  لاق و  ةرم  نب 
هلها نحن  يّذلا  رمالا  اذـه  انبلط  ول  مکنود و  اهلها  نحن  ةّوبنلاب و  ۀـفالخلا  متذـخا  اّمنا  مکنا  میت  ینب  ای  اصوصخ  شیرق و  رـشعم  ای  سابع 

لاق هیلإ و  یهتنی  وه  ادـهع  انبحاص  دـنع  نا  ملعنل  انا  انیلع و  ادـقح  انل و  مهنم  ادـسح  انریغل  مهتهارک  نم  مظعا  اـنل  ساـّنلا  ۀـهارک  تناـکل 
بلطملا  دبع  نب  بهل  یبأ  دلو  ضعب 

نسح  یبأ  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  فرصتم  رمالا  نا  بسحا  تنک  ام 
697 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ننسلا  نآرقلاب و  ساّنلا  ملعا  مکتلبقل و  یّلص  نم  لّوا  سیل  أ 

نفکلا  لسغلا و  یف  هل  نوع  لیئربج  نم  ّیبنلاب و  ادهع  ساّنلا  برقا  و 
نسحلا  نم  هیف  ام  موقلا  یف  سیل  هب و  نورتمی  مهیف ال  ام  هیف  نم 

نبغلا  مظعا  نم  انبغ  اذ  نا  اه  هملعنف  هنع  مهّدر  يذلا  اذ  ام 
باتک رد  یقارعلا  نیـسح  نب  میحرلا  دـبع  دـناهدرک  بوسنم  نیتداهـشلا  وذ  تباث  نب  همیزخب  ار  راعـشا  نیا  نیفلاـخم  مـالعا  زا  یـضعب  و 

امک هیلع  قافتالا  ربلا  دبع  نبا  یکح  ملسا و  رکذ  لوا  اّیلع  نا  حیحّصلا  هتفگ و  حالصلا  نبا  باتک  نم  قلغا  قلطا و  امل  حاضیالا  دییقتلا و 
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ملس و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نمآ  رکذ  لوا  ناک  بلاط و  یبأ  نب  یلع  مث  ۀجیدخ  نما  نم  لوا  ةریسلا  یف  قاحـسا  نبا  لاق  یتایس و 
نم حیحّصلا  هنا  انرکف  ام  همالک و  رخآ  یلا  همالسا  رهظاف  رکب  وبا  مث  یلع  دعب  ملسا  رکذ  لوا  ناکف  ۀثراح  نب  دیز  مث  نینس  رـشع  نبا  وه 
یبأ مقرا و  نب  دـیز  تباث و  نب  ۀـمیزخ  ترالا و  نب  بابخ  یـسرافلا و  ناملـس  رذ و  یبأ  ۀباحـصلا  رثکا  لوق  وه  ملـسا  رکذ  لوا  اـیلع  نا 

يدـنکلا و فیفع  کلام و  نب  سنا  يردـخلا و  دیعـس  یبأ  هَّللا و  دـبع  نب  رباج  ةرم و  نب  یلعی  دوسالا و  نب  دادـقملا  يراـصنالا و  بویا 
تباث  نب  ۀمیزخل  ینابزرملا  هَّللا  دبع  وبا  دشنا 

نسح  یبأ  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  افرصنم  رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام 
ننسلا  ناقرفلاب و  ساّنلا  ملعا  مهتلبقل و  یلص  نم  لّوا  سیل  أ 

رذ و یبأ  مقرا و  نب  دـیز  نع  کـلذ  يور  یلع  امالـسا  مهلوا  یناـثلا  لوـقلا  هـتفگ و  ثیدـحلا  ۀـیفلا  حرـش  رد  یقارع  مـیحرلا  دـبع  زین  و 
نب بابخ  یـسرافلا و  ناملـس  تباث و  نب  ۀـمیزخ  يدـنکلا و  فیفع  ةرم و  نب  یلعی  کلام و  نب  سنا  بویا و  یبأ  دوسالا و  نب  دادـقملا 

امهنع هَّللا  یضر  یلع  یف  تباث  نب  ۀمیزخل  ینابزرملا  هَّللا  دبع  وبا  دشنا  يردخلا و  دیعس  یبأ  هَّللا و  دبع  نب  رباج  ترالا و 
ننسلا  ناقرفلاب و  سانلا  ملعا  مهتلبقل و  یّلص  نم  لوا  سیل  أ 

هنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  امالسا  مهلوا  لب  لاق  هتفگ و  ثیدحلا  ۀیفلا  حرش  ثیغملا  حتف  رد  يواخس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  و 
اعبس سانلا  یلصی  نا  لبق  تیلص  دقل  تارم  ثلث  کیبن  ریغ  یلبق  كدبع  فرعا  ّمهّللا ال  ربنملا  یلع  هلوقل 

یعاضقلا  هدشنا  اّمم  هلوقل  نسح و  هدنس  و 
یملح  نا  وا  تغلب  ام  اریغص  اّرط  مالسالا  یلا  مکتقبس 

راسی و نب  لقعم  يدنکلا و  فیفع  اضیا و  سابع  نبا  ناملس و  مقرا و  نب  دیز  ۀمیزخ و  بابخ و  رباج و  سنا و  نع  کلذ  یف  يور  امل  و 
وبا دشنا  یئالملا و  ملـسم  مهنم  نیرخآ  یف  يردـخلا  دیعـس  یبأ  عفار و  یبأ  رذ و  یبأ  بویا و  یبأ  ةرم و  نب  یلعی  دوسالا و  نب  دادـقملا 

ۀمیزخل ینابزرملا  هَّللا  دبع 
نسح  یبأ  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  افرصنم  رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام 

مالسا قبس  ثحبم  رد  بابحالا  ۀضور  رد  يزاریـش  ثدحم  نیدلا  لامج  ننـسلا و  ناقرفلاب و  سانلا  ملعا  مهتلبقل و  یلـص  نم  لوا  سیل  أ 
هک تسلوقنم  ههجو  هَّللا  مرک  یـضترم  یلع  حدـم  رد  تایبا  هنع  هَّللا  یـضر  تباث  نب  ۀـمیزخ  زا  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

لاق ثیح  تسانعم  نیاب  ریشم 
698 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نسح  یبأ  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  افرصنم  رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام 
ننسلا  ناقرفلاب و  سانلاب  ملعا  مهتلبقل و  یلص  نم  لوا  سیل  أ 

ّیلع  یف  ۀمیزخل  ینابزرملا  دشنا  هتفگ  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  و 
ننسلا  نآرقلاب و  ساّنلا  ملعا  مکتلبقل و  یلص  نم  لوا  سیل  أ 

اْنُلق ْذِإ  َو  هیآ  ریسفت  رد  بیغلا  حیتافم  رد  يزار  رخف  هچنانچ  دننادیم  راعـشا  نیا  لئاق  ار  تباث  نب  ناسح  فالخ  لها  ياملع  زا  یـضعب  و 
* َمَدِآل اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل 

دعب اوفلتخا  مث  رفکلاب  دری  رمالا ال  رفک و  هَّللا  ریغل  ةدابعلا  دوجـس  نال  ةدابع  دوجـس  سیل  دوجـسلا  کلذ  نا  یلع  نوملـسملا  عمجا  هتفگ 
نم لوقلا  اذـه  یف  نعط  نم  ساّنلا  نم  ۀـلبقلاک و  ناک  مالـسلا  هیلع  مدآ  یلاعت و  هّلل  ناک  دوجـسلا  کلذ  نا  لوالا  لاوقا  ۀـثلث  یلع  کلذ 

اودجسا لاقی  نا  بجول  دوجسلا  کلذل  ۀلبق  مالسلا  هیلع  مدآ  ناک  ولف  ۀلبقلا  یلا  تیلـص  لاقی  لب  ۀلبقلل  تیلـص  لاقی  هنا ال  لوالا  نیهجو 
يذلا اذه  کتیار  لاق أ  سیلبا  نا  یناثلا  ۀـلبق  نکی  مل  مالـسلا  هیلع  مدآ  نا  انملع  مدآل  اودجـسا  لیق  لب  اذـکه  رمالا  دری  مل  املف  مدآ  یلا 
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هیلع ادمحم  نا  لیلدب  ۀجردلا  هذـه  تلـصح  امل  ۀـلبق  ناک  ول  دـجاّسلا و  نم  الاح  مظعا  ّمأ  یلع  لدـی  ادوجـسم  هنوک  نا  يأ  یلع  تمرک 
امک ّهنا  لوالا  نع  باوجلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نم  لضفا  ۀبعکلا  نوکت  نا  مزلی  مل  ۀبعکلا و  یلا  یلصی  ناک  مالّـسلا  ةولّـصلا و 

ِكُولُِدل َةالَّصلا  ِِمقَأ  یلاعت  هلوقف  نآرقلا  اّما  رعـشلا  نآرقلا و  هیلع  لیلدـلا  ۀـلبقلل و  تیلـص  لاقی  نا  زاج  ۀـلبقلا  یلا  تیلـص  لاقی  نا  زوجی 
ِسْمَّشلا 

لوقف رعـشلا  اما  ۀـلبقلل و  یلاعت ال  هّلل  نوکت  ةولـصلا  نا  عم  ۀـلبقلل  تیلـص  لاقی  نا  زوجی  ملف ال  کلذ  زاج  اذاف  كولدـلل  هّلل ال  ةالّـصلا  و 
ناسح 

نسحلا  یبأ  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  فرصنم  رمالا  نا  فرعا  تنک  ام 
ننسلا  نآرقلاب و  سانلا  فرعا  مکتلبقل و  یلص  نم  لوا  سیل  أ 

کلت درجم  لصح  هنا  ملـسن  میرکتلا ال  کلذ  همیرکت و  یکـش  سیلبا  نا  یناـثلا  نع  باوجلا  دوصقملا و  یلع  صن  مکتلبقل  یّلـص  هلوقف 
هروکذم هیآ  ریـسفتب  ناقرفلا  بئارغ  رد  يروباسین  نیدلا  ماظن  لوالا و  لوقلا  یف  ام  اذهف  رخأ  روما  عم  کلذب  لصح  هّلعل  لب  ۀیدوجـسملا 

نا ضعب  معزف  رفک  هریغل  ةداـبعلا  رفکلاـب و  رماـی  ـال  یلاـعت  هنـال  ةداـبعلل  نکی  مل  دوجـسلا  کـلذ  نا  یلع  اوعمجا  نیملـسملا  نا  مث  هتفگ 
* َمَدِآل اوُدُجْسا  هلوقف  ۀلبقلاک  مدآ  یلاعت و  هّلل  ناک  دوجسلا 

تباث  نب  ناسح  لاق  ۀلبقلل  لص  کلوق  لثم 
نسح  یبأ  اهنم  مث  مشاه  نع  فرصنم  رمالا  نا  فرعا  تنک  ام 
ننسلا  نآرقلاب و  سانلا  فرعا  مکتلبقل و  یلص  نم  لّوا  سیل  أ 

هتطساوب مهیلع  معنا  امل  ارکش  هتایآ و  رهاب  هتردق و  میظع  نم  هیف  وار  امل  اللذت  دوجـسلاب  مهرما  هتفگ  هروکذم  هیآ  ریـسفت  رد  يواضیب  و 
ناسح  لوق  یف  ماللاک  هیف  ماللاف 

ننسلا  نآرقلاب و  سانلا  فرعا  مکتلبقل و  یّلص  نم  لوا  سیل  أ 
هلوق  هتفگ  يواضیب  ریسفت  ۀیشاح  رد  ماصع  الم  و 

ملعا تنک  ام  هلوا  هقح و  ۀفالخلا  نا  ایعدـم  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ناش  یف  هلاق  مکتلبقل  یّلـص  نم  لوا  سیل  أ 
رمالا نا  فرعا  يأ 

699 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّیلع هتینک  نسحلا  یبأ  نع  ۀلیبقلا  هذه  نم  فرـصنی  نا  کلذ  نم  دعبا  ّمث  ینعی  نسح  یبأ  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  ۀفالخلا  ینعی  فرـصنم 

نم مشاه  یف  وا  باحـصالا  یف  ام  هیف  نم  نسحلا  یباب  دـیرا  ینعی  نسح  نم  هیف  ام  مهلک  یف  سیل  ۀـحلاص و  لک  نم  مهیف  ام  هیف  ام  ضر 
نآرقلاب و سانلا  فرعا  نیملـسملا و  لوا  يأ  مکتلبقل  یّلـص  نم  لّوا  سیل  نسح أ  قلخ  نم  هیف  ام  مهّلک  یف  سیل  ۀـحلاص و  ۀلـصخ  ّلـک 

رفعج وبا  هچنانچ  دـنیامنیم  تبـسن  برح  نب  نایفـس  وباب  ار  راعـشا  نیفلاخم  رابک  زا  یـضعب  بناجلا و  ینعمب  مکتلبقل  یف  مـاللاف  ننّـسلا 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مالسا  قبـس  نایب  رد  ظحاج  ۀینامثعلا  باتک  ضقن  رد  یفاکـسا  هَّللا  دبع  نب  دمحم 
یبأ نب  ۀبقع  نب  دیلولل  ابیجم  بلطملا  دبع  نب  ثراحلا  نب  نایفس  یبأ  نب  هَّللا  دبع  لوق  اهنمف  ةرشتنم  ةریثک  ۀفورعمف  ۀّیورملا  راعشالا  اّما  و 

طیعم
هبحاص  نطاوملا  ّلک  یف  ّیلع ع و  دّمحم ص و  دعب  رمالا  ّیلو  ّنا  و 

هبناج  نال  نم  یّلص و  نم  لّوا  هونص و  اقح و  لوسرلا  یصو 
تباث  نب  ۀمیزخ  لاق  و 

نمّزلا  فلاس  یف  ناک  ذم  هسراف  هلها و  نود  نم  هَّللا  لوسر  ّیصو 
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ننم  وذ  هَّللا  ناوسنلا و  ةریخ  يوس  مهّلک  ساّنلا  نم  یّلص  نم  لّوا  و 
یبأ نع  اهنم  مث  مشاه  نع  فرـصنم * رمالا  ّنا  بسحا  تنک  اـم  رکب  وبا  عیوب  نیح  سمـش  دـبع  نب  ۀـّیمأ  نب  برح  نب  نایفـس  وبا  لاـق  و 
مکل اّیلع  نا  ریبّزلا و  ۀـحلط و  ددـهی  یلؤدـلا  دوسالا  وبا  لاق  و  ننـسلا * ماکحالاب و  ساّنلا  ملعا  و  مهتلبقل * یّلـص  نم  لّوا  سیل  أ  نسح *

ّیلع ع و اذه  نیفـصب  زجتری  ینادمهلا  سیق  نب  دیعـس  لاق  و  دبعی * هَّللا ال  ۀکمب و  نیدباعلا * لوا  هنا  اما  دوسالا * دسالا  هلثامی  رحـصم *
ایلع و اوطوحف  يدـسالا  ۀـفیذح  نب  دـیزی  نب  رفز  لاق  و  يوغ * نم  یلاـبی  ـال  ماـمالا  وه  يور * اـمیف  هباـجا  نم  لوا  یفطـصملا * مع  نبا 

اذإ رابخالاک  راعشالا  و  لوحتم * مکضرا  نع  مکل  سیلف  ۀمج * ثداوحلا  هولذخت و  نا  و  لوا * لوا  مالسالا  یف  یصو و  ّهناف * ةرورـضلا 
ماقم نیا  هبسانم  هبرغم  بئاجع  مالحالا و  یلوا  هبرطم  بئارغ  هلمج  زا  ۀّجح و  امهدورو  ناک  قافتالا  یطاوتلا و  نیتلیبقلا  ءیجم  یف  عنتما 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هَّللا  ذاعم  هک  ینعم  نیا  معزب  ار  لبج  نب  ذاـعم  فالختـسا  تسیناـث  هفیلخ  ترـضح  ياـنمت  ربخ 
لثاما مالعا و  نیثدحم  رباکا  ار  فیرط  ربخ  نیا  یگنـس و  نتخادنا  هزادناب  دوب  دهاوخ  املع  شیپ  تمایق  زور  داعم  هک  تسا  هدومرف  ملس 

هتفگ تاقبط  رد  يدقاولا  بتاک  يرـصبلا  يرهزلا  عینم  نب  دعـس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  دناهدرک  تیاور  هفلتخم  ظافلاب  هینـس  ماخف  ظافح 
ۀبورع یبأ  نب  دیعس  انا  نوراه  نب  دیزی  انربخا 
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یبر تلقل  یبر  هنع  ینلاسف  هتفلختساف  لبج  نب  ذاعم  تکردا  ول  باطخلا  نب  رمع  لاق  لوقی  بشوح  نب  رهش  تعمس 

رجح ۀفذقب  مهیدیا  نب  لبج  نب  ذاعم  ناک  ۀمیقلا  موی  اوعمتجا  اذإ  ءاملعلا  نا  لوقی  کیبن  تعمس 
امهریغ دعـس و  نب  دشار  ةدیبع و  نب  حیرـش  نع  ناوفـص  انث  الاق  دلاخ  نب  ماصع  ةریغملا و  وبا  انث  هتفگ  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  و 

ینکردا نا  تلقف  ماشلا  یف  ءابولا  ةّدـش  نا  ینغلب  لاق  ادـیدش  ءابو  ماشلاب  ّنا  ثدـح  غرـس  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  غلب  اّـمل  اولاـق 
تلق ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ۀّما  یلع  هتفلختسا  مل  هَّللا  ینلاس  ناف  هتفلختسا  یح  حارجلا  نب  ةدیبع  وبا  یلجا و 

حارجلا نب  ةدیبع  وبا  ینیما  انیما و  یبن  ّلکل  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  کلوسر  تعمس  ینا 
ناف لبج  نب  ذاعم  تفلختـسا  ةدـیبع  وبا  یفوت  دـق  یلجا و  ینکردا  ناف  لاق  مث  رهف  ینب  نونعی  شیرق  ایلع  لاب  ام  اولاق  کلذ و  موقلا  رکناف 
وبا ةذبن و  ءاملعلا  يدی  نیب  ۀمیقلا  موی  رـشحی  هنا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  کلوسر  تعمـس  تلق  هتفلختـسا  مل  ّلج  زع و  ّیبر  ینلاس 
نم توملا  یف  وه  رمع و  یلع  اولخد  نیرجاهملا  ّنا  ّمث  هتفگ  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  رد  يرونیدلا  ۀـبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم 
ینم ریخ  وه  نم  فلختسا  دقف  فلختسا  نا  لاق  مث  اتّیم  اّیح و  مکلمحا  هَّللا ال  لاق و  انیلع  فلختـسا  نینمؤملا  ریما  ای  اولاق  کلت و  هتحارج 
ابغار هَّللا  ءاش  ام  لاقف  نینمؤملا  ریما  ای  اریخ  هَّللا  كازج  اولاقف  مالـسلا  هیلع  ّیبنلا  ینعی  یّنم  ریخ  وه  نم  عدو  دـقف  عدا  نا  رکب و  اـبأ  ینعی 
اهتیب یف  ربقا  نا  اهنذاتسا  مالّسلا و  ینم  اهأرقا  ۀشئاع و  یلا  بهذا  هنبال  لاق  توملا  سحا  املف  یلع  یل و ال  اهنم ال  وجنأ  ینا  تددو  ابهار 

ۀّما عدـت  هل ال  لاق  یمالـس و  رمع  غلبا  ینب  ای  تلاق  مث  ۀـمارک  معن و  تلاقف  اهملعاف  رمع  نب  هَّللا  دـبع  اـهاتاف  رکب  یبأ  عم  هَّللا و  لوسر  عم 
فلختـسا نا  ینرمات  نم  لاقف و  هملعاف  هَّللا  دبع  هاتاف  ۀنتفلا  مهیلع  یـشخا  یناف  المه  كدعب  مهعدت  مهیلع و ال  فلختـسا  عار  الب  دّمحم 

يأ تلق  دّمحم ص  ۀّما  یلع  تّیلو  نم  یل  لاقف  ینلاسف  یبر  یلع  تمدـق  اذاف  هتّیلو  هتفلختـسا و  ایقاب  اّیح  حارجلا  نب  ةدـیبع  ابا  تکردا  ول 
یبر

هتّیلو لبج  نب  ذاعم  تکردا  ول  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبا  ۀّمالا  هذه  نیما  نا  نیما و  ۀما  ّلکل  لوقی  کّیبن  كدبع و  تعمس 
ّبر يأ  تلق  دّمحم ص  ۀّما  یلع  تّیلو  نم  ینلئسف  ّیبر  یلع  تمدق  اذاف 

ةوترب ۀمیقلا  موی  ءاملعلا  يدی  نیب  یتای  لبج  نب  ذاعم  ّنا  لوقی  کّیبن  كدبع و  تعمس 
ان شادخ  نب  دومحم  ان  قاحـسا  نب  دمحم  ان  ۀلبج  نب  دماح  وبا  انثدـح  هتفگ  ءایلوألا  ۀـیلح  رد  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  و 

لاق بشوح  نب  رهش  نع  ۀبورع  یبأ  نب  دیعس  ان  ۀیواعم  نب  ناورم 
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تلقل کلذ  یلع  کلمح  ام  لج  زع و  ّیبر  هنع  ینلاسف  لبج  نب  ذاعم  تفلختسا  ول  باطخلا  نب  رمع  لاق 

ۀلزنملا ةوترلا  رجحب  ةوتر  مهیدیا  نیب  ناک  مهبر  اورضح  اذإ  ءاملعلا  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  کیبن  تعمس 
هتفلختـسا ّیح  ةدیبع  وبا  یلجا و  ینکردا  نا  لاق  هنا  تاقث  هلاجر  دنـسب  رمع  نع  دمحا  جرخا  هتفگ  يرابلا  حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  و 

رهـش نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  لبج و  نب  ذاعم  تفلختـسا  ةدیبع  وبا  تام  دق  یلج و  ینکردا  نا  لاق  هیف  ثیدحلا و  رکذـف 
بر ای  تلقل  کلذ  یلع  کلمح  ام  یبر  ینلاسف  ۀفیذح  یبأ  یلوم  املاس  تفلختسا  ول  باطخلا  نب  رمع  لاق  لاق  بشوح  نب 

هبلق نم  اّقح  هَّللا  ّبحی  هنا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  کّیبن  تعمس 
تلقل کلذ  یلع  کلمح  ام  ّیبر  ینلاسف  لبج  نب  ذاعم  تفلختسا  ول  و 

لح رجحب  ةوتر  مهیدیا  نیب  لبج  نب  ذاعم  ناک  مّهبر  اورضح  اذإ  ءاملعلا  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  کّیبن  تعمس 
رگا هک  دندرکیم  داشرا  یناوخالاب  همه  نآ  اب  یناث  هفیلخ  ترضح  هک  تسرهاظ  تارابع  نیزا  ءایلوالا  ۀیلح  باتک  یف  میعن  وبا  هاور  يأ 

رما نیا  رب  ارت  زیچ  هچ  هک  نم  راـگدرورپ  نم  زا  درکیم  لاؤـس  سپ  مدرکیم  وا  فالختـسا  ار و  لـبج  نـب  ذاـعم  مدرکیم  تفاـیرد  نـم 
دوب دهاوخ  دوخ  راگدرورپ  شیپ  دنوشیم  رضاح  هاگ  ره  املع  هک  یتسردب  تفگیم  هک  ارت  یبن  مدینـش  هک  متفگیم  هنیآ  ره  دش  ثعاب 
یکی مدقت  ناحجر و  هک  تسنارب  حئال  ناهرب  حضاو و  لیلد  بآمتفالخ  ترضح  هدافا  نیا  گنس و  کی  باترپ  ردقب  ناشیا  شیپ  ذاعم 

ددرگیم فلختـسم  همذ  تئارب  بجوم  هک  تسدوصقم  نیرد  یفاو  یفاک و  يدـحب  تستفالخ و  قاقحتـسا  لیلد  نارگید  رب  ملع  لها  زا 
بآمتفالخ ترـضح  لیهجت  هیفـست و  داد  تقیقح  رد  ندـیزرو  یبیر  تماما  تفـالخب و  وا  تیقحا  ملعا و  تیلـضفا  رد  نیزا  دـعب  سپ 

رب ار  ذاعم  مدـقت  درجم  بآمتفالخ  ترـضح  هک  تسبجع  لامک  ماقم  تسنداهن  زاغآ  باـصن  ـالاو  نآ  لیلـضت  قیمحت و  لاـمک  نداد و 
باـیطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تما  رب  وا  فالختـسا  تحـص  لـیلد  دوـخ  معز  بسحب  یگنـس  باـترپ  ردـقب  اـملع 

تلیـضف نیا  دننادیم و  یفاو  یفاک و  باسح  زور  ریگ  راد و  هذخاؤم و  زا  غارف  بابرالا و  بر  لاؤس  باوج و  يارب  ار  نآ  دننادرگیم و 
هلمج زا  تسققحتم و  ذاعم  رد  هک  تفالخ  قاقحتـسا  هدیدع  عناومب  یهاگن  هک  هدیدرگ  نیزگاج  ناشغامد  خاک  رد  نانچ  ذاعم  یموعزم 
لّوا ترضح  لّوعم  کسمتسم و  هفیقـس  زور  هک  ار  شیرق  نم  ۀمئالا  ربخ  صوصرم  ءانب  دننکیمن و  دشابیم  زین  وا  ندوب  یـشرق  ریغ  نآ 

ثیدـح هک  تسا  هدرب  ورف  رـس  رامـضا  طاطلا و  هطرو  راکنا و  دوحج و  بادرگ  رد  نانچ  ام  بطاخم  دـننکیم و  دوخ  لوقم  لوعمب  دوب 
ّقح لها  هررحم  تاهیجوت  هررکم و  تاهیبنت  فصو  اب  دراگنایمن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفـالخ  لـیلد  زین  ار  ملعلا  ۀـنیدم 

دجما دج  يروضح  فرش  بطاخم  رگا  هک  تس  نیا  بلاغ  درآیمن و  باوص  قدص و  ناعذا  يوسب  ور  باب  نیرد 
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زین دـیحو  درف  نآ  دـیدنت  ریبعت و  يداو  رد  دـبال  تفاییم  رد  ذافنلا  طـقاس  جاـجتحا  نیا  راـهظا  ذاـعم و  فالختـسا  ياـنمت  تقو  رد  دوخ 
تفاتشیم

ۀثالث خویش  رد  ملع  طرش  نادقف  نایب 

نیرد راثعلا  ریثک  بطاخم  لوقا  دـشاب  هدـش  تباث  تنـس  لها  تیاورب  مه  نارگید  رد  طرـش  نا  زا  هدایز  ای  طرـش  نا  هکنآ  فصو  اب  هلوق 
عطنت و دیزمب  هداهن و  زاغا  دوخ  ملح  نیدقاف  خویـش  رد  ملع  طرـش  توبث  لطاب  ياعدا  هداد  تعالج  تعالخ و  داد  راسخ  رـسارس  راتفگ 
هداشگ و شیوخ  يورب  ریوشت  فینعت و  رییعت و  دیدنت و  فونـص  باوبا  هداتف  طرـش  نا  زا  تدایز  تابثا  یپ  رد  قیهفت  تنعت و  قدـشت و 
هک دننادیم  یبوخب  هتشاگنا  دوخ  ندید  باد و  ار  قدص  يافتقا  قح و  عابتا  دناهتشادرب و  رابخا  صحفت  راثآ و  عبتت  زا  یطخ  هک  یناسک 

زگره تسیناث و  ریظنلا و ال  مودعم  ناشیا  زا  دحاو  ره  یناریح  تلالض و  رد  ینادا و  یصاقا و  فورعم  ینادان  لهج و  رد  بطاخم  خویش 
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ناشتاوذ رد  رد  ینعم  نیا  توبث  ياعدا  هیلع و  ةدایزلا  نع  الـضف  هدـشن  تباـث  هجوچیهب  ملع  طرـش  ناشتامـسلا  ۀـعیدب  تاوذ  رد  زگره 
رش دافمب  هکلب  دیامن  سایق  رون  اب  ار  تملظ  یـسک  هک  تسنانچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  هلباقمب  اصوصخ 

هعطاق نیهارب  هرهاب و  هعطاس  لئالد  هَّللا  دـمحب  دـیازفا و  دوخ  تهالب  تهافـس و  راـهظا  رد  رون  رب  نآ  تیزم  ياـعداب  بلقلا  یمع  یمعلا 
راد یف  هتجرد  هَّللا  یلعا  مالع  دـجام  دـلاو  اصوصخ  مالک  هرظاـنم و  هطوسبم  بتک  رد  مارک  ّقح  لـها  ياـملع  مارم  بولطم و  نیا  هرهاـق 

تحاس زا  هثالث  يافلخ  تارـضح  دعب  تیاهن  نوچ  عجاریلف و  ءاش  نم  دـناهدومرف  ریرحت  مامت  طسب  حرـشب و  نعاطملا  دییـشت  رد  مالّـسلا 
حاضتا و ياهتنم  روفـس و  الجنا و  ياصقا  ببـسب  لالـضالا  لالـضلا و  یلا  دئاق  لهچ  هدهو ؟؟؟ رد  ناشطوقـس ؟؟؟ تیاغ  لامک و  ملع و 

طارتشا رب  ناشیا  روهمج  هکلب  دـننادیمن  طرـش  لعفلاب  نید  ماکحا  عیمجب  ملع  ماما  رد  تنـس  لها  اذـهل  دوبن  ناـمتک  رتس و  لـباق  روهظ 
تـسارف مهف و  دیزمب  هتـشاد  رظن  شیپ  رتهدایز  ار  دوخ  هثالث  خویـش  لاح  تقیقح  تنـس  لها  زا  یـضعب  دناهدرک و  افتکا  ماما  رد  داهتجا 

دـشاب هدش  نیدهتجم  زا  اتفتـسا  دنبراک  نید  روما  رد  نیدـلقم  هّماع  لثم  هک  دـناهدرک  زیوجت  ماما  يارب  دناهتـسنادن و  طرـش  زین  ار  داهتجا 
دودـحلا و ۀـماقا  نع  نبجی  الئل  اعاجـش  نوکی  نا  طارتشا  روهمجلا  داز  هتفگ و  ماما  طورـش  رکذ  رد  دـصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  هچناـنچ 
روهمجلا و ۀسایـس  یف  طبخی  الئل  رومالا  ریبدت  یف  يار  اذإ  نیدلا  رماب  مایقلا  نم  نّکمتیل  عورفلا  لوصالا و  یف  ادـهتجم  موصخلا  ۀـمواقم 

بوطخلا ةرـشابم  بورحلا و  رما  ضوفی  ناب  ریغلا  نم  ۀناعتـسالاب  اهیف  ءافتکالا  زاوج  صخـشلا و  یف  اهعامتجا  ةردنل  مهـضعب  اهطرتشی  مل 
قیدص يولوم  رـصاعم  لضاف  کلملا و  روما  یف  ۀبئاّصلا  ءارآلا  باحـصا  ریـشتسی  نیدلا و  روما  یف  نیدـهتجملا  یتفتـسی  ناعجـشلا و  یلا 

نال اهمدـقا  رومـالا و  مها  نم  اذـه  ادـهتجم و  هنوک  اـهنم  هتفگ و  ماـما  طورـش  رکذ  رد  ۀـمامالا  ناـیبت  یف  همارکلا  لـیلکا  رد  ناـخ  نسح 
ءادعا داهج  ّلج و  زع و  هَّللا  ماکحا  ذیفنت  وه  ۀّمئالا  بصن  نم  دوصقملا 
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قوقحلا ذـخا  لبـسلا و  نیمات  مولظملا و  فاصنا  ملاظلا و  دـی  یلع  ذـخالا  رکمب و  اـهدارا  نم  عفد  ۀیمالـسالا و  ۀـضیبلا  ظـفح  مالـسالا و 

ءاوشع و ال طبخ  طبخ  ّقحلا  یلا  هب  يدـتهی  ام  ملعلا  نم  هل  نکی  مل  اذاف  ۀیعرـشلا  اهعـضاوم  یف  اهعـضو  عرـشلا و  هاضتقا  اـم  یلع  ۀـبجاولا 
مضنا ناف  ۀمامالا  ءابعا  لمحت  دقف  رومالا  هذهب  ماق  نوملسملا و  هعیاب  نمف  ردصی  دروی و  هسفنب و  ۀیعرـشلا  ماکحالا  رـشابی  ناک  اذإ  امّیس 

داهتجالا ۀـبتر  غلبی  مل  يذـّلا  مامالا  نم  ضهنا  ّهنا  بیر  کش و ال  الف  هلئاسم  یف  اقلطم  ادـهتجم  ملعلا  یف  اماما  هنوک  ۀـمامالا  هذـه  یلا  هل 
ۀیاغلا هذـه  یف  لامکلا و  نم  ۀـلزنملا  هذـهب  ناک  نم  ّالا  رمالا  ّیلوی  هنا ال  یلع  ّلدـی  لیلد  نکل ال  ملع و  نع  اهردـصی  رومالا و  دروی  هنال 
کلتب ماق  نم  بصنملا و  اذـه  یلوتل  حلـصی  نمیف  عازنلا  لب  لـضفالا  یف  ـال  لـمکالا و  یف  عازنلا  سیل  لاـصخلا و  نساـحم  نم  يوصقلا 
هرواشی نم  نیققحملا  نیدـهتجملا  نیزربملا و  ءاملعلا  نم  بختنی  نا  هیلع  معن  مامالاب  دارملا  ۀـمامالا و  نم  دارملا  وهف  اهب  ضهن  رومـالا و 

رما یف  هبلـصت  هتلادع و  ةوق  هملع و  ۀعـس  هل  حصی  نا  دعب  هیلع  ةرهطملا  ۀعیرـشلا  یحر  ریدی  عرـشلا و  هب  درو  ام  یلع  اهیرجی  رومالا و  یف 
ءافخا هیلعف  هسفنب  کلذ  فرعی  مل  اذإ  هلعف و  هب  اورما  ام  هذافنا و  هیلع  ناک  هب  اومکح  امف  ۀقبطلا  هذه  لها  یلا  تاموصخلا  لعجیف  نیدـلا 

یلع یفخی  ۀـقبطلا ال  هذـه  لها  ۀـفرعم  فیک و  هیلإ  نئمطی  ام  کلذ  نم  هل  لصحی  دـب  الف  مهعاونا  فـالتخا  یلع  ملعلا  لـها  نم  لاؤسلا 
لها سنج  نم  ۀیلاعلا  ۀقبطلا  مهنا  ساّنلا  فرعی  ام  ةرهشلا  تیّصلا و  نم  مهب  هَّللا  عفری  نا  دب  ّهناف ال  ملعلا  نم  مهل  بیـصن  نیذلا ال  ءالقعلا 
امیف ساّنلا  نیب  مکحلا  تاموصخلا و  لصف  یف  هسفن  لخدی  نیدـلا و  روماب  قلعتی  امب  دبتـسی  نا  ادـهتجم  نکی  مل  اذإ  مامالل  سیل  ملعلا و 
یتح ۀّـمئالا  داهتجا  طارتشا  انیلع  بجوی  ماقملا  یف  لیلد  هنا ال  لصاحلا  ءاـضقلا و  یف  اـمک  دـهتجم  نم  ـالا  نوکی  ـال  کـلذ  نـال  مهبونی 
امک تحبلا  يارلا  یلا  ۀـعجار  ثحابمب  ۀـلداجملا  درجم  اـّلا  ماـقملا  یف  سیل  هیلع و  لـیوعتلا  نوکی  یّتح  عاـمجا  ـال  ریـصملا و  هیلإ  بجی 

عرشلل نیمکحملا  لیلدلاب  نیدیقتملا  ءاملع  نم  نیققحملا  یلع  اهلثم  نوها  ام  هفرعی و  نم  کلذ  فرعی 
رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  يردص  یف  ائیش  هَّللا  ّبص  ام  لثم  هلوق 
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رکب یبأ  ردص  یف  هتببصو  الا  يردص  یف  ائیش  هّللا  بصام  ثیدح  لاطبا 

نیاب جاجتحا  رد  روعـش  يذ  بطاخم  هک  تسروفـس  عوطـس و  روهظ و  حوضو و  لامک  رد  روثع  تربخ و  روبع و  دـقن و  باـبرا  رب  لوقا 
لوقعمان رذه  لوضف و  لزه  نینچ  رکذب  هدیدرگ  روذحم  يرجت  تیاهن  کبترم  روظحم و  رساجت  لامک  بکترم  روز  بذک و 
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لوقع و مولح و  باحـصا  مول  لامک  لومـش  تفارخ  لوقت  لومـشم و  تلالـض  مجهت  لولعم و  لـطخ  لوخدـم و  مـالک  لوذرم و  لوق  و 

هوجوب تسلطاب  لذتبم  ناتهب  نیاب  لالدتـسا  لعتفم و  يارتفا  نیاب  جاجتحا  هلمجلاب  هدیرخ  دوخ  يارب  لوقنم  روثام و  نیدقان  لذع  ياصقا 
لوصحم و هک  اریز  تسحئال  حـضاو و  لقع  تهادـبب  لامتـشا  تلالـض  لاقم  نیا  لالحنا  مصفت و  لاعتفا و  قـالتخا و  هکنآ  لوا  هدـیدع 

هنالطبب عطقی  اّمم  اذـه  بانج و  نآ  مولع  عیمج  رد  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اـب  تسرکب  وبا  تاواـسم  نآ  داـفم 
مالک نینچ  نیا  رکذب  دشاب و  هتشاد  یبیر  نآ  نالطب  رد  نیقیرف  زا  یکی  چیه  هک  دیابن  سپ  بایترا  کش و ال  ریغ  نم  باش  خیـش و  لک 
مولع هلمج  لماح  رکب  وبا  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ماظنلا  دساف  لوقت  نیا  هکنآ  مود  دـشارخ  دوخ  نامیا  نید و  هنوگ  مایتلا  تفارخ 

قرخ و تلالـض و  تیاوغ و  هک  اریز  دیآیمن  تسار  یلقاع  چـیه  دزن  ینعم  نیا  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
دجام دلاو  فینصت  نعاطملا  دییشت  باطتسم  باتک  رد  نآ  لیصافت  زا  يرطش  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  رکب  وبا  تلاهج 

يرایسب ار  رکب  وبا  هک  دشابیم  روهظ  حوضو و  لامک  رد  نآ  لماتم  رظان و  رب  هتفای و  نییبت  تمـس  ۀمارکلا  راد  یف  هماقم  هَّللا  یلعا  همالع 
تلم ماکحا  نیلسرملا و  دیس  بانج  ءارغ  تعیرـش  لئاسم  نیملاعلا و  بر  مالک  ظافلا  نیبم و  نآرق  تایآ  نیقی و  فراعم  نید و  مولع  زا 

دوخ تلاهج  طرف  زا  رامـشیب  تاعقاو  رایـسب و  تاـماقم  رد  دوبن و  مولعم  نیلمکـالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبنلا  متاـخ  ترـضح  ءاـضیب 
یلجنم نانگمه  رب  وا  للز  راثع و  لطخ و  اطخ و  شیب  زا  شیب  زین  ففکت  يدـکت و  همه  نیا  اب  درکیم و  لاؤس  نارگید  زا  هدـمآ  زجاـع 

دح رـس  هب  شدوخ  فارتعا  بسحب  ینادزی  ماکحا  كرد  ینابر و  مالک  مهف  رد  وا  ینادرگرـس  ریحت و  ینادان و  زجع و  تیاهن  هدیدرگ و 
لطاب لوقت  قیدصت  ددص  رد  هک  دنناوتیمن  بحاصهاش  عابتا  نیزا  دعب  سپ  هدیسر  حاضتفا  يزخ و  ثروم  حاضتا  روهظ و  لامک 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  ائیش  يردص  یف  هَّللا  ّبص  ام 
زجع لامک  رـس  زا  هکنآ  رگم  اهلإ  راب  دـنیامناو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  مولع  هلمج  لـماح  ار  رکب  وبا  دـنیارب و 

بذـک و نیا  یفانم  هینآرق  تایآ  هینابر و  ماکحا  هیعرـش و  لئاسم  هینید و  فراعم  زا  رکب  وبا  تلاهج  هک  دـنیامرف  اـعدا  هدـش  هچاـپتسد 
سپ دوب  لهاج  نا  زا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تسنادیمن  رکب  وبا  هچنآ  هک  میئامنیم  مازتلا  ام  هچ  تسین  روز 

هلمج
رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  ائیش  يردص  یف  هَّللا  ّبص  ام 

هک اریز  تسین  دعبتـسم  بحاصهاش  يایلوا  زا  تسمالـسا  ساسا  مداه  هک  مالم  بلاج  مالک  نیا  رودص  دـشاب و  هدوب  تسرد  دوخ  ياجب 
عیمج ندوب  یحو  یناث  هفیلخ  تیامح  ببسب  ساطرق  نعط  باوج  رد  بحاصهاش  دوخ 
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یسفن زارد  لامک  دوخ  معزب  نآ  لاطبا  رد  هتـسناد و  لطاب  کلذ  نم  هّللاب  ذوعن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاوقا 

دوخ حیحـص  قیثو  مالکب  حیرـص  يارتفا  نیا  نالطب  داسف و  ناوه و  نهو و  لامک  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  هکنآ  موس  دـناهدش  اـمرفراک  ار 
زا يذبن  رکذ  دـعب  تسدوجوم  رـضاح و  تایربلا  رقحا  شیپ  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  تاعوضوملا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  حـئال  حـضاو و 

لضف یف  اهنووری  ةریثک  ثیداحا  تکرت  دق  فنصملا و  لاق  تس  دورسم  روکذم و  نآ  حرج  حدق و  رکب و  وبا  ناش  رد  هعوضوم  ثیداحا 
نولوقی ماوعلا  عمسا  لازا  ام  ءیشب و  سیل  ام  اهنم  الوقنم و  تبثی  هنکل ال  ینعملا  حیحص  اهیف  رکب  یبأ 
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یلا تقتـشا  اذإ  رکب و  یبأ  ردص  یف  هتببـص  ّالا و  ائیـش  يردـص  یف  هَّللا  ّبص  ام  لاق  ّهنا  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع 
ءایشا یف  هتعبتال  ینقبس  ول  ینعبتاف و  هتقبس  ناهر  یسرفک  رکب  وبا  انا و  تنک  رکب و  یبأ  ۀبیش  تلبق  ۀّنجلا 

تربخ و بابرا  رب  تراشب  رسارس  ترابع  نیزا  ءایشالا  هذه  لثمب  ۀلاطالا  یف  ةدئاف  عوضوملا و ال  یف  حیحّـصلا و ال  یف  ارثا ال  اهل  انیار  ام 
دارفا لباق  ار  نآ  الّوا  هک  هتـسناد  لحمـضم  لـطاب و  ناـنچ  ار  هَّللا  بص  اـم  لـصایب  يارتفا  يزوجلا  نبا  هک  تسحئـال  حـضاو و  تراـصب 

هک ماثغا  ماغط  هفارز  تایرتفم  ماعنالاک و  ماوع  تالوقت  هرمز  رد  ار  نآ  ایناث  هدیـسر و  نآ  نیهوت  نیجهت و  لاـمک  رـس  رب  هدـیدن  حدـقلاب 
یبیذاکا لخاد  ار  نآ  اثلاث  هدـیناسر و  بتارملا  یـصقاب  نآ  ناوه  نالطب و  حوضو  هدـیناجنگ  دنـشابیم  قهان  ره  عایـشا  قعان و  ره  عاـبتا 

روز نیا  وا  دـهناو  مارخنا  داسف و  تناهم و  تیاهنب  اجنیزا  عوضوم و  رد  هن  حیحـص و  رد  هن  دوشیمن  هتفاـی  نآ  زا  يرثا  چـیه  هک  هدومناو 
ایشا نیا  لاثماب  مالک  تلاطا  هک  ینعم  نیا  هدافاب  اعبار  دید  دیاب  حارص  تهب  نیا  يراوخ  حاضتا  ياصقا  دیـسر و  دیاب  عیظف  بذک  عینش و 
نیا دـعب  هتخادرپ و  نآ  لامها  لالتخا و  ياـصقا  راـهظاب  هتخاـس  لاـمخا  سیمطت و  تیاـهن  هضرع  ار  لالـض  رپ  يارتفا  نیا  درادـن  هدـئاف 
نیهم لطاب  نیا  تیعوضوم  فارتعاب  هکنآ  زج  دنامیمن  یقاب  راک  هراچ  ار  بحاصهاش  يایلوا  يزوجلا  نبا  هنیزر  تاداجا  هنیتم و  تادافا 

ءانحش و دانع و  تیرورح و  لامک  هار  زا  بحاصهاش  هابجع  او  دنهن  ندرگ  نیبتسم  لوقت  نیا  نالطبب  ناعذا  دایقنا و  يارب  دنهد و  رد  نت 
ْمُهُـضَْعب َناک  َْول  َو  سنا  نج و  نیطایـش  هلمج  هک  هداتفا  نیتم  يدحب  نآ  مربم  ساسا  مکحم و  يانب  هک  ار  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  لثم  دادـل 

ًاریِهَظ ٍضْعَِبل 
متاخ ترـضح  لآ  نیداعم  لک  نید و  نیدـناعم  یمامت  جوجاـم  جوجاـی و  ار  نآ  نیـصر  دـس  نیـصح و  نصح  درک و  دـنناوتیمن  مولثم 

عونـصم لوـعجم و  عوـضوم و  لـطاب و  هک  دـنهاوخیم  دوـخ  لـطاب  معزب  دز  دـنناوتن  هنخر  مه  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا 
یئانتعا الصا  دنیامرفیم و  کسمت  تاعوضوم  رد  ار  نآ  يزوجلا  نبا  ندومن  رکذب  دساک  مجر  دساف و  معز  نیا  تابثا  يارب  دنیامناو و 
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زا زاب  دننکیم و  اباحمیب  فاستعا  لواعمب  فاصنا  يانب  دننکیمن و  دـناهدش  نآ  لفکتم  هینـس  مالعا  رباکا  هک  وا  مالک  نیجهت  نیهوتب و 

نیا باب  رد  دنزاسیم و  روکذم  ار  هَّللا  بص  ام  هلطاب  هیرف  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  نیمه  هلباقمب  لهاجت  ای  لهج  لفاغت و  ای  تلفغ  لامک  هار 
هنم یـضقی  داکی  اّمم ال  اذه  دنزادنا و  یمن  يرظن  يزوجلا  نبا  نیمه  هحیرـص  لاوقا  هحیـصن و  تاملکب  حیـضف  بذـک  حیرـص و  يارتفا 

هـصالخ رد  یبیطلا  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  نیـسح  هکنآ  مراـهچ  ددـللا  دوـالل و  دوعتملا  بطاـخملل  اـهلثم  مک  دـبالا و  رخآ  یلا  بجعلا 
ترابع دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  هچنانچ  هدومرف  لحمـضم  نوهوم و  ار  نآ  دوخ  قیـشر  قیقحتب  هدومن  لطاب  يارتفا  نیا  عضوب  حیرـصت 

داقن و نیققحم  رباکا  زا  یبیط  همالع  دـش و  دـهاوخ  حـئال  حـضاو و  یناکوش  هعومجم  دـئاوف  ینتف و  رهاط  دـمحم  تاـعوضوملا  ةرکذـت 
هذـه نم  تغرف  هتفگ و  ةاکـشم  لاجر  رخآ  رد  يزیربتلا  بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  یلو  تسهینـس  دزن  داـجما  نیدـقنم  مخاـفا 

هَّللا وفع  یجارلا  دابعلا  فعضا  انا  هبیذشت و  هبیذهت و  هعمج و  نم  ۀئامعبس  نیعبرا و  ۀنس  درفلا  مارحلا  بجر  نیرـشع  ۀعمجلا  موی  افینـصت 
نیدلا ۀلملا و  فرش  نیققحملا  ماما  نیرـسفملا و  ناطلـس  يالوم  یخیـش و  ۀنواعمب  دّمحم  نب  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هنارفغ  یلاعت و 

هنسحتساف ةوکشملا  تضرع  امک  هیلع  هتضرع  مث  هئاقب  لوطب  هَّللا  مهعتم  یبیطلا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  نیـسحلا  نیملـسملا  یلع  هَّللا  ۀجح 
رجح نبا  نیعمجا و  هباحصا  هلا و  دّمحم و  یلع  مالّـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحل هللا  اهداجتـسا و  امک  هداجتـسا  اهنـسحتسا و  امک 

ضعب طخب  تأرق  هریغ  ةاکـشملا و  حرـش  بحاص  روهـشملا  مامالا  یبیطلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  هتفگ  هنماک  ررد  رد  ینالقـسع 
امیرک ناک  لاق و  اریقف  هرمع  رخآ  یف  ناک  نا  یلا  تاریخلا  هوجو  یف  کـلذ  قفنی  لزی  ملف  ةراـجتلا  ثرـالا و  نم  ةورث  اذ  ناـک  ءالـضفلا 

هّلل و ّبحلا  دیدش  ذئنیح  نیملسملا  دالب  یف  مهئالیتسا  عم  مهحئاضف  رهظم  ۀعدتبملا  ۀفـسالفلا و  یلع  درلا  دیدش  دقتعملا  نسح  اعـضاوتم 
مهریغ ةدلب و  لهال  ۀـسیفنلا  بتکلا  ریعی  هنیعی و  مهیدـجی و  لب  عمط  ریغب  ۀیمالـسالا  مولعلا  یف  ۀـبلطلا  لاغـشال  امزالم  ءایحلا  ریثک  هلوسر 
نآرقلا نم  قئاقدلا  جارختسا  یف  ۀیآ  ملعلا  رشن  یلع  البقم  ۀعیرـشلا  میظعت  هنم  فرع  نمل  اّبحم  فرعی  نم ال  فرعی و  نم  نادلبلا  لها  نم 
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نایبلا یناعملا و  یف  فنص  هعلاط و  نم  هلضف  فرعی  باوج  نسحا  ۀنسلا  بهذم  فلاخ  اّمع  باجا  اریبک و  احرش  فاشکلا  حرش  ننّسلا  و 
یف عرش  مث  الفاح  احرش  وه  اهحرش  ةاکـشملا و  هامـس  هل و  اهجهن  ۀقیرط  یلع  حیباصملا  راصتخاب  هتذمالت  ضعب  رما  هحرـش و  نایبتلا و  و 

رهّظلا یلا  ةرکب  نم  ریسفتلا  یف  لغشی  ناکف  يراخبلا  باتک  ةءارقلا  امیظع  اسلجم  دقع  ریسفتلا و  یف  باتک  عمج 
707 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتیب دنع  ادجسم  لخدف  ثیدحلا  سلجم  یلا  هجوت  ریسفتلا و  ۀفیظو  نم  غرف  تام  موی  ناک  نا  یلا  يراخبلا  عامـسال  رـصعلا  یلا  مث  نم  و 
ۀنـس 743 و نابعـش  يرـشع  ثلاث  ءاثلثلا  موی  کلذ  ۀلبقلا و  یلا  اهجوتم  هبحن  یـضقف  ۀضیرفلل  ۀماقالا  رظتنی  سلج  ادعاق و  ۀـلفانلا  یلـصف 

ۀّیبرعلا لوقعملا و  یف  ۀمالعلا  روهشملا  مامالا  ءاطلا  رسکب  یبیطلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  نسحلا  هتفگ  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویس  نیدلا  لالج 
دیدش دقتعملا  نسح  اعضاوتم  ملعلا  رـشن  یلع  البقم  ننـسلا  نآرقلا و  نم  قئاقدلا  جارختـسا  یف  ۀیآ  ناک  رجح  نبا  لاق  نایبلا  یناعملا و  و 

یف ۀـبلطلا  لاغـشال  امزالم  ءایحلا  ریثک  هلوسر  هّلل و  ّبحلا  دـیدش  ذـئنیح  مهئالیتسا  عم  مهحئاـضف  ارهظم  ۀـعدتبملا  ۀفـسالفلا و  یلع  ّدرلا 
نمل اـبحم  فرعی  ـال  نم  فرعی و  نم  مهریغ  ةدـلب و  لـهال  ۀـسیفنلا  بتکلا  ریعی  مهنیعی و  مهمدـخی و  لـب  عمط  ریغ  نم  ۀیمالـسالا  مولعلا 
فنـص اریقف  هرمع  رخآ  یف  راص  یّتح  تاریخلا  هوجو  یف  هقفنی  لزی  ملف  ةراـجتلا  ثرـالا و  نم  ةورث  اذ  ناـک  ۀعیرـشلا و  میظعت  هنم  فرع 
رصعلا یلا  مث  نم  رهّظلا و  یلا  ةرکب  نم  ریسفتلا  یف  لغشی  ناک  ةاکشملا و  حرش  هحرش  نایبلا  یناعملا و  یف  نایبتلا  ریسفتلا  فاشکلا  حرش 
یضقف ۀضیرفلل  ۀماقالا  رظتنی  سلج  ۀلفانلا و  یلصف  ثیدحلا  سلجم  یلا  هّجوت  ریسفتلا  ۀفیظو  نم  غرف  اّمل  هتاف  تام  موی  یلا  ثیدحلا  یف 

ذخا هنا  فاشکلا  یلع  هحرش  یف  رکذ  تلق  ۀئامعبس  نیعبرا و  ثالث و  ۀنس  نابعش  يرشع  ثلاث  ءاثلثلا  موی  کلذ  ۀلبقلا و  یلا  اهجوتم  هبحن 
برشف نبللا  نم  احدق  هلوان  دق  مونلا و  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  يأر  حرش  اذه  یف  عورشلا  لیبق  هنا  يدرورهـسلا و  صفح  یبأ  نع 

نیا ندوب  عوضومب  حیرص  حیرـصت  یلبنحلا  ۀیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  ریرج  نب  دیعـس  نب  بویا  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  هکنآ  مجنپ  هنم 
مالحا و لها  رب  رابتعا  هجرد  زا  نآ  طوقـس  لاـمک  هدومن  عضو  هنـسلا  یلا  نیبستنم  هلهج  ار  نآ  هک  ینعم  نیا  راـهظاب  هدومن  لـعتفم  روز 

هینس دزن  رادقملا  یمیظع  مالعا  رابک و  رابحا  زا  میقلا  نبا  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  بیرقنع  هیلع  فقتـس  امک  هدومرف  راکـشآ  حضاو و  راصبا 
یلبنحلا ۀیزوجلا  میف  نبا  سمـشلا  ریرج  نب  دیعـس  نب  بویا  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  هتفگ  ةاعولا  ۀـیغب  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  دـشابیم 
ضئارفلا هقفلا و  یلعبلا و  حتفلا  یبأ  نبا  یسنوتلا و  دجملا  یلع  ۀیبرعلا  ءارق  ۀئامتس و  نیعـست و  يدحا و  ۀنـس  رفـص  عباس  یف  دلو  ۀمالعلا 

نب رـصن  یبأ  مئادـلا و  دـبع  نب  رکب  یبأ  نامیلـس و  یقتلا  نم  ثیدـحلا  عمـس  يدـنهلا و  یفـصلا  یلع  هیلع و  نیلـصالا  ۀـیمیت و  نبا  یلع 
نیلـصالا و عورفلا و  ثیدحلا و  ریـسفتلا و  یف  رابکلا  ۀـمئالا  نم  راص  دـهتجا و  رظان و  فنـص و  مهریغ و  معطملا و  یـسیع  يزاریـشلا و 

ةداعسلا راد  حاتفم  داعملا  داز  فیناصتلا  نم  هل  ۀیبرعلا و 
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ۀیلجلا ۀلاسرلا  مظن  ۀیفاشلا  ۀیفاکلا و  نیملاعلا  ّبر  نع  نیعقوملا  ملاعم  ةالـصلا  یف  نیدیلا  عفر  نیب  نیدجنلا  رفـس  دواد  یبأ  ننـس  بذـهم 
ۀمکح یف  ماهفالا  ءالج  لاضنلا  قابّـسلا و  للحم  نالطب  یلع  لالدتـسالا  نایب  حورلا  نآرقلا  ءامـسا  ۀحتافلا  ریـسفت  ۀـیدمحلا  ۀـقیرّطلا  یف 
بجر یف  تام  ۀیوحن  لئاسم  هرثکا  دئاوفلا  ریثک  وه  نادلجم و  دئاوفلا  عئادب  فورحلا  تاودالا و  یناعم  مانالا  ریخ  یلع  مالسلا  ةولـصلا و 

رفس باتک  رد  يدابآزوریفلا  يزاریشلا  میهاربا  نب  دمحم  نب  بوقعی  نب  دمحم  نیدلا  دجم  هکنآ  مشش  ۀئامعبس  نیـسمخ و  يدحا و  ۀنس 
هچنانچ هداهن  نایعا  بابرا  يورارف  نآ  نالطب  تجامس و  تیاهن  هداد  نایع  حضاو و  روز  نیا  ناوه  تفاخـس و  لامک  راهظا  داد  ةداعـسلا 

تاعوضوم زا  تسرتروهشم  هچنآ  هنع  هَّللا  یضر  قیّدص  رکب  یبأ  لئاضف  باب  رد  هتفگ و  روکذم  باتک  همتاخ  رد 
ۀصاخ رکب  یبال  ۀماع و  ساّنلل  ۀمایقلا  موی  یلجتی  هَّللا  نا  ثیدح 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  ائیش  يردص  یف  هَّللا  بص  ام  ثیدح  و 
ۀبیش لبق  ۀّنجلا  یلا  قاتشا  اذإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  ثیدح  و 
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ناهر یسرفک  رکب  وبا  انا و  ثیدح  و 
رکب یبأ  حور  راتخا  حاورالا  راتخا  امل  یلاعت  هَّللا  نا  ثیدح  و 

هرهاظ تفارخ  نینچ  بحاصهاش  بانج  ناسچ  هک  متریحب  سپ  یهتنا  تسمولعم  لقع  تهادـبب  نا  نالطب  هک  تسیتایرتفم  زا  نیا  لاثما  و 
ثیداحا زا  دـناهدرک  مولعم  لـقع  تهادـبب  ار  نآ  نـالطب  هتفگ و  عوضوم  ار  نآ  اـمتح  اـعطق و  ناـشنیققحم  اـملع و  هک  ار  هرهاـب  هیرف  و 

ملع لامک  تابثا  دندرک و  رکذ  قح  لها  هلباقمب  مهو  زا  دعب  مهف و  نسح  دیزمب  دندرمش و  تنس  لها  هتباث  تایاور  زا  دنتسناد و  هدمتعم 
رهاط دـمحم  هکنآ  متفه  عئانـصلا  رجفا  عئادـبلا و  رکنا  عئانـشلا و  عنـشا  عئاـظفلا و  عظفا  نم  يرمعل  اذـه  ّنا  دنتـساوخ  ناـب  رکب  یبأ  يارب 

هدومن لقن  هصالخ  زا  نا  تیعوضوم  تیعونـصم و  هدومرف  حـضاو  حیرـص  حیرـصتب  حـیبق  يارتفا  نیا  ندوب  لوحنم  لعتفم و  زین  یتارجگ 
ۀصالخلا یف  هتفگ  تاعوضوملا  ةرکذت  رد  هچنانچ 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  ائیش  يردص  یف  هَّللا  بص  ام 
نیرظاـن يارب  نآ  نیهوت  نیجهت و  لاـمک  ملع  هتخاـس  رهاـظ  نیبتـسم  لـطاب  ار  نیهم  لوقت  نیا  زین  يراـق  یلع  ـالم  هکنآ  متـشه  عوضوم 

ۀنّسلا یلا  نیبستنملا  ۀلهج  هعضو  امم  هتفگ و  میقلا  نبا  نع  القن  يربک  تاعوضوم  هلاسر  رد  هچنانچ  هتخارفا  نینیبتم 
ۀصاخ رکب  یبال  ۀمیقلا و  موی  ۀماع  ساّنلل  یلجنی  هَّللا  نا  ثیدح  قیدصلا  لضف  یف 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  الا  ائیش  يردص  یف  هَّللا  ّبص  ام  ثیدح  و 
رکب یبأ  ۀبیش  لبق  ۀّنجلا  یلا  قاتشا  اذإ  ناک  ثیدح  و 

ناهر یسرفک  رکب  وبا  انا و  ثیدح  و 
رکب یبأ  حور  راتخا  حاورالا  راتخا  امل  هَّللا  نا  ثیدح  و 
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امهنیب یجنزلاک  تنک  ناثدحتی و  رکب  یبأ  مالسلا و  هیلع  هَّللا  لوسر  ناک  رمع  ثیدح  و 

رکب یبأ  تانسح  نم  ۀنسح  رمع  نا  تینف و  ام  هموق  یف  حون  رمع  رمع  لئاضفب  مکتثدح  ول  ثیدح  و 
هردص یف  رقو  ءیشب  مکقبس  امنا  ةالص و  موص و ال  ةرثکب  رکب  یبأ  مکقبس  ام  ثیدح  و 

هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  شایع  نب  رکب  یبأ  مالک  نم  اذه  و 
هَّللا بص  ام  ثیدح 

هک تسباجعتــسا  لاـمک  لـحم  سپ  دـناهدومن  عـضو  ار  نآ  رکب  وـبا  لـضف  رد  هنــسلا  یلا  نیبـستنم  هـلهج  هـک  تسیتاـعوضوم  هـلمج  زا 
حئال بذک  حضاو و  روز  نینچ  دنراد  نآ  ياعدا  هل  اعبت  ناشعابتا  هک  تماهـش  قدـشت و  تماعز و  قوفت و  همه  نآب  هنوگچ  بحاصهاش 

کفا نیا  هک  دنتـسنادن  دندرپس و  هناکابیب  جادخ  لطاب  نیا  رکذب  جاجل  دانع و  جاهنم  قیرط و  دندروآ و  جاجتحا  لالدتـسا و  لحم  رد  ار 
نآ هّلل  ۀبـسح  شیوخ  هفیلخ  لضف  راهظا  يارب  هک  تسلاذنا  هفارز  لوحنم  لوعجم و  لاهج و  ضعب  عونـصم  عوضوم و  عیظف  تهب  عینش و 

ار يدابآزوریف  مکح  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  هکنآ  مهن  هدیـشارخ  ناودـع  قورم و  نخاـنب  ار  دوخ  ناـمیا  نید و  هنوگ  دناهدیـشارت و  ار 
حرش رد  هچنانچ  هتشارفا  ناوهلا  حضاو  لوقت  نیا  حیبقت  مالعا  نآ  دییات  ریرقتب و  هتـشاد  ملـسم  عینـش  روز  عیظف و  يارتفا  نیا  تیعوضومب 
همامت رب  لضف  اجنآ  زا  هک  ثیداحا  نیا  لاثما  هک  دیوگیم  فنصم  هتفگ  دش  لوقنم  اقباس  هک  يدابآزوریف  ترابع  حرش  رد  ةداعسلا  رفس 
تداع لقع و  مکح  هرئاد  زا  ای  ددرگ و  موهفم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیس  اب  هبتر  رد  تاواسم  ای  دیآ  مزال  مهریغ  ایبنا و  زا  قلخ 

حضاو و ریـصب  رظان  رب  ریرحن  يدابآزوریف  مکح  ریرقت  تیبثت و  ریزات و  دیئات و  هقیـشر  ترابع  نیزا  یهتنا  دناتاعوضوم  همه  دوب  نوریب 
ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  تسرینتسم 

حیرصت مامت و  هغلابمب  هدومن  رهاب  تهب  رهاظ و  بذک  نیا  تیعوضومب  حیرص  رارقا  حیحـص و  فارتعا  يدابآهلا  رخاف  دمحم  هکنآ  مهد 
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هیآ ریـسفت  رد  نآرقلا  بئارغ  رد  يروباسین  نیدـلا  ماظن  هکنیا  شنایب  هدومرف  نآ  لاعتفا  عضو و  راهظا  مارک  ّقح  لها  هلباقمب  مالک  ـال  اـم 
ۀیاهن هداحتا و  ۀیاغ  رکب و  یبأ  ۀیلضفا  یلع  ۀیآلاب  ۀنـسلا  لها  لدتـسا  هتفگ  هچنانچ  هدرک  رکذ  لالدتـسا  ضرعمب  ار  عوضوم  ربخ  نیا  راغ 
راغلا یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یناث  ناک  هنا  ۀلاحلا و  کلت  لثم  یف  هیلع  لوسرلا  دمتعی  مل  الا  هرهاظ و  هنطاب  ۀقفاوم  هتبحص و 

ملعلا یف  و 
خلا رکب  یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  يردص  یف  ءیش  بص  ام  هلوقل 

مامضنا نم  هرکذ  ام  اما  هدومرف و  يروباسین  ماظن  مالک  باوج  رد  راغلا  ۀیآ  ریـسفت  یف  راوعلا  فشک  هلاسر  رد  يرتشوش  هَّللا  رون  همالع  و 
هیلع لالدتسالا  مث  ملعلا  یف  نینثا  یناث  نوک 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا  يردص  یف  بص  ام  لوقب 
نیدلا دجم  ۀـیعفاشلا  یثدـحم  متاخ  لضافلا  خیـشلا  نا  یلع  رکب  یبأ  ۀیلـضفا  یلع  ۀـیآلا  نم  لالدتـسالاب  هل  قلعت  مالکلا و ال  لوضف  نمف 

يدابآزوریفلا
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رکب یبأ  ناش  یف  يور  اّمم  هریغ  ثیدحلا و  اذه  نا  ةداعّسلا  رفسب  موسوملا  روهـشملا  هباتک  ۀمتاخ  یف  رکذ  دق  ۀغللا  یف  سوماقلا  بحاص 
باوجب قیدصلا  ةرصن  یف  قیقحتلا  ةرد  رد  يدابآهلا  رخاف  دمحم  خلا و  لقعلا  ۀهادبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  تاعوضوملا و  رهشا  نم 

نم هفرعن  یلاعت  هَّللا  دمحب  اضیا  نحنف  ملعلا  یف  ۀـیوناثلا  یلع  الیلد  هب  یتا  يذـّلا  ثیدـحلا  نالف  اسماخ  اّما  هتفگ و  يرتشوش  همالع  مالک 
مالکلا دضن  نم  ۀیوناّثلا  هذه  طقـسا  هب و  جـتحی  مل  لدتـسملا  ۀـمالعلا  نا  تددو  تاقثلا  ةذـباهجلا  نم  دـحاو  ریغ  هب  حرـص  تاعوضوملا 

نم باد  اذـه  اّیلو  وا  ناک  اّیبن  ملعلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  ایناث  دـحا  نوکی  له  بدالا  ءوس  هماهیا  جاـجتحالا و  فعـضل 
هَّللا مالس  تیبلا  لها  ۀّمئا  لئاضف  یف  ۀعیشلا  هرکذی  امک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلـسرملا  دیـس  ماقم  فرعی  نم ال  نیدلا و  نم  هل  قالخالا 

ۀّمئالا قیدّـصلا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  یلاعت و  هّللاف  هتءرج  لثم  أرتجا  ام  رئاـس  نع  ۀـمالعلا  نع  اـنع و  یلاـعت  هَّللا  اـفع  مهیلع 
نم رهظی  امک  ۀیوناثلا  هذه  رکذی  مل  ثیح  یلاعت  هَّللا  همحر  مامهلا  مامالا  رد  هّلل  تاءارطالا و  هذـه  لاثما  نع  ءارب  مهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر 

هچاپتسد نانچ  هارث  باط  يرتشوش  همالع  باوجب  يدابآهلا  رخاف  هک  تسراکشا  حضاو و  ترابع  نیزا  اقباس  ّرم  ریبکلا و  ریسفتلا  ةرابع 
هدیسر نا  نیجهت  نیهوت و  لامک  رس  رب  هدیشک  نآ  دیدست  دییات و  زا  تسد  هدیدن  عینش  روز  نیا  تیعوضومب  فارتعا  زج  هراچ  هک  هدش 

نیرب مینادیم و  تاعوضوم  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  هکنیا  هب  هدومرف  حیرـص  فارتعا  الوا  هچنانچ  هدیدرگ  نآ  لامخا  لاطبا و  يداو  رپس  یپ 
لامک زا  اثلاث  دناهدرک و  حیرـصت  ثیدح  نیا  عضوب  تاقث  هذباهج  زا  دـحاو  ریغ  هک  هدومن  هدافا  ایناث  هدروآ و  اجب  زین  یهلا  رکـش  بلطم 

وبا تیوناث  رد  ثیدـح  نیاب  يروباسین  جاجتحا  هک  هدرک  هدافا  اعبار  درکیمن و  جاجتحا  ناـب  يروباـسین  شاـک  هک  هدرک  وزرآ  نآ  نهو 
بانج اب  رکب  یبا  تیوناث  تاـبثا  هک  هدومن  هداـفا  اـسماخ  تسفیعـض و  ملع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  اـب  رکب 
بانج ماقم  درادن و  هرهب  نید  زا  هک  تسیسک  باد  نا  ياعدا  تسبدا و  ءوس  مهوم  ثیدح  نیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
تأرج وا  لثم  هک  یناسک  رئاس  يروباسین و  زا  یلاعت  قح  هک  هدرک  اعد  اسداس  دسانشیمن و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

ادخ و هک  هدومن  هدافا  اعباس  دوشیم و  حئال  حضاو و  دادهنالا  حیرص  يارتفا  نیاب  دانتسا  حبق  لامک  زین  اجنیزا  دیامرف و  وفع  دنشاب  هدرک 
يزار رکذ  مدع  رب  انماث  درب و  ناوتیم  روجهم  روز  نیا  داسف  لامکب  یپ  زین  اجنیزا  دنتـسه و  يرب  تاءارطا  نیا  لاثما  زا  رکب  وبا  لوسر و 

تافارتعا هنیتم و  تادافا  نیزا  هداد و  نآ  حیضفت  حیبقت و  تیاهن  داد  هداهن  زاغآ  رورس  لامک  راهظا  هَّللا  بص  ام  ربخ  زا  هدافتسم  تیوناث 
711 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوشیم هجوتم  دـئاع و  لاعتفا  بذـک و  نیاب  وا  لالدتـسا  جاجتحا و  هجوب  لامک  اب  بطاخم  لالتخا  رپ  لاحب  هک  یحئاضف  حـباقم و  هنیبم 
تاواسم تابثا  هدرک و  عینشت  ّقح  لها  رب  دوخ  لطاب  معزب  يدابآهلا  رخاف  هچنآ  اّما  درادن  هداعاب  تجاح  تسحضاو و  ریصب  رظان  رب  دوخ 
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عیظف عینش و  ملع  رد  نیبملا  قحلا  کلملا  نم  ةولصلا  فالآ  هلآ  هیلع و  نیلسرملا  متخ  بانج  اب  ار  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاط  هّمئا 
رابخا رب  عالطا  روثع و  تلق  زا  تسنذوم  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  بتارم  باب  رد  تسوا  ناقیا  نادقف  نافرع و  مدع  زا  یـشان  سپ  هتـسناد 

نآ راثآ  لاوقا و  هدقن  رابخا و  ثیداحا و  همدخ  رب  الاو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  هحیرص  ثیداحا  هحیحص و 
دورـسم دوجوم و  ّقح  لها  بتک  رد  نآ  هروصحم  ریغ  نیهارب  هروفوم و  لئالد  تستاـحئال و  نیبا  تاحـضاو و  حـضوا  زا  رما  نیا  باـنج 

زا دینـش و  یهاوخ  دعب  ام  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نآ  زا  يرایـسب  يدید و  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  تادیؤم  نمـض  رد  نا  زا  يرطـش  دشابیم و 
نآ تحـص  ياـعدا  روز  بذـک و  نیا  نیجهت  نیهوـت و  رد  روـش  روز و  همه  نیا  دـعب  يداـبآهلا  رخاـف  هک  تس  نیا  هقیرط  بئارغ  هلمج 

تالیوات ضعب  هدومن و  تبسن  دوخ  نیفراع  ياربک  ضعبب  دوب  دهاوخ  یناطیش  فشک  لیبق  زا  انیقی  نآ  ققحت  ضرف  رب  هک  فشک  قیرطب 
رد ار  وا  ماظنلا  دـساف  مالک  مامت  یلاعت  هَّللا  دـمحب  فیحن  هدرک و  رایت  وا  هدـساک  هوفه  هدـساف و  ياوعد  يارب  هدراش  تالیوست  هدراـب و 

صوصنلا قراوش  باتک  رد  زین  وا  هتخاس  ضوضرم  ضوقنم و  مامت  لیصفتب  ماهدومن  فیلات  قیقحتلا  ةرد  باوجب  هک  راتبلا  بضعلا  باتک 
ياملع رباکا و  نیدنـسم  رخاـفا و  نیثدـحم  زا  رخاـف  دـمحم  عجاریلف و  عـالطالا  دارأ  نم  هتخادرپ  نآ  نیجهت  داـسفا و  نیهوت و  لاـطباب و 

خیش نب  رئازب  صلختم  رخاف  دمحم  خیـش  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  هدوب  هینـس  ریراحن  يالمک  ریهاشم و 
تافـص بحاص  دناهتـشون  ترابع  نیاب  دازآ  ورـس  رد  دازآریم  ناشیا  همجرت  یـسابعلا  يدابآهلا  هَّللا  باوخ  هاشب  فورعملا  ییحی  دـمحم 

لامک هجردب  عرـشت  تایلقع  دـقن  ناهرب  تایلقن  لدـع  نازیم  يربک  تیالو  جـتنم  سایق  ایلع  جرادـم  مکحم  ساسا  هینـس  بقانم  هیـضر و 
هناگی و تخاسیمن  هریخذ  حوتف  دوب  یناشیپ  هتفگش  تسد و  هداشگ  رایسب  تشامگیم  تعیرش  ساطـسق  لیدعتب  تمه  هشیمه  تشاد و 
زا خیـش  دنتـسویپیم  واب  لیبس  يانبا  زا  ریثک  یعمج  رافـسا  عیمج  رد  دینارذگ  رفـس  رد  تاقوا  رثکا  تخاونیم  غیردـیب  ناسحاب  ار  هناگیب 

روعش ناوفنع  زا  تخادرپیمن  اهنت  لکاب  دوخ  دیـسریمن  مهب  ماعط  ار  اقفر  هماع  هک  یمادام  تفرگیم و  همه  ربخ  تاسوبلم  تالوکام و 
رد تسـشن و  يذاتـسا  ردص  رب  دینارذگ و  بترم  یلیـصحت  بتک  دومن و  ذملت  رهاط  دمحم  خیـش  دوخ  نالک  ردارب  دجام  دلاو  تمدـخب 

دوب هداتفا  یلاع  سب  وا  ءاکذ  مهف و  رهوج  دومن  دنـس  یندم  تایح  دمحم  خیـش  انذاتـسا  انالوم و  زا  ثیدح  ملع  زارط  تنمیم  زاجح  رفس 
هلاوح تیبرت  تخاس و  دیرم  نس  رغـص  رد  ار  وا  لضفا  دمحم  خیـش  شدجما  دـج  دیـسریم  رتمامت  تعرـسب  یملع  هضماغ  تامدـقم  رد 

لظ رد  درک  ییحی  دمحم  خیش 
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مزاع فلا  ۀئام و  دعب  نیعبرا  عست و  هنـس  رد  دـش و  نیـشناج  دـلاو  لاحترا  دـعب  دـیدرگ و  صخرم  زاجم و  تفای و  اهتیبرت  راوگرزب  ردـپ 
ماجناب ایرد  رفس  تسب و  هَّللا  تیب  مارحا  فورحلا  مقار  لاس  نیمه  رد  تشگ  زئاف  تداعـس  نیاب  نیـسمخ  هنـس  رد  دش و  نیفیرـش  نیمرح 
نیسمخ يدحا و  هنس  لئاوا  رد  هیلإ  راشم  میدیلام  ةزعلا  بر  ناتسآ  رب  زاین  هدید  میدیسر و  هکمب  قافتاب  هدج  زا  دش  لزان  هدجب  هدیناسر 

تخاـس و ممـصم  نیفیرـش  نیمرح  هیعاد  یناـث  ترک  نیـسمخ  عبرا و  هنـس  رد  تشگرب و  نطوب  دوـب  هتفر  فورحلا  مقار  هک  يزاـهج  رب 
زا هک  نکد  هئهرم  موق  تازاـهج  روش  رپ  رحب  نآ  رد  هاـگان  تسـشن  یتشک  رد  نیـسمخ  سمخ و  هنـس  رد  تسبرب  داـباهلا  زا  چوک  تخر 

برح شتآ  اـهپوت  برـضب  دـش  رادومن  دـناهتخاس  راعـش  قیرط  عطق  اـیرد  رد  هدومن  عازتنا  ناـیگنرف  تسد  زا  هک  ار  یئبمب  ردـنب  يدـنچ 
ردق نیا  رخاف  دمحم  خیـش  لاحب  دندرب و  یئبمب  ردنب  هب  هتفرگ  نیملـسم  عاتم و  اب  ار  زاهج  دـندیدرگ و  ضباق  ار  زاهج  تفرگ و  لاعتـشا 

دندروآ فرـصتب  ار  همه  بتک  قودنـص  زج  ار  ناشیا  بابـسا  ءایـشا و  دندیناسر و  تروسب  هداد  دوخ  بناج  زا  يراوس  هک  دـندرک  محر 
زاهج ار  اضق  دیدرگ  مزاع  زاهج  رب  فلا  ۀئام و  نیـسمخ و  تس و  هنـس  رفـص  هام  رد  درک و  فقوت  تروس  رد  زاهج  مسوم  راظتناب  خـیش 

مود تسب و  دیدرگ  همظعم  هکم  هجوتم  یتشک  مسوم  رد  درک و  تماقا  راخم  ردـنب  رد  هام  دـنچ  خیـش  دیـسر  اخم  ردـنب  رانکب  دـش و  هابت 
رد تفایرد و  دنیوگ  ربکا  جح  فرع  رد  ار  نآ  هک  هعمج  زور  جح  لاس  نیرد  مه  دش و  لصاو  نمآ  مرحب  نیـسمخ  تس و  هنـس  ناضمر 
ریم ردارب  دـیدرگ  رتشیپ  هناور  تروس  ردـنب  زا  روکذـم  لاس  یلوالا  يدامج  رد  دومن و  نانع  فطع  ناتـسودنهب  زاب  نیـسمخ  عست و  هنس 
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زا رهظم  ناناجناج  ازریم  دندروآ  فیرشت  دابآناهجهاش  هب  نیسمخ  عست و  هنس  بجر  رد  رخاف  دمحم  خیش  هک  دومن  یملق  فسوی  دمحم 
فلا ۀئام و  نیتس و  هنس  لاوش  هام  رد  دنام  دابآهلا  رد  لاسکی  خیش  یهتنا  تشذگ  اهتبحـص  مه  اب  دندش و  ظوظحم  رایـسب  ناشیا  تاقالم 

راصما رگید  دابآدشرم و  هنیئپ و  دابآمیظع و  رد  دشک  نیمرحب  يرـس  هتـسشن  زاهج  رد  اجنآ  زا  هک  دـش  طیحم  يایرد  مزاع  هلاگنب  هار  زا 
تسکش زاهج  زا  یبوچ  هدرک  عطق  هزور  دنچ  تفاسم  ار  اضق  تسـشن  زاهج  رب  یلگروه  ردنب  زا  دندیناسر  میدقتب  اهتمدخ  ماکح  هار  رس 

تلعب دمآ و  دورف  زاهج  زا  تسدـنه  هاشداپ  لمع  یقرـش  يایرد  ياهتنم  هک  ماگتاچ  عضومب  رمالا  رخآ  دـنام  هابت  ایرد  رد  زاهج  هام  هس 
ناوارف رذن  هار  رـس  ماکح  زین  مه  هبترم  نیرد  تشگرب  داباهلاب  دوب  هتفر  هک  یهار  زا  هدینارذگ  ماگئاچ  رد  هام  راهچ  هس  لاگـش  رب  مسوم 

دـش و رهـش  نا  لصاو  نیتس  نینثا و  هنـس  ناضمر  مجنپ  تسب و  درک و  دابآناهجهاش  دـصق  هدـنام  داـباهلا  رد  هاـم  ود  بیرق  دـندینارذگ 
نکد دصق  لوا  فورحلا  مقار  تاقالم  هداراب  ضحم  تسبرب و  نیفیرـش  نیمرح  ترایزب  تمه  قاطن  زاب  تخادرپ و  اجنآ  تماقاب  يدـنچ 

تصرف نیب  ناوتان  کلف  دیسر  روپناهرب  هب  روکذم  لاس  هجح  يذ  مجنپ  هدش  هناور  دابآناهجهاش  زا  نیتس  عبرا و  هنس  نابعـش  هرغ  درک و 
رگیدکی تیورب  هک  دادن 
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يذ مهدزای  تفرگ  توق  يرامیب  روپناهرب  لوصو  زا  سپ  دـش و  ضراع  ار  وا  ماسرـس  يرامیب  ادـیرن  يایرد  روبع  دـعب  دـیآرب  انمت  هنهک 
هنـس رد  هک  وا  تدالو  خیرات  تخاس  ادـف  هَّللا  تیب  هار  رد  ار  زیزع  ناج  فلا  ۀـئام و  نیتس و  عبرا و  هنـس  قارـشا  تقو  هبنـشکی  زور  هجح 

هک درک  تیصو  ضرم  تلاح  رد  لاس  راهچ  لهچ و  شرمع  دیشروخ  لاوز  لاقتنا  خیرات  تسدیشروخ و  دش  عقاو  فلا  ۀئام و  نیرـشع و 
ارم دیآیمن  لمعب  نامز  لها  ياهتعدب  ناشیا  كرابم  دقرم  رب  دندوب و  عرشت  لامک  رد  هرـس  سدق  فیطللا  دبع  خیـش  روپناهرب  خیاشم  زا 

درک و تلحر  ملاع  نیزا  بابش  مایا  رد  لامک  بحاص  نینچ  نیا  هک  اترـسح  او  دندروآ  لمعب  تیـصو  قفاوم  دنزاس  نفد  ناشیا  راوج  رد 
ازرم لوـق  دـناسرمهب  تافـص  یـسدق  تاذ  نـینچ  هـک  لکــشم  دـنز  خرچ  اـهرمع  رگا  راود  رهپــس  تشاذـگ  ناراـی  لد  رب  تقراـفم  غاد 

دـشاب رخاف  دمحم  خیـش  زا  ترابع  هک  صخـش  کی  لاس  دص  هدزای  زا  دـعب  مدومن  هدـهاشم  ار  نید  ياربک  زا  يرایـسب  هک  تسناناجناج 
چیه مدش  نازرا  رخاف  دـمحم  خیـش  دزن  هک  ردـق  نآ  مدروخرب  ار  لامک  بابرا  اسب  هک  تسازریم  لوق  زین  متفای و  تنـس و  باتک و  قفاوم 
دنچ نیا  تسناوید  بحاص  رخاف  دـمحم  خیـش  دیـسریم  رثکا  رخاف  دـمحم  خیـش  تاقالمب  دوخ  عضو  فالخ  ازرم  ینعی  داتفین  قافتا  اج 

دش هتفرگارف  اجنآ  زا  تیب 
ینایرگ  مشچ  يادف  ار  سگرن  ماداب و  منک  یناماس  تسین  لگ  هویم و  زا  یقشاع  غابب 

تسا  هتفرگ  وب  نهد  نهد  نآ  شیپ  لگ  تسا  هتفرگ  ور  تخر  يافص  اب  هنیئآ  هل  و 
وا هاگریس  دوب  رای  مشچ  ناگژم  وا  هار  تسغیت  مد  رب  هک  یلد  مراد  هل  و 

یئآیم  ام  لد  راکشب  رگ  ابحرم  یئآیم  اجک  ناماد ز  هدز  رب  نایم  رب  هل  و 
ار هدرم  ریش  هابور  دهدیم  یلامشوگ  ار  هدرسفا  رطاخ  دبیرفیم  ایند  ّبح  هل  و 

ددرگیم رابدا  ندز  مد  رد  ناهج  لابقا  هک  ینعم  نیا  دش  نشور  سفن  تفر  دمآ و  زا  ارم  هل  و 
تسروگ  رد  هدنز  راتسد  دبنگ  ریز  هک  دهاز  ترایز  ناتسرپروگ  دننک  هل  و 

هن  رادربخ  نید  لوصا  راچ  زا  هن  رایخا  رای  راچ  ریپ و  ات  هل  و 
هن  رامیب  لادتعاب  تسه  ات  مه  اب  رصنع  راهچ  نیا  وت  عبط  رد 

تشاد و اضیب  دی  مولع  مامت  نونف و  عیمج  رد  هچ  رگا  رخاف  دمحم  خیش  دیوگ  روطـس  ررحم  دازآ  ورـس  یف  هرـس  سدق  دازآ  مالک  یهتنا 
وا فیناصت  بلاغ  تسا  هدوبن  انـشآ  ار  نآ  ریغ  ایوگ  هک  هدمآ  بلاغ  يدحب  يو  رب  ثیدـح  ملع  نکیل  تشارفایم  نیقباس  رب  تقبـس  ملع 

ةداعسلا رفس  تادابع  مظن  اهنم  نیدیلا و  عفر  تابثا  یف  نیعلا  ةرق  اهنم  تسوا  لها  تعدب و  رب  ّدر  ثیدح و  لها  راتخم  تنس و  راصتنا  رد 
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رب ثیدح  میدقت  نیماضمب  ولمم  میدـید  ار  وا  رعـش  ناوید  ثیدـح  ملع  فیرعت  رد  يونثم  اهنم  هیثیدـح و  دـئاقع  رد  هیتاجن  هلاسر  اهنم  و 
نیمه رد  هدادـن  تسد  زا  ار  يرعاـش  نوناـق  کـلذ  عم  تسنآ و  زج  تـالوقعم و  مـالک و  ملع  زا  یهن  تعدـب و  رب  تنـس  لیـضفت  يار و 

دنچ یتیب  ناشیرپ  سایق  تسناریح و  لقع  هک  دیامرفیم  هناگیب  یناعم  دیص  دنکیم و  يزاورپدنلب  نانچ  نآ  بلاطم 
714 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیآیم هتشون  اج  نیا  رد  هدیچ  شناوید  زا 
ار قشاع  رایغا  زا  ددرگ  عنام  رای  دوهش  مدنام  نارگید  يار  رئاز ز  یفطصم  لوقب 

اهنت ناثدحم  غاب  جرفت  نم و  تسیار  زا  رئاز  بابحا  رطاخ  رورس  هل  و 
ارم ربخیب  دوخ  درک ز  ثیدح  ملع  هرهب  تسین  ارم  موق  يار  رئاز ز  هل  و 

ام مینامهم  هَّللا  لوسر  ناوخ  رس  رب  دروخ  همقل  ناوتن  يار  لها  لوکشک  زا  رئاز  هل  و 
ار ناهج  لها  درب  يار  اجکب  رئاز  تنج  بناج  دورن  تنس  هعرش  زج  هل  و 

ام ناک  درد و  راوهش  رهوگ  زا  ریغ  تسین  نید  رارسا  ماهدروآ  لوسر  ثیداحا  زا  هل  و 
تسریدقت  ملق  زا  دوب  هک  ره  تمسق  يار  يوس  نارای  خر  ثیدحب و  رئاز  يور  هل  و 

تسا  هدیرد  تعدب  رتفد  مامت  رئاز  لیق  لاق و  مسر  هر و  هدنامن  شتنس  زج  هل  و 
تسیقاب  نم  زجب  كاشاخ  سخ و  تفر و  هناد  دنام  رئاز  ناهجب  تعدب  دش و  تنس  هک  هد  هل  و 

تسین  مالک  ملع  داقتعا و  جاتحم  تسا  یبن  تنس  زا  همه  شاهیام  هک  رئاز  هل  و 
تست  لعل  ناک  رهگ  لسر  دّیس  يأ  نید  ثیدح  نیاک  دشک  شوگب  نآ  زا  رئاز  هل  و 

تسین  يزیچیب  وت  نامیا  توق  نیا  رئاز  يراد  رورس  تنس  زا  رگم  رفاو  طخ  هل  و 
خرس  نابیرگ  دوب  تداهش  نوخ  مرگ ز  ثیدح  ملعب  دوب  رئاز  تمدخ  نسح  هل ز  و 

دشاب هتشاد  ام  رس  رگ  لسر  ناطلس  دیلقت  هرمز  شکمشک  زا  مغ  هچ  رئاز  هل  و 
درک تسناوتن  هنازرف  اهناوید  نیا  راک  ثیدح  زا  رس  دچیپ  هن  يار  لها  وچ  رئاز  هل  و 

دشاب افش  يوریم  رگا  تنس  كاخب  هانگ  درد  ياود  ابطا  دنهدیمن  هل  و 
درادن چیه  رگد  هناخ  نیا  زج  هراچیب  تس  ثیدح  وا ز  لمع  ملع و  همه  رئاز  هل  و 

دوش لاقتنا  تقو  ارم  ریگتسد  هک  دیما  ثیدح  زا  رئاز  لدب  دوب  نیمه  هل  و 
دنکیمن ربارب  ثیدح  دهاش  اب  ناخريرپ  لامج  غاب  راهب  رئاز  هل  و 

درک الما  دناوت  تنس  رتفد  هک  یسک  رئاز  دنک  رظن  یک  ناسک  لعف  لوقب و  هل  و 
درک ادیپ  رادتقا  ثیدح  طخب  ملد  رئاز  متغارف  دش  ناخ  هلال  طخ  هل ز  و 

دراد یتفلا  مان  نیا  بلب  رئاز  منک  یسب  تنس  رکذ  هل  و 
هل  و 

دش دناوتیمن  نونسم  كرات  کیل  درکن و  يارب  دسح  رئاز  هک  هاوگ  ادخ 
دیآ راکب  ارت  اجنآ  رد  ثیدح  نیمه  ارآ  زا  رئاز  دنسرپن  رشح  زورب  هل  و 

دیآیمنرب نارای  يار  زا  مرطاخ  دارم  رئاز  ماهدرو  ثیدح  نارق و  زار  دئاقع  هل  و 
دوشیمن اج  رهب  تاجن  رهوگ  نیا  بآ  هتفرگ  رورس  تنس  رحب  رئاز ز  هل  و 

هل  و 
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دوب نونمم  رشبلا  ریخ  زا  رئاز  يار  لها  ریذپتنم  دوش  یک 
هل  و 

رگد ینامیا  لصاح  دیامن  تنس  زا  رئاز  دناهدید  یهانپ  تشپ و  ار  يار  تعدب  لها 
هل  و 

شناج  دقن  اب  رادیرخ  دش  ناوت  رئاز  هیامنارگ  سنج  تسثیدح 
هل  و 

مینک  هراچ  ثیدح  ملعب  هک  ایب  ایب  رئاز  تتملظ  رون  دشن  موق  يار  ز 
هل  و 

مسرب  يراکب  ثیداحا  زا  هراکان  مدش  يار  زا  رئاز 
هل  و 

ندینش  یفطصم ص  زا  ندیرب و  نارگید  زا  نک  رس  قشع  نیئآ  یهاوخ  تاجن  رئاز 
هل  و 

یتسیاب  رایغا  رتفد  رد  یشتآ  مهآ  رئاز ز  يأ  دنچ  ات  مشک  تنس  يروجهم  مغ 
هل  و 

715 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  یک  ات  بارس  رس  بآ  اب  يار  زا  رذگب  ثیدحب  رئاز 
عجریلف ءاش  نم  میاهتشون  نآ  زا  هب  دتعم  يردق  شاهمتاخ  رد  هنج  باتک  رد  تسرایسب  حر  يو  راوهاش  رهاوج  هکلب  رادبا  راعشا  مسق  نیا 

زا ربخیب  نیریش  باوخب  تفاطل  یئانعر و  لامکب  ابیز  یسابل  رد  افـصم  یناکم  رد  هک  دید  باوخ  رد  راب  کی  ار  ناشیا  ترـضح  ریقف  هیلإ 
رایسب ترـسم  بجوم  باوخ  نیا  ندید  تسلـصاح  ناشیا  اب  صاخ  یتفلا  هک  اجنآ  زا  دنکیم  باوخ  یـسورع  هکنانچ  دناهتفخ  نیا  نا و 

یگیاسمه عاـمتجا و  سودرفلا  ۀـنج  رد  ترخآ  ملاـعب  مه  يرادـیب  رد  هدرک  اـجکی  باوخ  رد  هکناـنچ  هک  مراودـیما  یلاـعت  قح  زا  دـش 
نامث و ای  عبـس  هنـس  همظعم  هکم  رد  هک  نیدلا  بطق  هاش  یکی  دوب  یمارگ  دنزرف  ود  ار  رئاز  ریدج  ۀباجالاب  ریدق و  کلذ  یلع  هنا  دشخبن 

ۀنـس یفوت  تسروهـشم  ناشیا  هرئاد  دوب  دابآهلا  هدلب  يارآهداسو  هک  لمجا  دـمحم  هاش  رگید  تسویپ  قح  تمحرب  فلا  ۀـئام و  نینامث و 
هینـس دزن  رخاـف  دـمحم  تلزنم  تلـالج  تبترم و  تمظع  فاـحتالا و  یف  رـصاعملا  لـضافلا  مـالک  یهتنا  فـلا  نیتئاـم و  نیثـلث و  تس و 

هچنانچ هدومن  جاجتحا  وا  هلاسر  رد  هروکذـم  تیاورب  هدرک و  دای  مامت  میظعتب  ار  وا  مـالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردـیح  يولوم  هک  تسیدـحب 
دافم هصقلا  هتفگ  مالکلا  یهتنم  لوا  کلسم  رد 

ساّنلاب یلصی  نم  اورم 
هلاسر نیخیـشلا و  لیـضفتب  نینیعلا  ةرق  رد  هعمز  نب  هَّللا  دـبع  زا  دواد  وبا  تیاور  رد  هک  قیدـص  مانب  حیرـصت  باعیتسا و  بحاـص  تیاورب 

مهدزای یهتنا  تسدحاو  رما  ماهدرک  دراو  قاروا  نیرد  نیزا  لبق  تسیورم و  نآ  دننام  هرـس و  سدق  رخاف  دمحم  انالومل  قیدـصلا  ةرـصن 
لوحنم و روز  نیا  تسا  هینـس  دزن  رابخا  نیققحم  مخاـفا  راـبک و  نیدـقنم  مظاـعا  زا  هک  یناـکوشلا  یلع  نب  دـمحم  ةاـضقلا  یـضاق  هکنآ 

یف هعوـمجم  دـئاوف  رد  هچناـنچ  هدرک  لـقن  ۀحارـص  نآ  عـضوب  مـکح  هصـالخ  بحاـص  زا  هدرمـش و  تاـعوضوم  زا  ار  لوـعجم  بذـک 
هتفگ هعوضوملا  ثیداحالا 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  يردص  یف  هَّللا  بص  ام  ثیدح 
رب ناـتهب  ارتـفا و  نیا  ناوه  نهو و  لاـمک  ناـشالاو  بطاـخم  دوخ  هداـفا  بسح  هکنآ  مهدزاود  عوضوم  لاـق  ۀـصالخلا و  بحاـص  هرکذ 

ثیدـح هک  دـناهدومرف  هدافا  هفحت  باتک  نیمه  نعاطملا  باب  رد  بحاصهاش  هکنیا  شنایب  تسناـیع  حـضاو و  ناـیعا  راـصبا و  باحـصا 
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يارب يدنس  چیه  هک  تسلمهم  يدحب  حیرص  يارتفا  نیا  یهتنا و  دننکیمن  ناب  شوگ  الصا  هک  تسراهمیب  رتش  تنـس  لها  دزن  دنـسیب 
تسحئال و حـضاو و  تارابع  رگید  لّماتم  يزوجلا و  نبا  هقباس  ترابع  رظان  رب  ینعم  نیا  هچنانچ  دوشیمن  ادـیپ  اـعوضوم  ناـک  ول  نآ و 

يوعد هک  یـسک  ره  تسین  يدحا  مالکب  دانتـسا  تجاح  نا  رد  هک  تسیرما  لعتفم  روز  نیا  يارب  يدنـس  نادجو  مدع  یلاعت  هَّللا  دـمحب 
مه عوضوم  ول  ثیدح و  نیا  يارب  يدنس  هک  دش  نیبم  هاگ  ره  درآرب و  دوخ  فالـسا  بتک  زا  نا  يارب  يدنـس  هَّللا  مسب  دشاب  هتـشاد  نآ 

سپ دـننکیمن  شوگ  ناب  الـصا  هک  تسراهمیب  رتش  هینـس  دزن  لطاب  ربخ  نیا  بطاخم  هدافا  بسح  هک  دـیدرگ  رهاـظ  تسین  ادـیپ  دـشاب 
نآ براغ  ءاطتماب  دنتخاس و  رایتخا  دوخ  بوکر  يارب  ار  راهمیب  رتش  نیا  بطاخم  دوخ  هنوگچ  هک  تسبجع  لامک  لحم 

716 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رابت بابت و  راوب و  کله و  راثع و  للز و  يداوب  رد  ار  نتـشیوخ  بأوحلا  بالک  اهحبنت  نم  رثأل  ءافتقا  بیدـالا و  لـمجلا  ۀـبکارل  ادـیلقت 

لالدتـسا جاجتحا و  لباق  ار  نآ  تراسج  تارج و  دیزمب  هکلب  دندینـش  لد  عمـسب  ار  نآ  دننکن  شوگ  ناب  الـصا  هکنآ  ياجب  دنتخادنا و 
میظع يارتفا  نیا  نالطب  نهو و  لامک  نارتقا  تعانم  ناـیب  نیزا  هلمجلاـب  لـبالا  دعـس  اـی  دروت  اذـکه  اـم  دـندید  لاـبقا  قح  لـها  هلباـقمب 
هکنآ لوا  دیـسر  روهظ  نیبت و  دحب  هدیدع  دئاوف  صوصخلاب  ریبخ  لماتم  ریـصب و  لقاع  رب  نا  رب  هوالع  دیدرگ و  رهاظ  حضاو و  ناودـعلا 
ملعب لوا  هفلاخ  فاصتا  رب  نیرهاطلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملا  ریخ  ثیداـحا  زا  نیتم  یلیلد  الـصا  تنـس  لـها  هک  دـیدرگ  حـضاو 

ثیداحا رد  هک  مائل  لاهج  تاوفه  ماوع و  تافارخ  نیا  رکذب  الا  دومن و  دنناوتیمن  نآ  تابثا  مه  شیوخ  هعوضوم  ثیداحا  زا  دـنرادن و 
فـصو اب  بحاصهاش  بانج  دیدرگیمن و  رهاظ  شیـشح  لکب  ّثبـشتی  قیرغلا  قادـصم  دیـسریمن و  تبون  دوشیمن  هتفای  مه  هعوضوم 

زا تسناشلـصاح  ناشنیدـقتعم  ياعدا  بسح  هک  لوحف  مورق  تیموذـحم  تماما و  لوقعم و  لوقنم و  تیعماج  عاب و  لوط  عالطا و  لامک 
هلباـقم زا  رتـهب  ماـقم  مادـک  رخآ  دـندادیمن  دوـخ  تحیـضف  داد  تفاخـس  رـسارس  تفارخ  نیا  رکذـب  دنداتـسیایمن و  زاـب  ناـب  جاـجتحا 
ثاولاب دنیامرفیمن و  نا  رکذ  دناهتـشاذگ  ایهم  ار  نآ  هایـس  زور  مادک  يارب  دناهتـشاد و  روخذم  ار  ثیداحا  نیا  نآ  يارب  هک  تسماصخ 

ربخ نیا  وا  هک  تسحـضاو  يزوجلا  نبا  مالک  زا  هکنآ  مود  سوب  دـعب  أبخم  ـال  سورع و  دـعب  رطع  ـال  هناـف  دـنیالآیم  تسد  تاوفه  نیا 
هابـشا و رکذـب  لاقم  تلاطا  لاطبا و  نیهوتب و  لافتحا  ءانتعا و  هدومناو و  تایرتفم  لذرا  تاـعوضوم و  سخا  زا  ار  لـطاع  لوقت  لـطاب و 

درادن تفلاخم  يزوجلا  نبا  زا  نیرخاتم  نیرصاعم و  نیمدقتم و  زا  یکی  چیه  قیقحت  اب  يزوجلا  نبا  هدافا  نیا  هدومرفن و  دنـسپ  نآ  لاثما 
تدعاسم تقفاوم و  تدعاسم و  راکـشا  يارتفا  نیا  نیجهت  نیهوت و  رد  رابخا  تایاور و  هذباهج  راثآ و  ثیداحا و  داقن  زا  يرایـسب  هکلب 

دشاب هدوب  رتورف  يزوجلا  نبا  زا  هریثک  تاقبط  بتارمب و  ول  یـسک و  چیه  ضارتعا  بقعت و  دناهدومن و  رایتخا  وا  تدضاعم  تقباطم و  و 
دنتخاس و هب  جتحم  ار  هَّللا  ّبص  ام  هتوحنم  هیرف  دنتخادناین و  شمالکب  رظن  ینعم  نیا  فصو  اب  بحاصهاش  هدشن و  لوقنم  وا  مالک  نیرب 

نیزربم نیطاسا  فالسا و  نیمدقتم و  رباکا  زا  يرایسب  فلاخم  هک  یفصو  اب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  باب  رد  يزوجلا  نبا  تراسج  تأرج و 
رادقمیلاع و يالمک  هددبتم  تافارز  هددعتم و  تاعامج  تادافا  دـشابیم و  دـسریمن  مه  ناشیاپکاخب  يزوجلا  نبا  هک  هینـس  فاصنا  اب 

یپ رد  تحارصب  ناشماحف  ظافح  ماظع و  داقن  زا  دحاو  ریغ  تسنآ و  نهوم  اعطق  زین  دناهتشذگ  يزوجلا  نبا  زا  دعب  هک  هینس  رابک  يالبن 
هتفیرف نانچ  ررغلا  میظع  بطاخم  نکیل  دناهداد  قیقدت  قیقحت و  داد  هداتفا  وا  ماظنیب  مالک  ّضر  مضهت و  ضقن و  بقعت و 

717 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بیرثت بییعت و  رییعت و  هضرع  ار  دوخ  هتخادنا  ناب  تسد  دطوم  ثیدح  دیـشم و  ربخ  نینچ  نیا  حرج  حدق و  رد  هک  دندش  نآ  هدادـلد  و 

تمه دـنرآیمن و  فاصنا  قیقحت و  يوسب  ور  زگره  مارک  ّقح  لها  هرظانم  رد  ناش  ترـضح  هک  دـیدرگ  نیبتم  سپ  دـناهتخاس  بینات  و 
رد ار  روما  نیا  هلمج  دنرادن و  مه  رکانت  ضقانت و  رفانت و  تفاهت و  زا  یکاب  دـنرامگیمرب و  فاستعا  ءارم و  رب  مادـم  ار  دوخ  تمهن  الاو 

هدش رهاظ  حوضو  لامکب  يدابآزوریف  همالع  ترابع  زا  هکنآ  موس  دنرامشیم  ناسآ  لهـس و  حیـضف  لطاب  ترـصن  حیـصن و  قح  لامخا 
تیلـضفا تابثا  نآ  هلیـسوب  دنیامرفیم و  نآ  قیدصت  هک  بحاص  هاش  هک  دیدرگ  مولعم  سپ  تسعوضوم  لقع  تهادـبب  ثیدـح  نیا  هک 
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تـسایک تیاهن  هار  زا  دنـشابیم و  فصتم  مه  تسارف  لقع و  دیزمب  یهلا  لضفب  يرخا  هیلاع  تافـص  زا  رظن  عطق  دـنهاوخیم  دوخ  ماما 
عوضوم عینش  ناتهب  نیا  هک  هدش  حضاو  میلا  نبا  همالع  هدافا  زا  هکنآ  مراهچ  دنـشابیم  رابک  نایئاطـسفوس  رـس  رب  راغـص  تلذم و  كاخ 

لاذنا لاهج  ءافتقا  لالحمضالا  نیب  يارتفا  نیاب  لالدتسا  جاجتحا و  رد  بحاص  هاش  هک  دش  تباث  سپ  دشابیم  هنـسلا  یلا  نیبستنم  لاهج 
باد وه  امک  نیدقنم  نیثدحم  کلس  رد  ناشمظن  نیققحم و  ءاملع  هرمز  رد  ناشدیدعت  نیزا  دعب  دناهتفرگ و  شیپ  لالـض  رامغا  عابتا  و 

نآ ماوع  هک  تسلیبق  نا  زا  ثیدح  نیا  هک  دش  حضاو  يزوجلا  نبا  صن  زا  هکنآ  مجنپ  تسحیبق  ملظ  حیرص و  روج  نیع  نیننـستملا  رثکا 
ناش ترضح  بحاصهاش  نیدقتعم  وگ  هک  دش  تباث  سپ  دوشیمن  یئرم  دهاشم و  عوضوم  حیحص و  رد  نآ  زا  يرثا  دنراد و  نابز  رب  ار 

تالبعزخ لیطابا و  هنوگ  نیا  رودص  هجوب  ناشتاکرب  اب  تاذ  زونه  نکیل  دننادرگ  میظعت  لیجبت و  عاونا  قحتسم  دنناسر و  نیرب  شرعب  ار 
تنیز بیز و  ناشدوعـسم  اندوجوب  ار  تفارخ  رـسارس  تفارز  نیا  لخاد و  ماـعنالاک  ماوع  هرمز  رد  تاـهرت  لـیلاضا و  نیا  لاـثماب  هوفت  و 

تسلصاح مامت 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  لثم  هلوق و 

روز نیا  رذه و  رـسارس  بذک  نیا  ربخ  تیاور و  هذباهج  رثا و  ثیدـح و  داقن  رـصب و  تمالـس  باحـصا  رظن و  تحـص  بابرا  دزن  لوقا 
هدیدع و هوجوب  دشابیم و  رمقلا  علط  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  رـشبلا  دیـس  بانج  رب  رثایب  يارتفا  تحب  رمثیب و  لاعتفا  ضحم  ررغ  اپارس 

لها هیلع  عمجم  هکنآ  لوا  دوشیم  ربتخم  نیبتم و  رقس  یلا  دئاق  رمس  نیاب  لالدتسا  جاجتحا و  رعد  داسف و  ررض و  ریـض و  هدیدس  نیهارب 
دوحج ناحبس و  دزیاب  رفک  نامحر و  يادخب  كرـش  ناثوا و  تدابع  رد  نالعالا  یلع  زارد  نامز  ات  رمع  ترـضح  هک  تسنامیا  مالـسا و 

دانتـساب و تجاـح  رتاوت  ترهـش و  تیاـغ  زا  رما  نیا  هدـنام و  نانـش  یغب و  براوغ  بکار  ناودـع و  غـیز و  بکارم  یطتمم  ناـنم  قلاـخ 
رفک هاگ  ره  درک و  دـنناوتیمن  بلطم  نیا  راکنا  دنـشاب  دادـل  داـنع و  بتارم  ياـصقا  غلاـب  ول  تنـس و  لـها  تارـضح  درادـن و  داهـشتسا 

لیحتسم دش  تباث  نیقیرف  قافتاب  ناوالا  نم  همه  رب  نامزلا و  نم  رطش  یف  ول  شترضح و 
718 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هچ دنـشاب  هدومرف  وا  يارب  توبن  زیوجت  هدومرف  داشرا  وا  قح  رد  مالک  نینچ  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دیدرگ 
يارب توبن  زیوجت  رب  لعتفم  ربخ  نیا  تلالد  دش و  دناوتیمن  یبن  رفکلاب  قوبسم  تستوبن و  تیلباق  عنام  رفک  هک  تسمالسا  لها  یعامجا 

دنچ یفرع  دنریگ  شیپ  نآ  راکنا  دوحج و  هار  تارضح  ضعب  ادابم  هکنیا  لایخب  نکیل  تسحضاو  رهاظ و  تیاهن  دنچ  ره  رمع  ترـضح 
لقن یناـث  هفیلخ  لـئاضف  رد  ار  عوضوم  ثیدـح  نیا  تنـس  لـها  تارـضح  ـالوا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میاـمنیم  موقرم  بلطم  نیا  قلعتم 

دیدعت رس  رب  ببس  نیمهب  دناهدیمهف و  ناشیارب  توبن  زیوجت  لضف  عونـصم  ثیدح  نیزا  هکنآ  رب  تسحـضاو  لیلد  ینعم  نیا  دناهدرک و 
ماهلا رد  رمع  هکنیا  هب  هدش  حرصم  هدیدرگ  يراع  راهق  دنوادخ  فوخ  زا  رـسکی  یبیط  ایناث  هدیـسر و  ناشترـضح  بقانم  لئاضف و  زا  نآ 

لعتفم ربخ  دنتشاد و  ددرت  رمع  توبن  رد  هّللاب  ذایعلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ایوگ  دوب و  هدیسر  ایبنا  هجردب 
باطخلا نب  رمع  ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 

حرش رد  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  هچنانچ  هدومناو  ینعم  نیا  دیؤم  ار 
رمع هناف  دحا  یتّما  نم  کی  ناف  نوثدحم  ممالا  نم  مکلبق  امیف  ناک  دقل  هریره  وبا  ثیدح 

ّنا همـالک  یف  لـیخی  هنکل  کلذـب و  ملاـع  وه  یقح و  ینّفوف  کـل  تلمع  تنک  نا  ریجـالا  لوق  باـب  نم  طرـشلا  اذـه  یبّیطلا  لاـق  هتفگ 
یلا یهتنا  يذـّلا  هیف  غلاـبملا  مهلملا  ثدـحملاب  دارملا  هحوضو و  عم  قاقحتـسالا  یف  کـش  هل  نم  لـعف  قحلا  نع  جورخلا  یف  کـطیرفت 
هناش اذـه  ادـحا  یتما  یف  کی  ناف  یلعالا  ءالملا  لبق  نم  نومهلی  ءایبنا  ممالا  نم  مکلبق  امیف  ناک  دـقل  ینعملاف  ماهلالا  یف  ءایبنالا  ۀـجرد 

لـصفلا یف  درو  ام  هدـیؤی  نا و  لمعتـساف  مأ ال  ّیبن  وه  لـه  ّهنا  یف  ددرت  هناـک  اذـه  یف  هنارقا  یلع  هقوفت  هنیرق و  عاـطقنال  هلعج  رمع  وهف 
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هَّللا یضر  رمع  لوق  یف  امک  ریدقتلا  ضرفلا و  لیبس  یلع  نا  ۀلزنمب  ثیدحلا  اذه  یف  ولف  باطخلا  نب  رمع  ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  یناثلا 
باقن دوخ  بیتاکم  رد  تسیناث  فلا  ددجم  هب  فورعم  هک  يدنهرس  دمحا  خیـش  اثلاث  هصعی و  مل  هَّللا  فخی  مل  ول  بیهـص  دبعلا  معن  هنع 

ربخ نیمهب  فوفحم و  ایبنا  لئاضفب  دـنادودعم و  ایبنا  رد  هَّللا  ذاعم  ینالک  یگرزب و  زا  نیخیـش  هکنیا  هب  هدومن  هوفت  هدـنگفارب  خر  زا  ایح 
لطاب

رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول 
ار نیخیش  تارضح  ریقح  نیا  رظن  رد  دیوگیم  هتـشون  فرـشا  دمحم  مانب  هک  مکی  هاجنپ و  تسیود و  بوتکم  رد  هچنانچ  هدرک  جاجتحا 
هیلع و ربمغیپ  ترضح  اب  قیدص  ترـضح  دنرادن  تکراشم  يدحا  چیهب  اییوگ  هدرفنم  هجرد  تسا و  هدحیلع  ناشهباحـص  عیمج  نایم  رد 

نیاب زین  قیدـص  ترـضح  لیفطب  قوراف  ترـضح  تسلفـس و  ولعب و  تستواـفت  رگا  تسا  هناـخمه  اـییوگ  تامیلـستلا  تاولـصلا و  مهیلع 
مهیلع هیلع و  رورسنآب  مارک  هباحص  رئاس  دنفرشم و  تلود 

719 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سپ مسرج * گناب  رود  دسر ز  هکـسب  نیا  دسر ع  هچ  دوخ  تما  يایلواب  يرهـشمه  ای  دنراد  ییارـسمه  تبـسن  تامیلـستلا  تاولـصلا و 

فوفحم ایبنا  لئاضفب  دنادودعم و  ایبنا  رد  ینالک  یگرزب و  زا  راوگرزب  ود  ره  نیا  دنبایرد  هچ  نیخیش  تالامک  زا  اهنیا 
رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  مّلس  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق 

وا يارب  درکیم و  ءاقلا  ار  قح  وا  لد  رد  کلم  دوب و  ثّدحم  مهلم و  رمع  هکنیا  هب  هدومن  روزم  ربخ  نیا  هیجوت  يولهد  قحلا  دبع  اعبار  و 
هتفگ ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  هچنانچ  توبن  یحو و  ملاعب  دوب  تبسانم 

باّطخلا نب  رمع  ناکل  هلوق 
هَّللا ةّوبنلا و  یحولا و  ملاعب  ۀبسانم  هل  قحلا و  هعور  یف  کلملا  یقلی  اثّدحم  امهلم  رمع  نوک  لجال  کلذ  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلعل 
دعب رگا  مهن  یـس و  عون  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رد  هچنانچ  هتـسناد  دافتـسم  رمع  يربمغیپ  زیوجت  لعتفم  ربخ  نیزا  هَّللا  یلو  هاش  اـسماخ  ملعا و 

زا دشیم  ربماغیپ  قوراف  يدوب  نکمم  يربمغیپ  ترضح  نآ 
يذمرتلا هجرخا  باّطخلا  نب  رمع  ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رماع  نب  ۀبقع  ثیدح 

ءاـیلوا و دراد و  رمع  يارب  توبن  ناـکما  رب  تلـالد  عوضوم  ربـخ  نیا  هک  دـیدرگ  تباـث  روهظ  حوضو و  تیاـهنب  تاراـبع  نیزا  ۀـلمجلاب 
هنوگچ هک  تس  باجعتسا  تریح و  لامک  لحم  نکیل  دناهدش  هوفتم  تامـس  تراسج  تاملکب  بلطم  نیا  ریرقت  تابثا و  رد  وا  نیدقتعم 

هار اباحمیب  هدومنن  یتافتلا  تسلاـحم  بذـک  نیا  لـطبم  بذـکم و  رـسارس  هک  لالـض  رفک و  رد  رمع  ترـضح  رمع  رفاو  رطـش  یّـضقتب 
یلب دناهدومیپ  دیدش  روز  نیا  دییات  قیدصت و  جاجتحا و  لالدتسا و 

ّمصی یمعی و  ءیّشلا  ّبح  نا 
تنس لها  هروفوم  هحیرص  تافارتعا  هدوبن و  موصعم  رمع  هک  تسنامیا  مالسا و  لها  هبطاق  هیلع  قفتم  هکنآ  مود  ملی  حدفی و  امیف  یقلی  و 

هچناـنچ ثیدـح  نیا  تسدوضنم و  دورـسم و  موق  بتک  رد  دوـصقم  نیا  هروـصحم  ریغ  هحیحـص  دـهاوش  دوـجوم و  دـتعم و  باـب  نیرد 
دزن نآ  تبثم  مومذـم و  حـیبق و  تیاهن  موصعم  ریغ  يارب  توبن  زیوجت  هکنآ  لاح  دـیامن  وا  يارب  توبن  زیوجت  رب  هحـضاو  تلالد  یتسناد 

عونـصم ثیدح  عوضوم و  ربخ  نیا  هک  دش  حئال  حضاو و  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  تسمولم  روحدم و  مالم  مذ و  عاوناب  مولح  لوقع و  لها 
هک دناهدش  راشرس  شوهدم و  نانچ  رابک  خویـش  بح  هئـشن  رد  هک  تسراجنهان  نیلهاذ  رامغا و  نیلفغم  نآ  زا  یـضعب  هتخادرپ  هتخاس و 

دنرانک ادیپان  يایرد  قرغ  تلاهج  قرخ  تلالـض و  یغ و  زا  نت  همه  دنرادن و  يربخ  زین  مالـسا  لها  هینیقی  تادـقتعم  هیعطق و  دـئاقع  زا 
بآمتلاسر بانج  دعب  رگا  هک  تسحضاو  نآ  زا  لماتم  ره  رب  هک  اریز  تسرکب  وبا  رب  رمع  تیلضفا  مزلتـسم  عوضوم  ربخ  نیا  هکنآ  موس 

رمع ياـیاعر  زا  نارگید  لـثم  تروص  نیا  رد  رکب  وـبا  هکلب  رکب  وـبا  هن  دـشیم  رمع  هَّللا  ذاـعم  دوـبیم  یبـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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اب عینش  روز  عیظف و  بذک  نیا  هک  دش  ققحم  یلاعت  هَّللا  دمحب  سپ  تستنس  لها  هبطاق  عامجا  فلاخم  رکب  وبا  رب  رمع  تیلـضفا  دشیم و 
درادن تیعقاو  تحص و  زا  یطخ  هکنآ 
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شیب زا  شیب  باجعتسا  تریح و  هیام  مالحا  لها  يارب  ماقم  نیزا  دشابیم و  زین  تنس  لها  هیعطق  تاقدصم  هیعامجا و  تاملـسم  فلاخم 
ققحم تباث و  تراسخ  رـسارس  تراسج  نیا  عضاو  تراصب  ناـعما و  نادـقف  تراـمغ و  تلفغ و  تیاـهن  نا  رد  لـمات  دـیآیم و  تسدـب 

یف ۀفنـصملا  هلئاسر  ضعب  یف  ناوضرلا  ۀمحّرلا و  لاجـس  هیلع  هَّللا  ضافا  ناخیلع  ناحبـس  ناکملا  میظعلا  ۀمالعلا  دافا  ام  معنل  دیامنیم و 
تسنینچمه نأّشلا و  اذه 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح 
دـشاب هدرک  یتسرپتب  اهرمع  هک  یـصخش  قحب  قداص  ربخم  بانج  هک  درک  دـیاب  فاصنا  هّلل  ۀبـسح  هچ  تسیورم  هفلتخم  تاراـبعب  هک 

شثیدـح هک  هلمج  نیا  نومـضم  تکاکر  تفاخـس و  دوجو  اب  دوبیم و  رمع  دوبیم  یبن  نم  زا  دـعب  رگا  هک  دـندومرفیم  داشرا  هنوگچ 
زا رمع  رب  رکب  وبا  تیلـضفا  ار  توبن  رمع  قاقحتـسا  دـعب  هچ  تسلوا  رب  یناـث  لـضف  تبثم  هفئاـط و  نیا  ررقم  بیترت  لـطبم  تفگ  ناوـتن 

ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  هک  دنزاس  تیاور  رکب  وبا  ناش  رد  هکنیا  رگم  دوشیم  تالیحتسم 
صلختملا یلع  دمحم  خیش  دروآ  شرکذ  رب  هدنگفا  رود  نیلصحم  هیور  زا  نخس  فطل  هک  دمآ  دایب  فیطل  سب  یلقن  اجنیا  نالف و  ناکل 

ضراع ار  مدرم  نونج  هضراع  مد  ناروث  تهج  رثکا  ناریا  تیالوب  هک  راهب  مسوم  رد  هک  دـندومرفیم  یعاد  دـحب  دوخ  نابز  زا  نیزح  هب 
شدوخ تلاسر  غیلبت  نمب  وا  متسشن  ینونجم  شیپ  دشابیمن  فطل  زا  یلاخ  ناگدزادوس  جم  جک  یئاهفرح  متفر  یناتـسرامیب  هب  دوشیم 
توکـس وا  متفر  رگد  ینونجم  هرجح  ردب  هتـساخرب  اجنآ  زا  درک  شعابتا  مدـع  تروص  رد  باذـع  لوزن  موق و  فیوخت  ریذـحتب و  امئاد 

ماهداتـسرفن شنم  تفگ  هدـینابنج  رـس  هدرک  یلماـت  نونجم  نیا  دراد  توـبن  يوـعد  امـش  هیاـسمه  هک  مدز  شبل  رب  تشگنا  تشاد  تحب 
اب هک  تس  نیا  فئارط  هلمج  زا  هماقم و  دـلخلا  یف  عفر  همالک  یهتنا  داتفایم  قداص  باجیا  بلـس  ياـجب  اـجنیا  متفگ  طـلغ  نکیل  یهتنا 

بیترتب تیلضفا  ندوب  ّهلدا  رد  ار  ثیدح  نیا  تنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  رکب  وبا  رب  رمع  تیلـضفا  رب  ثیدح  نیا  تلالد  حوضو  فصو 
اما ۀـفالخلا  بیترتب  ۀیلـضفالا  هتفگ و  مالکلا  بیذـهت  رد  ینازاتفت  هچنانچ  دـناهدومرف  رهاـظ  دوخ  مهف  نسح  لاـمک  هدومن  رکذ  تفـالخ 
َُهلام ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَـس  َو  یلاعت  هلوقلف  الیـصفت  اّما  هیلع و  مهل  لیلد  دوجوب  رعـشی  کلذ  یلع  ءاـملعلا  رثکا  قاـفتا  نـالف  ـالامجا 

یَّکَزَتَی 
رکب و وبا  وه  و 

رکب یبأ  نم  لضفا  دحا  یلع  نیلسرملا  نییبنلا و  دعب  تبرغ  سمشلا و ال  تعلط  ام  هَّللا  مالسلا و  هیلع  هلوقل 
رمع مث  رکب  وبا  یتما  ریخ  هلوق  و 

رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  لاق  و 
ۀّنجلا یف  یقیفر  یخا و  نامثع  لاق  و 

رد هچنانچ  هدرشف  حیـضف  ياطخ  نیا  حیرـصت  نییبت و  يداو  رد  مدق  هدرب  یپ  للز  راثع و  للخ و  صقن و  نیاب  يروهال  بوقعی  الم  نکیل 
هتفگ و مالکلا  بیذهت  حرش 

رمع مث  رکب  وبا  یتما  ریخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 
رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  مالسلا  هیلع  لاق  و 

قحلا لها  هیعدی  يذلا  هجولا  یلع  اما  هلضف و  یف  درو  نم  لضف  یلع  لدی  هدعب  ام  اذه و  نا  کش  ال 
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لینل حـلاص  هدـحو  رمع  نا  هریغ و  نم  اریخ  وه  ناکل  یبن  مالـسلا  هیلع  هدـعب  ناک  ول  هناب  لیلدـلا  اذـه  انررق  ول  ددرت و  عون  هل  هتاـبثا  یفف 
همالع هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  مراهچ  صیصنّتلاب  ّلخی  صیصختلا  رکب و  یبأ  نم  لضفا  رمع  نوکی  نا  مزلی  اهمتخ  مدع  ریدقت  یلع  ةوبّنلا 

ثیدح يدابآزوریف 
ۀّصاخ رکب  یبأل  ۀماع و  ساّنلل  ۀمیقلا  موی  یلجتی  هَّللا  نا 

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالا و  ائیش  يردص  یف  هَّللا  بص  ام  ثیدح  و 
رکب وبا  ۀبیش  لبق  ۀّنجلا  یلا  قاتشا  اذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  ثیدح  و 

ناهر یسرفک  رکب  وبأ  انا و  ثیدح  و 
و

رکب یبأ  حور  راتخا  حاورالا  راتخا  اّمل  هَّللا  نا  ثیدح 
هک دـشابیم  روهظ  تیاهن  رد  تربخ  تریـصب و  بابرا  رب  تسمولعم و  لقع  تهادـبب  نآ  نالطب  هک  هدومناو  ینایرتفم  زا  ار  نآ  لاـثما  و 

لعتفم ربخ 
رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 

ربخ نیا  نالطب  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  هتخادرپ و  نآ  نیجهت  نیهوتب و  يداـبآزوریف  هک  هلوعجم  راـبخا  نیزا  تسمطا  مظعا و 
نالطب تهادـب  باب  رد  ریرحن  نآ  يوعد  ریونت  يارب  يدابآزوریف  يایلوا  هک  یهجو  ره  دوب و  دـهاوخ  تباث  لقع  تهادـبب  یلوـالاب  عینش 

دـش دهاوخ  يراج  زین  ریقح  نجهتـسم  روز  نیا  نالطب  ریرقت  رد  نآ  لثم  مک  زا  مک  نا و  زا  رتهب  درک  دنهاوخ  نایب  ریوزت  رپ  بیذاکا  نیا 
رب بلطم  نیا  دـنچ  ره  تسحورطم و  دودرم و  حودـقم و  حورجم و  زین  دنـس  تیثـیحب  عوـضوم  ثیدـح  عونـصم و  ربـخ  نیا  هکنآ  مجنپ 
نآ حیرـصت  نییبتب و  ۀـجحلل  امامتا  نکیل  تسین  راتتـسا  افخ و  باجح  رد  راـثآ  تاـیاور و  نف  نیدـقان  راـبخا و  ثیداـحا و  ملع  نیرهاـم 

رتشیب تنـس  لها  ار  لعتفم  ثیدـح  نیا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  مزادـنایمرب  رابحا  نیطاـسا  تاداـفا  بسح  راـک  يور  زا  هدرپ  مزادرپیم و 
هتفگ دوخ  عماج  رد  يذمرت  هچنانچ  تسناعاه  نب  حرشم  رب  نآ  رادم  هکنآ  لاح  دنرآیم  رماع  نب  هبقع  تیاورب 

هَّللا لوسر  لاق  لاق  رماع  نب  ۀـبقع  نع  ناـعاه  نب  حرـشم  نع  رمع و  نب  رکب  نع  حیرـش  نب  ةویح  نع  يرقملا  اـن  بیبش  نب  ۀملـس  انثدـح 
باطخلا نب  رمع  ناکل  يدعب  یبن  ناک  ول  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نب حرـشم  رب  ناتهب  اپارـس  تیاور  نیا  رادـم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ناـعاه  نب  حرـشم  ثیدـح  نم  اـّلا  هفرعت  ـال  بیرغ  ثیدـح  اذـه 
ناعاه نب  حرشم  هدومرف و  حرصم  حرشم  ثیدح  زا  الا  ار  نآ  دوخ  نافرع  مدع  هدومن و  نآ  تبارغب  حیرـص  فارتعا  يذمرت  تسناعاه و 

يرفاعملا ناعاه  نب  حرـشم  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باتک  رد  يزوجلا  نبا  تسنایعا  نیدـقان  رباکا  زومغم  نوعطم و 
یلع تبلقنا  نابح  نبا  لاق  هتفگ  رمع  لئاضف  زا  یناث  ثیدح  حدق  نایب  رد  تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا  نبا  زین  هب و  جتحی  يرصملا ال 
نابح نبا  هنّیل  قودص  رماع  نب  ۀبقع  نع  يرصملا  ناعاه  نب  حرشم  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هب و  جاجتحالا  لطبف  هفئاحـص  حرـشم 

اهیلع عباتی  ریکانم ال  ۀبقع  نع  يوری  بعصم  ابا  ینکی  نابح  نبا  لاق  ۀقث و  نیعم  نبا  نع  دیعس  نب  نامثع  لاق  و 
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ۀـکم و یلا  جاجحلا  عماج  هنا  لیق  نا  نم  هتمجرت  یف  داز  امف  یلیقعلا  هرکذ  هب و  درفنا  ام  كرت و  باوصلاـف  ۀـعیهل  نبا  ثیللا و  هنع  يور 
اهیلع عباتی  ریکانم ال  ۀـبقع  نع  يوری  نابح  نبا  لاـق  هتفگ  حرـش  همجرت  رد  هرـضاحملا  نسح  رد  یطویـس  ۀـبعکلا و  یلع  قینجنملا  بصن 

ریهاشم زا  هک  يزوجلا  نبا  هک  دـش  تباث  الوا  هچ  دـیدرگ  حـئال  حـضاو و  حرـش  حرج  حدـق و  لامک  نا  لـماتم  رظاـن و  رب  تاراـبع  نیزا 
دناهدرک جاجتحا  وا  عینش  عینصب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هرهاب  تلیـضف  لاطبا  لطاب  سوهب  بحاصهاش  تستنـس و  لها  نیدقنم 

نبا هک  دش  حضاو  ایناث  تسیفاو و  یفاک و  ماصخ  مازلا  رد  هَّللا  دـمحب  ینعم  نیا  هدرک و  رکذ  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باتک  رد  ار  حرـشم 
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ماعنملا هَّللا  دمحب  ماقم  نیزا  دوشیمن و  هدرک  جاجتحا  واب  هک  هدومرف  هدافا  حیرـص  حیرـصتب  حرـشم  همجرتب  روکذـم  باتک  رد  يزوجلا 
رد يزوجلا  نبا  هک  دش  ققحتم  اثلاث  تسراکشا و  حضاو و  رافسالا  دنع  حبـصلاک  جاجتحا  لالدتـسا و  هجرد  زا  وا  يورم  ثیدح  طوقس 

یلاعت هَّللا  دمحب  سپ  هدومن  جاجتحا  حرـشم  حرج  حدـقب و  تسیورم  رمع  لضف  رد  حرـشم  زا  هک  یثیدـح  لاطبا  رد  تاعوضوملا  باتک 
نیبتسم اعبار  دیدرگ  رهاظ  حوضو  لامکب  حرـشم  حرج  حدقب و  عوضوم  ربخ  نیا  لاطبا  رد  فیحن  لالدتـسا  تحـص  حرـشم و  تینوعطم 

لطاب واب  جاجتحا  سپ  دش  بلقنم  وا  رب  حرشم  فئاحص  هک  هدومرف  هدافا  حرشم  باب  رد  تسهینـس  نیدقان  رباکا  زا  هک  نابح  نبا  هک  دش 
هتفگ حرـشم  قح  رد  نابح  نبا  هک  دش  رهاظ  اسماخ  تس  لطاب  وا  ثیدحب  تنـس  لها  جاجتحا  هک  دش  تباث  هَّللا  دـمحب  اجنیزا  دـیدرگ و 

هک تسیثیدـح  يذـمرت  هدافا  بسحب  زین  حرـش  ثیدـح  نیا  دوشیمن و  هدرک  تعباـتم  نا  رب  هک  دـنکیم  تیاور  يریکاـنم  هبقع  زا  وا  هک 
چیه هک  تسحرشم  ریکانم  هلمج  زا  زین  ثیدح  نیا  هک  دیدرگ  حضتم  هَّللا  دمحب  سپ  هدومنن  حرشم  ریغ  رگید  یـسک  هبقع  زا  نآ  تیاور 

ثیدح نیا  هتـسناد و  باوص  دشاب  درفنم  ناب  حرـشم  هک  ار  یثیدح  كرت  نابح  نبا  هک  دـش  نیبتم  اسداس  هدرکن  وا  تعباتم  نا  رب  یـسک 
ثروم ياطخ  ضحم  ناـب  جاـجتحا  باوص و  قح و  نیع  نآ  كرت  سپ  تس  حرـشم  تادرفتم  زا  هسفنب  يذـمرتلا  ةداـفا  نم  تملع  اـمک 

زین اجنیزا  هدومن و  رکذ  افعـضلا  باتک  رد  ار  حرـشم  تستنـس  لها  داقن  مخافا  زا  هک  یلیقع  هک  دـیدرگ  عطاـس  اـعباس  دوب  دـهاوخ  باـبت 
جاجح اب  وا  هک  هدومن  لقن  حرشم  همجرت  رد  یلیقع  هک  دش  نیبتسم  انماث  تسنایع  حضاو و  رظن  بابرا  رب  حرشم  تیحورجم  تیحودقم و 

وا لوخد  مالسا و  نامیا و  هرئاد  زا  وا  جورخ  قورم و  رب  هحـضاو  تلالد  عینـش  لعف  نیا  درک و  بصن  هبعک  يالاب  قینجنم  دمآ و  هکم  رد 
دناهدش شومارف  دوخ  زا  شوهدم و  نانچ  یناث  هفیلخ  تبحم  رد  تنس  لها  تارضح  هَّللا  ناحبـس  دراد  مائل  نیدحلم  نیدسفم و  هرمز  رد 

ءاوس قادـصم  دـالبلا و  يرقلا و  مأ  هک  همظعم  هکم  رد  دـیبم  ریبـم و  جاـجح  هارمه  هک  دـیرم  دـحلم  دـینع و  رفاـک  نیا  لـثم  ثیدـح  هک 
دنیامنیم جاجتحا  هتخاس  زارد  داسفا  داحلا و  تسد  تسدابلا  هیف و  فکاعلا 
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مولح لها  زا  یمرـش و  لوسر  ادخ و  زا  زگره  دنیامرفیم و  کسمت  هتخادرپ  قیتعلا  تیب  رب  قینجنم  بصنب  هک  قیدنز  قساف  نینچ  ربخب  و 

حدق و همه  نیا  نوچ  دنرامگیمرب و  جمـسا  فئاز  رایتخا  جلجل و  لطاب  راثیا  رب  ار  دوخ  هصلاق  تمه  رـسارس  دـنرادن و  یمرزآ  لوقع  و 
قیثوت نیعم  نبا  هک  هدرک  لقن  دیعس  نب  نامثع  زا  یبهذ  هچنآ  هک  دیدرگ  حضاو  وت  رب  یتسناد  نیدقنم  رباکا  تادافا  بسح  حرـشم  حرج 

يزوجلا نبا  نابح و  نبا  یلیقع و  زا  حرشم  حدق  توبث  دحب  نیعم  نبا  زا  نآ  توبث  الوا  هک  اریز  تسین  اغصا  تافتلا و  لباق  هدومن  حرشم 
هدـش ققحتم  هثـالث  تارـضح  نیزا  هک  وا  حدـقب  نآ  هنزاوـم  دوـش  مه  تباـث  حرـشم  قـیثوت  تسرفن  کـی  هک  نیعم  نبا  زا  اـیناث  هدیـسرن 

رب ببسلا  رسفم  حرج  تسببـسلا و  رـسفم  حرج  یتفایرد  يزوجلا  نبا  نابح و  نبا  یلیقع و  تادافا  زا  هک  حرـشم  حدق  اثلاث  درک  ناوتیمن 
حرج بابـسا  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  تسین و  يزیچ  نیعم  نبا  لیدـعت  زین  ظاحل  نیاب  سپ  تسمدـقم  هینـس  رباـکا  تاداـفا  بسح  لیدـعت 
نیعم نبا  نیهم  لیدـعت  رب  نیتم  حرج  نینچ  ناحجر  سپ  تسین  ناـمیا  مالـسا و  لـها  زا  يدـحا  راـک  نآ  باـکترا  هک  تسناـنچ  حرـشم 

قمعت و همه  نآ  اب  یبهذ  هنوگچ  هک  تسبجعت  لامک  لحم  سب  دـشاب  لاونم  نینچ  رب  لاح  هاگ  ره  تسنیبتـسم و  حـضاو و  مامت  تیولواب 
هوفتم قورم  قوسف و  ندعم  نآ  قح  رد  قودص  فصو  قالطاب  هدیزرو  حیرص  یماعت  حرشم  هحئال  حئاضف  هحضاو و  حداوق  نیزا  قدشت 

تخادنایم و مارحلا  دلب  رد  وا  هقدنز  داحلاب و  يرظن  دوب  هتـشاگنا  نکی  مل  ناک  هتـشاذگ  وسکی  ار  وا  حئاضف  هلمج  رگا  شاک  هدیدرگ و 
نیما دلب  رد  نیفأ  حرشم  زا  هک  اهقف  هماط  ءایهد و  هیهاد  نیا  نوچ  تخاسیمن و  اوسر  قرام  دناعم  نینچ  نیا  نتفگ  قودصب  ار  نتـشیوخ 
نیمه رکذ  رب  حرشم  همجرت  رد  ءافعضلا  باتک  رد  یلیقع  اذهل  دوب  یفاو  یفاک و  وا  تیحورجم  تینوعطم و  لامک  راهظا  يارب  هدش  رهاظ 

رکذ زا  ینعم  ار  نآ  تابثا  هتـسناد  وا  بلاثم  بیاـعم و  هلمج  زا  مطا  مظعا و  ار  نآ  ارفلا  فوج  یف  دیـصلا  لـک  داـفمب  هدومن  اـفتکا  هعقاو 
هرکذ یبهّذـلا  لوق  ءاذـح  باتکلا  شماه  یلع  بتک  ثیح  یبهذـلل  نازیملا  يرظان  ضعب  دافا  ام  معنل  هدـید و  وا  نعاـطم  نئاـشم و  رگید 

یلیقعلا باصا  دـقل  هتروص  ام  یهتنا  ۀـبعکلا  یلع  قینجنملا  بصن  ۀـکم و  یلا  جاجحلا  عم  ءاج  هنا  لیق  نا  نم  هتمجرت  یف  داز  امف  یلیقعلا 
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نیا تیاور  حرشم  زا  هک  يرفاعملا  رمع و  نب  رکب  هک  هک  تسناد  دیاب  ناعتسملا و  هَّللا  ۀّماطلا و  هذه  رغصتسا  فنـصملا  ّنأک  هَّللا و  همحر 
لامعتـسا هرما  یف  رظنی  هغیلب  هملک  وا  قح  رد  ینطقراد  تسبایترا  رظن و  لحم  زین  وا  رما  هدش  عقاو  يذـمرت  دنـس  رد  هدومن و  عوضوم  ربخ 

مکاح هرما و  یف  رظنی  لاقف  هنع  ینطقرادـلا  تلاس  مکاحلا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هچنانچ  هدومن 
نبا هرما و  یف  رظنی  مکاـحلا  هَّللا  دـبع  وبا  لاـق  هتفگ  وا  همجرتـب  لادـتعالا  نازیم  رد  یبـهذ  هچناـنچ  هدومرف  هداـفا  نینچمه  وا  قـح  رد  زین 

هتفگ تحارصب  ناطقلا 
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نبا هک  تساج  نیمه  زا  هتلادـع و  ملعن  لضفلا ال  نبا  لاق  هتفگ  وا  همجرتب  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هچناـنچ  مینادیمن  ار  وا  تلادـع  اـم  هک 
نف نیا  همئا  زا  يدحا  تداهـشب  وا  لیدعت  وا  قیثوت  تابثا  هدومن و  رکذ  دناهدش  نوعطم  هک  يراخب  لاجر  هرمز  رد  ار  وا  ینالقـسع  رجح 
حتف همدقم  رد  هچنانچ  هدش  عقاو  ۀعباتم  مه  نآ  تسیورم و  ثیدح  کی  فرـص  وزا  يراخب  حیحـص  رد  هک  هدروآ  رذـع  راچان  هتـسناوتن 

نع باوـجلا  مجعملا و  فورح  یلع  مهل  اـبترم  باـتکلا  اذـه  لاـجر  نـم  هـیف  نـعط  نـم  ءامـسا  قایـس  یف  عساـتلا  لـصفلا  هـتفگ  يراـبلا 
دعب لاق  نا  یلا  هعیمج  کلذل  الـصفم  تاداهـشتسالا  تاعباتملا و  یف  وا  لوصالا  یف  ثیدح  هل  نم  نییبت  اعـضوم و  اعـضوم  تاضارتعالا 

مایقلا هببـس و  نع  بیقنتلا  نعطلا و  کـلذ  ۀـیاکح  نم  يراـخبلا  لاـجر  نم  هیف  نعط  نم  ءامـسا  درـس  یلا  دوعنف  کـلذ  ررقت  اذإ  مـالک و 
فرح رد  لـصف  نیمه  رد  نیزا  دـعب  هقیفوت  هَّللا و  نوعب  ۀـقلعملا  ثیداـحالا  یف  هانفلـسا  يذـّلا  تعنلا  یلع  هدر  هجو  یلع  هیبنتلا  هباوجب و 

ریسفتلا و یف  دحاو  ثیدح  يراخبلا  یف  هل  تلق  هب  ربتعی  ینطقرادلا  لاق  خیش و  متاح  وبا  لاق  يرصملا  يرفاعملا  رمع و  نب  رکب  هتفگ  ءابلا 
يور يرخا و  قیرط  نم  يراخبلا  هجرخا  دق  ۀعباتم  وه  نامثع و  ّیلع ع و  رکذ  یف  رمع  نبا  نع  عفان  نع  حبـشالا  نب  ریکب  نع  هثیدـح  وه 
نکیل هدومن  تیاور  کلام  نب  ۀمـصع  تیاورب  ار  عوضوم  ربخ  نیا  ریبک  مجعم  رد  یناربط  هک  دـنامن  یفخم  ۀـجام و  نبا  يوس  نوقابلا  هل 

هتفگ ریغص  عماج  حرش  ریسیت  رد  يوانم  فؤرلا  دبع  همالع  تسحورجم  حودقم و  هینس  مالعا  رباکا  تادافا  بسحب  زین  نآ  دنس 
باطخلا نب  رمع  ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول 

نع مح ت ك  نیلـسرملا  لالخ  ءایبنالا و  فاصوا  نم  رمعل  هَّللا  هلعج  اـم  لـضف  نع  ۀـنابا  هیف  نوکی و  فیک  ناـک  ول  نکی  مل  اـمع  ربخا 
لوق دـعب  ریغـص  عماج  حرـش  ریدـقلا  ضیف  رد  يوانم  همالع  زین  فیعـض و  هدانـسا  کـلام و  نب  ۀمـصع  نع  بط  ینهجلا  رماـع  نب  ۀـبقع 

هک راتخم  نب  لضف  باب  رد  یقهیب  دنچ  ره  فیعض و  وه  راتخم و  نب  لضفلا  هیف  یقهیبلا و  لاق  هتفگ  کلام  نب  ۀمـصع  نع  بط  یطویس 
وا لاح  فشک  نیزا  هدایز  لاجر  نف  همئا  رگید  نکیل  هدرک  افتکا  فیعـض  وه  دوخ و  لوق  رب  ضحم  تسرانـشا  حضاو  بذـک  نیا  يوار 
لاق ثیدحلا و  رکنم  يرصبلا  لهـس  وبا  راتخملا  نب  لضفلا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیکورتملا  ءافعـضلا و  باتک  رد  يزوجلا  نبا  دناهدومن 

ریفع و نب  دیعـس  دـلخم و  نب  میهاربا  هنع  يور  شایع  یبأ  نب  نابا  یفئاطلا و  ملـسم  نب  دـمحم  عمـس  لیطابالاب  ثدـحی  يزارلا  متاح  وبا 
ثدـحی ةرکنم  هثیداـحا  متاـح  وبا  لاـق  هریغ  بئذ و  یبأ  نبا  نع  يرـصبلا  لهـس  وبا  راـتخملا  نب  لـضفلا  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ 

يدع نبا  لاق  ادج و  ثیدحلا  رکنم  يدزالا  لاق  لیطابالاب و 
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مالسلا دبع  نب  دلاخ  اهیلع  عباتی  اهتماع ال  ةرکنم  هثیداحا 
هَّللا لوسر  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  كولمم  ءاج  لاق  کلام  نب  ۀمصع  نع  بهوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  راتخملا  نب  لضفلا  انث 

قالطلا اّمنا  سانلا  اهّیا  لاقف  ربنملا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعصف  یتأرما  نیب  ینیب و  قرفی  نا  دیری  وه  ینجوز و  يالوم  نا 
قاسلاب ذخا  نم  دیب 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ضرف  یمطخلا  کلام  نب  ۀمـصع  نع  بهوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  یثیللا  راتخملا  نب  لضفلا  انث  يزغلا  دـیبع  نب  دـمحم 
نیعاصف طقأ  هدنع  نکی  مل  ناف  طقأ  نم  اعاص  وأ  رمت  نم  وا  بیبز  نم  اعاص  وا  ریعش  نم  اعاص  وا  حمق  نم  نیدم  رطفلا  ةاکز  ملس  هیلع و 
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دلخم نب  میهاربا  نبل  نم 
ذاعم ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق  رباج  نع  دهاجم  نع  حیجن  یبأ  نب  میهاربا  نع  یفئاطلا  ملسم  نب  دمحم  نع  راتخم  نب  لضفلا  انث 

شرعلا تحت  ۀّیح  باعل  یه  لقف  ةرجملا  نع  كولئس  اذاف  باتک  لها  مه  موق  یلا  کلسرم  ینا 
ۀّنجلا باب  یلع  کیلإ  رظنا  یناک  یتقان  ینذؤم و  لالب  هنم  کلام  بیطا  اـم  رکب  یبـال  لاـق  اـعوفرم  سنا  نع  ناـبا  نع  راـتخملا  نب  لـضف 

بئاجع لیطابا و  هذهف  یتمال  عفشت 
نب لضفلا  انث  یفوصلا  مالـسلا  دبع  نب  دلاخ  انث  يزورملا  یـسیع  نب  دواد  نب  قاحـسا  انث  صفح  نب  دلخم  نب  دمحم  انث  ینطقرادلا  لاق  و 
هَّللا لوسر  یلا  عفرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دهع  یف  كولمم  قرـس  لاق  کلام  نب  ۀمـصع  نع  بهوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  راتخملا 
عفر مث  هنع  یفعف  ۀعبارلا  هیلإ  عفر  مث  هنع  یفعف  ۀثلاثلا  هیلإ  عفر  مث  هنع  یفعف  قرس  دق  ۀیناث و  هیلإ  عفر  مث  هنع  یفعف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لاق هلجر و  عطقف  ۀنماثلا  هیلإ  عفر  مث  هدی  عطقف  ۀعباسلا  هیلإ  عفر  مث  هلجر  عطقف  ۀسداسلا  هیلإ  عفر  مث  هدی  عطقف  قرـس  دـق  ۀـسماخلا و  هیلإ 

اعوضوم نوکی  نا  هبشی  اذه  عبراب و  عبرا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
رجح نبا  لـیطاباب و  ثدـحی  مل  متاـح و  وـبا  لاـق  لوـهجم  بئذ  یبأ  نبا  نع  لهـس  وـبا  راـتخملا  نب  لـضفلا  هتفگ  ینغم  رد  یبـهذ  زین  و 
قاس مث  ثیدحلا  رکنم  وه  یفئاطلا و  ملسم  نب  دّمحم  نع  ثدحی  یلیقعلا  لاق  هتفگ و  نازیم  ترابع  لقن  دعب  نازیملا  ناسل  رد  ینالقـسع 

هتفگ یلآللا  لیذ  رد  یطویس  همالع  هب و  دلخم  نب  میهاربا  انث  جرفلا  نب  حور  انث  لاقف  ةّرجملا  ثیدح  هل 
لاق لاق  سنا  نع  نابا  نع  راتخملا  نب  لضفلا  انثدح  ریفع  نب  ریثک  نب  دیعـس  انثدح  يدزالا  يرافغلا  دـبع  نب  نیـسحلا  انثدـح  يدـع  نبا 

کتنبا و ینتجوز  اهیلع و  ترجاه  یّتلا  یتقان  ینذؤم و  لالب  هنم  کلام  بیطا  ام  رکب  اـبأ  اـی  رکب  یبـال  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
یتمال عفشت  ۀّنجلا  باب  یلع  کیلإ  رظنا  یناک  کلام  کسفنب و  ینتیساو 

متاح وبا  لاق  راتخملا  نب  لضفلا  كورتم و  نابا  لاق  تایهاولا و  یف  يزوجلا  نبا  هدروآ 
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هیزنت رصتخم  رد  يدنـسلا  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  لطاب و  اذه  لاق  لضفلا و  ۀمجرت  یف  نازیملا  بحاص  هدروآ  لیطابالاب و  ثدحی  يزارلا 
ةاور نم  عضولا  وا  بذکلاب  مهتا  نم  اهبلقی و  ثیداحالا و  قرـسی  ناک  نم  نیباذکلا و  نیعاضولا و  ءامـسا  درـس  یف  لصف  هتفگ  هعیرـشلا 

ثدحی لهـس  وبا  راتخملا  نب  لضفلا  هتفگ  ءافلا  فرح  رد  لصف  نیرد  نیزا  دـعب  مجعملا و  فورح  یلع  ابترم  لصالا  نم  اصخلم  رابخالا 
لیطابالاب و

رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول  ثیدح  عضو  ببس  نایب 

بایطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  نابز  زا  ار  عیظف  روز  عینش و  بذک  نیا  نیعادخ  نیباذک  نیعانص و  نیعاضو  زا  یـضعب 
هینس دزن  هک  بیبل  بیطخ  نکیل  دناهدومیپ  لالـض  یغ و  مادقاب  ار  لاعتفا  ءارتفا و  هقبوم  هکلهم  هدومن  لقن  باطخلا  نب  رمع  دوخ  باطخب 
یقتم یلع  الم  هچنانچ  هدومرف  دیتفت  لییزت و  لماناب  ار  هشحاف  هبوذکا  نیا  هدومرف  رکنم  ار  نآ  مامت  تحارصب  تسبیذاکا  نیدقان  رباکا  زا 

هتفگ لامعلا  زنک  رد 
طخ هنکل  یبن  يدعب  ناک  ول  باطخلا  نب  رمعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع 

یقّتم یلع  الم  هچنانچ  هتفگ  رکنم  ار  هلوحنم  هیـضع  هلوعجم و  هیرف  نیا  زین  تسرباکا  نیدقنم  زا  هک  رکاسع  نبا  همالع  رک و  رکنم  لاق  و 
هتفگ لامعلا  زنک  رد 

رمعل هلاق  هتنکل  یبن  يدعب  ناک  ول 
هتفگ نیبحملا  ۀفحت  رد  یشخدب  دمحم  ازرم  رکنم و  لاق  رمع و  نبا  نع  رکاسع  نبا  کلام و  ةاور  یف  بیطخلا 
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رمعل هلاق  هتنکل  یبن  يدعب  ناک  ول 
نتفگ رکنم  رب  هوالع  ترابع  نیزا  تاعوضوملا و  یف  يزوجلا  نبا  هدروآ  رمع و  نبا  نع  امهالک  رکنم  لاق  سع و  کلام  ةاور  یف  طـخ 
ادـمح کلذ  یلع  دـمحلا  هّلل  هدومن و  دراد  تاـعوضوم  رد  ار  لـعتفم  ربخ  نیا  يزوجلا  نبا  هک  دـش  رهاـظ  تحارـصب  مهنیا  رکاـسع  نبا 
هفارز زا  یضعب  نوچ  انامه  تسیچ  لالحمضالا  نیب  لاحم  روز و  نیا  لاحتنا  صرحت و  لاعتفا و  عضو و  ببس  هک  ینادیم  چیه  الیزج و 

قح رد  هک  دندید  دنراد  فالسالا  نع  هثراوتم  توادع  نیملاعلا  بر  نم  مالـسلا  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  هک  نینحاش  نیلغدم 
بایطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  بانج  نآ 

يدعب ّیبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  رتاوتم  ثیدح 
دوبیم یبن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  رگا  هکنیا  هب  دراد  فیطل  يامیا  فیرش  ثیدح  نیا  تسهدومرف و  داشرا 

نم یلع  یفخی  امک ال  دـنراد  فارتعا  ینعم  نیاب  تنـس  لها  دوخ  هَّللا  دـمحب  هچناـنچ  دـشیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  یبن  نآ 
باط بوشآرهـش  نبا  همالع  هچنانچ  هدـش  دراو  ینعم  نیا  زین  ۀحارـص  فیرـش  ثیدـح  نیا  قرط  ضعب  رد  يراقلا و  یلعل  ةاقرملا  ظحال 

ةریثک تایاور  یف  هدومرف و  تلزنم  ثیدح  رکذ  رد  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  باتک  رد  هارث 
جالثلا و نبا  کلام و  نب  رکب  وبا  لئاضفلا و  یف  يربکعلا  کلملا  دـبع  خـیراتلا و  یف  بیطخلا  هاور  هتنکل  ناک  ول  يدـعب و  یبن  ّهنا ال  اـّلا 

هیبا نع  دلاخ  نب  دیعس  نع  کلام  نب  رامع  نع  رابخالا  حرش  یف  ضایف  نبا  مهثیداحا و  یف  دعجلا  نب  یلع 
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انل ّنع  يربکلا  تاقبطلا  نم  ةاقتنم  ثیداحا  یف  باب  هدومن  نونعم  ناونع  نیاب  ار  نآ  هک  یناب  رد  ةاعولا  ۀـیغب  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  و 
هیلإ هب  هتفگ و  يدادغب  بیطخ  زا  هدیدع  ثیداحا  تیاور  دعب  همامت  بیطلا  ملکلا  هماتخ و  کسملا  نوکیل  رصتخملا  اذه  اهب  متخن  نا 

نب لیعامـسا  نب  دمحم  انثدح  ءالعلا  نب  دمحم  بیرک  وبا  انثدح  رهزالا  یبأ  نبا  انثدح  اّیرکز  نب  یفاعملا  انثدح  يرهزالا  مسقلا  وبا  انابنا 
یّنم نوکت  نا  یـضرت  ام  ّیلعل أ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  انثدح  ردکنملا  نب  دمحم  انثدح  سیوا  وبا  انثدح  حیبص 

هتنکل ناک  ول  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
یبرقلا یف  ةدوملا  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیـس  هچنانچ  دراد  دوصقم  نیرب  هحیرـص  تلالد  زین  ثیداحا  رگید  تلزنم  ثیدـح  رب  هوالع  و 

هتفگ
یمع نبا  تریخ  اّیـصو و  یل  راتخا  ءایبنالا و  یلع  ینافطـصا  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نع 

ایبن ناکل  ةوبنلا  يدعب  ناک  ول  يریزو و  یتفیلخ و  وه  نوراه و  هیخاب  یسوم  دضع  دش  امک  يدضع  هب  ّدش  ییصو و 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  صئاصخلا  باتک  رد  يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  هچنانچ  تسنآ  دیشم  دیؤم و  زین  رابخا  رگید  و 

هَّللا لوسر  تعمـس  لوقی  بلاط  یبأ  نب  یلع  تعمـس  لاق  حبـشالا  نع  هدانـساب  یناهفـصالا  میعن  وبا  ینثدح  لاق  دادـحلا  یلع  وبا  ینربخا 
مهیلإ حوی  مل  نیّذلا  ءایبنالا  ناوید  یف  کمسا  ّنا  ّیلع  ای  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ناشدساک لایخ  دساف و  معز  ربانب  هک  ار  دوخ  هثالث  خیاشم  هک  دنتـساوخن  دز و  شوج  ناشدادـل  تیرورح و  دانع و  تیبصع  گر  اذـهل 
نیا هّلل  ۀبـسح  سپ  دـنرادب  مورحم  هلیلج  تبترم  تلیـضف  نیزا  رـسکی  دنـشابیم  لضفا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هّللاـب  ذاـیعلا 

فاستعا ادتعا و  نیاب  فاصنا  ناور  حور و  دنتسبرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رب  رمع  قح  رد  رذه  رسارس  يارتفا 
دنتسخ هوجولا  حبقا  یلع 

هجو هن  هب  رمع  ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول  ثیدح  حدق 

هعینش هیرف  ارتفا  مجهت و  بابرا  ارتجا و  تراسج و  باحصا  زا  یضعب  هک  دنامن  بجتحم  و 
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رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 
هعیظف هلمجب  هتخادنا  رگید  بلاق  رد  ار 

رمع ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول 
لامک داد  هداهن  تعالج  تعالخ و  ياصقا  يداو  رد  مدق  تسا  بیبتت  ریـسخت و  تیاهن  بلاج  هک  بیلقت  بلقت و  نیاب  دناهتخاس و  لدبم 

هنع دیزی و  نب  سنوی  دیعم و  نب  ةرهز  نع  يرـصملا  يرهملا  دعـس  نب  نیدشر  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  دناهداد  تعاقر  تهافس و 
ثیدحلا و حـلاص  هنا  وجرا  لاق  قاقرلا و  یف  ساب  هب  سیل  يور و  نمع  یلابی  دـمحا ال  لاق  قلخ  دورثم و  نب  یـسیع  بیرک و  وبا  ۀـبیتق و 

دمتعم ریغ  ظفحلا  ءیش  ادباع  احلاص  ناک  تلق  ةریثک  ریکانم  هدنع  یناجزوجلا  لاق  فیعـض و  ۀعرز  وبا  لاق  ءیـشب و  سیل  نیعم  نبا  لاق 
نیدشر هنا  ملعاف  يرهملا  جاجحلا  وبا  انث  لوقی  ۀّیقب  تعمس  اذإ  یقرلا  فسوی  وبا  لاق  ۀئام و  نینامث و  نامث و  ۀنس  تام 
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دیشر انث  یقرلا  نامیلـس  نب  هَّللا  دبع  انث  دقانلا  رمع و  كورتم  لاق س  هأرق و  الا و  ءیـش  نیدشر  دی  یف  عضو  ام  لاق  ۀبیتق  نع  دعـس و  نبا 

يرهزلا نع  لیقع  نع 
نب لهـس  نع  دئاق  نب  نایر  نع  نیدشر  هَّللا  یلب و  هَّللا و  دجـسملا ال و  ۀـمامق  ۀـمامق و  ءیـش  ّلکل  اعوفرم  ةریره  یبأ  نع  ۀملـس  یبأ  نع 

اعوفرم هیبا  نع  ذاعم 
دعس نب  نیدشر  انث  كرابملا  نبا  انث  یناتسهقلا  جاجحلا  نب  دمحا  مّنهج  یلا  ارسج  ذختی  ۀعمجلا  موی  سانلا  باقر  یطختی  يّذلا 
هب لوعفملا  لعافلا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نعل  دیعس  یبأ  نع  مثیهلا  یبأ  نع  جمسلا  یبأ  نع  ثرحلا  نب  ورمع  نع 

مکیف ثعبا  مل  ول  اعوفرم  رماع  نب  ۀبقع  نع  ناعاه  نب  حرشم  نع  ۀعیهل  نبا  انث  نیدشر  انث  ینالقـسعلا  يرـسلا  یبأ  نب  يرب  مهنم  انا  لاق  و 
ایبن رمع  ثعبل 

هنتم اّمنا  هنتم  نیدشر  ّبلق  يدع  نبا  لاق 
رمع ناکل  یبن  يدعب  ناک  ول 

نیمه فیفلت  فیرحت و  رـسارس  بذک  نیا  طوبه  یه و  حاضیا و  فیخـس و  کیکر و  يارتفا  نیا  طوقـس  نهو و  تابثا  يارب  دنچ  ره  و 
میامنیم حئال  حـضاو و  روهظ  لامکب  ناهم  نیهم  لطاب  نیا  نالطب  داسف و  تیاهن  یلاعت  هَّللا  دـمحب  نکیل  تسیفاو  یفاک و  نازیم  ترابع 

نبا هک  تسناد  دیاب  سپ  میازفایم  قیقحت  بابرا  روبح  رورـس و  قیفا  يزوجلا  نبا  حیرـصت  بسح  نآ  ندوب  عونـصم  عوضوم و  تابثاب  و 
یناثلا ثیدحلا  هتفگ  رمع  لضف  رد  هعوضوم  ثیداحا  نایب  رد  تاعوضوملا  باتک  رد  يزوجلا 

ییحی نب  ایرکز  انث  لاق  دـیدق  نب  نسحلا  نب  یلع  انث  لاق  يدـع  نبا  ابنا  لاق  ةزمح  ابنا  لاق  ةدعـسم  نبا  ابنا  لاق  دـمحا  نب  لیعامـسا  اـنابنا 
لاق حابر  نب  لالب  نع  ثراحلا  نب  فیـصع  نع  بیبح  نب  ةزمح  نع  میرم  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نع  رکب  نب  رـشب  انث  لاـق  راـقولا 

رمع ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
نب ةویح  انثدـح  لاق  دـقاو  نب  هَّللا  دـبع  انث  لاق  ۀـمثیخ  وبا  دعـس  نب  بعـصم  انث  لاق  یبلحلا  رـصن  نب  نسحلا  نب  رمع  انث  يدـع و  نبا  لاق 

مکیف ثعبا  مل  ول  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رماع  نب  ۀبقع  نع  ناعاه  نب  حرـشم  نع  رمع و  نب  رکب  نع  حیرش 
رمع ثعبل 

نیباذکلا نم  ناک  ییحی  نب  ایرکز  ناف  لوالا  اما  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ناحصی  ناثیدح ال  ناذه  فنصملا  لاق 
ثیدحلا و كورتم  یئاسّنلا  لاق  ءیـشب و  سیل  دقاو  نب  هَّللا  دبع  ییحی  دمحا و  لاقف  یناثلا  اما  ثیدحلا و  عضی  ناک  يدع  نبا  لاق  رابکلا 
اب یطویـس  هک  تس  نیا  هعظفتـسم  عئانـص  هعنـشتسم و  عئادـب  هلمج  زا  هب و  جاجتحالا  لطبف  هفئاحـص  حرـشم  یلع  تبلقنا  ناـبح  نبا  لاـق 

هدـساف و تاهبـشب  ار  يزوجلا  نبا  قینا  قیقحت  نیا  هدـمآرب  شدـییات  ددـص  رد  روبتم  روز  روـجهم و  بذـک  نیا  نـالطب  حوـضو  فـصو 
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هتفگ هعونصم  یلآل  رد  هچنانچ  هدومن  بقعت  هدراب  تاملک 
یناسغلا میرم  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  رکب  یبأ  نع  رکب  نب  رشب  انث  راقولا  ییحی  نب  ایرکز  انث  دیدق  نب  نسحلا  نب  یلع  انث  يدع  نبا 
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انث یبلحلا  رصن  نب  نسحلا  نب  رمع  انث  لاق  رمع و  ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول  اعوفرم  حابر  نب  لالب  نع  ثراحلا  نب  فیـضغ  نع  ةرمـض  نع 

اعوفرم رماع  نب  ۀبقع  نع  ناعاه  نب  حرشم  نع  نب  ورمع  نب  رکب  نع  حیرش  نب  ةویح  انث  دقاو  نب  هَّللا  دبع  انث  ۀمثیخ  وبا  دعس  نب  بعـصم 
عیضب باّذک  ایرکز  ّحصی  رمع ال  مکیف  ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول 

دمحا نیعم و  نبا  هقثو  ینارحلا  ةداتق  وبا  وه  دقاو  نبا  تاقثلا و  یف  نابح  نبا  هرکذ  ایرکز  تلق  هب  جتحی  حرـشم ال  كورتم و  دـقاو  نبا  و 
لقعلا ةرجش  باتک  یف  ینزوزلا  سابعلا  وبا  لاق  ۀجام و  نبا  يذمرتلا و  دواد و  وبا  هل  يور  قودص  ۀقث  حرشم  امهریغ و  و 

نع دقاو  نب  هَّللا  دبع  انث ع  یطـساولا  لضفلا  نب  نیـسحلا  انث  یلمرلاب  فورعملا  ۀبتع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انث  ۀـقرلاب  نیـسحلا  نب  یلع  انث 
تثعبل ثعبا  مل  ول  رمعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یمرضحلا  ریبج  نب  هَّللا  دبع  نع  دعس  نب  دشار  نع  رمع و  نب  ناوفص 

انث نوراه  نب  یـسیع  نب  هَّللا  دـبع  انا  رافغلا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  انا  یبأ  اـنا  یملیدـلا  لاـق  ةریره  یبأ  رکب و  یبأ  ثیدـح  نم  درو  دـق  و 
رمع ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول  هعفر  ةریره  یبأ  نع  یناسارخلا  ةرسیم  نب  اطع  نع  حیجن  نب  قاحسا  انث  نارمح  نع  نمحرلا  دبع  نب  نیسحلا 

اباوص نوکی  یتح  هافرص  أطخا  اذاف  هناددسی  هناقفوی و  نیکلمب  رمع  هَّللا  دیا 
لثم زا  مالمل  بلاج  مالک  نیا  رودص  ملعا و  هَّللا  قیدصلا و  رکب  یبأ  نع  برکیدعم  نب  مادـقملا  نع  دعـس  نب  دـشار  هعبات  یملیدـلا  لاق 

وا يارطا  لیجبت و  انث و  حدـم و  رد  فصولا  قوف  اـم  هتخادـنا  ندرگ  رد  شتدـیقع  لاـمک  هدـالق  هینـس  تارـضح  هک  ماـقم  ـالاو  یطویس 
فیرحت و بکترم  لعتفم  ربخ  نیا  حدـقب  قلعتم  يزوجلا  نبا  مالک  لقن  رد  یطویـس  الوا  هک  اریز  تسبرغتـسم  دعبتـسم و  لاـمک  هتخادرپ 

نم ناک  ییحی  نب  اـیرکز  قح  رد  وا  هک  یتسناد  يزوجلا  نبا  تاـعوضوملا  باـتک  تراـبع  زا  اـفنآ  هچ  هدـیدرگ  اـجیب  طاقـسا  فذـح و 
زین هدروآ و  باذـک  فرـص  نآ  ياـجب  هکلب  هدرکن  لـقن  هنیعب  ار  يزوجلا  نبا  لوق  نیا  تراـبع  نیرد  یطویـس  هتفگ و  راـبکلا  نیباذـکلا 

ییحی دمحا و  مالک  نیا  الـصا  یطویـس  ءیـشب و  سیل  هک  هدرک  لقن  ییحی  دمحا و  زا  دقاو  نب  هَّللا  دبع  قح  رد  يزوجلا  نبا  هک  یتسناد 
بوسنم ییحی  دـمحاب و  دـقاو  نبا  قیثوت  دوخ  مالک  رد  هدـنیآ  یطویـس  هک  تس  نیا  نآ  أشنم  تسمیظع و  فیرحت  نیا  هدومنن و  لقن  ار 

لقن ناشیا  زا  دعب  ام  رد  هچنآ  درکیم  لقن  ءیـشب  یل  ترابعب  مه  نآ  ییحی و  دمحا و  زا  دـقاو  نبا  فیعـضت  ماقم  نیرد  رگا  سپ  هدومن 
تبلقنا هک  تسا  هدرک  لقن  نابح  نبا  زا  حرشم  قح  رد  يزوجلا  نبا  هک  یتفایرد  زین  دشیم و  حضاو  شناوه  طوقس و  رظن  لوا  رد  هدرک 

ياجب نآ  رما  لیلقت  فیفخت و  ظاحلب  یطویس  تسنیتم و  مکحتـسم و  یلیخ  رـسفم  حرج  نیا  هب و  جاجتحالا  لطبف  ۀفئاحـص  حرـشم  یلع 
رد يزوجلا  نبا  حدق  بقعت  ماقم  رد  هچنآ  ایناث  رظنلا و  لها  یلع  یفخت  یتلا ال  قئاقدلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  هدروآ  هب  جـتحی  حرـشم ال  نآ 

تاقث رد  ار  وا  نابح  نبا  هک  هدرک  اعّدا  راقولا  ییحی  نب  ایرکز  قح 
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دنـشابیم و ددـعتم  ایرکز  نیحداق  نیحراج و  وا  هلباقمب  هک  اریز  تسین  تافتلا  اـنتعا و  لـباق  دوش  هدرک  مه  میلـست  رگا  سپ  هدومن  رکذ 
نبا درکیم و  ثیدح  عضو  وا  هک  هتفگ  يدع  نبا  هدرمش و  رابک  نیباذک  زا  ار  وا  هر  زج  حلاص  دناهدش  نعاط  وا  رد  يدر  رایسب  تارابعب 

ییحی نب  ایرکز  هتفگ  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هچناـنچ  هدومن  بذـکلاب  مهتم  ار  وا  زین  یبهذ  دـناهدرک و  شفیعـضت  زین  وا  ریغ  سنوی و 
نم ناک  راقولا و  ایرکز  انث  حلاص  لاق  ةرزج  حلاص  هبذک  ثیدحلا  عضی  يدع  نبا  لاق  هدعب  نمف  بهو  نبا  نع  راقولا  ییحی  وبا  يرـصملا 
مایا رـصم  نع  حزن  ءاهقفلا  دابعلا  ءاحلـصلا  نم  ناک  لیق  ۀنـس و  نینامث  شاع  ۀـقلح  بحاص  اهیقف  ناک  سنوی  نبا  لاق  رابکلا و  نیباذـکلا 
دحا ناک  بهو و  نبا  نع  راقولا  ییحی  نب  ایرکز  هتفگ  ینغم  رد  یبهذ  زین  هریغ و  سنوی و  نبا  هفعـض  برغملا  سلبارط  یلا  نآرقلا  ۀنحم 
ایرکز زا  ار  حرج  حدق و  رمع  تلیضف  تابثا  دییات و  سوهب  ماقم  نیا  رد  یطویـس  هک  تس  نیا  بئاجع  هلمج  زا  بذکلاب و  همهتا  ءاهقفلا 
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حدق هدومناو و  حورجم  حودقم و  ار  ایرکز  یلآللا  لیذ  رد  یطویـس  دعب  نم  نکیل  دـیامرفیم  مامتها  وا  قوثو  راهظا  رد  دـیامنیم و  رود 
ایرکز تلق  هتفگ  رکاسع  نبا  زا  یثیدح  لقن  دعب  روکذم  باتک  زا  ءامدقلا  ءایبنالا و  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  لقن  دوخ  نایعا  رباکا  زا  وا 

یلیقعلا لاق  ثیدحلا و  اذـه  یف  أطخا  نابح  نبا  لاق  رابکلا و  نیباذـکلا  نم  ناک  ةرزج  حـلاص  لاق  ثیدـحلا و  عضی  يدـع  نبا  لاق  راقولا 
لحمـضم لطاب و  دوخ  هداج  رـسارس  هدافا  بسح  ایرکز  باب  رد  یطویـس  معز  نالطب  هَّللا  دمحب  سپ  الطاب  اثیدـح  بهو  نبا  نع  ثدـح 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  دمآرب 
نآ ییحی و  دمحا و  زا  دـقاو  نبا  حدـق  دوخ  ترابع  رد  يزوجلا  نبا  هکنیا  هب  تسدودرم  هتفگ  دـقاو  نبا  قیثوت  رد  یطویـس  هچنآ  اثلاث  و 

يزوجلا نبا  مالک  لقن  رد  فیرحت  هار  زا  یطویس  هدومن و  رکذ  وا  ندوب  ثیدحلا  كورتم  یئاسن  زا  هدرک و  لقن  ءیشب  سیل  هغیـصب  مه 
وا ندوب  كورتم  دقاو  نبا  قح  رد  ضحم  هکلب  هدومنن  بوسنم  واب  زین  ار  یئاسن  حدـق  هدرک و  طقاس  رـسکی  ار  ییحی  دـمحا و  حدـق  رکذ 

قیقحت فاـصنا و  زا  یطخ  یطویـس  رگا  تفگ  ناوـت  هچ  عیدـخت  ریزعت و  زج  ار  عینـش  عینـص  نـیا  هتخاـس و  لوـقنم  يدـحاب  تبـسن  ـالب 
نآ توبث  ای  نآ  باوج  رد  درکیمن و  طقاس  دوب  هدرک  لقن  يزوجلا  نبا  هک  دقاو  نبا  رد  ییحی  دمحا و  حدـق  هک  دوب  شمزال  تشادیم 

درکیم تباث  لیلدب  هدرک  لقن  دقاو  نبا  قیثوت  رد  هتـسناد  تباث  ییحی  دمحا و  زا  دوخ  هچنآ  درکیم و  لطاب  ناهرب  ییحی  دـمحا و  زا  ار 
شیپ فیرحت  هار  دوبن  رـسیم  وا  يارب  بلطم  نیا  نوچ  یلو  دیناسریم  قیقحت  هجردب  حدـق  رب  قیثوت  ناحجر  هتـسناد  تباث  ار  ود  ره  ای  و 

دوش و مه  تباـث  رگا  نیعم  نب  ییحی  دـمحا و  زا  دـقاو  نبا  قیثوت  هلمجلاـب  دومن  ریراـحن  نیدـقان  رییعت  بیناـت و  هضرع  ار  دوخ  تفرگ و 
نع ملاس  دوخ  لاـحب  هدومن  دـقاو  نبا  قح  رد  یئاـسن  هک  یحرج  دوب و  دـهاوخ  راـبتعا  زا  طـقاس  ناـشدوخ  حرج  اـب  نآ  ضراـعت  ببـسب 

متاح و وبا  هعرز و  وبا  حـیبص و  نب  لیعامـسا  نب  بوقعی  لثم  هینـس  رابک  مالعا  رگید  یئاسن  رب  هوالع  هک  فیکف  دوب  دـهاوخ  ضراـعملا 
یبرح هزرج و  حلاص  نابح و  نبا  زازب و  دعس و  نبا  یناجزوج و  يراخب و 
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هدرک و حرج  حدـق و  قشم  ریز  ار  دـقاو  نبا  زین  ینطقراد  یناهفـصا و  میعن  وبا  مکاح و  دـمحا  وبا  دواد و  وبا  يدـع و  نبا  ۀـبورع و  وبا  و 

لافتحا انتعا و  لباق  زگره  زگره  زین  دوش  تباث  مه  ییحی  دمحا و  زا  دـقاو  نبا  ضحم  قیثوت  رگا  نیحراج  همه  نیا  هلباقمب  هک  تسرهاظ 
اضیا لاق  هنع و  اوتکـس  يراخبلا  لاق  نیتئام  رـشع و  ۀنـس  تام  ینارحلا  ةداتق  وبا  دقاو  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسین و 
يور ءیـشب و  سیل  نیعم  نبا  نع  دمحا  نب  هَّللا  دبع  يور  هثیدـح و  بهذ  متاح  وبا  لاق  فیعـض و  ینطقرادـلا  ۀـعرز و  وبا  لاق  هوکرت و 

نبا نع  دّـمحم  نب  سابع  انث  اصوح  نبا  انث  يدـع  نبا  طلغلا  ریثک  ساب  هب  سیل  اضیا  لاـق  ءیـشب و  سیل  ییحی  نع  ساـبع  نع  یبالودـلا 
بذکی ناک  ینارحلا  ةداتق  ابا  نا  رکذ  حیبص  نب  لیعامـسا  نب  بوقعی  نا  یبال  تلق  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  ۀـقث و  ینارحلا  ةداتق  وبا  نیعم 

لاق ثیدحلا و  باحـصا  هبـشی  هتیأر  دـقل  قدـصلا و  يرحتی  ةداتق  وبا  ناک  هیلع  نولمحی  نارح  لها  ءالوه  لاق  ادـج و  هدـنع  کلذ  مظعف 
وبا مدـق  ریکب  نب  ییحی  لاق  كورتم و  یناجزوجلا  لاق  أطخا و  امبر  کسنلا و  لها  هبـشی  حـلاص  لجر  ساب  هب  اـم  رخآ  عضوم  یف  دـمحا 
هیلإ ثعب  هلزنم  یلا  بهذ  اّـملف  اـهنم  بتکف  ةزوج  رـشق  یف  ۀـفوص  عضو  دـق  فتک  یف  بتکی  وه  فوـص و  ۀـبج  هیلع  ثیللا و  یلع  ةداـتق 

جتحی نا  زوجی  الف  هرابخا  یف  ریکانملا  تعقوف  ناقتالا  نع  لفغف  ةریزجلا  داـبع  نم  ةداـتق  وبا  ناـک  ناـبح  نبا  لاـق  اـهدرف و  اراـنید  نیعبس 
نم ناک  أطخا و  اّمبر  ناک  هنا  ّالا  ۀقث  دمحا  نع  ینومیملا  لاق  هتفگ  دـقاو  نبا  همجرتب  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هربخب و 

تلقف ساب  هب  نکی  مل  لاق  هیف  نوملکتی  اموق  ّنا  هل  لیقف  داز  کلذ و  وحن  هیبا  نع  هَّللا  دبع  لاق  ءاکذ و  هل  ناک  كاسنلا و  هبشی  ریخلا  لها 
حیبص نب  لیعامسا  نب  بوقعی  نا  تلقف  ایکز  ناکف  وه  اما  طلتخا  هلعل  لاق  ۀسینا  یبأ  نب  ییحی  نایفس و  نیب  لصفی  نکی  مل  نولوقی  مهنا 
هنظا ثیدحلا و  باحصا  هبـشی  هتیار  دق  لاق  هیلع  ینثا  قدصلا و  يرحتی  ةداتق  وبا  ناک  لاق  ادج و  هدنع  کلذ  مظعف  بذکی  ناک  هنا  رکذ 

یبأ نبا  لاق  ۀـقث و  ییحی  نع  يرودـلا  لاق  ءیـشب و  سیل  نیعم  نب  ییحی  لاق  دـمحا و  نب  هَّللا  دـبع  لاق  طلتخاف  ربک  هلعل  سلدـی و  ناک 
بهذ ثیدحلا و  رکنم  هیف  اوملکت  لاقف  هنع  یبأ  تلأس  لاق و  هنع  ثدـحی  معن ال  لاق  ثیدـحلا  فیعـض  تلقف  هنع  ۀـعرز  ابا  تلاس  متاح 
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كورتم یناجزوجلا  لاـق  ۀـقثب و  سیل  ّیئاـسّنلا  لاـق  هنع و  اوتکـس  رخآ  عضوم  یف  لاـق  ثیدـحلا و  رکنم  هوکرت  يراـخبلا  لاـق  هثیدـح و 
ینارحلا ۀبورع  وبا  لاق  نیتئام و  عبس و  ۀنس 207  تام  يراخبلا  لاق  ثیدحلا 
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رازبلا لاق  كاذب و  ثیدحلا  یف  نکی  مل  ةدابع و  لضف و  ةداتق  یبال  ناک  دعس  نبا  لاق  تلق و  نیتئام  ةرشع و  ۀنـس  تام  ّهنا  انباحـصا  رکذ 
لفغف ةریزجلا  دابع  نم  ناک  نابح  نبا  لاق  باوصلا و  یلا  عجری  طلغی و ال  ناک  ۀـفینح و  یبأ  لوقب  اهقفتم  افیفع  ناک  ظفاحلاب و  نکی  مل 

یبرحلا لاق  نیهم و  فیعـض  ةرزج  حـلاص  لاق  هربخب و  جاجتحالا  زوجی  الف  هثیدـح  یف  ریکاـنملا  عقوف  مهوتلا  یلع  ثدـح  ناـقتالا و  نع 
نبا لاق  طلغیف و  هظفح  یلع  لکتی  ناک  ۀـبورع  وبا  لاق  فعـضلا و  دـیدش  نوکی  يذـّلا  یف  یبرحلا  اـهلوقی  ةراـبعلا  هذـه  هنم و  قثوا  هریغ 

هناسل نم  یتؤی  ناک  اّمنا  لاق  هنع و  انث  دمحا  هنوفعضی و  نارح  لها  دواد  وبا  لاق  یطخی و  امنا  بذکلا  دمعتی  نمم  يدنع  وه  سیل  يدع 
هوالع هک  یطویس  ياعدا  اما  تارکنم  جیرج  نبا  ماشه و  نع  يور  یناهبصالا  میعن  وبا  لاق  مئاقلاب و  سیل  هثیدح  دمحا  وبا  مکاحلا  لاق  و 
هتفاـی لاـجر  هرـضاح  بـتک  رد  نآ  زا  يرثا  تـسلیلد و  ـالب  يوـعد  درجم  سپ  دـناهدرک  دـقاو  نـبا  قـیثوت  زین  نارگید  ییحی  دـمحا و  رب 
رابحا نیطاسا  رگید  زا  ییحی  دمحا و  رب  هوالع  دقاو  نبا  حدق  یلب  دـنیامن  راهظا  دنـشاب  هتـشاد  نا  رب  یلیلد  یطویـس  يایلوا  رگا  دوشیمن 

نبا دوشیم  حـئال  حـضاو و  دـقاو  نبا  حدـق  زین  تارابع  رگید  زا  یتسناد و  بیذـهت  نازیم و  تراـبع  زا  هچناـنچ  تسققحم  تباـث و  هینس 
باتک رد  یبهذ  عجری و  الف  طلغی  ناک  ینارحلا  ةداتق  وبا  دقاو  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیکورتملا  افعـضلا و  باتک  رد  يزوجلا 

ینطقراّدلا و لاق  هثیدح و  بهذ  متاح  وبا  لاق  دهّزلا  ثیدـحلاب و  روهـشم  ینارحلا  ةداتق  وبا  دـقاو  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  ءافعـضلا  یف  ینغملا 
دقاو نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هوکرت و  يراخبلا  لاق  أطخا و  اّمبر  ساب و  هب  ام  لاـقف  دـمحا  اـما  فیعـض و  هریغ 

رشع و ۀنس  تام  ۀعـساتلا  نم  سلدی  ناک  طلتخا و  ربک و  هلعل  لاق  هیلع و  ینثی  دمحا  ناک  كورتم و  ناسارخ  نم  هلـصا  ةداتق  وبا  ینارحلا 
لاق اکوتهم  اعوضوم  اربخ  يور  ینارحلا  ةداتق  وبا  دقاو  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  هعیرشلا  هیزنت  رصتخم  رد  يدنس  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  ۀمحر  نیتئام و 
ددص رد  ماقم  نیا  رد  یطویس  هک  تس  نیا  هفرطتـسم  بئارغ  هلمج  زا  الفغم و  ناک  هثیدح و  یف  ّسد  يزوجلا  نبا  لاق  هتفآ و  وه  یبهّذلا 

یثیدح هدیـسر  وا  حرج  حدق و  رـس  رب  دوخ  یلآللا  لیذ  رد  رگم  هدیدرگ  عیملت  عیدخت و  لامک  بکترم  هدمآرب  دقاو  نب  هَّللا  دـبع  قیثوت 
داهجلا باتک  رد  هچنانچ  هتشارفا  وا  حیضفت  حیبقت و  مالعا  وا  ندوب  كورتم  حیرصتب  هتشاگنا  عوضوم  هدش  عقاو  شدنـس  رد  دقاو  نبا  هک 

دیعـس نب  دمحا  نب  نسحلا  انابنا  نارمع  نب  دمحم  نب  دمحا  انابنا  دّـمحم  نبا  یقابلا  دـبع  انابنا  یبأ  انابنا  یملیدـلا  هتفگ  روکذـم  باتک  زا 
اموی طبار  نم  هعفر  دیعـس  یبأ  نع  دقاو  نب  هَّللا  دبع  نع  قاحـسا  یبأ  نع  عیبرلا  نب  سیق  نع  رطم  نب  نامثع  نع  دیعـس  ینثدح  يواهرلا 

یف
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نوچ هلمجلاـب  دـقاو  نب  هَّللا  دـبع  اذـک  كورتـم و  رطم  نب  ناـمثع  ماـع  فلا  هَّللا  دـبع  لـجر  ّلـک  لـجر  فلا  ۀـقاتعک  هل  ناـک  هَّللا  لـیبس 
لعتفم ربخ  دنس  رد  وا  عوقو  تسققحتم و  تباث و  هینس  نیققحم  دزن  دقاو  نیا  تیحودقم 

رمع ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول 
نبا هجوب  هک  یثیداحا  نمـض  رد  دـقاو  نبا  همجرت  رد  زین  یبهذ  ار  ربخ  نیا  ببـس  نیمهب  هدـش  نآ  تینوهوم  تینوعطم و  تیاهن  بجوم 

هتفگ دقاو  نبا  همجرت  لیذ  رد  نازیم  رد  هچنانچ  هدومن  رکذ  هدش  نوعطم  دقاو 
یّلص هَّللا  لوسر  لاق  رماع  نب  ۀبقع  نع  حرشم  نع  ورمع  نب  رکب  نع  حیرش  نب  ةویح  انث  دقاو  نب  هَّللا  دبع  انث  دیعس  نب  بعـصم  ۀمثیخ  وبا 

رمع مکیف  ثعبل  مکیف  ثعبا  مل  ول  ملس  هیلع و  هَّللا 
مالعا و رباکا  تادافا  بسح  حرـشم  حرج  حدـق و  اقباس  هک  اریز  تسلحمـضم  لطاب و  هدییارـس  حرـشم  قیثوت  رد  یطویـس  هچنآ  اـعبار  و 
رد هک  تسین  ناقیا  لها  زا  يدـحا  راک  نا  دـعب  یتسناد و  لیمکت  لیـصفتب و  يزوجلا  نبا  نابح و  نبا  یلیقع و  لثم  هینـس  ماظع  نیدـقنم 
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نیا دییات  ضرعم  رد  یطویس  هچنآ  اسماخ  راکنا و  هقث  لداع و  ار  وا  هک  نیزا  الـضف  درآ  یبیر  کش و  مالـسا  لصا  زا  وا  قورم  جورخ و 
ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِملَک  لثم  قادصم  هک  راهنم  بذک 

هغیـصب بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  زا  ار  عینـش  يارتفا  نیا  ینزوز  سابعلا  وبا  لقعلا  ةرجـش  باتک  زا  هدـمآرب  تس 
تفلاخم اب  ار  لقع  تمداصم  باکترا  هدیرب  تلالض  هشیت  هب  ار  دوخ  لقع  هرجش  ۀقیقحلا  یف  سپ  هدرک  لقن  باطخلا  نب  رمع  اب  باطخ 

تاحیرصت بسح  وا  حرج  حدق و  تیاهن  یلاعت  هَّللا  دمحب  بیرقنع  هدش و  عقاو  دقاو  نبا  زین  لطاب  صرخت  نیا  دنس  رد  هچ  هدیزگرب  لقن 
نا رب  هوالع  دیعب و  ناعمالا  نع  وه  نم  الا  دییاتل  لحم  یف  هثیدحب  جـتحی  الف  یتسناد  دانـسا  نتم و  هذـباهج  مخافا  داقن و  مظاعا  تادافا  و 

دنـشابیم هینـس  نیرهاـم  ياـملع  هلجا  زا  ود  ره  هک  مزح  نبا  ینطقراد و  ار  وا  هدـش و  عـقاو  یـصمح  دعـس  نب  دـشار  ینزوز  دنـس  نیرد 
هفعض اذک  هفعض و  ینطقرادلا  نا  مکاحلا  رکذ  هتفگ و  دشار  همجرتب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هچنانچ  دناهدومن  فیعضت 
برح رد  دشار  ریغ  دـشار  هک  دـش  رهاظ  تفگـش و  رگید  لگ  ترابع  نیزا  ۀـیواعم و  عم  نیفـص  دهـش  هنا  يراخبلا  رکذ  دـق  مزح و  نبا 

نم مالـسلا  فالآ  هیلع  راتخم  لوسر  سفن  اب  راکیپ  گنج و  بصن  ببـسب  رانلا و  یلا  هیعاد  هک  هیغاب  هئف  هرمز  رد  هیغاط  هیواعم  اب  نیفص 
بتک و عبتتم  رب  تسوا و  كاله  لالـض و  رب  حئال  ناهرب  حضاو و  لیلد  نیا  تشاد و  كالـسنا  دوب  رانلا  راعلا و  نیب  هعماج  رافغلا  زیزعلا 
تقامح و تیاهنب  فورعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  توادع  تدشب  مایالا  میدق  رد  صمح  لها  هک  تسراکـشآ  حضاو و  رافـسا 

باتک رد  يدادغبلا  یمورلا  يومحلا  هَّللا  دبع  نب  توقای  هَّللا  دبع  وبا  دندوب  فوصوم  تعاقر 
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نا لثملا  مهتقامحب  برـضی  یتح  لقعلا  نادـسفی  ناذـللا  اهتبرت  اهئاوه و  داسف  صمح  رما  نم  هتلمات  ام  بیجع  نم  هتفگ و  نادـلبلا  مجعم 
بورحلا و کلت  تضقنا  اّملف  هبرح  یف  اّدج  هیلع و  اضیرحت  مهرثکا  صمح و  لها  ناک  ۀیواعم  عم  نیفـصب  ضر  یلع ع  یلع  ساّنلا  دشا 

فلسلا نوبـسی  نیّذلا  ۀیمامالا  مهلـصا  ۀیریـصنلا و  بهذم  يار  نمم  اریثک  اهلها  یف  ّنا  یتح  ۀعیـشلا  ةالغ  نم  اوراص  نامّزلا  کلذ  یـضم 
تاماقم حرـش  رد  يزرطملا  دیـسلا  دـبع  نب  رـصان  حـتفلا  وبا  باوّصلا و  یلع  هیف  اوناک  نامز  مهل  سیلف  اریخا  الوا و  لالـضلا  اومزتلا  دـقف 
قمحالا نع  اوربعی  نا  اودارأ  اذإ  نییدادغبلا  نا  یتح  ۀـعامجلا  قافتاب  ۀـعاقرلاب  نوفوصوم  اهلها  ماشلا و  دانجا  دـحا  صمح  هتفگ  يریرح 

صمح لها  نم  دـحاو  لاق  لاق  هباتک  یف  ۀـلودلا  بارجب  فورعملا  يرجنـسلا  سابعلا  وبا  هدروآ  ام  اـهنم  ةریثک  مهرداون  یـصمح و  اولاـق 
نب یلع  قورافلا و  نب  نامثع  قیدـصلا و  نب  رمع  نافع و  نب  رکب  یبأ  بح  لاق  ۀنـسلا  ام  لاقف و  ۀـّنجلا  لخدـت  یّتح  ۀنـسلاب  کیلع  رخآل 

بتاک شرعلا و  ۀلمج  نم  ادباع  الجر  هیلع  هَّللا  یلص  ناک  لاق  بلاط  یبأ  نب  ۀیواعم  نم  هبحاص و  لاق  بلاط  یبأ  نب  ۀیواعم  نایفس و  یبأ 
ضعب یلا  مهـضعب  ءاج  ّهنا  باتکلا  اذه  یف  یب  رم  ام  اذه  نم  بیرق  ۀمطاف و  ةدـج  ۀـشئاع  هتنبا  یلع  یبنلا  نتخ  یحولا و  لاخ  نینمؤملا و 

یبأ نب  یلع ع  متـشی  يرورح  ّیعدتبم  یمهج  ّیهبـشم  ّيربجم  ّیبصان  یـضفار  اذه  نا  یـضاقلا  هَّللا  زعا  لاقف  لجر  بیبلتب  اذـخا  ةاضقلا 
برعلا باسناب  کملع  مأ  بهاذملاب  کتفرعم  دحا  ءیش  يأ  يردا  ام  یضاقلا  لاقف  نافع  نب  رکب  ابأ  ۀفاحق و  یبأ  نب  رمع  بحی  بلاط و 

ماعطلل و مضها  ّهناف  رسیالا  هقـش  یلع  هعجـضا  رافحلل  لاق  ّتیملا  نفد  اودارأ  املف  فسلفتی  یـضاقلا  ناک  نبا و  مهیـضاقل  تام  هنا  اهنم  و 
رخآلا لاقف  ةرانملا  هذه  اونب  نیّذلا  کئلوا  لوطا  ناک  ام  صمح  لها  نم  هعم  ناک  لجرل  لاقف  دجسملا  ةرانم  یلا  مهنم  لجر  رظن  هنا  اهنم 

لاقف بیبط  یلا  یصمح  ءاج  اهووس و  مث  ضرالا  یلع  اهونب  امنا  ةرانملا  هذه  لوط  یلع  دحا  ضرالا  یف  نوکی  يرت  کلهجا  ام  تکـسا 
بهذف و معن  لاقف  اهلوب  ینعت  کلعل  لاقف  هیف  رظنأل  یلإ  اهءام  لمحا  بیبطلا  لاقف  اهنطب  قوف  وا  اهنطب  طسو  وا  اهفوج  تکشت  یتأرما  نا 

نم رهش  اودعت  نا  نم  رثکا  یه  کلذ و  نم  عسوا  اهلیلحا  كادف  تلعج  لاقف  ةروراق  یف  هب  تئج  الا  بیبطلا  لاقف  تسطلا  یف  ءاملاب  ءاج 
یف لثملا  برـضی  صمح  لهاب  یهیدجنفلا  لاق  هتفگ و  يریرح  تاماقم  حرـش  رد  یـشیرشلا  نموملا  دبع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  درت و  نا 

لجرب اذاف  هیهتـشا  ام  ضعب  هب  يرتشال  مهرد  یمف  یف  اـهتلخد و  لاـق  هنا  مهـضعب  نع  یکح  ۀکحـضم  تاـیاکح  مهیلإ  بسنت  ۀـقامحلا و 
یسرک و یلع  سلاج  عماجلا  بابب 
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هدنع هیف و  أرقی  فحصم  هرجح  یف  فیسب و  دلقت  دق  لیوارس و  الب  ۀبولقم  ةورف  سبل  دق  ةوسنلق و  یلع  اهب  کنحتم  وه  ۀمامع  هسار  یلع 
ماما انا  لاق  تنا  نم  تلق و  ادعاق  ینارت  اما  یمعا  تنا  وا  یل  لاقف  اولص  موقلا  يرت  هل أ  تلق  هیلع و  تملسف  هدوقمب  هکـسمی  ضبار  بلک 

نب نامثع  يریراوقلا و  رمع  یقیدانـصلا و  رکب  ابأ  متـشی  لاوطلا و  عبـسلا  أرقی  قیدنز  لجر  لخد  لاق  ۀیلحلا  هذه  ام  تلق  دلاخ  وبا  عماجلا 
نسحلا اهدلوتـساف  فسوی  نب  جاجحلا  نمز  یف  ۀشئاع  هتنبا  ّیبنلا  هجوز  شرعلا و  ۀلمج  نم  وه  يّذلا  ناسغ  یبأ  نب  ۀیواعم  نایفـس و  یبأ 

مسب لاق  هنم  ائیش  أرقاف  تلق  معن  لاق  نآرقلا  ظفحنا  تلق  رثکا  کیلع  یفخ  ام  لاقف و  باسنالا  ۀلاقملاب و  کفرعا  ام  تلقف  نیسحلا ع  ع و 
َیَُنب  ای  ُهُظِعَی  َوُه  َو  ِِهْنبِال  ُنامُْقل  َلاق  ْذِإ  َو  میحرلا ؟؟؟ نمحرلا  هللا 

ًاْدیَک ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُصْقَت  ال 
؟؟؟ ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  ًاْدیَک  ُدیِکَأ  َو 

ینولصواف بستحملا  یلا  هولمحا  لاق  ینوسبکف و  سانلاب  حاصف  هقنع  یف  کنحتلا  یقب  هتمامع و  تعقو  ۀعفص  اهب  هتعفص  يدی و  تعفرف 
اذـه تلق  کسفن  تکلها  نیکـسم  ای  لاق  عماجلا  ماما  عفـص  اولاق  اذـه  لعف  ام  لاقف  لیوارـس  الب  ۀـعاّرد  سبل  دـق  فاح  رـساح  لجر  یلا 
ۀعفـص بستحملا  تعفـص  يدی و  تعفرف  مهرد  فصن  عفدت  وا  کیدی  عطق  وا  کینیع  لمـس  کیلإ  ّبحا  امیا  لاق  هیلع  اربصف  هَّللا  مکح 

لها مهنـال  ءارعـشلا  ضعب  مهیف  لاـق  کـمامال و  مهرد  فصن  کـل و  مهرد  فصن  ذـخ  يدیـس  اـی  تلقف  یمف  نم  مهردـلا  تجرخا  مث 
مهیف ناک  تایبا و  ۀثالث  الا  رصم  نم  اهیف  نکی  مل  نمیلا و  لها  میدقلا  یف  اهلزن  و  ساّنلا * یف  نیدودعم  ریغ  مئاهب  مهل * لوقع  صمح ال 

لاقف  هولزع  اوبضغف و  رصم  نم  ماما 
اولالت ّیبنلا  یلع  ةولصلا  اوعمس  مهوجهی  ّنجلا  کید  مهیف 

مهماما  ةولصلا  یلع  رمتسا  مث  اولاق ال ال  اعیش و  اوقرفتف 
اهراع نم  اوعقوت  صمح  لها  ای  الاجر  لاجرلا  یمر  اوبّرختف و 

املاط اهوجو  مکهوجو  تهاش  الابو  مکلکب و  لحی  ایزخ 
يزملل و لامکلا  بیذـهت  یف  هتمجرت  ظحال  نم  یلع  یفخی  اـمک ال  تسیـصمح  زین  دعـس  نب  دـشرا  ـالاح و  تءاـس  اهـسطاعم و  تمغر 

بذـک حیـضف و  روز  نیا  وا  ندرک  تیاور  سپ  لاـجرلا  بتک  نم  کـلذ  ریغ  هل و  بـیرقتلا  ینالقـسعلا و  رجح  نبـال  بیذـهتلا  بیذـهت 
رابخا هک  تس  نیا  تسبرغتسم  دعبتـسم و  هچنآ  نکیل  تسین  دعبتـسم  وا  تعاقر  تیبصانب و  رظن  باطخلا  نبا  اب  باطخ  هغیـصب  ار  حیرص 

رد ار  نآ  یطویـس  لثم  دـیاهدرک و  دراو  لقعلا  ةرجـش  باتک  رد  لـالتخا  رپ  نیلفغم  لاذـنا و  بصاون  نینچ  هعونـصم  رامـسا  هعوضوم و 
عالجلا ۀقامحلا و  یف  كابتلالا  ۀعاقرلا و  ۀقافصلا و  یف  كامهنالا  ّالا  اذه  له  دیامن  رکذ  دییشت  دییات و  ضرعم 

تنس لهأ  تیاور  هلمج  رابتعا  بابرد  هفحت  بحاص  مالک  باوج 

تابثا رب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  لایقا  قح  لها  لالدتـسا  هک  دیدرگ  حـئال  حـضاو و  روهظ  حاضتا و  لامکب  ناهربلا  رهاب  نایب  نیزا  هلمجلاب 
تماقتـسا و تیاـهن  رد  ماـصخ  مازلا  تیکبت و  هار  زا  مه  مارم و  دوـصقم و  قـیقحت  هار  زا  مه  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  تماـما 

ثیدحب ثبـشت  کسمت و  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدح  لوبق  زا  فاستعالا  فیلح  بطاخم  فارـصنا  لوکن و  فارحنا و  لودـع و  تسدادـس و 
عوضوم

رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  الا و  يردص  یف  ائیش  هَّللا  ّبص  ام 
لطاب ربخو 

رمع ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول 
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رانـشلا ۀحـضاو  راوعلا  ۀیداب  بیذاکا  نیا  لاثماب  جاجوعالا  نیب  بطاخم  جادخ  جاجتحا  تسداسف و  نالطب و  لامک  رد  دشاب  هک  جهن  رهب 
تنایخ و هدـید و  ار  وا  تاریـصقت  هدرک و  فرطرب  يرکون  زا  ار  دوخ  رکون  یـصخش  هک  دـنامیم  نادـب  لیبن  بطاخم  دوخ  لـیثمت  رباـنب 

نم تسین  يراـک  رـس و  نم  اـب  ار  رکون  نـالف  هک  دـنادرگ  رهـش  رد  يداـنم  هدروآرب  دوخ  هناـخ  زا  هدومن  مولعم  ار  وا  غورد  یناـمیایب و 
یـصخش دنام و  دـیاب  رادربخ  شتلاح  زا  دـشابیم  وگغورد  نامیایب و  نئاخ و  یلیخ  وا  مرادـن و  وا  تالماعم  هدـهع  متـسین و  وا  رادهمذ 

هتفگ قفاوم  دزاس و  دوخ  هیلع  دمتعم  ار  وگغورد  مارحکمن  نئاخ  رکون  نآ  هتسناد  ار  بتارم  همه  نیا  صخـش  نیمه  باقعا  زا  حولهداس 
هلماعم رز  دیامن و  دئاع  درادن  يراک  رس و  نئاخ  رداغ  مثآ  بذاک  نیا  اب  الـصا  هک  ریغ  صخـش  يوسب  لصایب  تابلاطم  ضعب  راکم  نیا 
هیبشت یقیقح و  لیثمت  دوب و  دهاوخ  تهافس  هبترم  لامک  رد  القع  دزن  حول  هداس  نیا  دهن  زاغآ  نتساوخرد  ریغ  صخـش  نا  زا  تقیقحیب 

فیرش و ثیدح  نیا  لوبق  زا  دودل  دونع و  بطاخم  دودص  ضارعا و  دوحج و  راکنا و  ملعلا و  ۀنیدم  ثیدحب  قح  لها  جاجتحا  یقیقحت 
هعشب تفاخس  خلا و  هَّللا  بص  ام  هدراب  تفارخب  ثبشت  کسمت و 

خلا یبن  يدعب  ناک  ول 
یناطلس ناعذالا  بجاو  نامرف  شیوخ  يوعد  تابثا  يارب  دشاب و  هتشاد  عازن  يرما  رد  یصخش  هک  تس  نیا 

745 ص : ج14 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدیدع لوقن  دوخ  مصخ  ناسل  عطق  ماحفا و  تاکسا و  رهب  دریگ و  دنس  دشاب  رودصلا  یعطق  رتاوتم و  هکلب  ضیفتسم  عئاش و  رایسب  هک  ار 

رودص تحـصب  نعذم  فرتعم و  دوخ  مصخ  هک  دیامن  تباث  هرثاکتم  هقح  تاداهـشب  دنک و  شیپ  هتفرگ  مصخ  نآ  دوخ  طخب  نامرف  نآ 
ره دریگ و  شیپ  نامرف  نا  راکنا  الوا  یئایحیب  هار  زا  قباس  صخش  يوعد  باوجب  رگید  صخـش  نآ  دشابیم و  ناشیلاع  نامرف  نیا  ذافن  و 

راـسخ تبیخب و  زین  باـب  نیرد  هاـگ  ره  دـنک و  مـالک  دوـخ  مصخ  ياعدـم  رب  نآ  تلـالد  رد  تسین  ینتفر  شیپ  رما  نیا  هک  دـنیبب  هاـگ 
لاعتفا و رب  لداع  دـهاش  دوخ  نآ  هلمهم  نیماضم  هکیکر و  تارابع  هک  دروآرب  دوخ  طخب  یلعج  ياهدنـس  ودـکی  راـچان  ددرگ  راـنکمه 

نیا اب  دنهدب و  مه  شندوب  روز  بذک و  تداهـش  دنـشاب  شدوخ  لوبقم  ملـسم و  هک  لودـع  دوهـش  نآ  رب  هوالع  دـشاب و  هدوب  نا  ریوزت 
تسربتعم نم  طخ  رگا  هک  دیآ  رسب  باب  نیرد  دنک و  لوبق  اریو  یلعج  ياهدنس  نیا  هک  دهاوخب  لوا  صخـش  زا  رگید  صخـش  نیا  همه 

نینچ نیا  هک  اقح  موشیمن  جوجحم  دوخ  تسد  هتـشون  دنـس  کیب  هک  دومن  دیابن  نم  تیجوجحم  دصق  الا  درک و  دـیاب  رابتعا  اج  ره  رد 
چیه رد  دوب و  دهاوخ  تعالج  تعاقر و  تقافص و  تقامح و  تهالب و  تهافـس و  هبترم  لامک  رد  املع  طاسق  القع و  هلمج  دزن  صخش 

تعاظف تعانـش و  تعاشب و  تجامـس و  تکاـکر و  تفاخـس و  ياـهتنم  رد  هک  وا  دوکنم  دوصقم  بولقم و  بولطم  رـصع  چـیه  تقو و 
کنوتای یلاعت و ال  هلوق  قدص  حضو  دقف  اریسی  ناک  ول  یفاشلا و  نایبلا  اذه  یف  لماتلاب  کیلع  دومن و  دهاوخن  روهظ  يور  تسا  هدیسر 

ۀماما یف  راونالا  تاقبع  باتک  تادـلجم  نم  ملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  دـلجم  نم  لوالا  ءزجلا  ّمت  دـق  ریـسفت  نسحا  ّقحلاب و  كانئج  الا  لثمب 
يدیـس و ۀـمامالا و  باب  یف  ثیدـحلا  اذـه  نع  باوجلا  یف  ۀـفحتلا  بحاص  هب  هوفت  ام  یلع  مالکلا  ّمت  ءزجلا  اذـه  مامتب  راـهطالا و  ۀّـمئا 

اناوعد رخآ  بابلا و  اذه  یف  ۀنّـسلا  لها  ءاملع  نم  ۀفحتلا  بحاص  ریغ  هب  یتا  ام  یلع  مالکلا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دلجملا  اذه  نم  رخآلا  ءزجلا 
هَّللا هرشح  نیسح  بلک  یصاعلا  دیب  باطتسملا  باتکلا  اذه  ّمت  نیمرکالا  هلا  دّمحم و  اندّیـس  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نا 
ّبر هَّللا  هسرح  نیـسح  رفظم  دیـسلا  اـنالوم  لـمکالا  دنـسلا  لـجالا و  دیـسلا  ءاـنتعاب  راونـالا  عبطم  عبطم  یف  نیفطـصملا  هلآ  دـمحم و  عم 

نیولملا قراوط  نع  نیقرشملا 

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 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 577 

http://www.ghadirestan.com


. 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 
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 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 578 

http://www.ghadirestan.com


: 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 

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 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 581زکرم  هحفص 579 

http://www.ghadirestan.com


. 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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