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مهدزناش 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 »

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 21 

http://www.ghadirestan.com


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

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

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

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

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

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

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

ندرک ّدر  هویش  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ةدحاو ۀنیط  نم 
مازتلا فلاخم  دراوم  رکذ  ه :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنکیم ضقن  هدش  دراو 

تاقبع فلتخم  داعبا 

یملع دعب  - 1

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

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

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

یعامتجا دعب  - 2

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

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

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

ینید دعب  - 3

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

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

صالخا دعب  - 4

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

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

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

ادتقا دعب  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاقبع تاظیرقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

مهدزناش دلج 

هیبشت ثیدح 

همدقم

سّدقملا لیدع  ّدن و  ۀـضراعم  نع  ئربلا  لیطعّتلا  صقّنلا و  نع  هّزنملا  لیثمتلا  هیبشّتلا و  نع  یلاعتملا  هّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
نع سالبالا  باحـصا  سایکالا و  نم  ّلک  مهفف  لـیلّحتلا  بیکرتلا و  نع  مظاـعتملا  دمّـصلا  درفلا  دـحاولا  لـیلعتلا  قاـیتفالا و  بئاوش  نع 

هعنـص لمکا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لیلد و  ثودـحلا  تامـس  نع  هّولع  هدوجو و  بوجو  یلع  تازئاجلا  ناـکما  لـیلک و  هتاذ  هنک  كاردا 
لیلع لک  ءاد  مهتایادهب  نیفاّشلا  نیموصعملا  هئایلوا  لیزج و  لضف  ّلکب  نیصوصخملا  هئایفصا  یلا  رظنیلف  لیلجلا  هعادبا  لضفا  لیمجلا و 
دبعلا لوقیف  دـعب  لیجبت و  ّلکل  نیزئاـحلا  هلآ  هیجولا و  هّیفـص  هیبّنلا و  هّیبن  یلع  هَّللا  یّلـص  لـیلغ و  ّلـک  ۀـّلغ  مهتاداـشرا  ریمنب  نیورملا  و 

ّیمقلا ئطاخلا  لیلّذلا  رصاقلا 
3 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم سداّسلا  دّلجملا  وه  اذه  ّنا  لیوسّتلا  هیومّتلا و  رورـش  نع  هَّللا  هناص  يروباسیّنلا  یلق  دّـمحم  دّیـسلا  ۀـماّلعلا  نب  نیـسح  دـماح  لیئّـضلا 
ةدمع مهثّدـحم  راخفلا و  ّینـسلا  ۀّینّـسلا  ۀـماّلع  يدـبا  ام  ضقنل  ّینبملا  راهطالا  ۀّـمئألا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  باتک  نم  یناثلا  جـهنملا 

راصمالا عاقبلا و  ۀعزان  یف  هلبن  رئاسلا  راطقالا  عاقصالا و  ۀعـساش  یف  هلـضف  روهـشملا  یلهد  لیزن  هَّللا  ّیلو  نب  زیزعلا  دبع  يولوملا  رابکلا 
ۀحئاّللا كوکّـشلا  راکفالا و  ءاکذ  مالحالا و  ءاکز  بابرا  دـنع  طوقّـسلا  ۀحـضاولا  سواـسولا  رارق و  نم  اـهل  اـم  یتلا  ۀـّثتجملا  هبّـشلا  نم 

یّتلا ۀمامالا  باب  یف  ةروکذملا  رشع  ینثالا  ثیداحالا  نم  سداسلا  ثیدحلا  باوج  یف  راصبالا  ذفاون  ماهفالا و  بقاوث  یلوا  يدل  طوبهلا 
هب و مهمه  هقّوز و  همنمن و  امل  باهتنالاب  ۀعونـصملا  راظنالا  ماهـسب  ۀبوقثملا  ۀفّحتلا  باتک  یف  ۀماقتـسالا  نع  ۀـبکان  تاملکب  اهنع  باجا 

رـصالا ءابعاب  علطـضملا  رـسالا  یناوتملا  رـصهلاب  ّیجحلا  رـصن  رونلا  قحلا و  نع  روفّنلا  لاتغملا  روثعلا و  لاتحملا  روخفلا و  لاـتخملا  هّقفت 
رجزلل ۀـبقعملا  رجبلا  رجعلا و  بئارغ  نع  حـصفملا  رکّنلا  رکّـسلا و  عئادـب  یلع  مجهتملا  رجهلا  ءاـثعو  یف  محتقملا  رزوـلا  ءاوـالل  لـماحلا 

راثالا و حاحـصل  راکنالا  دودّـصلاب و  رتهتـسملا  علوملا  رجهلاب  ّيرحلا  نیقیلا  نع  یبـالا  یباـخلا  یباـکلا  نیّدـلا و  ءاـنال  ّباـکلا  یلباـکلا 
باتک یف  رابخالا  قداوص 

4 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راثکملا قهیفتملا  قّدشتملا  قلذحتملا و  قیطنملا  اذه  نم  لاحتنالا  ةراغالا و  رودص  دـعب  ولـص  راتتـسالا و  بجح  یف  ناک  يذـّلا  عقاوصلا 

ّضغلا و ثروی  امع  زارتحالا  زایحنالل و  قیفّوتلا  ّیلو  هَّللا  راذتعالا و  ّزع  عیدختلا و  رتس  قرخنا  عیملتلا و  ردخ  کتهناف  راهتـشالا  ۀـیاغ  یف 
ءافتقا لبحب  کسمتلا  یلع  تابثلا  یف  ۀناعتـسالا  هنم  رانـشلا و  راوعلاب و  ماّستالا  بجوی  امع  یحللا  ّبنجتلا و  عازیاب  دّدسملا  وه  راغّـصلا و 

راهّنلا جّلبت  لیّللا و  قسغ  ام  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  راهطالا  نیموصعملا 

ثیدح دنس  لوا : تمسق 
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هراشا

دننکیم تیاور  هیماما  ار  نآ  هک  تسیثیدح  مشش  ثیدح  ریرّحنلا  ثّدحملا  لاق 
یف یـسیع  یلا  هشطب و  یف  یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  ّهنا  اـعوفرم 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع 
يواسملا دوخ و  ریغ  زا  دـنالضفا  ایبنا  دـش و  مولعم  ناشیا  تافـص  رد  ءایبنا  اب  ریما  ترـضح  تاواسم  ثیدـح  نیزا  هکنآ  کّـسمت  قیرط 

رب مدق  ات  رـس  زا  نآ  تامدقم  کّسمت و  نیا  يدابم  داسف  هریغ و  نود  ۀمامالل  نّیعتم  لضفالا  هریغ و  نم  لضفا  یلع  ناکف  لضفا  لضفالل 
هب یهاگ  ار  نآ  تیاور  هدومن و  دراو  دوخ  بتک  رد  یلح  رّهطم  نبا  تسین  تنس  لها  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  لّوا  تسرهاظ  دنمـشناد  ره 

رسیم ّتنـس  لها  نداد  مازلا  ناتهب  ارتفاب و  تسین  دوجوم  يرثا  نا  زا  ود  ره  فیناصت  رد  هکنآ  لاح  هدرک  تبـسن  يوغب  هب  یهاگ  یقهیب و 
یباتک رد  ثیدح  نف  همئا  یضعب  هک  ار  یثیدح  هک  تستنس  لها  هررقم  هدعاق  دیآیمن و 

5 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدـح نآ  تّحـصب  حاحـص و  باحـصا  هـّیقب  ملـسم و  يراـخب و  لـثم  دنـشاب  هدرکن  مازتـلا  ار  باـتکلا  یف  اـم  تّحـص  دـننک و  تـیاور 

لها نیثدحم  زا  ياهعامج  هک  اریز  تسین  جاجتحا  لباق  دشاب  هدرکن  حیرـصت  تاقث  نیثدـحم  زا  وا  ریغ  ای  باتک  نآ  بحاص  صوصخلاب 
طوبـضم نیمدقتم  ار  ناسح  حاحـص و  ثیداحا  هک  دندید  نوچ  رکاسع  نبا  بیطخ و  یملید و  لثم  دندش  ادـیپ  رخاتم  هقبط  رد  هک  ّتنس 

ضایب قیرطب  ات  نوتملا  دـیناسالا و  ۀـبولقم  هعوضوم و  هفیعـض و  ثیداحا  عمجب  دـندش  لئام  هدـنامن  اهنا  رد  یعـس  ياج  دـناهتفر و  هدرک 
نیا ار  اهنا  دوخ  رمع  یهاتوک  تصرف و  تلق  ببـسب  دـنزاس  زاتمم  اهریغل  ناسح  زا  ار  تاعوضوم  دـنیامن و  یناث  رظن  هدروآ  مهارف  اجکی 

ناسح يواخـس  تخاس و  ادج  ار  تاعوضوم  يزوجلا  نبا  دندرک  زایتما  دـندش  ادـیپ  رتدـعب  ناشیزا  هک  نیرخاتم  اّما  دـشن  ماجنارـس  مهم 
دوخ بتک  تامدقم  رد  ناگدننک  عمج  نا  دوخ  تخادرپ و  روثنم  ّرد  ریـسفت  رد  یطویـس  تشون و  هدح  یلع  هنـسح  دصاقم  رد  ار  اهریغل 

اور هنوگچ  ثیدح  نآب  جاجتحا  میشاب  هتفایرد  اهنآ  نیفّنصم  حیرـصتب  هک  بتک  نآ  لاحب  ملع  دوجو  اب  دناهتفگ  فاگـشاو  ار  ضرغ  نیا 
نیمهب تسا  هدرک  تیاور  هعیـش  ثیداحا  یـضر  ردارب  یـضترم  فیرـش  زا  بیطخ  هک  هدرک  لقن  لوصـالا  عماـج  بحاـص  اذـهل  دـشاب و 

هک تسین  مه  مسق  نا  زا  دوخ  ثیدح  نیا  هلمجلاب  هن  ای  دنراد  یلصا  هک  دیامن  ثحب  دنک و  رظن  اهنآ  رد  فیلات  عمج و  زا  دعب  هک  ضرغ 
اب ار  ریما  تافـص  ضعب  تسا  هیبشت  ضحم  مالک  نیا  هکنآ  مود  فیعـض  قیرطب  ول  دـشاب و  دوجوم  ّتنـس  لها  یباتک  زا  یباـتک  چـیه  رد 

دیآیم زین  بولـسا  نیاب  وحن  لثم و  ّنأک و  فاک و  لثم  دوشیم  هیبشت  هفراـعتم  ةاداـب  هچناـنچ  هیبشت  نیروکذـم و  ءاـیبنا  تافـص  یـضعب 
ملع رد  هچنانچ 

6 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوبجعت هک ال  ار  روهشم  رعـش  اذهل  تسلخاد و  هیبشت  رد  زین  نالف  هجو  یلا  رظنیلف  ردبلا  ۀلیل  رمقلا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  هک  تسررقم  نایب 

رمق تلبقتـسا  اعبرا و  یلایل  تراف  ۀلیل  یف  اهفلخ  نم  بئاوذ  ثلث  ترـشن  ار  یّبنتم  تیب  ود  نیا  رمقلا و  یلع  هرارزأ  ّرز  دـق  هتلالغ  یلب  نم 
هیبشت رب  وا  يانبم  هک  دوب  دهاوخ  هراعتسا  میرذگرد  همه  نیزا  رگا  دناهتخاس و  هیبشت  لخاد  اعم  تقو  یف  نیرمقلا  ینثراف  اههجوب  ءامسلا 
نحـص كاخ  هک  تسروهـشم  جـئار و  راعـشا  رد  تستهافـس و  لاـمک  ندـیمهف  هب  هّبـشم  اـب  هّبـشم  تاواـسم  هراعتـسا  هیبشت و  زا  تسا و 

اقراب يرا  رعاشلا  لاق  دنمهفیم  هن  تاواسم  سکچیه  دنهدیم و  هیبشت  توقای  دیراورمب و  ار  اجنآ  ياههزیرگنـس  کشمب و  ار  ناهاشداب 
نیا نومضم  زا  ضبقت و  ابیـضخ و  اّفک  انل  ّدمت  تقرـشا  هیلاعا  نم  یمیلـس  ناک  ضمغی  مث  یجدلا  بابلج  فشکیف  ضموی  درفلا  قربالاب 
رکب یبأ  هیبشت  تنس  لها  هحیحـص  ثیداحا  رد  دشاب و  قرب  ربارب  یگدنـشخرد  ناعمل و  رد  یمیلـس  یئانح  هجنپ  هک  دیآیم  هن  مزال  رعش 

رب زگره  دنراد  داد  ادخ  لقع  زا  هرهب  هقرف  نیا  نوچ  اما  هدش  يورم  یسیعب  رذ  وبا  هیبشت  یـسوم و  حونب و  رمع  هیبشت  یـسیع و  میهارباب و 
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هیبشت هراشا  طقسم  هکلب  دنتشاد  دوخ  هبتر  رد  ار  هب  هّبشم  دوخ و  هبتر  رد  ار  هبشم  هدومنن  لمح  نیروکذم  ءایبنا  اب  صاخـشا  نیا  تاواسم 
دشابن هبترم  نآب  وگ  ربمغیپ  نا  هّصتخم  فاصوا  زا  صخش  نیرد  تسیفصو  دوجو  تاملک  مسق  نیرد 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ردب  يراسا  یف  رمع  رکب و  یبأ  عم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ةرواشم  ۀّـصق  یف  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع 
ءالؤه یف  نولوقت  ام  مّلس  هیلع و 

7 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  حون  لاق  مهلبق  نم  اوناک  مهل  ةوخا  لثمک  ءالؤه  لثم  ّنا 

ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  یسوم  لاق  و 
ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  میهاربا  لاق  ۀیآلا و 

ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  یسیع  لاق  و 
هاور دواد  لآ  ریمازم  نم  ارامزم  تیطعا  دـقل  یـسوم  اب  ای  هل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  یـسوم  یبأ  نع  هحّحـص  مکاحلا و  هاور 

ملسم يراخبلا و 
هاور باـعیتسالا و  یف  اذـک  ّرذ  یبأ  یلا  رظنیلف  میرم  نب  یـسیع  عـضاوت  یلا  رظنی  نا  هّرـس  نـم  مّلـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  و 

میرم نب  یسیع  هبش  ّرذ  یبأ  نم  ۀجهل  قدصا  ءاربغلا  ّتلقا  ءارضخلا و ال  ّتلظا  ام  لاق  رخآ  ظفلب  ّيذمرتلا 
اهنآ ببسب  هک  دنارگید  تافص  ار  لضفا  نآ  هک  اریز  دوشیم  هن  تیلضفا  بجوم  یتفص  رد  لضفا  اب  تاواسم  هکنآ  موس  دهّزلا  یف  ینعی 
یتقو هثالث  يافلخ  رب  ریما  ترـضح  لیـضفت  هکنآ  مراهچ  ةّرم  ریغ  ّرم  امک  تسین  يربک  تماعز  بجوم  تیلـضفا  زین  تسا و  هدـش  لضفا 
یفنلا اذه  نود  هروکذم و  تافـص  نآ  دننام  ای  هروکذم  تافـص  رد  نیروکذم  ءایبنا  اب  دنـشابن  يواسم  اهنآ  هک  ثیدـح  نیزا  دوش  تباث 

تـستباث يورم و  نیخیـش  قح  رد  هک  ایبنا  اب  هیبشت  رب  ّهلاد  ثیداحا  ردق  نآ  دوش  عقاو  صحفت  تنـس  لها  بتک  رد  رگا  هکلب  داتقلا  طرخ 
ترـضح دندوب و  توبن  تالامک  لماح  نیخیـش  هک  دناهتـشون  هیفوص  نیققحم  اذـهل  تسین و  تباث  ناشیا  نیرـصاعم  زا  کیچیه  قح  رد 

تیالو تالامک  لماح  ریما 
8 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میلعت زا  ایلوا  راک  تفای و  ماجنارس  رتبوخ  نیخیـش  زا  تستلم  روما  حالـصا  تعیرـش و  ماکحا  جیورت  رافک و  اب  داهج  هک  ایبنا  راک  اذهل  و 
تسیلقع تشگ و  يورم  رتشیب  ریما  ترضح  زا  ایند  رد  دهزب  بیغرت  سفن و  لئاوغ  رب  هیبنت  نیکلاس و  تاماقم  لاوحاب و  داشرا  تقیرط و 

رد دـنکیم و  تابث  هکرعم  ره  رد  یـصخش  رگا  الثم  درک  ناوتیم  تاکلم  نآب  هّصتخم  لاـعفا  رودـصب  هّیناـسفن  تاـکلم  رب  لالدتـسا  هک 
اجر و فوخ و  ضغب و  بح و  هکلب  تسوا  هیناسفن  تعاجـش  رب  حیرـص  لیلد  دربیم  شیپ  زا  راک  نانـس  فیـس و  تعنـص  نارقا و  هلباقم 

لامک مسق  زا  ایآ  هک  صخـش  هینطاب  تالامک  رد  زایتما  سایق  نیمه  رب  درکناوت  مولعم  تـالماعم  لاـعفا و  هار  نیمه  زا  هینطاـب  روما  رگید 
دوخ بتک  رد  زین  هعیـش  هک  یثیدـح  رد  دوشیم و  لصاح  هدـمع  هناخراک  ود  نیزا  یکی  رد  وا  هیحراجب  ایلوا  لامک  سنج  زا  ای  تسایبنا 

وه دناهدروآ و 
هلیزنت یلع  مهتلتاق  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  ساّنلا  لتاقت  ّیلع  ای  ّکنا  هلوق ع 

دوب توبن  نامز  هیقب  نیخیش  نامز  ایوگ  سپ  دوب  نآرق  لیزنت  رب  همه  نیخیـش  تالتاقم  هک  اریز  تسزایتما  هقرفت و  نیاب  حیرـص  هراشا  زین 
هّیدّمحم تیالو  باب  حتاف  ار  بانج  نآ  تقیقح  تفرعم و  بابرا  تقیرط و  خویـش  اذهل  دش و  تیالو  هرود  يادتبا  ریما  ترـضح  نامز  و 

میظع رحب  زا  لوادج  دـننام  دوشیم و  یهتنم  بانجنآب  هَّللا  ءایلوا  قرف  عیمج  لسالـس  هک  تسنیزا  دناهتـشون و  ایبنا  هقلطم  تیالو  متاخ  و 
نب ذاعم  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  لثم  ناشیا  باّون  نیخیـشب و  تلم  نیدهتجم  تعیرـش و  ياهقف  ذـملت  لسالـس  هچنانچ  درکیم و  بعـشنم 

ناشیا مولع  زا  هحشر  دسریم و  رمع  نب  هَّللا  دبع  تباث و  نب  دیز  لبج و 
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9 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
داـشرا و تسیبـطق  نیمه  تخاـسیم  نآ  یـصو  ار  يرگید  درم  یکی  دـنام و  یقاـب  ریما  ترـضح  دـالوا  رد  هک  تماـما  ینعم  دریگیم و 
ار دوخ  هدیزگرب  نابحاصم  هدیچ و  نارای  هکلب  هدـشن  يورم  راهطا  همئا  زا  قئالخ  هّفاک  رب  رما  نیا  مازتلا  اذـهل  دوب و  تیالو  ضیف  ّتیعبنم 
رب ار  ناشیا  تاراشا  همه  نآ  مهفیب  هقرف  نیا  دنتخاونیم  تلود  نیاب  وا  دادعتـسا  ردقب  ار  یکی  ره  دنتخاسیم و  فرـشم  صاخ  ضیف  ناب 

ّتیرذ ریما و  ترضح  هک  تسنیزا  زین  دناهداتفا و  تلالض  هطرو  رد  هدروآ  دورف  لام  کلم و  روما  رد  فّرـصت  قاقحتـسا  هّماع و  تسایر 
رذن و تاقدص و  دورد و  هحتاف و  دـننادیم و  هتـسباو  ناشیاب  ار  هّینیوکت  روما  دنتـسرپیم و  نادـشرم  ناریپ و  لثم  تما  مامت  ار  وا  هرهاط 
هن نابز  رب  یـسک  تامدقم  نیرد  ار  نیخیـش  مان  تسهلماعم و  نیمه  هَّللا  ءایلوا  عیمج  اب  هچنانچ  هدـیدرگ  لومعم  جـئار و  ناشیا  مانب  ّتنم 

دقتعم وگ  دنادیمن  ناشیاب  هتـسباو  ار  هّینیوکت  روما  دنکیمن و  کیرـش  یـسک  سلجم  سرع و  ّتنم و  رذـن و  دورد و  هحتاف و  درآیم و 
ایبنا لامک  لثم  ناشیا  لامک  هک  اریز  یسیع  ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترـضح  لثم  ایبنا  لاثم  رب  دشاب  ناشیا  تلیـضف  لامک و 
یهلا لعف  هظحالم  تآرم  ار  ایلوا  سپ  تستینیع  عمج و  تدـحو و  زا  یـشان  همه  ایلوا  تالامک  تستریاغم و  لیـضفت و  ترثک و  رب  ینبم 

مهف رد  رگید  هقالع  ّتیحراج  تلاسر و  ّتیدـبع و  هقالع  زا  ریغ  ار  ناـشتالامک  ناـثراو  اـیبنا و  درک و  دـنناوتیم  یلاـعت  وا  تافـص  هکلب 
هفیرط و بئارغ  زا  ریبخلا  مهلملا  فطلب  انیعتـسم  لوقا  درک  دـنناوتیمن  یلاعت  وا  هظحالم  تآرم  ار  اهنا  تهج  نیاب  تسین و  لصاح  مدرم 

ار رایشوه  لقاع  هک  هفیرظ  بئاجع 
10 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلالج همه  نیا  اب  بحاصهاش  هک  تسنآ  دزادـنایم  بارغتـسا  باجعتـسا و  تیاغ  يداوب  ار  لّماتم  رظاـن  دزاـسیم و  همیـسارس  ریحتم و 
لزه و زا  تبناجم  فاصنا و  عرو و  نیدـت و  ياصقاب  راهتـشا  دـیزم  تبترم و  ّولع  تلزنم و  ّومـس  نافرع و  تیاهن  ناـقتا و  تیاـغ  ناـش و 

نییزت تیاده و  داشرا و  دنـسم  رّدصت  تسایر و  تماما و  ماقم  يّدصت  فاستعا و  تدناعم و  ترباکم و  زا  تدـیاحم  فازج و  نوجم و 
رد قبـس  بصق  تزایح  لوقنم و  لوقعم و  قئاقد  رد  صوغ  لوحف و  هّلجا  هلـضانم  هلباقم و  كراعم  رد  ضوخ  تدافا و  تضافا و  سلجم 

ّینات و ّتبثت و  هقبر  علخ  هباثمب  هدومرف و  ناعما  دیمح  یلباک  دیدس  ریغ  دیلقت  بادرگ  رد  نادنچ  لوصا  عورف و  دـیقنت  قیقحت و  رامـضم 
كرتارف ار  اپ  نیملاعلا  ّبر  مالـس  فالآ  هیلع  نینموملا  ریما  باـنج  لـئاضف  نیجهت  نیهوت و  بیذـکت و  لاـطبا و  ّدر و  زا  هک  هدومن  نّیبت 

قدـص و لامک  راهظا  داد  هداهن  زاغآ  تنـس  لها  ثیداحا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  زا  تحب  يابا  ضحم و  راکنا  ماـقم  نیرد  هداـهن 
هبجعم تالبعزخ  هقئار و  تاّهرت  عاوناب  ار  نامجرت  قئاقح  نابز  هداد  ترخآ  ایند و  هذخاؤم  زا  فوخ  یتسرپقح و  یـسرتادخ و  تناما و 

ثیدح و بتک  عبتت  زا  هرهب  كدنا  هک  یسک  هداشگ و  او  هنوعطم  تالییخت  هنوهوم و  تاکیکـشت  ههّومم و  تاقیفلت  هفرخزم و  تاّماط  و 
نیدمتعم مظاعا  نیطاسا و  رباکا  هک  تسین  بجتحم  یفخم و  ورب  هتفات  شنیبج  رب  راثآ  رابخا و  تسرامم  راونا  زا  يرون  هتشادرب و  بقانم 

هیبشت ثیدـح  نیفورعم  تابثا  نیمظعم و  تاقث  نیقباس و  لضافا  نیعراب و  لثاما  نیرهام و  ياسؤر  نیثدـحم و  مخاـفا  نیدـقنم و  هّلجا  و 
تعاذا جیورت و  تعاشا و  رـشنب و  هدومرف  رکذ  هدّدعتم  قرط  هعّونتم و  بیلاساب  مالـسلا  مهیلع  ءایبناب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

لیمج رکذ  هریخذ  نآ 
11 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دناهتخوس راب  ررش  شتآب  ار  نیدناعم  نیرکنم و  نیدئاح و  نیدحاج و  بولق  هتخودنا و 

هیبشت ثیدح  نایوار  تافو  لاس 

خیـش یناعنـصلا  مهـالوم  يریمحلا  عفاـن  نب  ماـمه  نب  قازرلا  دـبع  رکب  وبا  فیرـش 1 - ثیدـح  نیا  نیلقاـن  زا  یعمج  یماـسا  تس  نـیا  و 
نب سیردا  نب  دـمحم  متاح  وبا  و  ۀعبرالا 3 - مهتمئا  دحا  ینابیـشلا  دـسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  و  هریغ 2 - يراـخبلا و 
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ثّدحملا نیهاش  نباب  فورعملا  ینیهاشلا  نامثع  نب  دـمحا  نب  رمع  صفح  وبا  و  ملـسم 4 - يراخبلل و  يراجملا  يزارلا  یلظنحلا  رذنملا 
نب هَّللا  دبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  و  ۀّـطب 6 - نباب  فورعملا  يربکعلا  یّطبلا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  هَّللا  دـبع  وبا  و  رسفملا 5 -

ذالم نیثدحملا و  زارط  یناهبـصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وبا  و  مکاحلاب 7 - فورعملا  ینامهطلا  یّبضلا  هیودـمح  نب  دـمحم 
دبع نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  و  یناهبصالا 9 - یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  و  نیرسفملا 8 -

عاجش وبا  و  یلزاغملا 11 - نباـب  فورعملا  یباـّلجلا  ّبیطلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  و  يدرجورسخلا 10 - یقهیبلا  یـسوم  نب  هَّللا 
یتفلا نیز  بحاص  یمـصاعلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  و  ینادمهلا 12 - یملیدلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهـش  نب  هیوریش 

نب رادرهـش  روصنم  وبا  و  ۀیولعلا 14 - صئاصخلا  بحاص  يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  و  یتا 13 - له  ةروس  حرـش  یف 
فورعملا یکملا  قاحـسا  دیعـس  یبأ  نب  دمحا  نب  قفوم  دـیوملا  وبا  و  روهشملا 15 - ثدحملا  یملیدلا  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریش 

دمحم نب  رمع  خیشلا  و  یمکاحلا 17 - ینیوزقلا  یناقلاطلا  فسوی  نب  لیعامسا  نب  دمحا  نیدلا  یضر  ریخلا  وبا  و  مزراوخ 16 - بطخاب 
نیدبعتملا ۀلیسو  بحاص  یلیبدرالا  اّلملاب  فورعملا  رضخ  نب 

12 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملاس وبا  نیدلا  لامک  و  ینیدملا 19 - یـسوم  یبأ  ذیملت  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  نیدـلا  رون  و  - 18

یجنکلا دمحم  نب  فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  و  لوسرلا 20 - لآ  بقانم  یف  لؤسلا  بلاطم  بحاص  یبیصنلا  یشرقلا  ۀحلط  نب  دّمحم 
دّیس و  ةرـضنلا 22 - ضایرلا  بحاص  یعفاشلا  يربطلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیدـلا  ّبحم  و  بلاطلا 21 - ۀیافک  بحاص  یعفاشلا 

ینادمهلا یلع  دّیـسلا  ۀفیلخ  اّلم  ریماب  فورعملا  رالاس  نب  رفعج  نیّدـلا  رون  و  یبرقلا 23 - ةّدوم  فّنصم  ینادمهلا  نیدلا  باهـش  نب  یلع 
یلوازلا رمع  نب  نیدلا  سمـش  نب  نیدلا  باهـش  و  لئاضفلا 25 - حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  بحاص  دمحا  نیدلا  باهـش  دیـس  و  - 24

و ۀـمهملا 27 - لوصفلا  بحاص  یّکملا  یکلاملا  غاّبـصلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  و  ءاحـصفلا 26 - سأرب  بّقلملا  يدابآتلودلا 
نامثع نب  نمحرلا  دبع  نب  مالـسلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  و  حتاوفلا 28 - بحاص  يذبیملا  يدزیلا  نیدـلا  نیعم  نب  نیـسح  نیدـلا  لامک 
لضف نب  هَّللا  ءاطع  نیدلا  لامج  و  ءافتکالا 30 - باتک  بحاص  یعفاشلا  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  و  یعفاشلا 29 - يروفصلا 

و لآملا 32 - ۀلیسو  بحاص  یعفاشلا  یّکملا  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  خیـشلا  و  ّيروباسینلا 31 - يزاریشلا  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا 
بحاص اضرلا  وبا  خیـش  طبـس  ملاع  ردص  دـمحم  و  اجنلا 33 - حاتفم  بحاص  یـشخدبلا  یثراحلا  متـسر  نب  ناخدـمتعم  نب  دـمحم  ازرم 

نب دمحا  و  ۀّیدنلا 35 - ۀضوّرلا  بحاص  یناعنصلا  ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  و  یضترملا 34 - بقانم  یف  یلعلا  جراعم 
نینمؤملا و ةآرم  بحاـص  يونهکّللا  یلاهّـسلا  هَّللا  بیبـح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  و  لآملا 36 - ةریخذ  بحاص  یعفاشلا  یلیجعلا  رداقلا  دـبع 

ناشیا ریغ 
13 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

: نایوار تیاورب  نآ » راکنا  لاطبا  و  هیبشت »  » ثیدح تابثا  رد  هجو  لهچ  »

هراشا

مه میامنیم و  تباث  ماقمق  بطاخم  ماّلع  دلاو  ماظن  تغالب  مالک  زا  دـعب  ام  رد  فیرـش  ثیدـح  نیا  تّحـص  نوچ  هک  دـنامن  بجتحم  و 
یناسک نآ  نیلقان  زا  یعمج  مه  دـناهدرک و  نآ  لقن  دنتـسه  وا  دـجام  دـلاو  هزاجا  خـیاشم  هک  ماخف  نیطاسا  مالعا و  نیدـمتعم  زا  یعمج 

هک ینابز  نیریـش  تحاصف و  تغالب و  وا  نیثدـحملا و  ناتـسب  رد  ناش  میظعت  لیجبت و  شیاتـس و  حدـم و  رد  بطاـخم  دوخ  هک  دنتـسه 
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دیاب سپ  هداهن  زاغآ  ناشتادافا  تایاورب و  لالدتسا  جاجتحا و  باتک  نیرد  ریـسفت و  رد  اجباج  مه  هداد و  تسقافآ  هرهـش  نآب  وا  فاصتا 
دنربن یلالم  دنوشن و  هدرزآلد  فیرـش  ثیدح  نیا  ّدر  لاطبا  ّدر و  زا  وا  دوخ  نیدلقم  ناهاوخاوه و  بطاخم و  دجام  دلاو  نیدـقتعم  هک 
حدم بسح  وا  دوخ  تقفاوم  مه  وا و  دجام  دلاو  تقفاوم  حیرص  حیحص  ور  نیا  نوچ  هکلب  دنلامن  ور  رب  هکرس  دننکـشن و  نیبجب  نیچ  و 

نیا رادرب  تنم  رازگرکش و  هک  دیاب  تسناشتایاور  تادافاب و  وا  جاجتحا  لالدتسا و  فیرـش و  ثیدح  نیا  نیلقان  قح  رد  وا  شیاتـس  و 
نیطاسا زا  همه  هک  هیبشت  ثیدح  نیتبثم  نیلقان و  عیمج  اب  تسحضاو  تقفاوم  لاطبا  ّدر و  نیا  هک  تسرهاظ  زین  دنوش و  رادقمیب  راسکاخ 

هّینس فالسا  تاداشرا  قفاوم  هک  لاطبا  ّدر و  ره  قالطالا  یلع  هکلب  لاطبا  در و  نیا  رظن  نیاب  سپ  دناهّینس  نیلوبقم  فالـسا  نیحودمم و 
ّتنم يرازگرکش و  ضوعب  رگا  سپ  تسین  لالک  یگدرزآ و  ياج  لالم و  تیاکـش و  ماقم  تسلابقا  نیدقنم  تادافاب  دنتـسم  لامک و  اب 

ریغ یگدرزآ  مد  ره  دش  دنهاوخ  فیطل  رعش  نیاب  بطاخم  دنهن  زاغآ  يرارقیب  بارطضا و  يراز و  هیرگ و  يرازیب و  تیاکـش و  يرادرب 
دیشر لضاف  نآ و  هیشاح  باتک و  نیا  نتم  رد  بطاخم  زین  جالع و  هچ  ار  بضغ  وت  فطل  متش ز  رب  ام  جالع  هچ  ار  ببس 

14 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تمـص عفد و  هلیـسو  نیاب  دناهداهن و  زاغآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  بتک  هیّنـس  ياملع  فینـصتب  راختفا  حاضیا  نیدشارلا و  ةّزع  رد 

ناشیزا هک  یعمج  یماسا  املع  نیا  هلمج  زا  هتساوخ و  دوخ  فالـسا  زا  تارـضح  نیا  کّسمت  كرت  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  زا  فارحنا 
ریط و ثیدح  تستیالو و  ثیدح  لثم  ثیداحا  نآ  هدرک و  رکذ  هدیشوک  نآ  ّدر  رد  بطاخم  هک  ثیداحا  رگید  فیرش و  ثیدح  نیا 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  لوزن  ثیداحا  رون و  ثیدح  و 

هیآ لوزن  ثیداحا  انثلا و  ۀّیحتلا و  فالآ  مهیلع  ابجن  هوفص  قح  رد  تّدوم  هیآ  لوزن  ثیداحا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد 
هدارا رب  ّهلاد  تایاور  هلهاـبم و  هیآ  رد  انـسفنا  ظـفل  زا  نینمؤملا  ریما  باـنج  هدارا  رب  ّهلاد  تاـیاور  مالّـسلا و  مهیلع  تیبلها  قح  رد  ریهطت 

ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  همیرک  هیآ  رد  يداه  ظفل  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  هیآ  لوزن  رب  ّهلاد  تایاور  و 

َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  همیرک  هیآ  لوزن  رب  ّهلاد  تایاور  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناش  رد 
ياضرا نیع  دـیحو و  بطاخم  تقفاوم  نیع  تاماقم  نیا  عیمج  ّدر  مه  نیا  رب  انب  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  مالـسا  قبـس  رد 

ریرحن و بطاخم  تنواعم  ترزاوم و  تدـعاسم و  تقفاوم و  رد  نآ  لاثما  تاماقم و  نیزا  یماقم  چـیه  رد  سپ  تسدیـشر  لضاف  رطاـخ 
بقانم هلیلج و  لئاضف  نیا  نیلطبم  نیرکنم و  نیدـحاجب و  هّجوتم  رییعت  ءارزا و  تیاکن و  ماهدرکن و  ریـصقت  نواهت و  ریظنلا  میدـع  دیـشر 

قیقحت و تفلاخم  راکنا و  ببـسب  مه  بطاخم  وگ  تسا  هّجوتم  دـناقئاف  دیـشر  لضاف  قذاح و  بطاـخم  نیفلاـخم  تقیقح  رد  هک  هلیمج 
دشاب بوسحم  دوخ  نیفلاخم  رد  دوخ  راختفا 

15 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سپ تسا  هیلـصا  تیثیح  نآ  هک  یلوا  تیثیحب  دشاب  هّجوتم  وا  ماقم  یلاع  مادـخب  عینـشت  هک  اشاح  نکل  ددرگ  عینـشت  دروم  ببـس  نیاب  و 

يالتبم لولم و  لد و  هدیجنر  لوبقم  ان  لوصف  نیا  ّدر  زا  عاطم  بطاخم  عابتا  سپ  تسدـقان  تبثم و  بطاخم  ریغ  دـحاج  رکنم و  بطاخم 
هَّللا و تاولص  لآ  لئاضف  لاطبا  غیلب  ّدر  رد  لامک  اب  دیشر  بطاخم و  ترـضح  تقفاوم  ببـسب  دیابیم  هکلب  دنوشن  لوضف  قلق  شزوس و 

دنوش نورقم  قدص  ّدر  نیا  ببسب  نونمم  رازگرکش و  روبحم و  طسبنم و  رورسم و  جهتبم و  تیاهن  لایّللا  رهنلا و  فلتخا  ام  مهیلع  همالس 
تاولص ایبناب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  ثیدح  ینعا  فیرش  ثیدح  نیاب  قح  لها  کّسمت  تنازر  تناتم و  لامک  لصاحلا 

زا نآ  ندوب  راکنا  تجامـس  تعاشب و  تیاغ  نآـب و  لالدتـسا  جاـجتحا و  لاـطبا  ّدر و  تعاـظف  تعانـش و  تیاـهن  مهیلع و  همالـس  هَّللا و 
هدیدع هوجوب  تسحئال  رهاب و  حضاو و  رهاظ و  تنس  لها  ثیداحا 
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قازرلا دبع  - 1

توقای هَّللا  دبع  وبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  هیبشت  ثیدح  تسقافآ  هرهم  قاّبـس و  نیعراب  قاّذح و  نیثدحم  زا  هک  قاّزرلا  دـبع  هکنآ  لّوا 
هتـشذگ و یطویـس  رظنب  هک  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ءابدألا  مجعم  باتک  رد  نیدلا  باهـشب  بقلملا  يدادـغبلا  يومحلا  یموّرلا  هَّللا  دـبع  نب 

نباب فورعملا  بتاکلا  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  همجرت  رد  هداـتفا  ریقح  تسدـب  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  هتـشون  یـشاوح  نارباـج  ضعب 
يّذلا ربخلا  هرکذ  امیف  هدصقل  هابشالا  تاذب  تیمس  هابتشالا و  تاذ  ةدیصق  هل  دیامرفیم و  عّجفملا 

نع بیسملا  نب  دیعس  نع  يرهّزلا  نع  رّمعم  نع  قاّزرلا  دبع  هاور 
16 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میهاربا هّمه و  یف  حون  هملع و  یف  مدآ  یلا  اورظنت  نا  هباحـصا  نم  لفحم  یف  وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ 
یبا نبا  یلع  وه  اذاف  سانلا  لواطتف  لبقملا  اذه  یلا  اورظناف  هملح  هیده و  یف  دّمحم  هننـس و  یف  یـسیع  هتاجانم و  یف  یـسوم  هقلخ و  یف 

بلاط
تضّرع ال مانالا  ریخب  اّیزخ أ  میحجلا  یلا  امیمذ  مق  اّیلع  یّبحل  یمئاّللا  اهّیا  اهلّوا  ةریثک و  بقانم  اهیف  هتدیـصق و  یف  کـلذ  عّجفملا  درواـف 
اّینکملا و ءامسالا و  حرـش  مّلع  ذإ  مدآک  هملع  یف  ناک  اّیذغ  اعـضار و  امیطف و  الوز و  الهک و  ءایبنالا  هبـشا  اّیوزم  يدهلا  نع  ادؤذم  تلز 
هَّللا و یف  رزآ  لیلخلا  لازتعاک  اّیبنجا  هّدع  هاوتجا و  هابا و  هلالا  یضر  یف  افج  ایدوجلا و  الع  ذإ  کلفلا  یف  ّریس  نم  کلهلا  نم  اجن  حونک 

دیالا يذ  هیبا  نم  هل  اّیودبلا و  نیرضاحلا و  قبس  هوخا  هاعد  اّمل  ّیلع  اّیر و  امحر و  هنم  ساّنلا  برق  اطول  نمآف  هموق  اعد  اّیلم و  هابا  هنارجه 
اّیفّصلا اهنم  نالسغی  ذإ  هَّللا  بیبح  ّیصولا  نواع  دقل  اّینبملا و  اهنکر  داش  ذإ  ۀبعکلا  یلع  لیلخلا  نواع  ّهنا  اّیفخ  یّنع  ناک  ام  هبش  لیعامـسا 

ام هونص  ّیلع  یبنلا  بکنم  یقتراف  اّینثم  هتحت  دانی  داک  یّتح  ةّوبنلا  لقث  هانحف  اّینحلا  لویملا  اهحطس  نم  مانصألا  عطقی  یک  یبّنلا  لمح  مار 
لهف اّیـصق أ  هدجت  مل  ّفکلاب  مجنلا  ّسم  لواح  ّیـصولا  ّنا  ول  ایفن و  اهنع  ساجرلا  یفنی  ۀبعکلا  رهاط  نع  ناثوالا  طاماف  اّیقترملا  اذ  ّلجا 

ایطم ّیبنلا  لحرتسا  هنبا  ّیلع و  ریغ  نوفرعت 
17 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهاظ نشور و  حضاو و  ملظلا  یف  ملعلا  یلع  رانلاک  نیخیش  لاجر  دانـساب  مهنا  ثیدح و  نیا  تّحـص  اجنیزا  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّلل  اّیطم و 
ّبیسملا نب  دیعس  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلا  دبع  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هدش  تباث  يومح  توقای  صنب  هک  اریز  ددرگیم  نهربم  و 

دنناینس نامیا  مالسا و  ناکرا  نأشلا و  لیلج  همئا  هکلب  دناناقتا  طبض و  لها  لودع و  هقث و  تاور  همه  نیا  هدرک و  تیاور  هریره  یبأ  زا 
تادافاب و دـنناشیا و  حاحـص  حـصا  تاور  زا  همه  هک  دـنرآ  نابز  رب  ناـشیا  حرج  حدـق و  فرح  قح  لـها  هلباـقم  رد  هک  دـنرادن  لاـجم 

نیا مجارت  زا  هراپ  لامجالاب  الاح  دیآ  مزال  ناشیا  حاحـص  حصا  حدق  دننک  ناشیا  حدق  رگا  تسرپ  ناشیا  ياهنابنا  تارـضح  نیا  تایاور 
خیاشم لثاما  مالعا و  قاذح  رباکا  زا  ماقمیلاع و  ثّدحم  ماقمق و  رحبتم  مامه و  ظفاح  سپ  مامه  نب  قاّزرلا  دـبع  اّما  دینـش  دـیاب  ناگرزب 

رد ار  وا  دناهتخاس و  نوحشم  ار  دوخ  حاحص  وا  تایاور  زا  هّتـس  حاحـص  باحـصا  تسمالـسا  نیطاسا  خیـش  ماخف و  هّمئا  ماما  هکلب  ماظع 
ار وا  هدیمح  فاصوا  لئالج  همیظع و  حئادمب  نیدـقنم  رباکا  هدومن و  رپ  دوخ  ياهنماد  وا  تادافاب  هتـسناد  قوثو  رابتعا و  دامتعا و  تیاغ 

تلحر لثم  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  یـسک  يوسب  مدرم  دـندرکن  تلحر  هک  دـنیوگیم  هکنآ  اـت  دنیاتـسیم 
ثداوح ۀـفرعم  یف  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفایلا  ینمیلا  یلع  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  قاّزرلا  دـبع  يوسب  ناـش  ندرک 
قاّزرلا دبع  مامالا  خیشلا  قافآلا  نم  هیلإ  لحترملا  ۀمالعلا  ظفاحلا  یفوت  نیتئام  ةرشع و  يدحا  ۀنس  يأ  ةروکذملا  ۀنّسلا  یف  هتفگ و  نامزلا 

نع تافّنصملا  بحاص  يریمحلا  یناعنّصلا  ینمیلا  مامه  نب 
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18 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دعب دـحا  یلا  ساّنلا  لحر  ام  لبق  نمیلا  یلا  ۀّـمئالا  هیلإ  لـحر  مهتقبط و  یعازوـالا و  جـیرج و  نبا  رمعم و  نع  يور  ۀنـس  نیناـمث  ّتس و 

ییحی دمحا و  مامالا  ۀنییع و  نب  نیفس  مامالا  مهنم  مالسالا  ۀّمئا  نم  قئالخ  هنع  يور  هیلإ  اولحر  ام  لثم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
هَّللا دبع  رکب  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمّـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  نالیغ و  نب  دومحم  ینیدـملا و  یلع  هیوهار و  نب  قاحـسا  نیعم و  نب 

دمحا سابعلا  وبا  نیدلا  سمش  هیلإ و  لحر  ام  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  دحا  یلا  لحر  ام  لیق  یناعنصلا  مامه  نب  قاّزّرلا 
عفان نب  مامه  نب  قاّزّرلا  دـبع  رکب  وبا  هتفگ  نامزلا  ءانبا  ءابنا  یف  نایعألا  تاـیفو  رد  یلبرـالا  یکمربلا  ناـکلخ  نباـب  فورعملا  دّـمحم  نب 

يوری هیلإ  اولحر  ام  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  دحا  یلا  ساّنلا  لحر  ام  لیق  یناعمسلا  دعـس  وبا  لاق  ریمح  یلوم  یناعنـصلا 
ۀنییع و نب  نیفس  مهنم  رصعلا  کلذ  یف  ۀّمئالا  هنع  يور  مهریغ و  جیرج و  نبا  یعازوالا و  يرصبلا و  مهالوم  يدزالا  دشار  نب  رمعم  نع 

يدحا ۀنس  لاوش  یف  یّفوت  ۀئام و  نیرشع و  ّتس و  ۀنس  یف  هتدالو  تناک  مهریغ و  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  هخویـش و  نم  وه 
هذه نون  فلالا  دـعب  ۀـلمهملا و  نیعلا  حـتف  نونلا و  نوکـس  ۀـلمهملا و  داصلا  حـتفب  یناعنّـصلا  یلاعت و  هَّللا  همحر  نمیلاب  نیتئام  ةرـشع و 

وبا لاق  ینارهبا و  رهب  یف  اولاق  امک  ةّذاش  ۀبـسن  یه  اهیلإ و  ۀبـسّنلا  یف  نونلا  داز و  نمیلا و  ندم  ربکا  نم  یه  ءاعنـص و  ۀـنیدم  یلا  ۀبـسنلا 
قاّزرلا دبع  تعمس  یناعنّصلا  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  دّمحم 

19 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب ینغلا  دبع  دیحو  هماّلع  بعلی و  انب  نامزلا  اذه  هب و  انبعل  نامزلا  كاذف  ارعش  دشنی  هتعمـس  لاق و  ناوهلا  يری  نامزلا  بحـصی  نم  لوقی 

تاقبط رد  وا  هرهاـب  حـئادم  هرخاـف و  بقاـنم  زا  يذـبن  رکذ  یطویـس  نیدـلا  لـالج  تسارطا و  فصو و  اـنث و  حدـم و  زا  ینغ  هک  دـیعس 
یقت مالـسالا  ثدحم  مامالا  ظفاحلا  رفعج  نب  نسح  نب  عفار  نب  رورـس  نب  ّیلع  نب  دحاولا  دبع  نب  ینغلا  دـبع  هدومن  ناونع  نیاب  ظافحلا 

یـسوم ابا  یّطبلا و  نبا  عمـس  ۀنـس 541 و  دلو  فیناصّتلا  بحاص  یلبنحلا  حلاّصلا  یقـشمدلا  مث  یلیعامجلا  یـسّدقملا  دّـمحم  وبا  نیدـلا 
عمـس نم  رخآ  وه  ینیحلا و  لهلهم  نب  دمحم  مئادلا و  دبع  نبا  لیلخ و  نبا  هنع  يور  اقلخ و  ءزج و  فلا  هنع  بتک  یفلّـسلا و  ینیدملا و 

لامکلا و دارملا و  ۀـیاهن  حابـصملا و  اهنم  اـبتک  ثیدـحلا  یف  فّنـص  ریثکلاـب و  ثّدـح  ریخلا و  یبأ  نب  دـمحا  ةزاـجالاب  هدـعب  یقل  هنم و 
هلاسی ناک ال  فلّـسلا  نوناق  یلع  ایـشام  امـسر  ةدابعلا و  ریثک  نونفلا  ریثک  عمجی  امیف  ناقتالا  ظفحلا و  ریزغ  ناک  کلذ و  ریغ  دـمتعملا و 

فلا ۀـئام  ظفحت  ّکنا  قالطلاب  فلح  الجر  نا  هل  لیق  هبـسن و  نالف و  نب  نالف  وه  لاق  الا  لجر  نع  ـال  هل و  هرکذ  ـالا  ثیدـح  نع  دـحا 
ناک هلثم و  ینطق  رادلا  دعب  نکی  مل  هسفن و  لثم  ینغلا  دبع  ظفاحلا  ری  مل  يدـنکلا  جاّتلا  لاق  قدـصل  کلذ  نم  رثکا  لاق  ول  لاقف  ثیدـح 

زا لامکلا  باتک  رد  ۀنـس  لوالا  عیبر  رـشع  ثلاث  نینثالا  موی  رـصمب  تام  مئال  ۀمول  هَّللا  یف  هذـخات  رکنملا ال  نع  یهنی  فورعملاب و  رمای 
لبنح نب  دمحا  نیعم و  نب  ییحی  نا  قاّزرلا  دبع  دنع  ءاعنصب  نحن  انغلب و  هدرک  لقن  يرازف  لیعامسا  نب  دمحم 

20 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف لزا  ملف  هثیدح  طقـس  کلذ  رخآ  انبعت و  انقفنا و  دق  انلقف  دیدش  مغ  کلذ  نم  انلخدف  هوهرک  قازرلا و  دـبع  ثیدـح  اوکرت  امهریغ  و 
دبع یف  مکنع  انغلب  يذـلا  ام  ایرکز  ابا  ای  تلقف  نیعم  نب  ییحی  اهب  تقفاوف  ۀّـکم  یلا  ءاعنـص  نم  تجرخف  ّجـحلا  تقو  یلا  کـلذ  نم  ّمغ 
نع انیور  هثیدح و  انکرت  ام  قاّزرلا  دبع  مالسالا  نع  ّدترا  ول  حلاص  ابا  لاقف  هنع  متبغر  هثیدح و  متکرت  مّکنا  انغلب  انلقف  وه  ام  لاقف  قاّزرلا 
یل ام  ّبر  ای  تلقف  ۀبعکلا  راتساب  تقّلعت  تفط و  تضمف و  ثیدحلا  باحصا  ینئیجی  مایا ال  ۀثلث  تثکمف  ۀکم  تمدق  لاق  ّهنا  قاّزرلا  دبع 

یبایرفلا و قاّزرلا و  دبع  اّما  لاقف  يروثلا  باحصا  نع  نیعم  نب  ییحی  لئس  ۀمثیخ  نبا  لاق  ینوءاجف  تیبلا  یلا  تعجرف  انا  ّسلدم  باّذک 
دبع دیعس و  نب  ییحی  نود  مه  ضعب و  نم  مهضعب  بیرق  نیفس  یف  مهلک  مهتقبط  مصاع و  وبا  يریبزلا و  دمحا  وبا  یسوم و  نب  هَّللا  دیبع 

لاق ال و قاّزرلا  دبع  نم  اثیدح  نسحا  ادحا  تیأر  لبنح أ  نب  دمحال  تلق  حلاص  نب  دـمحا  لاق  میعن و  یبأ  عیکو و  يدـهم و  نب  نمحرلا 
لـصا نع  القن  یهتنا  ۀـعامجلا  هل  يور  نیتئام  ةرـشع و  يدـحا  ۀنـس  تام  يراخبلا  لاق  هثیدـح  تبث  نم  دـحا  قاّزرلا  دـبع  ۀـعرز  وبا  لاق 
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لاجر رد  یـسّدقم  رهاط  نب  دـمحم  لاعتملا و  ّبرلل  ۀـّنملا  دـمحلا و  لامکلا و  لها  ضعب  ّطخ  اهیلع  ۀحیحـص  ۀـقیتع  ۀخـسن  نم  لاـمکلا 
مهـالوم يریمحلا  رکب  وـبا  عفاـن  نب  ماـمه  نب  قاّزرلا  دـبع  هتفگ  متفرگ  نآ  لـقن  دابآردـیح  يالـضف  ضعب  هناـخ  بتک  زا  هک  نـیحیحص 

يروثلا جیرج و  نبا  وا  رمعم  عمس  یناعنصلا 
21 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب میهاربا  نب  قاحـسا  امهدنع و  نالیغ  نب  دومحم  روصنم و  نب  قاحـسا  یلظنحلا و  میهاربا  نب  قاحـسا  هنع  يور  امهدـنع  دـحاو  ریغ  و 
دیمح و نب  دبع  عفار و  نب  دّمحم  یخلبلا و  یسوم  نب  ییحی  يراخبلا و  رفعج  نب  ییحی  يدنـسملا و  هَّللا  دبع  ینیدملا و  نب  یلع  رـصن و 

دمحا لبنح و  نب  دمحا  دقانلا و  رمع و  نارهم و  نب  دّمحم  ریـشب و  نب  نمحرلا  دبع  رعاشلا و  نب  جاّجح  رمع و  یبأ  نبا  یناولحلا و  نسح 
يدحا ۀنس  تام  یسیع  وبا  يراخبلا و  لاق  ۀئام و  تس و  ۀنس  تدلو  لاق  هنع  لبنح  نب  دمحا  لاق  ملسم  دنع  بیبش  نب  ۀملس  فسوی و  نب 
ساّبعلا وبا  انث  فاّفخلا  نسحلا  وبا  ابنا  روباسینب  مساقلا  وبا  انربخا  لاوش  نم  فصّنلا  یف  داز  هلثم و  دعـس  نب  دّـمحم  لاق  نیتئام و  ةرـشع و 

دبع لاق  ام  لوقلاف  رمعم  ثیدح  یف  سانلا  فلتخا  اذإ  لوقی  لبنح  نب  دمحا  تعمس  لوقی  رکسع  نب  لهس  نب  دّمحم  تعمس  لاق  جاّرـسلا 
نیقحال نیقباس و  مکاح و  هدنم و  نبا  ینطق و  راد  يدع و  نبا  لثم  ثیدح  ظافح  هک  یسّدقم  نیحیحص  لاجر  باتک  ردص  زا  قاّزرلا و 

رد وا  ثیدح  جارخا  نیخیـش  هک  یـسک  ره  هک  هدـش  تباث  حیحـص و  ناشیا  دزن  دـندوب  رهاط  نب  دّـمحم  تقو  ات  نیخیـش  دـعب  هک  ناشیا 
ظفاح لدع  هقث  زا  رگم  دناهدرک  هن  جارخا  نیخیش  هک  اریز  حیحص  رد  زا و  نیخیش  تیاور  ببسب  تستّجح  وا  ثیدح  دناهدرک  نیحیحص 

دبع ثیدـح  هک  دوشیم  رهاظ  اعطق  اـنیقی و  نیا  رب  اـنب  سپ  تسوا  رب  مدـقتم  هک  یـسک  زا  ار  عامـس  وا  دـلوم  وا و  نس  دـنک  لاـمتحا  هک 
تستّجح و مکاح  هدنم و  نبا  ینطق و  راد  يدـع و  نبا  اصوصخ  دـندوب  رهاط  نب  دـمحم  نامز  ات  نیخیـش  دـعب  هک  هیّنـس  هّمئا  دزن  قاّزرلا 

هقث وا  دوخ 
22 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنس كولسل  انقّفو  امک  حلاصلا  لمعلل  ّلج  ّزع و  هَّللا  انقّفو  دعب  اما  نیحیحصلا  لاجر  ردص  یف  رهاط  نبا  ةرابع  هذه  تسظفاح و  لدع و  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّصن  دق  ناک  ذإ  اهیلع  ّثحن  ۀیبصع  وا  اهیلإ  وعدن  ۀعدب  هدعب  عدـتبا  نمم  انلعجی  مل  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

تقو لک  یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  ثعبف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هل  بیجتـساف  مهل  اعد  ةروصنملا و  ۀفئاطلا  هذه  لضف  یلع  یّتش  تالاقم  یف  مّلس 
جاجحلا نب  ملـسم  نیـسحلا  یبأ  يراخبلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  نیظفاحلا  نیمامالا  یلا  نایبلا  ّقح  ساـّنلل  هنّیبی  نأـشلا و  اذـهب  موقی  نم  ناـمز  و 

هَّللا ملع  امل  مالسالا  لهال  ۀجحلا  راصف  نیحیحصلا  امهیباتک  یف  ام  یلع  ۀلمج  هنم  ارصح  همیقس و  نم  ثیدحلا  حیحـص  اّزیمف  ّيروباسینلا 
هتلزنم نوکی  نم  نأشلا  اذه  یف  ابرغ  اقرـش و  ۀّمئألا  نم  امهرـصع  یف  ناک  ذإ  هادصق  امیف  امهتدـیقع  ۀّحـص  امهتّین و  قدـص  نم  ّلج  ّزع و 

امهدعب نم  مث  نیباتکلا  نیذه  یف  مهنع  اجرخا  نیذلا  امهخیاشم  نم  وه  نم  مهنم  امهتلزنم و  ۀعیرشلا  مولع  نم  یّتش  عاونا  یف  لضفلا  نم 
مث امهیلع  ۀعنـصلا  یف  ةدایزلا  نکمی  مل  ذإ  امهمجارت  یلع  اوجّرخ  امهثیدـح و  نم  لکـشا  ام  اوحرـش  اذـه  انموی  یلا  رـصع  ّلـک  ۀّـمئالا  و 
نم ّمث  مکاحلا  هَّللا  دبع  یبأ  ةدـنم و  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  ینطق و  رادـلا  نسحلا  یبأ  يدـع و  نب  دـمحا  یبأ  لثم  ثیدـحلا  ظافح  نم  ۀـفئاط 

سانلا ضعب  هیف  مّلکت  نا  نیباتکلا و  نیذه  یف  هثیدح  اجرخا  نم  ّلک  ّنا  مهدنع  ّحص  امل  اذه  انموی  یلا  مهدعب 
23 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عامّـسلا هدلوم  هّنـس و  لمتحی  ظفاح  لدع  ۀقث  نع  ّالا  اجرخی  مل  امهیلع  هَّللا  ۀمحر  اناک  ذإ  حیحّـصلا  یف  هنع  امهتیاورل  ۀّجح  هثیدح  نوکی 
ام بسح  یلع  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اهعضاوم  یف  اهنّیبا  افرحا  الا  روهـشملا  یباحـصلا  یلا  دانـسالا  لصی  نا  یلا  ةریتولا  هذه  یلع  همّدقت  نمم 

ثیحب ۀحورـشم  اهنم و  ةدئاف  ریثک  یلع  يدتبملا  بلاطلا  فقی  ثیحب ال  ةرـصتخم  ةریثک  فیناصت  کلذ  یف  اوفّنـص  کلذ  ملع  انیلإ  یهتنا 
عمس نمم  ۀفئاط  رکذ  ۀمجرتلا و  یف  يّذلا  مسا  رکذ  حرش  يّذلا  طقف و  ءامسالا  یلا  راشا  رصتخا  يّذلاف  حرّـشلا  ةرثک  یف  دوصقملا  بیغی 

فیناصت نم  ریثک  یلع  تفقو  هریغ و  یئاکلاّللا و  مساقلا  وبا  فّنـص  اـمک  حیحّـصلا  جراـخ  حیحّـصلا و  یف  هنم  عمـس  نمم  ۀـفئاط  مهنم و 
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مسالا ارکذ  نیقیرطلا  نیب  اقیرط  امهفینصت  یف  اکلس  نالجر  ّالا  هفینصت  یف  یفش  ادحا  را  ملف  ّنفلا  اذه  یف  نیرّخأتملا  نیمّدقتملا و  ءالؤه 
ثّدحملا ثّدحملا و  یف  ینعملا  اذه  ایصقتسا  اّمبر  طقف و  باتکلا  یف  هنع  يور  نم  باتکلا و  یف  مهنع  ثّدح  نیّذلا  هخیاشم  نم  افرط  و 
يذابالکلا نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رـصن  وبا  وه  يراخبلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  مامالا  باتک  هیلع  لمتـشا  ام  ءامـسا  امهدـحا  فّنـص  هنع 
یناهبصالا یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  وه  ّيروباسینلا و  ملسم  نیسحلا  یبأ  مامالا  باتک  هیلع  لمتـشا  ام  ءامـسا  هدعب  رخآلا  فّنـص  يراخبلا و 

تعمج نا  یلع  کلذ  ینادح  هب  ادرفنا  ام  اهّلقا  هیلع و  اقّفتا  ام  ءامسالا  رثکا  تیأر  اّمل  المجا و  امهفیناصت و  یف  انسحاف 
24 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ دنع  ریشا  لیوطّتلا و  نم  هنع  ینغتـسی  ام  رـصتخا  هالفغا و  ام  كردتـسا  هادروا و  ام  دروا  ّمث  هعفن  رثکی  همجح و  ّفخیل  نیباتکلا  نیب 
نّیبا کلذک  الزان و  عقو  نا  هنتمب  اما  هیف و  ّولع  وا  هدانـساب  اّما  ثیدحلا  کلذ  یلا  امهدحا  دنع  وا  امهدنع  دحاو  ثیدح  هل  يذـلا  يوارلا 
کلذ هب  لّلع  امل  له  رکذا  ۀـیاوّرلا و  کلتب  روهـشملا  يواّرلا  رکذ  دـنع  نیحیحـصلا  یف  اهالخدا  ثیداحا  للع  نم  ظاّـفحلا  هیف  مّلکت  اـم 

هل ادروا  نم  هب و  افودرم  هدـعب  وا  ثیدـحلا  نتم  لبق  هریغب  انورقم  هادروا  نم  هب و  اداهـشتسا  هثیدـح  ادروا  نم  نّیبا  ـال و  مأ  هجو  ثیدـحلا 
بوسنم ریغ  هادروا  نم  نانثا و  امهنا  نظی  اّلئل  یلوالا  ۀبـسنلا  ریغ  یلا  هابـسنف  رخآ  اثیدح  بابلا  کلذ  ریغ  یف  هل  ادروا  عضوم و  یف  اثیدح 

هنع و لجر  نع  اثّدح  نم  هریغ و  هبسن  نالف و  انثّدح  امهدحا  وا  الاقف  بوصنم  ریغ  هادروا  نم  هریغ و  هبسن  نالف و  انثّدح  امهدحا  وا  الاقف 
نیینعم عمجیل  دـمحا  همـسا  نم  انمّدـق  هب و  ادرفنا  ام  هیلع و  اقفنا  ام  مجعملا  فورح  قسن  یلع  ّبترا  الزان و  رخالل  ایلاع و  امهدـحال  عقو 

هیلع نیعملا  هترکذ و  ام  عیمجل  قفوملا  هَّللا  فلالا و  باب  لّوا  ّهنا  یناثلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مساب  ءادتبالاب  اکّربت  امهدحا 
نب قاّزرلا  دبع  هخیرات  یف  يراخبلا  لاق  هتفگ  نیعبرا  باب  رد  دیناسملا  عماج  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دـمحم  دـیوملا  وبا  هلـضف و  هّنمب و 

رشع يدحا  ۀنس  تام  جیرج  نبا  يروثلا و  ارمعم و  عمس  ینامیلا  ةزمح  یلوم  رکب  وبا  عفان  نب  مامه 
25 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ییحی وحن  هلاثما  دمحا و  خویـش  نیثّدحملا و  ریهاشم  نم  وه  هَّللا  دابع  فعـضا  لوقی  ّحصا  وهف  هبتک  نع  ثّدـح  ام  يراخبلا  لاق  نیتئام  و 
زا تسنیثّدـحم و  ریهاشم  زا  قاّزرلا  دـبع  هک  تسادـیپ  ترابع  نیزا  دـیناسملا  هذـه  یف  ۀـفینح  وبا  مامالا  هنع  يوری  اـمهریغ و  نیعم و  نب 

تیاور دیناسم  نیرد  وزا  تستنس  لها  مظعا  ماما  هک  هفینح  وبا  دشابیم و  ناشیا  ریغ  نیعم و  نب  ییحی  لثم  وا  لاثما  دمحا و  خویش  هلمج 
اذإ حبـصلاک  دـنکیم  تیاور  دوخ  دنـسم  رد  ناشیا  زا  مظعا  ماما  هک  یناسک  تلابن  تقث و  تیاغ  تلالج و  تمظع و  تیاـهن  دـنکیم و 

دیناسم ۀعلاطمب  ّیلع  یلاعت  هَّللا  ّنم  دق  هتفگ و  نازیم  رد  ینارعـش  باّهولا  دبع  تسحئال  حضاو و  رابت  یلاع  هیّنـس  تادافا  عبتتم  رب  رانتـسا 
لودعلا نیعباتلا  رایخ  نع  ّالا  اثیدح  يوری  هتیأرف ال  یطایمّدـلا  ظفاحلا  مهرخآ  ظافحلا  طوطخ  اهیلع  ۀخـسن  نم  ۀـثالثلا  ۀـفینح  یبأ  مامالا 

يرـصبلا و نسحلا  لوحکم و  دهاجم و  ۀـمرکع و  اطع و  ۀـمقلع و  دوسالاک و  هَّللا ص  لوسر  ةداهـشب  نورقلا  ریخ  نم  مه  نیذـّلا  تاقثلا 
مهیف سیل  رایخا  مالعا  تاقث  لودـع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  نیذـّلا  ةاوّرلا  ّلکف  نیعمجا  مهنع  هَّللا  یـضر  مهبارـضا 
ةّدـش عم  هنید  ماکحا  مهنع  ذـخای  نال  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـفینح  وبا  مامالا  مهاضترا  نم  ۀـلادعب  یخا  ای  کیهان  بذـکب و  مهتمـال  باّذـک و 
لهاب نحن  ام  هَّللا  لاقف و  لضفا  مهّیا  ۀمقلع  اطع و  دوسالا و  نع  اموی  لئـس  ّهنا  انغلب  دق  ۀـیدمحملا و  ۀـّمالا  یلع  هتقفـش  هزرحت و  هعّروت و 

دوخ دنسم  رد  مظعا  ماما  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  یهتنا  مهنیب  لضافن  فیکف  مهرکذن  نا 
26 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملـس هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تداهـشب  نورق  ریخ  زا  دناتاقث و  لودع و  هک  نیعبات  رایخا  زا  رگم  دنکیمن  تیاور  یثیدـح 
مالعا تاـقث و  لودـع و  دنتـسه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ناـیم  هفینح و  وبا  ناـیم  رد  هک  تاور  عیمج  سپ  دنـشابیم 

ذخا يارب  ار  ناشیا  مظعا  ماما  ندیدنـسپ  ناشیا  تلادع  توبث  يارب  تسیفاک  تسین و  بذکب  مهتم  باذک و  ناشیا  زا  یـسک  دـنارایخا و 
زا هموحرم  تما  رب  شباـنج  تقفـش  زرحت و  عروت و  تدـش  همه  نیا  فصو  اـب  هک  دـش  دـناوتیم  هنوگچ  ناـشیا و  زا  دوخ  نید  ماـکحا 
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مامت مامتها  دیکا و  دیکاتب  ینارعـش  ترابع  زا  سپ  دنک  ذخا  هیعرـش  لئاسم  هینید و  ماکحا  نیعاضو  نیباذک و  نیحودقم و  نیحورجم و 
تابثا لوحف  تاقث و  لودع  راربا و  نایادتقم  رایخا و  ءاملع  زا  یلوالاب  ناشیا  عایشا  عابتا و  مظعا و  ماما  دزن  قاّزرلا  دبع  هک  دیدرگ  تباث 

ذخا يارب  املع  رگید  لثم  ار  وا  هدـینادرگ  دوخ  يادـتقم  ار  وا  مظعا  ماما  هک  دـشابن  نینچ  ناسچ  هدوب و  راخف  یلاع  هّمئا  رابک و  مـالعا  و 
فاحتا یف  لاق  ثیح  هدوتس  همیخف  دماحم  همیظع و  حئادمب  ار  وا  رصاعم  ناخ  نسح  قیّدص  يولوم  هک  هیمیت  نبا  هدیدنسپ و  نید  ماکحا 

ۀیمیت نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نب  رـضخلا  نب  دّمحم  نب  رـضخلا  نب  مساقلا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  نب  مالّـسلا  دبع  نب  میلحلا  دـبع  نب  دـمحا  ءالبنلا 
هتفگ جاهنم  رد  ثیداحا  ضعب  باوجب  رصعلا  ةردان  رّـسفملا  ۀّجحلا  دهتجملا  ۀماّلعلا  ظفاحلا  ساّبعلا  وبا  نیّدلا  یقت  یقـشمّدلا  مث  ینارحلا 

ام اوور  اذه و ال  لثم  اورکذی  مل  افیعض و  ائیش  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  يأ  هلئاضف  نم  نورکذی  هریغ  قاحـسا و  نباک  ریـسلا  باحـصا  و 
ۀبورع یبأ  نب  دیعس  جیرج و  نبا  ریـسفتک  ۀفورعملا  دیناسالاب  هنولقنی  نیّذلا  ریـسفتلا  ۀّمئا  نم  لقنلا  لها  قافتاب  عوضوم  هنا  هیف  انلوق  مّدقت 

دیمح نب  دبع  قاّزرلا و  دبع  و 
27 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا متاح و  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  یـسوّطلا و  ملـسا  نب  دّمحم  يربطلا و  ریرج  نبا  دلخم و  نب  یقب  هیوهار و  نب  قاحـسا  دمحا و  مامالا  و 
ریسفتلا یف  اهیلع  دمتعی  یتلا  تالوقنملل  هنّمضتم  مهریسافت  قدص و  ناسل  ۀمالا  یف  مهل  نیذلا  ةداّسلا  رباکالا  ءاملعلا  نم  مهریغ  رذنملا و 

تـسلاجر ّکحم  ثّدحملا  نیدلا  لامج  دّیـسلا  نع  القن  ءارآلا  ۀکرعم  بحاص  هدافا  ربانب  تسموق و  نیدقنم  يادتقم  هک  یبهذ  هدافا  زا  و 
وا بحاص  ینیدـملا و  نب  یلع  ثیدـح  رگا  هک  تسرهاظ  لادـتعالا  نازیم  رد  دـننادیم  نیثّدـحم  ماما  ار  وا  عقاوص  بحاص  بطاخم و  و 

ددرگ و عطقنم  نف  نیرد  ندینـش  تفگ و  دوش و  هتـسب  ثیدـح  هزاورد  دوش  هدرک  كرت  ناـشیا  لاـثما  قاّزرلا و  دـبع  وا  خیـش  يراـخب و 
دریگ و یقرت  ناشیا  يالیتساب  هقدانز  تکوش  دریمب و  راهنلاب  لیّللا  لـصتا  اـم  مالّـسلا  ةولـصلا و  هلآ  هیلع و  ماـنا  رورـس  راـبخا  ثیداـحا و 

ّبذ يارب  یلیقع  تعباتمب  نازیم  رد  مدرم  نیا  رکذ  دنرامگ و  تّمه  ملاع  عیدخت  لیلضتب و  دنرآ و  نوریب  رس  راتتسا  زا  نیباّذک  نیلاّجد و 
باتک رد  ار  ناشیا  یلیقع  هک  رایـسب  تاقث  زا  دـناقثوا  هکلب  تاجردـب  دـنارتقوثوم  یلیقع  زا  اهنیا  تسنینعاط و  نعط  عفد  ناشیا و  میرح 
نباـب فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  ۀـمجرت  یف  لادـتعالا  نازیم  یف  لاـق  دـنکیمن  کـش  یثّدـحم  چـیه  ینعم  نـیا  رد  هدرکن و  رکذ  دوـخ 

دق هب  کیهان  يراخبلا و  هَّللا  دبع  وبا  اذه  اهنم و  بات  مث  ةوفه  هنم  تدـب  دـق  دادـغب و  خـیرات  یف  ةاصقتـسم  ینیدـملا  نبا  رابخا  ینیدـملا 
ّیلع ثیدح  كرت  ول  ینیدملا و  نب  ّیلع  يدی  نیب  ّالا  دحا  يدی  نیب  یسفن  ترغصتسا  ام  لاق  ینیدملا و  نب  یلع  ثیدحب  هحیحص  نحش 

هبحاص و 
28 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دسا و نب  زهب  نامّـسلا و  رهزا  لیئارـسا و  راّطعلا و  نابا  ناّفع و  دعـس و  نب  میهاربا  ۀبیـش و  یبأ  نب  نامثع  قاّزرلا و  دـبع  هخیـش  دّـمحم و 
لقع کل  امف  نولاّجّدلا أ  جرخل  ۀقدانزلا و  تلوتـسا  راثالا و  تتامل  باطخلا و  عطقنا  بابلا و  انقّلغل  دیمحلا  دبع  نب  ریرج  ینانبلا و  تباث 
ءالؤه نم  دحاو  لک  نا  يردت  ّکناک ال  مهیف  لیق  ام  فّیزنل  مهنع و  ّبذنل  طمنلا  اذـه  یف  كانعبت  امنا  مّلکتت و  نمیف  يردـت  یلیقع أ  ای 

هتفگ فشاک  رد  یبهذ  زین  ثّدـحم و  هیف  باتری  اّمم ال  اذـه  کباتک و  یف  مهدروت  مل  نیریثک  تاقث  نم  قثوا  لب و  تاقبطب  کـنم  قثوا 
فّنـص يرهزلا و  يدامرلا و  قاحـسا و  دـمحا و  هنع  روث و  رمعم و  جـیرج و  نبا  نع  مالعالا  دـحا  رکب  وبا  عفان  نب  مامه  نب  قاّزرلا  دـبع 
عضوب یمر  نمع  ثیثح  فشک  رد  یسلبارطلا  ناهربلا  لیلخ  نب  دمحم  نب  میهاربا  افولا  وبا  ۀنس 211 و  نینامث  سمخ و  نع  یفوت  بتکلا 

هیلع حّحـص  دق  هیف و  مّلکت  نم  مالک  هنازیم  یف  یبهّذلا  رکذ  ءاش  ام  درـس  روهـشم  ثّدحم  نامیلـس  وبا  نیـصحلا  نب  دواد  هتفگ  ثیدـحلا 
يور نم  نیخیشلا و  نع  الضف  ۀّتسلا  ۀّمئألا  هل  يور  دق  ۀقث و  نوکی  فیک ال  نازیملا و  ۀیشاح  یف  وه  هحرـش  امک  اذإ  هقیثوت  یلع  لمعلاف 
نمم اضیا  قاّزرلا  دـبع  اذـه  یلعف  لوقا  ثیثحلا  فشکلا  یف  ام  یهتنا  یـسّدقملا  لضفملا  نب  ّیلع  لاق  امک  ةرطنقلا  زاج  دـقف  ناخیـشلا  هل 

نب لضف  هتفگ  بوجحملا  فشک  رد  يونزغلا  نامثع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀتـسلا و  ۀّمئألا  هل  يور  دق  ۀـقث و  نوکی  فیک ال  ةرطنقلا و  زاج 
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تسه يدرم  چیه  اجنیا  تفگ  ارم  میدرک  جح  نوچ  میدش  هکمب  دیشرلا  نوراه  اب  ام  هک  درک  تیاور  عیبر 
29 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینامز میدـش  وا  کیدزنب  نوچ  رب  يو  کیدزنب  ارم  تفگ  تساجنیا  یناعنـص  قاّزرلا  دـبع  یلب  متفگ  مینک  ترایز  اریو  ات  ادـخ  نادرم  زا 
ات دومرفب  یلب  تفگ  مدیـسرپ  يراد  ماو  چـیه  ات  سرپب  يو  زا  ات  هک  درک  تراشا  نمب  نوراه  میدرک  نتـشگزاب  دـصق  نوچ  میتفگ  نخس 

ۀنییع نب  نیفـس  متفگ  نیزا  رتگرزب  منیبب  ار  يدرم  هک  دـنکیم  اضاقت  زونه  ملد  لیـضف  ای  تفگ  دـمآ  نوریب  اـجنآ  زا  دـنراذگب و  شماو 
لها نیب  فالتخالا  بابـسا  باب  هتفگ  فالتخالا  ببـس  نایب  یف  فاصنا  هلاسر  رد  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاـش  خـلا و  تساـجنیا 
دعب نیفس و  کلام و  رـصع  یف  يرهزلا و  میهاربا و  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  رـصع  یف  ءاملعلا  نم  ناک  هنا  ملعا  يأّرلا  باحـصا  ثیدحلا و 

ۀیاور مهّمه  ربکا  ناک  اّدب و  اهنم  نودجی  ةرورضل ال  الا  طابنتسالا  ایتفلا و  نوباهی  يارلاب و  ضوخلا  نوهرکی  موق  کلذ 
مّرحا وا  کیلع  هَّللا  همّرح  ائیش  کل  ّلحا  نا  هرکال  ّینا  لاقف  ءیش  نع  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  لئس  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح 

کل هَّللا  هّلحا  ام 
وحن يرود و  ّدـس  لئـس  اذإ  نم  مهیف  نوکی  نا  نوملـسملا  ّکفنی  مل  ّهناف  هلوزن  لبق  ءالبلاب  اولجعت  سانلا ال  اهّیا  اـی  لـبج  نب  ذاـعم  لاـق  و 

الف ةرصبلا  ءاهقف  نم  ّکنا  دیز  نب  رباجل  رمع  نبا  لاق  لزنی و  مل  امیف  ملکتلا  ۀهارک  یف  دوعـسم  نبا  ساّبع و  نبا  ّیلع و  رمع و  نع  کلذ 
انا و هتیتا  ةرـصبلا  ۀملـس  وبا  مدـق  امل  رـضنلا  وبا  لاق  تکلها و  تکله و  کلذ  ریغ  تلعف  نا  ّکناف  ۀیـضام  ۀّنـسب  وا  قطاـن  نآرقب  اـّلا  تفت 

کنم ءاقل  انیلإ  ّبحا  ةرصبلاب  دحا  ناک  ام  نسحلا  تنا  نسحلل  لاقف  نسحلا 
30 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا لاق  لزنم و  باتک  وا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ۀّنـس  نوکی  نا  ّالا  کیأرب  تفت  الف  کیأرب  یتفت  کنا  ینغلب  هنا  کـلذ  و 
ریبخلا یلع  لاق  متلئس  اذإ  نوعنصت  متنک  فیک  یبعشلا  لئـس  جرخملا و  هسفنل  بلطیلف  هدابع  نیب  هَّللا و  نیب  امیف  لخدی  ملاعلا  نا  ردکنملا 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ءالؤه  كوثّدح  ام  یبعشلا  لاق  لّوالا و  یلا  عجری  یتح  لازی  الف  مهتفا  هبحاصل  لاق  لجرلا  لئـس  اذإ  ناک  تعقو 
نادلب یف  رثالا  ثیدحلا و  نیودت  عویش  عقوف  یمرادلا  اهرخآ  نم  راثالا  هذه  جرخا  ّشحلا  یف  هقلاف  مهیارب  هولاق  ام  هب و  ذخف  مّلس  هیلع و 
فاطف میظع  عقومب  مهتجاح  نم  ۀخسن  وا  ۀفیحـص  نیودت  هل  ناک  ّالا  ۀیاورلا  لها  نوکی  نم  لق  یتح  خسنلا  فحّـصلا و  ۀباتک  مالـسالا و 

خـسنلا و اوعّبتت  بتکلا و  اوعمج  ناسارخلا و  نمیلا و  رـصملا و  قارعلا و  ماشلا و  زاجحلا و  دـالب  ناـمّزلا  کـلذ  مهئاـمظع  نم  كردا  نم 
مهل رّسیت  مهلبق و  دحال  عمتجی  مل  ام  راثآلا  ثیدحلا و  نم  کئلوا  مامتهاب  عمتجاف  رثالا  رداون  ثیداحالا و  بیرغ  نع  صحفتلا  یف  اونعما 
اهقوف امف  قیرط  ۀـئام  مهدـنع  ثیداـحالا  نم  ریثکل  ناـک  یتح  ثیداـحالا  قرط  نم  ریثک  ءیـش  مهیلإ  صلخ  مهلبق و  دـحال  رّـسیتی  مل  اـم 

تاعباتملا و یف  رظنلا  مهل  نکما  ۀضافتـسالا و  ۀـبارغلا و  نم  ثیدـح  لک  ّلحم  اوفرع  رخآلا و  اهـضعب  یف  رتتـسا  اـم  قرطلا  ضعب  فشکف 
ۀحیحّصلا رابخالاب  ملعا  متنا  دمحال  یعفاشلا  لاق  لبق  نم  يوتفلا  لها  یلع  رهظت  مل  ةریثک  ۀحیحص  ثیداحا  مهل  رهظ  دهاوشلا و 

31 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حیحص ثیدح  نم  مک  ّهنأل  کلذ  مامهلا و  نبا  هاکح  اّیماش  وا  اّیرـصب  وا  ناک  اّیفوک  هیلإ  بهذا  یتح  ینوملعاف  حیحـص  ربخ  ناک  اذاف  اّنم 

نب ورمع  ۀخسن  یـسوم و  یبأ  نع  ةدرب  یبأ  نع  دیرب  ۀخـسنک  ۀّصاخ  تیب  لها  وا  نییقارعلا  نیّیماشلا و  دارفاک  ۀّصاخ  دلب  لها  ّالا  هیوری  ال 
يوتفلا لها  ۀّماع  اهنع  لفغی  ثیداحالا  هذه  لثمف  نولیلق  ۀمذرـش  ّالا  هنع  لمحی  مل  الماخ  اّلقم  یباحّـصلا  ناک  وا  هّدج  نع  هیبا  نع  بیعش 

هباحـصا و هدلب و  ثیدح  عمج  نم  ّالا  نکمتی  مهلبق ال  امیف  لجّرلا  ناک  نیعباتلا و  ۀباحّـصلا و  نم  دلب  ّلک  ءاهقف  راثآ  مهدـنع  تعمتجا  و 
هذه نعما  نئارقلا و  عبتت  لاحلا و  ةدهاشم  نم  مهیلإ  صلخی  ام  یلع  مهتلادع  بتارم  لاجرلا و  ءامـسا  ۀفرعم  یف  نودـمتعی  مهلبق  نم  ناک 

نیودـتلا و اذـهب  مهیلع  فشکناف  اهریغ  ۀّحـصلاب و  مکحلا  یف  اورظاـن  ثحبلا و  نیودـتلاب و  اّلقتـسم  ائیـش  هولعج  ّنفلا و  اذـه  یف  ۀـقبطلا 
ثیدحلا نم  نونّکمتی  الف  داهتجالا  ۀـیاغ  نودـهتجی  امهلاثما  عیکو و  نیفـس و  ناک  عاطقنالا و  لاصتالا و  لاح  نم  اّیفخ  ناک  ام  ةرظانملا 
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نیعبرا نووری  ۀقبطلا  هذه  لها  ناک  ۀّکم و  لها  یلا  هتلاسر  یف  یناتسجسلا  دواد  وبا  هرکذ  امک  ثیدح  فلا  نود  نم  ّالا  لصتملا  عوفرملا 
نم هننـس  رـصتخا  هنا  دواد  یبأ  نع  ثیدـح و  فلا  ۀئامّتـس  نم  هحیحـص  رـصتخا  ّهنا  يراخبلا  نع  ّحـص  لب  اهنم  برقی  اـمف  ثیدـح  فلا 

هب فرعی  انازیم  هدنسم  دمحا  لعج  ثیدح و  فلا  ۀئامسمخ 
32 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع ءالؤه  سؤر  ناک  هل و  لصا  الف  ّالا  لصا و  هلف  هقرط  نم  دـحاو  قیرطب  ول  هیف و  دـجو  اـمف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح 
قاحـسا لبنح و  نب  دمحا  داّنه و  دّدسم و  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  وبا  قاّزرلا و  دبع  نوراه و  نب  دیزی  ناّطقلا و  ییحی  يدـهم و  نب  نمحّرلا 

دعب مهنم  نوقّقحملا  عجرف  نیثدحملا  تاقبط  نم  لوالا  زارطلا  یه  ۀقبطلا  هذه  مهنارقا و  ینیدملا و  ّیلع  نیکد و  نب  لضفلا  هیوهار و  نب 
نووری ام  عم  یـضم  نمم  لجر  دیلقت  یلع  عمتجی  نا  يأّرلا  نم  مهدنع  نکی  ملف  هقفلا  یلا  ثیداحالا  بتارم  ۀـفرعم  ۀـیاورلا و  ّنف  ماکحا 

ۀباحصلا و راثآ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ثیداحا  نوعبتی  اوذخاف  بهاذملا  کلت  نم  بهذم  لکل  ۀضقانملا  راثآلا  ثیداحالا و  نم 
زا دندوب  هراک  هک  تسنـشور  یلجنملا  ردبلا  رفـسملا و  حبـصلاک  ترابع  نیزا  مهـسوفن  یف  اهومکحا  دعاوق  یلع  نیدـهتجملا  نیعباتلا و 
رد ناـعما  خـسن و  عبتت  بتک و  عمجب  دـندومن و  دوخ  ناـمز  رد  نادـلب  فاوط  دوب و  يوبن  ثیدـح  تیاور  ناـشیا  مه  ربـکا  يارب و  يوتف 

ناشیا لبق  یـسک  يارب  دشن  عمتجم  هچنآ  راثآ  ثیداحا و  زا  دش  عمتجم  اهنیا  مامتهاب  هک  دنتخادرپ  رثا  رداون  ثیدـح و  بیرغ  زا  صحفت 
زا يرایـسب  يارب  هکنآ  ات  ثیداحا  قرط  زا  ریثک  ءیـش  ناشیاب  دیـسر  ناشیا و  لبق  یـسک  يارب  دشن  رـسیم  هچنآ  ناشیا  يارب  دـش  رـسیم  و 

رخآ و ضعب  رد  دوـب  رتتـسم  هـک  ار  يزیچ  قرط  ضعب  درک  فـشک  نآ و  قوفاـم  سپ  دـیدرگ  دوـجوم  قـیرط  دـص  ناـشیا  دزن  ثیداـحا 
ناشیا رب  دـش  رهاظ  دـهاوش و  تاـعباتم و  رد  رظن  ناـشیا  يارب  دـش  نکمم  هضافتـسا و  تبارغ و  زا  ار  ثیدـح  ره  لـحم  اـهنیا  دنتخانـشب 

تارضح نیا  دزن  دش  عمتجم  يوتف و  لها  رب  دشن  رهاظ  هک  هریثک  هحیحص  ثیداحا 
33 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا لبق  زین  نآ و  باحـصا  دوخ و  دـلب  ثیدـح  عمج  رب  رگم  دـشیمن  رداق  یمدآ  ناشیا  لبق  نیعبات و  هباحـص و  زا  دـلب  ره  ياهقف  راـثآ 
نئارق و عبتت  هدـهاشم و  زا  ناشیا  يوسب  دیـسریم  هچنآ  رب  ناشتلادـع  بتارم  لاـجر و  ءامـسا  تفرعم  رد  دـندرکیم  داـمتعا  تارـضح 

ریغ تحصب و  مکح  رد  دندرک  هرظانم  ثحب و  نیودتب و  دندینادرگ  لقتسم  ءیش  ار  نآ  دندرک و  مه  نف  نیرد  ناعما  هقبط  نیا  تارضح 
یلاعا امظع و  نیا  سؤر  زا  قاّزرلا  دبع  عاطقنا و  لاصتا و  لاح  زا  دوب  یفخم  هچنآ  هرظانم  نیودت و  نیاب  ناشیا  رب  دـش  فشکنم  سپ  نا 

وه نم  نوکی  نا  نکمی  فیک  بجعلل  اـیف  تسنیثدـحم  تاـقبط  زا  لوا  زارط  تسنآ  سوءر  زا  قازرلا  دـبع  هک  هقبط  نیا  تساربـک و  نیا 
مّلـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  سفن  لضف  یف  اثیدح  يور  اذإ  لّوالا  زارطلا  سؤر  نم  دودـعم  للجلا و  ءانثلا  حدـملا و  اذـهب  فوصوم 

همتاـخ هک  رگید  ینخـس  رتزغن  رتفـیطل و  همه  زا  لـّلعم و  ریغ  فـیح  روـج و  ـالا  اذـه  لـه  لّوـعم  هیلع  سیل  دـمتعم  ریغ  لّـجب  مّـظع و 
تارـضح هک  تسا  نیا  نآ  دناسریم و  ماهتـسم  دبع  نیا  ماهفا  باحـصا  مالحا و  بابر  ضرعب  مامه  نب  قازرلا  دبع  حدـم  رد  تسمالک 

خیـش باطخب  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانالا  ریخ  ترـضح  ثیدـح  تیاور  رد  ار  ماـمه  نبا  ماـعنم  ّبر  قیدـصت  هددـعتم  قرطب  هینس 
یتوملا لاح  حرشب  رودصلا  حرش  رد  یطویس  نیدلا  لالج  دنیامنیم  لقن  ماقملا  عیفر  مثکا  نب  ییحی  ینعی  دوخ  مالعا  يادتقم  مالسالا و 

ام تلقف  مونلا  یف  یضاقلا  مثکا  نب  ییحی  تیار  لاق  حلاّصلا  صاّوخلا  ملاس  نب  دمحم  نع  دادغب  خیرات  یف  بیطخلا  جرخا  هتفگ  روبقلا  و 
ءوّسلا خیش  ای  یل  لاق  هیدی و  نیب  ینفقوا  لاق  کب  هَّللا  لعف 

34 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تقفا اّملف  نیلّوالا  لثم  ۀثلاثلا  رکذف  ءوّسلا  خیش  ای  یل  لاق  تقفا  اّملف  هالوم  يدی  نیب  دبعلا  ذخای  ام  ینذخاف  رانلاب  کتقرحال  کتبیش  الول 

کلذب ملعا  وه  یّنع و  تثّدح  ام  یلاعت و  هَّللا  لاقف  کنع  تثّدح  اذکهل  ام  ّبر  ای  تلق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یلـص  کّیبن  نع  کلام  نب  سنا  نع  يرهزلا  باهـش  نبا  نع  دشار  نب  رمعم  انثدح  لاق  مامه  نب  قاّزرلا  دبع  ینثدح  لاق 
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دبع قدـص  یلاعت  هَّللا  لاقف  راّنلاب  هبّذـعا  نا  هنم  تییحتـسا  ّالا  ۀبیـش  مالـسالا  یف  دـبع  یل  باش  ام  تلق  کنا  میظع  ای  کـنع  لـیئربج  نع 
ۀّنجلا یلا  هب  اوقلطنا  کلذ  تلق  انا  لیئربج  قدص  یّیبن و  قدص  سنا و  قدص  يرهزلا و  قدص  رمعم و  قدص  قاّزرلا و 

مثکا نب  ییحی  تیار  لاق  حلاّصلا  خیشلا  صاّوخلا  ملسم  نب  دّمحم  نع  هخیرات  یف  بیطخلا  جرخا  هتفگ  هعونـصم  یلآل  رد  یطویـس  زین  و 
ام ّبر  ای  تلقف  راّنلاب  کتقرحال  کتبیـش  الول  ءوسلا  خیـش  ای  لاق  مث  هیدـی  نیب  ینفقوا  لاق  کب  هَّللا  لعف  اـم  هل  تلقف  ماـنملا  یف  یـضاقلا 

ام لاق و  کنع  تثّدح  اذکه 
لیئربج نع  کیبن  نع  کلام  نب  سنا  نع  يرهزلا  باهـش  نبا  نع  دـشار  نب  رمعم  اـنث  ماـمه  نب  قاّزرلا  دـبع  ینثدـح  تلق  ینع  تثّدـح 

رمعم و قدص  قاّزرلا و  دبع  قدـص  لاقف  راّنلاب  هبّذـعا  نا  هنم  تییحتـسا  ّالا  ۀبیـش  مالـسالا  یف  دـبع  یل  باش  ام  تلق  کنا  میظع  ای  کنع 
هب اوقلطنا  کلذ  تلق  انا  لیئربج  قدص  یّیبن و  قدص  سنا و  قدص  يرهزلا و  قدص 

35 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیعس نب  هَّللا  دبع  نب  نیسحلا  یلع  یبأ  نع  تاّیهلالا  یف  یماحشلا  رهاط  نب  رهاز  جرخا  ۀنجلا و  یلا 

ای تلقف  ایندـلا  راد  یف  ّیلع  تطلخ  لاق  ینّخبو و  لاق  کب  هَّللا  لعف  ام  تلقف  مانملا  یف  هتیارف  تامف  اقیدـص  یل  مثکا  نب  ییحی  ناک  لاـق 
ثیدح یلع  تلّکتا  ّبر 

ییحتسال ّینا  تلق  ّکنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  حلاص  یبأ  نع  شمعالا  نع  ریرـضلا  ۀیواعم  وبا  ینثدح 
کل ترفغ  دق  لاق  راّنلا  یف  ۀبیش  اذ  بّذعا  نا 

ای یل  لاق  هیدی و  نیب  ینماقا  لاق  کب  هَّللا  لعف  ام  هل  تلقف  مانملا  یف  مثکا  نب  ییحی  تیار  لاق  دـهازلا  لهـس  نب  دـمحا  نع  اضیا  جرخا  و 
تلقف هب  تئج  اذ  ام  ءوسلا  خیش 

تلق ّکنا  کنع  لیئربج  نع  کلوسر  نع  ۀشئاع  نع  ةورع  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع  قاّزرلا  دبع  انث  تلق  وه  ام  لاق  هب  تثّدـح  ثیدـح 
يرهزلا قدص  رمعم  قدص  قاّزرلا  دبع  قدص  تقدص  یل  لاقف  يرانب  امهبّذعا  نا  مالـسالا  یف  نابیـشی  یتما  يدـبع و  نم  ییحتـسال  ّینا 

ۀنجلا یلا  نیمیلا  تاذ  یب  رما  مث  یثیدح  نم  اذه  لیئربج  قدص  یلوسر و  قدص  ۀشئاع و  تقدص  ةورع  قدص 
یل لاقف  یلاعت  هَّللا  يدـی  نیب  فقاو  یناک  مانملا  یف  تیار  لوقی  مثکا  نب  ییحی  تعمـس  لاق  غئاّصلا  حـیجن  نب  دـمحم  نع  اضیا  جرخا  و 

دیعس نع  يرهزلا  نع  رمعم  انا  قاّزرلا  دبع  انث  ّبر  ای  معن  تلق  ثیدحلا  فرعت  لاق أ  مث  راّنلا  یف  یقلا  نا  تفخ  یتح  ءوّسلا  خیش  ای  ّبّرلا 
نع ّبیسملا  نب 

36 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةریره وبا  قدص  یّیبن  قدص  ّلج  ّزع و  ّبّرلا  لاقف  هبّذعا  مالـسالا ال  یف  ۀما  سار  ادـبع و  ۀـیحل  باش  اذإ  تلق  کنا  کّیبن  نع  ةریره  یبأ 

يدادغبلا دیزی  نب  رفعج  یبأ  نع  هئزج  یف  یتارفلا  یبأ  نبا  جرخا  تقدص و  قازرلا  دبع  قدص  رمعم  قدص  يرهزلا  قدص  دیعـس  قدـص 
نیملسملا یضاق  نیا  مثکا  نب  ییحی  نیا  يدونف  تماق  دق  ۀمایقلا  ّنأک  ۀلیللا  هذه  تیار  لاق  یـضاقلا  مثکا  نب  ییحی  سلجم  یف  تنک  لاق 

قاّزرلا دبع  ینثدح  يدّیس  یهلا و  تلقف  رانلاب  ادیدش  اباذع  کّنبذعال 
لاقف مالسالا  یف  کل  تباش  ۀبیش  اذ  بّذعت  نا  ییحتـست  کنا  کنع  لیئربج  نع  کّیبن  نع  رمع  نبا  نع  ملاس  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع 
ۀبیـش اذ  بّذعا  نا  ییحتـسال  ینا  قاّزرلا  دبع  قدص  رمعم  قدص  يرهزلا  قدص  ملاس  قدص  رمع  نبا  قدص  یبیبح  قدص  يدـبع  قدـص 

مالسالا یف  تباش 
قالخالا دیمح  لاعفلا  یـضر  مثکا  نبا  ینعی  قافآ  خیـش  باطخب  ار  قاّزرلا  دـبع  هماّلع  قالخ  دزیا  قیدـصت  دـعب  هک  منادیمن  ملعا  هَّللا  و 

قح لها  هلباقمب  ار  قازر  قلاخ  یضرم  نیا  تیاور  قالطا  لاسرا و  هفزاجم و  هلهاسم و  رد  قارغا  كامهنا و  دیزمب  هیّنس  تارضح  ناسچ 
نیقداصلا قدصا  قیدصت  قیدصت  زا  ادخب  هانپ  هکنیا  رگم  دنزاسیم  قالتخا  ارتفا و  عضو و  بذـکب و  موسوم  هّللاب  ذایعلا  قاقحا  بابرا  و 
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هورع وبا  دقان  قازرلا  دبع  داتسا  خیـش و  اّما  دنرامگ  تمه  مه  بذک  تابثا  هکلب  زیوجتب  عئاظف  حئابق و  رگید  زیوجت  لثم  دنرادرب و  تسد 
لبن صاصم و  لضف  يواح  حاحص و  بابرا  دامتعا  ياقث  هورع و  دماحم و  رخافم و  سئافن  زئاف  یلاعم و  یلاوع  زئاح  سپ  دشار  نب  رمعم 

37 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا وا  هک  دشابن  نینچ  ناسچ  روکذـم و  نیطاسا  هنـسلا  رب  وا  لئاضف  لئالج  رومعم و  وا  حـئادم  نساحمب و  هینـس  رافـسا  عابر  تسا  حارص 
وا ثیدح  جارخا  رب  هّتـس  حاحـص  بابرا  عیمج  تسنیرحبتم و  نیثدـحم  نیعروتم و  ظافح  نیهقفتم و  همئا  لامک و  بابرا  لاجر و  تاقث 

مدـقتم وا  رب  ار  رمعم  هکنیا  رگم  ینکن  مض  یـسک  اب  ار  رمعم  هک  هتفگ  وا  قح  رد  دـمحا  ماما  هک  تسنآ  وا  حدـم  تیاـغ  دـنراد و  قاـفنا 
لها نم  دزا  لآ  یلوم  یبّلهملا  يرصبلا  دشار  نب  رمعم  ةورع  وبا  ءامدقلا  نم  هتفگ و  باسنا  رد  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  یباییم 

قاحـسا یبأ  ریثـک و  یبأ  نب  ییحی  ةداـتق و  يرهزلا و  نع  يوری  ءاـملعلا  تاـقث  نم  ناـک  رمع و  یبأ  نب  رمعم  وه  نمیلا و  نکـس  ةرـصبلا 
حابر يرازفلا و  ناورم  ۀّیلع و  نب  لیعامسا  كرابملا و  نبا  ۀنییع و  نبا  ۀبورع و  یبأ  نبا  ۀبعش و  يروثلا و  هنع  يور  شمعالا  ینادمهلا و 
لها نم  قبی  مل  ّهناف  ارمعم  ینعی  لجرلا  اذهب  مکیلع  حیرج  نبا  لاق  مامه  نب  قاّزرلا  دبع  روث و  نب  دمحم  فسوی و  نب  ماشه  یناعنّـصلا و 
عقن ام  ملعلا  نم  برـش  ارمعم  ّنا  لاق  اذک  اذک و  لاق  ارمعم  نا  هل  تلقف  ینباجاف  ریـسفتلا  نم  ءیـش  نع  جیرج  نبا  لئـس  هنم و  ملعا  هنامز 

انا نایبّصلا و  عم  تجرخ  رمعم  لاق  يردص  یف  رقنم  ّهناک  الا  اثیدح  هنم  تعمـس  امف  ۀنـس  ةرـشع  عبرا  نبا  انا  ةداتق و  یلا  تسلج  رمعم  لاق 
ۀبعش و ةرـصبلا  لهالف  ۀّتـس  یلع  رودی  دانـسالا  اذاف  ترظن  ینیدملا  نب  یلع  لاق  نسحلا  تام  ۀنـس  ملعلا  تبلط  نسحلا و  ةزانج  یلا  مالغ 

ۀئام نیسمخ و  عبرا و  ۀنس  نمیلاب  تام  ناّدح و  یلوم  ةورع  ابا  ینکی  دشار و  نب  رمعم  ۀملس و  نب  دامح  ۀبورع و  یبأ  نب  دیعس 
38 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ورمع يرهزلا و  زاجحلا  نم  رمعم  ریغ  دحال  عمتجا  ملعا  مهنع ال  بتک  رمعم و  مهکرد  ارفن  ۀتـس  یلا  دانـسالا  یهتنا  يزارلا  متاح  وبا  لاق 
یلا ادحا  ّمضت  لبنح ال  نب  دمحا  لاق  ریثک و  یبأ  نب  ییحی  ۀمامیلا  نم  ةداتق و  ةرصبلا  نم  شمعالا و  قاحسا و  وبا  ۀفوکلا  نم  رانید و  نب 

روهـشملا ثّدحملا  مامالا  دـشار  نب  رمعم  هتفگ  ءامـسألا  بیذـهت  رد  يوونلا  فرـش  نب  ییحی  هنم و  ملعلل  بلطا  ارمعم  تدـجو  ّالا  رمعم 
ةورع وبا  وه  قاّزرلا و  دبع  خیش  يرهزلا و  بحاص  وه  ۀبرشالا و  مث  نینعلا  لجا  مث  كرشملا  حاکن  اهنم  رصتخملا  نم  عضاوم  یف  روکذم 
سیق نب  نمحرلا  دبع  یلوم  مالسلا  دبع  حلاص و  نب  مالّسلا  دبع  یلوم  يرـصبلا  ورمع  یبأ  نب  دشار  نب  نیعلا  ناکـسا  میملا و  حتفب  رمعم 

نامیلـس ینانبلا و  تباث  يرهزلا و  رانید  نب  ورمع  عمـس  هتزانج و  رـضح  نسحلا و  كردا  نمیلا  نکـس  هّمـال  ةرفـص  یبأ  نب  بلهملا  وخا 
امصاع يرمعلا و  هَّللا  دیبع  ملسا و  نب  دیز  ردکنم و  نب  دمحم  هّبنم و  نب  مامه  ینایتخـسلا و  ةداتق و  یعیبسلا و  ۀقالع و  نب  دایز  یمیتلا و 

حـلاص و یبأ  نب  لیهـس  ءاّذـحلا و  دـلاخ  ۀـّیمأ و  نب  لیعامـسا  رمتعملا و  نب  روصنم  ةورع و  نب  ماشه  دوجنلا و  یبأ  نب  مصاع  لوحـالا و 
یبأ نب  دیعس  جیرج و  نبا  هخویش و  نم  مه  ریثک و  نب  ییحی  ینایتخـسلا و  بویا  یعیبسلا و  رانید و  نب  ورمع  هنع  يور  ۀّمئالا  نم  قئالخ 

عیرز و نب  دیزی  دلاخ و  نب  بیهم  ۀیواعم و  نب  ناورم  ۀّیلع و  نبا  كرابملا و  نبا  دیز و  نب  دامح  ۀبعـش و  ۀنییع و  نبا  يروثلا و  ۀـبورع و 
ردنغ دایز و  نب  دحاولا  دبع  یلعالا و  دبع  نب  یلعالا  دبع 

39 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امف ۀنـس  رـشع  عبرا  نبا  انا  ةداتق و  یبأ  یلا  تسلج  رمعم  لاـق  مهریغ  ۀّـمئالا و  نم  قئـالخ  ماـمه و  نب  قاّزرلا  دـبع  سنوی و  نب  یـسیع  و 

لحر نم  لوا  وه  هنم و  ملعلل  بلط  ارمعم  ّالا و  دحا  یلا  رمعم  مضی  لبنح ال  نب  دمحا  لاق  يردص و  یف  شقنی  ّهناک  ّالا  اثیدح  هنم  تعمس 
نا حـیرج  نبا  لاق  سنوی و  رمعم و  کلام و  يرهزلا  یف  ساّنلا  تبثا  لاق  ۀـنییع و  نبا  نم  يرهّزلا  یف  تبثا  رمعم  نیعم  نبا  لاق  نمیلا  یلا 
عمس كانه و  هنم  عمس  نیفـس و  هیلإ  لحر  اهب  جّوزت  نمیلا و  ءاعنـص  رمعم  نکـس  هَّللا  دبع  نب  دمحا  لاق  عقن و  ام  ملعلا  نم  برـشا  رمعم 

ملـسم و يراخبلا و  هل  يور  هتلـالج  هقیثوت و  یلع  اوقفتا  هوجوزف و  مهدـنع  نم  هجورخ  اوهرک  ءاعنـص  رمعم  لـخد  اـمل  نیفـس و  نم  وه 
ۀّجحلا مامالا  دشار  نب  رمعم  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  ۀنس و  نیسمخ  نامث و  نبا  وه  ۀئام و  نیسمخ  عبرا و  لیق  ثالث و  ۀنـس  یفوت 
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نب ییحی  ۀـقالع و  نب  دایز  رانید و  نب  ورمع  ةداتق و  يرهّزلا و  نع  ثدـح  نمیلا  ملاع  مالعالا و  دـحا  يرـصبلا  مهالوم  يدزالا  ةورع  وبا 
دبع عیرز و  نب  دـیزی  ۀـّیلع و  نبا  ردـنغ و  كراـبملا و  نبا  نانایفـسلا و  هنع  ثدـح  مهتقبط  یحمجلا و  داـیز  یبأ  نب  دـمحم  ریثـک و  یبأ 

ّالا دحا  یلا  ارمعم  مضت  سیل  دمحا  لاق  قاحسا  وبا  بویا و  هخویـش  نم  هنع  ثدح  دق  قلخ و  قاّزرلا و  دبع  فسوی و  نب  ماشه  یلعالا و 
دبع لاق  ثیدـح و  فالآ  ةرـشع  رمعم  نع  تبتک  قاّزرلا  دـبع  لاق  يرهزلا و  یف  ساـّنلا  تبثا  نم  وه  نیعم  نب  ییحی  لاـق  هقوف و  هتدـجو 

دحاولا
40 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیارف اراد  تیارف  ۀنیدملا  تمدقف  هعیبا  ّربب  ینوثعبف  ۀیحاط  نم  موقل  اکولمم  تنک  لاق  باهش  نبا  نم  تعمـس  فیک  رمعمل  تلق  دایز  نب 
ۀنس ةرشع  عبرا  یل  ةداتق و  نم  تعمس  نسحلا و  تام  ۀنـس  ملعلا  تبلط  لاق  رمعم  نع  مهعم و  تضرعف  ملعلا  هیلع  نوضرعی  ساّنلا  اخیش و 
نع انیور  ۀـبورع  یبأ  نب  دیعـس  یل  لاق  ۀـنییع  نب  نیفـس  لاـق  ۀـفاصرلاب  يرهزلا  تیقل  يردـص و  یف  بوتکم  ّهناـک  كاذ  ذإ  هتعمـس  اـمف 

رمعم یلا  ةدـئاز  نب  نعم  ثعب  قاّزرلا  دـبع  لاق  هنم و  ملعا  هناـمز  یف  قبی  مل  ّهناـف  رمعمب  مکیلع  لاـق  جـیرج  یبأ  نع  هانفّرـشف و  مکرمعم 
هیلع و تیّلص  ناضمر و  یف  میهاربا  داز  ۀئام  نیسمخ و  ثالث و  ۀنـس  رمعم  تام  ۀعامج  دلاخ و  نب  میهاربا  لاق  کلذ  متک  هّدرف و  بهذب 

نب رمعم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  نمیلاب و  فّنـص  نم  لّوا  ناک  ۀنـس و  نیتس  غلبی  مل  ّحـصا و  لّوالا  عبرا و  ۀنـس  تام  ییحی  دـمحا و  لاـق 
ۀنـس ملعلا  تبلط  رمعم  لاق  قاّزرلا  دـبع  كرابملا و  نبا  ردـنغ و  هنع  مامه و  يرهزلا و  نع  نمیلا  ملاع  مهالوم  يدزالا و  ةورع  وبا  دـشار 
دبع لاق  ملعلل و  هنامز  لها  بلطا  نم  ناک  همدـقتی  هتدـجو  ّالا  دـحا  یلا  ارمعم  ّمضت  دـمحا ال  لاق  ۀنـس و  ةرـشع  عبرا  یل  نسحلا و  تاـم 

رد بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نیدلا  یلو  نمیلاب و  ۀئام  نیسمخ و  ثلث و  ۀنس  ناضمر  یف  یفوت  ثیدح  فالآ  ةرشع  هنم  تعمس  قاّزرلا 
هَّللا یـضر  ماّمه  يرهزلا و  نع  يور  نمیلا  ملاع  مهالوم  يدزالا  ةورع  ابا  ینکی  دـشار  نب  رمعم  وه  دـشار  نب  رمعم  هتفگ  ةاکـشم  لاـجر 

لاق امهریغ  ۀنییع و  نبا  يروثلا و  نع  امهنع و 
41 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قحلا دـبع  هَّللا و  همحر  ۀنـس  نوسمخ  نونامث و  هل  ۀـئام و  نیـسمخ و  ثالث و  ۀنـس  تام  ثیدـح  فـالآ  ةرـشع  هنم  تعمـس  قاّزرلا  دـبع 
باب یف  هیبا  یلا  ۀبـسن  ریغ  نم  اقلطم  ارمعم  فلؤملا  رکذ  امهنیب  ۀـلمهم  نیع  نوکـس  نیمیم و  حـتفب  رمعم  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد 

هریغ و وا  هَّللا  دبع  نب  رمعم  وه  اقلطم  روکذملاب  دارملا  يردی  ملسم و ال  ۀیاور  امهالک  هَّللا و  دبع  نب  رمعم  ابرلا  باب  یف  رکذ  راکتحالا و 
رجاه امیدق و  ملسا  رمعی  یبأ  نب  رمعم  هل  لاقی  يودعلا و  یشرقلا  هَّللا  دبع  نب  رمعم  ۀباحّصلا  یف  مهنم  لوصالا  عماج  یف  رکذ  ریثک  رمعم 
يور مهیف  هثیدح  ۀنیدملا و  لها  یف  دودعم  وه  الیوط و  ارمع  شاع  اهنکـس و  اهیلإ و  رجاه  مث  ۀنیدملا  یلا  هترجه  ترّخات  ۀـشبحلا و  یلا 

يرـصبلا ورمع  یبأ  نم  ةورع  وبا  وه  دشار و  نب  رمعم  نیعباتلا  یف  ۀلمهملا و  نوکـس  ةدّـحوملا و  مضب  دعـس  نب  رـسب  ّبیـسملا و  نبا  هنع 
فشاکلا یف  لوصالا و  عماج  یف  اذک  كرابملا  نبا  قاّزرلا و  دبع  ۀنییع و  نبا  يروثلا و  هنع  يور  ةداتق و  يرهزلا و  عمـس  نمیلا و  نکس 

ملعلا تبلط  رمعم  لاق  قاّزرلا  دبع  كرابملا و  نبا  ردنغ و  هنع  ماّمه و  يرهزلا و  نم  نمیلا  ملاع  مهالوم  يدزالا  ةورع  وبا  دـشار  نب  رمعم 
دبع لاق  ملعلل و  هنامز  لها  بلطا  نم  ناک  همّدقتی  هتدجو  ّالا  دحا  یلا  ارمعم  ّمضت  دمحا ال  لاق  ۀنـس و  ةرـشع  عبرا  یلو  نسحلا  تام  ۀنس 

تیاور هیبشت  ثیدـح  وزا  رمعم  هک  يرهز  اما  ۀـئام  نیـسمخ و  ثالث و  ۀنـس  ناضمر  یف  یفوت  ثیدـح  فالآ  ةرـشع  هنم  تعمـس  قاّزرلا 
لئاضف بحاص  سپ  هدرک 

42 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ تاقثلا  باتک  رد  یتسبلا  ناّبح  نب  دـمحم  متاح  وبا  تستنـس  لها  نیرـسفم  ءالـضف  نیعبات و  همئا  زا  هرهاب و  بقانم  يواـح  هرهاز و 
ةرشع يار  رکب  وبا  هتینک  یشرقلا  يرهزلا  بالک  نب  ةرهز  نب  ثرحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  باهش  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نب  ملسم  نب  دمحم 

هنع يور  الضاف  اهیقف  ناک  رابخالا و  نوتمل  اقایس  مهنسحا  هنامز و  لها  ظفحا  نم  ناک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم 
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یلع رازی  روهشم  بعش  ءادیبب  ماشلا  ۀیحان  نم  هربق  ۀئام و  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  ناضمر  رهش  نم  تلخ  ةرشع  عبـسل  ءاثلثلا  ۀلیل  تام  ساّنلا 
عمس دمحم  وبا  هتینک  هنم  نسا  ناک  ملسم  نب  هَّللا  دبع  هوخا  هل و  وعدیف  ّرام  هب  ّرمی  یتح  قیرطلا  ۀعراق  یلع  نفدی  نا  یصوا  قیرطلا  ۀعراق 

نوکـس ياّزلا و  مضب  يرهزلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـسلا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  هَّللا و  امهمحر  ماّیاب  يرهزلا  لبق  تام  اسنا و  ورمع  نبا 
نب ملسم  نب  دمحم  رکب  وبا  اهب  روهشملا  شیرق و  نم  یه  ّيول و  نب  بعک  نب  ةّرم  نب  بالک  نب  ةرهز  یلا  ۀبسنلا  هذه  ءارلا  رـسک  ءاهلا و 
نم ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  باحصا  نم  ةرشع  يار  ۀنیدملا  یعبات  نم  يرهّزلاب  فورعملا  یـشرقلا  ةرهز  نب  باهـش  نب  هَّللا  دیبع 

ناضمر رهش  نم  تلخ  ةرشع  عبسل  ءاثلثلا  ۀلیل  تام  ساّنلا  هنع  يور  الضاف  اهیقف  ناک  رابخالا و  نوتمل  اقایـس  مهنـسحا  هنامز و  لها  ظفحا 
دبع نب  هَّللا  دیبع  نب  ملسم  نب  دمحم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  رازی و  روهشم  بعش  ءادیبب  هربق  ماشلا و  ۀیحان  یف  ۀئام  نیرشع و  عبرا و  ۀنس 

رکب وبا  يرهزلا  باهش  نب  هَّللا 
43 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سنوی و هنع  یئاسّنلا و  یف  جیدخ  نب  عفار  نع  يذمرتلا و  یف  ةریره  یبأ  نع  هثیدح  بیـسملا و  نبا  لهـس و  رمع و  یبأ  نع  مالعالا  دحا 
یفوت ةدنسم  اهفصن  ثیدح  ۀئام  نافلا و  هثیدح  فلا و  نم  رثکا  دنـسا  دواد  وبا  لاق  ثیدح و  یفلا  وحن  هل  ینیدملا  نبا  لاق  کلم  رمعم و 
قحلا دبع  خیش  یبهذ و  رسپ  طخب  فشاک  هخسن  رب  تسموقرم  لامکلا و  بیذهت  زا  تسذوخام  هک  فشاک  هیشاح  رد  ناضمر و  یف   124

ام لاقف  نسحلا  هل و ال  لیقف  يرهزلا  نم  ملعا  ادحا  تیار  ام  دلخ  نب  بیهو  لاق  تسروطسم  درآیم  اهلقن  ةاکشم  لاجر  رد  هیـشاح  نیزا 
لثم تیار  ام  رمعم  لاق  يرهزلا و  نم  ملعا  تیار  امف  نیریس  نبا  نسحلا و  تسلاج  دق  یبهذلا  رکب  وبا  لاق  يرهزلا و  نم  ملعا  ادحا  تیار 

نم ةرـشع  يار  هیوجنم  نب  رکب  وبا  لاـق  هیف و  وه  يذـلا  ّنفلا  یف  يرهزلا  لـثم  تیار  ـال  هیف و  وـه  يذـلا  ّنفلا  یف  نامیلـس  یبأ  نب  داـمح 
دعس نبا  لاق  الضاف و  اهیقف  ناک  ثیداحالا و  نوتمل  اقایس  مهنـسحا  هنامز و  لها  ظفحا  نم  ناک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  باحـصا 
ۀئام نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  یف  يأ  اهیف  هتفگ و  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  اعماج و  اـهیقف  ۀـیاورلا  ملعلا و  ثیدـحلا و  ریثک  ۀـقث  يرهزلا  ناـک 
ملع ظفح  نیعباتلا  مالعالا  نیثدحملا و  ءاهقفلا و  دحا  يرهزلا  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  رکب  وبا  مامالا  ناضمر  یف  یفوت 
نم ۀعامج  هنع  يور  قئالخ و  کلام و  نب  سنا  دعس و  نب  لهس  عمس  مهنع و  هَّللا  یضر  ۀباحـصلا  نم  ةرـشع  نع  يور  ۀعبّـسلا و  ءاهقفلا 

سنا و نب  کلام  مهنم  ۀّمئالا 
44 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق  ۀعبّـسلا و  ءاهقفلا  ملع  ظفح  دق  ناک  ثیدح و  یفلا  وحن  هل  ینئادملا  نبا  لاق  ۀـنییع  نب  نیفـس  يروثلا و  نیفس 
لها نم  هریغ  لاق  هتیـسنف و  املع  یبلق  تعدوتـسا  ام  باهـش  نبا  لاق  ثیللا  لاق  لوحکم و  لاق  اذـک  يرهزلا و  نم  ۀیـضام  ۀّنـسب  ملعا  قبی 

مهردلا رانیدلا و  تیار  ام  رانید  نب  ورمع  لاق  رانید و  فالآ  ۀعبـس  ةرم  هاطعا  کلملا  دـبع  نب  ماشه  دـنع  ۀـمرحلا  رفاو  امظعم  ناک  ملعلا 
يرهزلا هتفگ  ةاکـشم  لاـجر  رد  بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  یلو  رعبلا و  ۀـلزنمب  هدـنع  اـّهناک  يرهزلا  دـنع  هنم  نوها  دـحا  دـنع 

ءاملعلا نیثدحملا و  ءاهقفلا و  دحا  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  رکب  وبا  وه  مهیلإ  بسنلاب  رهتـشا  ةّرم  نب  بالک  نب  ةرهز  یلا  بوسنم 
سنا نب  کلام  ةداتق و  مهنم  ریثک  قلخ  هنع  يور  ۀباحصلا  نم  ارفن  عمس  ۀعیرـشلا  مولع  نونف  یف  هیلإ  راشملا  ۀنیدملاب  نیعباتلا  نم  مالعالا 
باهش نبا  لاق  نم  مث  هل  لیق  باهش  نبا  لاق  تیار  نم  ملعا  نم  لوحکمل  لیق  هنم  ۀیضام  ۀّنسب  ملعا  ادحا  ملعا  زیزعلا ال  دبع  نب  رمع  لاق 

نب ملسم  نب  دمحم  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ۀئام و  نیرشع و  عبرا و  ۀنس  ناضمر  رهش  یف  تام  باهش  نبا  لاق  نم  مث  هل  لیق 
یلع قفتم  ظفاحلا  هیقفلا  رکب  وبا  هتینک  يرهزلا و  یـشرقلا  بالک  نب  ةرهز  نب  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع 

رد یطویـسلا  نیدلا  لالج  نیتنـس و  وا  ۀنـسب  کلذ  لبق  لیق  نیرـشع و  سمخ و  ۀنـس  تام  ۀعبارلا  ۀـقبطلا  سؤر  نم  وه  هناقتا و  هتلالج و 
ملسم نب  دمحم  هتفگ  اّطوملا  لاجرب  اّطبملا  فاعسا 

45 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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سنا رباج و  رمع و  نبا  دعس و  نب  لهـس  نع  يور  ماشلا و  لزن  مالعالا  دحا  یندملا  رکب  وبا  يرهزلا  باهـش  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  نب 
رمع هخویـش و  نم  امه  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  حابر و  یبأ  نب  اطع  کلام و  ۀفینح و  وبا  هنع  مهدـعب و  نمم  قلخ  ۀباحـصلا و  نم  مهریغ  و 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ةرـشع  يار  هیوجنم  نب  رکب  وبا  لاق  ریثک  قلخ  جیرج و  نبا  ثیللا و  یعازوالا و  ۀنییع و  نبا  رانید و  نب 

باهش و نبا  نم  عمجا  ّطق  املاع  تیار  ام  ثیّللا  لاق  الضاف و  اهیقف  ناک  رابخالا و  نوتمل  مهنسحا  هنامز و  لها  ظفحا  ناک  مّلـس و  هیلع و 
لاجر رد  قحلا  دـبع  ۀـئام و  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  تام  هتیـسنف  ّطق  ائیـش  یبلق  تعدوتـسا  ام  لوقی  باهـش  نبا  ناک  لاق و  هنم  املع  رثکا 

بوسنم يرهزلا  ةرهز  نب  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  باهش  نب  هَّللا  دیبع  نب  ملـسم  نب  دمحم  رکب  وبا  وه  باهـش  نبا  يرهزلا  هتفگ  ةاکـشم 
مالعالا ءاملعلا  نیثدحملا و  ءاهقفلا و  دحا  فورعملا  مامالا  یندملا  ۀبـسنلا  هذـهب  رهتـشا  ّيول و  نب  بعک  نب  ةّرم  نب  بالک  نب  ةرهز  یلا 
ۀعامجلا هل  يور  ّبیسملا و  نبا  لیفطلا و  نبا  لهس و  سنا و  رمع و  نبا  نع  يور  ۀعیرشلا  ملع  نونف  یف  هیلإ  راشملا  ۀنیدملاب  نیعباتلا  نم 

يدـیبزلا و رمعم و  لیقع و  سنوی و  هنع  يور  لسرم و  کلذ  یئاسّنلا و  یف  جـیدخ  نب  عفار  نع  يذـمرتلا و  یف  ةریره  یبأ  نع  هثیدـح  و 
لاق و ثیدح و  یفلا  وحن  هل  ینیدـملا  نبا  لاق  نورخآ  قئالخ  رانید و  نب  ورمع  ةداتق و  دیعـس و  نب  ییحی  ۀـنییع و  نبا  کلام و  بیعش و 

لاق فلا  نم  رثکا  دنسا 
46 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا لاق  نم  مث  هل  لیق  باهش  نبا  لاق  تیأر  نم  ملعا  نم  لوحکمل  لیق  يرهزلا و  نم  ۀیـضام  ۀّنـسب  ملعا  ادحا  ملعا  زیزعلا ال  دبع  نب  رمع 
ساّبع نبا  تیقل  هقلی و  مل  رمع و  نبا  تیقل  انا  يرهّزلا  دنع  ءیش  ّيأ  لاق  رانید  نب  ورمع  ّنا  يور  باهـش و  نبا  لاق  نم  مث  هل  لیق  باهش 

لاق ّطق  یـشرقلا  اذه  لثم  تیار  ام  هَّللا  لاقف و  تیار  فیک  اولاقف  هیلإ  لمحف  دـعقا  دـق  هیلإ و  ینولمحا  لاق  ۀـکم  يرهزلا  مدـقف  هقلی  مل  و 
يرهزلا و نم  ملعا  تیار  امف  نیریـس  نبا  نسحلا و  تسلاج  دق  لاقف  نسحلا  هل و ال  لیقف  يرهزلا  نم  ملعا  ادحا  تیار  ام  دلاخ  نب  بیهو 

تام لاق  نا  یلا  ۀیاورلا  ملعلا و  ثیدحلا و  ریثک  اعماج  الـضاف  اهیقف  ناک  ثیداحالا و  نوتمل  اقایـس  مهنـسحا  هنامز و  لها  ظفحا  نم  ناک 
بذهم و دیعس  ماما  سپ  بیسملا  نب  دیعـس  اما  هَّللا و  همحر  ۀنـس  نیعبـس  نیتنثا و  نبا  وه  ۀئام و  نیرـشع و  عبرا و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  یف 

نب دـمحم  متاح  وبا  نایب  هچ  ار  نایع  قادـصم  وا  تلابن  لضف و  تیاهن  تلالج و  تمظع و  لاـمک  تسبّجرم و  قیذـع  هککحم و  لیذـج 
نب موزخم  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀـشئاع  نب  ورمع  نب  بهو  یبأ  نب  نزح  نب  بیـسملا  نب  دیعـس  هتفگ و  تاقثلا  باتک  رد  یتسبلا  نابح 
نب ۀّیمأ  نب  میکح  نب  نامثع  تنب  بیـسملا  نب  دیعـس  مأ  رمع و  ۀفالخ  نم  اتـضم  نیتنـس  دلو  دـمحم  وبا  هتینک  یـشرقلا  یموزخملا  ۀـظقی 

اعرو انید و  اهقف و  نیعباتلا  تاداس  نم  ناک  یملسلا و  ناوکذ  نب  حلاف  نب  لاله  نب  ةرم  نب  صقوالا  نب  ۀثراح 
47 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةولـصلل يدون  ام  ایؤرلل  سانلا  ربعا  زاجحلا و  لها  هقفاو  نیعباتلا  دیـس  دیعـس  ناک  تیّزلا و  یف  رجتی  هوبا  ناک  الـضف و  ةدابع و  اـملع و  و 
نم نامیلس  دیلولل و  عیاب  کلملا و  دبع  عیوب  املف  یلع  نامثع و  نیب  حلصا  نمم  هنا  لاقی  اهرظتنی و  دجـسملا  یف  دیعـس  الا و  ۀنـس  نیعبرا 

لیعامسا نب  ماشه  كاری  ثیحب  یلـصت  ّکنا  يراقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  لاقف  هعیابی  ملف  کلذ  دیعـس  یلا  ساّنلا  نم  ۀعیبلا  ذخا  هدعب و 
لاق ۀنـس  نیعبرا  ذـنم  هتمق  اماقم  ریغا  مل  ینا  دیعـس  لاقف  کلملا  دـبعل  ۀـنیدملا  یلع  ایلاو  ماشه  ناک  كاری و  یّتح ال  کـماقم  تّریغ  ولف 
امک کبلق  یمعا  هَّللا  ناک  نا  تیأر  لاق أ  اذإ  عیابف  لاق  ۀّین  هیف  یل  سیل  ءیـش  یف  یلام  قفنا  یندـب و  دـهجال  نکا  مل  لاقف  ارمتعم  جرخف 
ناک ام  دیعـس  یلا  كاعد  ام  هیلإ  کلملا  دبع  بتکف  کلملا  دـبع  یلا  لیعامـسا  نب  ماشه  بتکف  عیابی  نا  یبأ  ّیلع و  امم  كرـصب  یمعا 

نینثال عیابا  تسل  لاق  یباف و  ماشه  هاعدـف  سانلل  هفقوا  اطوس و  نیثلث  هبرـضاف  الا  عیاب و  ناف  هعداف  تلعف  اذإ  اـماف  ههرکن  ءیـش  هنم  اـنیلع 
تننظ ّینا  الول  دیعس  لاقف  نجسلا  یلا  هب  رما  ّهدر و  ّمث  نیطایخلا  اوغلب  یتح  هب  فیطف  هب  رما  رعـش و  نم  ابایث  هسبلا  مث  اطوس  نیثلث  هبرـضف 

ةرکذت رد  یبهذ  ۀئام و  سمخ و  ۀنس  تام  هنا  لیق  دق  نیعست و  عبرا و  وا  ثالث  ۀنس  تام  توملا  دنع  یتروع  رتسا  تلق  هتسبل  ام  لتقلا  ّهنا 
دمحم وبا  ۀنیدملا  هیقف  مالسالا  خیش  مامالا  ّبیسملا  نب  دیعس  هتفگ  ظافحلا 
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48 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀشئاع تباث و  نب  دیز  نامثع و  نم  عمس  بطخی و  وه  ائیش و  رمع  نم  عمس  رمع و  ۀفالخ  نم  اتـضم  نیتنـسل  دلو  نیعباّتلا  لجا  یموزخملا 

نبا نع  عفان  نع  دـیز  نب  ۀـماسأ  يور  سفنلا  هیقف  قحلاب  الاّوق  ۀـنایدلا  نیتم  ۀـمرحلا  رفاو  ملعلا  عساو  ناـک  قلخ و  ةریره و  یبأ  دعـس و  و 
دیعس نم  ملعا  ادحا  تیار  ام  ةداتق  لاق  حاحص و  دیعس  تالـسرم  هریغ  لبنح و  نب  دمحا  لاق  نیتفملا و  دحا  ّبیـسملا  نب  دیعـس  لاق  رمع 
ّلجا يدـنع  وه  دیعـس  نم  املع  عسوا  نیعباتلا  یف  ملعا  ینیدـملا ال  نب  یلع  لاق  دـحاو  ریغ  لوحکم و  يرهزلا و  لاق  اذـک  بیـسملا و  نب 

نب دیعس  تعمس  میهاربا  نب  دعس  لاق  هریغ  تیزلاب و  رّجتی  رانید  ۀئامعبرا  هل  ناطلـسلا و  زئاوج  لبقی  ناک ال  هریغ  یلجعلا و  لاق  نیعباتلا و 
دعـس نب  ماشه  ینثدح  يدقاولا  لاق  یّنم  رمع  رکب و  وبا  مّلـس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ءاضق  ءاضقب  ملعا  دـحا  ام  لوقی  ّبیـسملا 
عمس دق  رمع و  نبا  ساّبع و  نبا  صاّقو و  یبأ  نب  دعس  تباث و  نب  دیز  نع  لاق  هملع  ّبیسملا  نب  دیعس  ذخا  نّمع  لئس  يرهزلا و  تعمس 

هنم و نامثع  رمع و  ءاضقب  ملعا  دـحا  سیل  لاقی  ناک  هتنب و  جوز  ناک  ةریره  یبأ  نع  دنـسملا  هتیاور  ّلج  بیهـص و  ّیلع و  ناـمثع و  نم 
نب دیعس  یلا  بتک  ءیش  هیلع  لکـشا  اذإ  نسحلا  ناک  لاق  ةداتق  نع  نامثع  رمع و  ءاضقب  سانلا  ملعا  دیعـس  ناک  يرهزلا  نع  رمعم  يور 

لوقی ادیعـس  تعمـس  ۀلمرح  نب  نمحرلا  دبع  لاق  موصلا و  درـسی  ناک  ّبیـسملا  نبا  نا  مزاح  نب  دیزی  نع  دـیز  نب  داّمح  هلأسی  بیـسملا 
بئاسلا نب  بلطملا  نع  نوشجاملا  بوقعی  نب  فسوی  ۀّجح  نیعبرا  تججح 

49 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تکرت فیک  لاق  معن  لاق  تنا  ناورم  ینب  لسر  نم  دیعس  هل  لاقف  ناورم  ینبل  دیرب  ّرمف  قوّسلا  یف  ّبیسملا  نب  دیعس  عم  اسلاج  تنک  لاق 

تلقف قلطنا  یتح  هئجرا  لزا  ملف  هیلإ  تمقف  لوسرلاـب  اّرـش  داراـف  بـالکلا  نوعبـشی  ساـّنلا و  نوعیجی  مهتکرت  لاـق  ریخب  لاـق  ناورم  ینب 
لاق ّهنا  فیعـض  هجو  نم  لوحکم  نع  هقوقحب  تذخا  ام  هَّللا  ینلأسی  هَّللا ال  وف  قمحا  ای  تکـسا  لاقف  کمدـب  ّطبثت  کل  هَّللا  رفغی  دیعـسل 

ثیدحلا بلط  یف  یلایّللا  مایالا و  ریسال  تنک  ّینا  لاق  ّبیسملا  نب  دیعـس  نا  ینغلب  کلام  لاق  ساّنلا  يوتـسا  ّبیـسملا  نبا  توم  هغلب  اّمل 
نب ورمع  هلتق  ۀبقع  نب  ملـسم  دارأ  نیح  ّبیـسملا  نب  دیعـسل  دهـش  يّذلا  نا  نامثع  نب  بعـصم  ینثدح  هَّللا  دبع  نع  بعـصم  لاق  دـحاولا 

تلق هدحو  سلاج  ّبیسملا  نب  دیعس  اذاف  دجسملا  تلخد  ّيوقلا  سنوی  وبا  لاق  هلیبس  یّلخف  نونجم  هنا  ادهـش  مکحلا  نب  ناورم  نامثع و 
نیعـست عبرا و  ۀنـس  اهاوقا  لاوقا  یلع  هتافو  یف  اوفلتخا  دـق  فلوم و  یف  دیعـس  ةریـس  تدرفا  دـق  تلق  دـحا  هسلاجی  ّنا  یقتا  لاق  هناش  اـم 

لاق نیعست و  يدحا و  ۀنس  ناطقلا  ییحی  لاق  نینامث و  عست و  ۀنس  ةاتق  لاق  مهریغ و  ریمن و  نبا  ریقع و  نب  دیعـس  يدع و  نب  مثیهلا  اهخّرا 
ثیدحلا ۀّمئا  رثکا  مکاحلا  لاق  ۀئام  سمخ و  ۀنـس  یندـملا  نیعم و  نبا  ینیدـملا و  نب  ّیلع  لاق  نیعـست و  نیتنثا و  وا  يدـحا  ۀنـس  ةرمض 

رمع و نع  نیعباتلا  دّیـس  مالعالا و  دحا  یموزخملا  دـمحم  وبا  مامالا  نزح  نب  بیـسملا  نب  دیعـس  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  اذـه و  یلع 
هنع دعس و  نامثع و 

50 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیعست و عبرا و  ۀنس  تام  ۀنس  نیعبس  اعـست و  شاع  لمعلا  ملعلا و  یف  سار  رکذلا  عیفر  هیقف  ۀجح  ۀقث  دیعـس  نب  ییحی  ةداتق و  يرهزلا و 

یـشرقلا دـمحم  اـبا  ینکی  ّبیـسملا  نب  دیعـس  وـه  ّبیـسملا  نب  دیعـس  هتفگ  ةاکـشم  لاـجر  رد  بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  یلو 
هقفلا و نیب  عمج  لوالا  زارطلا  نم  نیعباتلا  دّیـس  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  ۀفالخ  نم  اتـضم  نیتنـسل  دـلو  یندـملا  یموزخملا 

نم ةریثک  ۀعامج  یقل  رمع  ایاضقب  ةریره و  یبأ  ثیدحب  ملعا  ناک  هیلع  صوصنملا  هیلإ  راشملا  وه  عرولا و  ةدابعلا و  دهزلا و  ثیدـحلا و 
امف ملعلا  بلط  یف  اهلک  ضرالا  تفط  لوحکم  لاـق  مهریغ  نیعباـّتلا و  نم  ریثک  يرهزلا و  هنع  مهنع و  يور  مهنع و  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا 

رد ینالقسع  رجح  نبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  نیعست  ثلث و  ۀنس  تام  ۀّجح  نیعبرا  تججح  ّبیسملا  نبا  لاق  ّبیـسملا و  نبا  نم  ملعا  تیقل 
نع يور  یموزخملا  یـشرقلا  موزخم  نب  نارمع  نب  ذئاع  نب  رمع  نب  بهو  یبأ  نب  نزح  نب  ّبیـسملا  نب  دیعـس  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت 
دبع نب  رمعم  ّبیـسملا و  هیبا  صاع و  نبا  رمع و  نبا  ساّبع و  نبا  صاقو و  یبأ  نبا  دعـس  یلع و  ناـمثع و  رمع و  نع  الـسرم و  رکب  یبأ 
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دیسا و نب  باتع  ینزاملا و  دیز  نب  هَّللا  دبع  تباث و  نب  دیز  مازح و  نب  میکح  تباث و  نب  ناّسح  ءادرّدلا و  یبأ  ّرذ و  یبأ  ۀلضف و  نب  هَّللا 
تنب ءامـسا  ۀشئاع و  هتنبا و  جوز  ناک  ةریره و  یبأ  دیعـس و  نبا  یـسوم و  یبأ  ةداتق و  یبأ  ینـشخلا و  ۀبلعث  یبأ  صاعلا و  یبأ  نب  نامثع 

کیرش ّمأ  میلس و  ّمأ  سیق و  تنب  ۀمطاف  میکح و  تنب  ۀلوخ  سیمع و 
51 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میهاربا و نب  دعـس  یّمـس و  دانّزلا و  وبا  ریمن و  یبأ  نب  کیرـش  ةداتق و  يرهّزلا و  رمع و  نب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  دـمحم و  هنبا  هنع  قلخ و  و 
نب قلاخلا  دبع  ۀبیش و  نب  ریبج  نب  دیمحلا  دبع  نمحرلا و  دبع  نب  قراط  دنه و  یبأ  نب  دواد  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  ةّرم و  نب  ورمع 

سنوی ۀبتع و  نب  مشاه  نب  مشاه  ردکنملا و  نبا  رقابلا و  رفعج  وبا  ۀمیکا و  نب  ةرامع  نب  ملسم  نب  ورمع  لیهس و  نب  دیجملا  دبع  ۀملس و 
تلاسف ۀـنیدملا  تمدـق  لاق  هیبا  نع  نارهم  نب  نومیم  نب  ورمع  نع  نیتفملا و  دـحا  هَّللا  وه و  رمع  نبا  نع  عفان  لاق  ۀـعامج  فسوی و  نب 

ینعی اذه  دیرت  تنک  نا  ریعـص  یبأ  نب  ۀبلعث  نب  هَّللا  دبع  یل  لاق  باهـش  نبا  لاق  بیـسملا و  نب  دیعـس  یلا  تعفدف  ۀنیدملا  لها  ملعا  نع 
نع قاحـسا  نب  دـمحم  لاق  هنم و  مارحلا  لالحلاب و  ملعا  ّطق  ادـحا  تیار  ام  ةداـتق  لاـق  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  خیـشلا  اذـهب  کـیلعف  هقفلا 
ّیلع یل  لاق  يراخبلا  لاق  نیعباتلا و  هقفا  ناک  یـسوم  نب  نامیلـس  لاق  هنم و  ملعا  تیقل  اـمف  ملعلا  بلط  یف  اـهلک  ضرـالا  تفط  لوحکم 

باطخلا نب  رمع  یعن  موی  رکذال  ینا  لاق  ۀنیزم  نم  تلق  تنا  نمم  ّبیسملا  نب  دیعس  یل  لاق  ۀیواعم  نب  سایا  نع  ۀبعش  نع  دواد  یبأ  نع 
لاق ّبیسملا  نبا  نع  یعازخلا  هَّللا  دبع  نب  نارمع  نع  نیکـسم  نب  مالـس  انث  برح  نب  نامیلـس  انل  لاق  لاق و  ربنملا  یلع  نرقم  نب  نامعّنلا 

نیعم نبا  نع  يروّدلا  لاق  هلثم و  دیعس  نع  زیرح  نب  نالیغ  نع  دیز  نب  دامح  نع  نامیلس  انل  لاق  لاق و  نامثع  یلع و  نیب  تحلصا  انا 
52 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم اتـضم  نیتنـسل  تدلو  لوقی  تلق  اریغـص  تنک  رمع و  ینآر  دق  اضیا  لاق  لطاب و  اذه  نامثع و  یلع و  نیب  حلـصا  ّهنا  نولوقی  موق  انهه 
تالسرم نسحلا و  تالسرم  نم  ّیلا  ّبحا  بیسملا  نبا  تالسرم  لوقی  هتعمس  لاق و  ائیـش  ظفحی  نینـس  نامث  نبا  ییحی  لاقف  رمع  ۀفالخ 

لثم نم  لاقف و  ّبیسملا  نب  دیعس  دمحال  تلق  بلاط  وبا  لاق  نیرحبلا و  رجات  ثیدح  ةولّصلا و  یف  کحّضلا  ثیدح  الا  ۀحیحـص  میهاربا 
نمف رمع  نع  دیعـس  لبقی  مل  اذإ  هنم و  عمـس  ورمع  يار  دق  ۀّجح  اندنع  وه  لاق  ۀّـجح  رمع  نع  دیعـس  هل  تلقف  ریخلا  لها  نم  ۀـقث  دـیعس 

نیعباتلا لضفا  دمحا  نع  یثراحلا  نامثع  لاق  هتالسرم و  نم  ّحصا  يری  حاحص ال  دیعس  تالسرم  لبنح  نب  دمحا  ینومیملا و  لاق  لبقی و 
لاق کبسحف  ۀّنسلا  تضم  دیعس  لاق  اذإ  لاق و  بیسملا  نب  دیعس  نم  املع  عسوا  نیعباتلا  یف  ملعا  ینیدملا ال  نبا  لاق  بیسملا و  نب  دیعس 

ّبیـسملا نبا  ناک  دیعـس  نب  ییحی  نع  ثیّللا  لاق  نسح و  اندنع  ّبیـسملا  نبا  لاسرا  یعفاشلا  نع  عیبّرلا  لاق  نیعباتلا و  ّلجا  يدـنع  وه  و 
هاضق ءاضق  لکب  ملعا  دـحا  یقب  ام  دیعـس  نع  هیبا  نع  دعـس  نب  میهاربا  لاق  هتیـضقا و  هماکحال و  ساّنلا  ظـفحا  ناـک  رمع  ۀـیوار  یمـسی 

لاق نامثع و  لاق و  هبسحا  هیبا و  نع  میهاربا  لاق  یّنم  رمع  هاضق  ءاضق  لک  رکب و  وبا  هاضق  ءاضق  لک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
امل نکل  رمع و  كردی  مل  کلام  لاق  هرما و  رمع و  ناش  ضعب  نع  هلأسی  ّبیـسملا  نبا  یلا  لسری  ناک  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نا  ینغلب  کلام 

لاق هرما و  هناش و  نع  ۀلأسملا  یلع  ّبکا  ربک 
53 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاطعلا و ذـخای  ناک ال  اهیقف و  احلاص  الجر  ناک  یلجعلا  لاـق  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  یلا  بتک  ءیـش  هیلع  لکـشا  اذإ  نسحلا  ناـک  ةداـتق 
یبأ یف  مهتبثا  وه  هنم و  لبنا  نیعباتلا  یف  سیل  متاح  وبا  لاق  ماما و  ۀقث  یـشرق  یندم  ۀعرز  وبا  لاق  تیّزلا و  یف  اهب  رجتی  ۀعاضب  هل  تناک 

اورکذ ام  ریدـقت  یلع  تلق  ۀنـس 93  تام  میعن  وبا  لاق  ۀنـس  نیعبـس  سمخ و  نبا  وه  دیلولا و  ۀفالخ  یف  ۀنـس 93  تام  يدقاولا  لاق  ةریره 
ام هدّیؤی  اّمم  يدقاولا و  لاق  امک  ۀنس  الا  ۀنس  نینامث  هرمع  غلبم  نوکی  حیحص  هیلإ  دانـسالا  رمع و  ۀفالخ  نم  اتـضم  نیتنـسل  هدلوم  نا  هنع 

ۀنـس تام  هنا  نیعم  نبا  نع  ۀمثیخ  یبأ  نب  رکب  وبا  یکح  ءاسنلا و  ّیلع  ام  فوخا  نا  ۀنـس و  نینامث  تغلب  لاق  ّهنا  هنع  ۀبیـش  یبأ  نبا  هرکذ 
تدلو لوقی  ّبیـسملا  نب  دیعـس  تعمـس  هَّللا  ءاش  نا  ییحی  نع  نیفـس  انث  لبنح  نب  دـمحا  انث  نسحلا  نب  ّیلع  انث  متاح  یبأ  نبا  لاق   155
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نب نامعّنلا  یعنی  ربنملا  یلع  هار  ۀیور  الإ  لاق ال  رمع  نم  عامـس  دیعـسل  حصی  هل  لیق  یبأ و  تعمـس  لاق و  رمع  ۀـفالخ  نم  اتـضم  نیتنـسل 
کثّدح نم  هل  تلقف  ثیدحب  ینثدحف  ّبیسملا  نب  دیعس  دنع  تنک  لاق  کلام  یبأ  نب  دیزی  قیرط  نم  ۀّیصولا  یف  ةدنم  نبا  يور  نرقم و 
لخدی لسرم  رمع  نع  دیعـس  لوقی  یبأ  تعمـس  لاق و  تاقثلا  نع  ّالا  ذخأن  انأف ال  لأست  ذخ و ال  ماشلا  لها  اخا  ای  لاقف  اذهب  دّـمحم  ابا  ای 

نب ورمع  نم  عمسی  مل  ینیدملا  لاق  تباث و  نب  دیز  نم  دیعس  عمـسی  مل  کلام  نع  دیعـس  نب  ییحی  لاق  زاجملا و  لیبس  یلع  دنـسملا  یف 
نم عمسی  مل  یقهیبلا  لاق  لطعملا و  نب  ناوفص  نم  دیعس  عامس  یف  اومّلکت  قحلا  دبع  لاق  صاعلا و 

54 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها هقفا  ناک  الـضف و  ةدابع و  اعرو و  انید و  اهقف و  نیعباتلا  تاداس  نم  ناک  تاقثلا  یف  نابح  نبا  لاق  ناذالا و  بحاص  دیز  نب  هَّللا  دبع 
دیعس یبأ  نامیلس  دیلولل و  کلملا  دبع  عیاب  اّملف  دجـسملا  یف  دیعـس  ّالا و  ۀنـس  نیعبرا  نم  ةالّـصلاب  يدون  ام  ایؤرلل  ساّنلا  ربعا  زاجحلا و 

يدقاولا نع  دعس  نبا  لاق  نجس و  مث  هب  فیطف  هب  رما  رعـشلا و  نم  ابایث  هسبلا  اطوس و  نیثلث  یموزخملا  لیعامـسا  نب  ماشه  هبرـضف  کلذ 
دیعـس حیرـصت  هیف  نعطم  حیحـص ال  دانـساب  ثیدح  یف  عقو  دق  تلق و  هوور  دق  اوناک  نا  رمع و  نع  هعامـس  نوحّحـصی  ملعلا  لها  را  مل 
ابرغت نب  كرابملا  نب  یلع  نا  فلد  نب  زیزعلا  دبع  نع  اهافـش  رفظم  نب  مسقلا  مکابنا  ناطلّـسلا  تنب  ۀجیدخ  یلع  هتأرق  رمع  نم  هعامـسب 

نب دّـمحم  نب  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحم  وبا  ظفاحلا  انا  دادزی  نب  رفظملا  نب  دـمحا  انا  يراـمجلا  تاـکربلا  یبأ  نب  دـمحم  میعن  وبا  اـنا  مهربخا 
رمع تعمس  لاق  بیسملا  نب  دیعس  نع  دوه  یبأ  نبا  وه  دواد و  وبا  انث  يدع  یبأ  نبا  نع  هدنسم  یف  دّدسم  انث  ۀفیلخ  نبا  انث  اّقـسلا  نامثع 

باتک یف  دیزا  نا  الول  هَّللا  باتک  یف  هدـجن  نولوقی ال  مجرلاب  نوبذـکی  ماوقا  يدـعب  نوکی  نا  یـسع  لوقی  ربنملا  اذـه  یلع  باطخلا  نب 
رهاظف دیـسا  نب  باتع  لالب و  نع  هثیدح  اّما  رکب و  وبا  مجر  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مجر  دق  ّقح  ّهنا  تبتکل  هیف  سیل  ام  هَّللا 

نب بهو  یبأ  نب  نزح  نب  ّبیسملا  نب  دیعس  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  ملعا و  هَّللا  هدلوم و  امهیتافو و  یلا  ۀبسنلاب  عاطقنالا 
ینیدملا نبا  لاق  لیسارملا و  حصا  هتالسرم  نا  یلع  اوقفتا  ۀینامثلا  ءاملعلا  دحا  یموزخملا  یشرقلا  موزخم  نب  نارمع  نب  ذئاع  نب  ورمع 

55 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دیعـس  هتفگ  اطوملا  لاجرب  اطبملا  فاعـسا  رد  یطویـس  نینامثلا و  زهان  دـق  نیعـستلا و  دـعب  تاـم  هنم  اـملع  عسوا  نیعباـتلا  یف  ملعا  ـال 

هیبا و نع  يور  نیعباتلا  ءاهقف  دّیس  یندملا  یموزخملا  دمحم  وبا  موزخم  نب  نارمع  نب  ذئاع  نب  ورمع  نب  بهو  یبأ  نب  نزح  نب  ّبیسملا 
لاق نورخآ  يراصنالا و  دیعس  نب  ییحی  يرهزلا و  هنع  نیرخآ و  یف  یسوم  یبأ  یلع و  نامثع و  نع  هنم و  هعامس  یف  فلتخا  ورمع  نع 
لاق نیعباتلا و  هقفا  ّهنا  یـسوم  نب  نامیلـس  لاق  هنم و  ملعا  تیقل  ام  لوحکم  لاـق  هنم و  مارحلا  لـالحلاب و  ملعا  ّطـق  ادـحا  تیار  اـم  ةداـتق 
یف سیل  متاح  وبا  لاق  نیعباتلا و  ّلجا  يدنع  وه  هنم و  املع  عسوا  نیعباتلا  یف  ادـحا  ملعا  ینیدـملا ال  نبا  لاق  نیعباتلا و  لضفا  ّهنا  دـمحا 
لیق ثالث و  ۀنس  تام  حاحص  ّبیسملا  نبا  لیسارم  دحاو  ریغ  دمحا و  یعفاشلا و  لاق  نیعباتلا و  دّیس  وه  ناّبح  نبا  لاق  هنم و  لبنا  نیعباتلا 

نب دیعس  هتفگ  ةاکشم  لاجر  رد  قحلا  دبع  خیش  نیرـشع و  يدحا و  لیق  ةرـشع و  عبـس  لیق  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  هدلوم  نیعـست و  عبرا و 
ةرجهلا نم  ةرشع  سمخ  ۀنس  دلو  ۀنیدملاب  اوناک  نیذلا  ۀعبّسلا  ءاهقفلا  نم  یندملا  یموزخملا  دّمحم  وبا  مامالا  ّیشرقلا  نزح  نب  ّبیـسملا 

ۀقث عرولا  ةدابعلا و  دهزلا و  ثیدحلا و  هقفلا و  نیب  عمج  نیعباتلا  دّیس  مالعالا  دحا  باطخلا  نب  رمع  ۀفالخ  نم  اتضم  عبرال  لیق  نیتنسل و 
نکی مل  ّهنا  لاقی  ساّنلا و  ملعا  ّبیسملا  نب  دیعـس  لاق  ّهنا  نیدباعلا  نیز  مامالا  نع  يوری  لمعلا و  ملعلا و  یف  سار  رکذلا  عیفر  هیقف  ۀّجح 

نیعباتلا یف 
56 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يور مهنع  يور  ۀباحـصلا و  نم  ةریثک  ۀعامج  یقل  رمع  ایاضقب  ةریره و  یبأ  ثیدحب  سانلا  ملعا  ناک  لوصالا  عماج  یف  املع و  هنم  رثکا 
اهّلک ضرالا  تفط  لوحکم  لاق  نیعباتلا  نم  ریثک  دیعـس و  نب  ییحی  ةداتق و  يرهزلا و  هنع  يور  ۀملـس و  مأ  ۀشئاع و  یلع و  نامثع و  نع 

نب دیعـس  الاق  هقفا  نم  لوحکم  يرهزلا و  نع  لئـس  قاحـسا و  نبا  نع  لقن  اذـه  لـثم  ّبیـسملا و  نبا  نم  ملعا  تیقل  اـمف  ملعلا  بلط  یف 
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ّبیسملا نبا  لیسارم  ّالا  لبقا  یعفاشلا ال  لاق  میهاربا و  نسحلا و  تالسرم  نم  ّیلا  ّبحا  ّبیسملا  نب  دیعس  تالسرم  ییحی  لاق  ّبیسملا و 
یف ۀّجح و  نیعبرا  تججح  ّبیسملا  نبا  لاق  هنم و  املع  عسوا  ادحا  نیعباتلا  یف  ملعا  ام  ینیدملا  نبا  لاق  دیناسم و  اهتدجو  اهتعّبتت و  ّیناف 

نیثلث ةّدم  ناذالا  لبق  دجسملا  رضحی  ناک  لّوالا و  ّفّصلا  یلوالا و  ةریبکتلا  ۀنس  نیسمخ  ةّدم  هنم  تفی  مل  ۀّجح و  نیعبرا  اسمخ و  ۀیاور 
دبع نب  دیلو  نمز  نیعست  عبرا و  ۀنس  تام  اماّیا  ةّرحلا  ۀعقو  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ةرجح  نم  ناذالا  عمـسی  ناک  ّهنا  يوری  ۀنس و 

جایتحا تستنـس  لها  رادـقمیلاع  هّمئا  رابک و  هباحـص  زا  سپ  ةریره  وبا  ترـضح  اما  نینامث و  لیق  ۀنـس و  نیعبـس  اعـست و  شاع  کلملا و 
ّلک حدمب  تسقطان  نارق  تنـس  لها  معزب  هک  دیآ  هتـشون  نیقولخم  مالک  زا  وا  همجرت  هک  تسرورـض  هچ  درادن  يدحا  قیثوت  لیدعتب و 

هریره یبأ  تلیـضف  فرـش و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملا  دیـس  بانج  هصاخ  هّماع و  ثیداـحاب  مییآ  رتورف  مه  نیزا  رگا  هباـحص و 
فسوی رمع  وبا  دوشیم  روکذم  وا  همجرت  تارابع  ضعب  حاضیا  دیزم  ربانب  اذهعم  تسرهاظ و  هیّنس  موعزم  بسح 

57 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه سود  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  یـسوّدلا  ةریره  وبا  هتفگ  باعیتسا  رد  يرمنلا  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب 

فالتخالا رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ثوغلا  نب  دزالا  نب  رـصن  نب  کلام  نب  بعک  نب  ثرحلا  نب  بعک  نب  نارهز  نب  هَّللا  دبع  نب  ناندـع  نبا 
عبشی ایضار  ملعلا  یف  ۀبغر  هیلع  بظاو  همزل و  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  اهدهش  ربیخ و  ماع  ةریره  وبا  ملسا  همسا  یف  ریثکلا 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ظفحا  نم  ناک  راد و  امثیح  هعم  رودی  ناک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دی  عم  هدـی  تناک  هنطب و 
مهطئاوحب و راصنالا  ةراّجتلاب و  نیرجاهملا  لاغتشال  راصنالا  نیرجاهملا و  رئاس  هرضحی  ام ال  رضحی  ناک  مّلس و  هیلع و 

ملعلا یلع  صیرح  ّهناب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  دهش  دق 
ثیدحلا و 

هّمض لاق  مث  هدیب  فرغف  هتطـسبف  لاق  كءادر  طسبا  لاق  یـسنا  نا  یـشخا  ّیناف  اریثک  اثیدح  کنم  تعمـس  دق  ّینا  هَّللا  لوسر  ای  هل  لاق  و 
دعب ائیش  تیسن  امف  تممضف 

رباج و رمع و  نبا  ساّبع و  نبا  ۀباحّـصلا  نم  هنع  يور  نّمم  عبات و  بحاص و  نیب  نم  لـجر  ۀـئامنامث  نم  رثکا  هنع  يور  يراـخبلا  لاـق  و 
لزی ملف  هیلع  یباف  لمعلا  یلع  هدارا  مث  هلزع  مث  نیرحبلا  یلع  هنع  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  هلمعتـسا  ۀشئاع  عقـسالا و  نب  ۀلثاو  سنا و 

نب دمحا  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  دادغبب  فاّوصلا  یلع  وبا  انثّدح  یلیصالا  دمحم  وبا  انثّدح  رکاش  وبا  انثّدح  هتافو  تناک  اهب  ۀنیدملا و  نکـسی 
لاق حلاص  یبأ  نع  شمعالا  نع  عیکو  انثّدح  یبأ  انثّدح  لبنح 

58 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیسمخ عبس و  ۀنس  یفوت  طاّیخ  نب  ۀفیلخ  لاق  مهلضفا  نم  نکی  مل  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  ظفحا  نم  ةریره  وبا  ناک 

نب ۀبتع  نب  دیلولا  هیلع  یّلـص  قیقعلاب و  تام  هریغ  لاق  نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  یفوت  هنا  ریمن  نبا  لاق  کلذـک  نیعبـس و  نامث و  نبا  وه  و 
هتفگ ب د ع هباغلا  دسا  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  لوزعم و  ناورم  ۀنیدملا و  یلع  اریما  ذئموی  ناک  نیفس و  یبأ 

نب هَّللا  دـبع  نب  ناندـع  نب  سود  نم  یـسود  وه  هنع و  اثیدـح  مهرثـکا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاـص  یـسوّدلا  ةریره  وبا 
دبع نب  رماع  نب  ریمع  همـسا  یبلکلا  نب  ماشه  طاّیخ و  نب  ۀفیلخ  لاق  دزالا  نب  رـصن  نب  کلام  نب  بعک  نب  ثراحلا  نب  بعک  نب  نارهز 

همـسا یف  فلتخا  دـق  سود و  نب  منغ  نب  مهف  نب  میلـس  نب  ۀـبلعث  نب  دعـس  نب  هبنم  نب  بعـص  یبأ  نب  باـتع  نب  فیرط  نب  يرـشلا  يذ 
دبع لیق  ۀمود و  نب  نیکس  لاقی  ۀقرشع و  نب  ریرب  لیق  رماع و  نب  هَّللا  دبع  لیقف  هبراقی  ام  هلثم و ال  رخآ  مسا  یف  فلتخی  مل  اریثک  افالتخا 
یبأ مسا  ةریره  یبأ  نب  ررحملا  لاق  منغ و  دبع  لیق  مهف و  دبع  لیق  میعن و  وبا  نیعم و  نب  ییحی  هلاق  سمش  دبع  لیق  سمش و  دبع  نب  هَّللا 

دیبعتلا نم  ءامسالا  هذه  یف  ام  لکف  ۀلمجلاب  منغ و  نب  ورمع  دبع  هیف  لیق  ءیش  حصا  ساّلفلا  ّیلع  نب  ورمع  لاق  منغ و  دبع  نب  ورمع  دبع 
کلذ ریغ  وا  يّزعلا  دبع  وا  منغ  دبع  وا  سمش  دبع  دحا  مسا  كرتی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نکی  ملف  مالسالا  یف  تّریغ  اهنا  ۀهبش  الف 
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همسا ناک  ّيدع  نب  مثیهلا  لاق  نمحرلا  دبع  لیق  هَّللا و  دبعا  مالسالا  یف  همسا  ناک  لیقف 
59 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا و دبع  مالسالا  یف  سمش و  دبع  ۀّیلهاجلا  یف 
دبع ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یناّمسف  سمش  دبع  ۀیلهاجلا  یف  یمسا  ناک  ةریره  یبأ  نع  انباحصا  ضعب  یل  لاق  قاحـسا  نبا  لاق 

نمحّرلا
ةریره و وبا  تنا  یل  لیقف  یّمک  یف  اهتلمحف  ةّره  تدجو  ّینال  ةریره  یباب  تیّنک  امنا  و 

ةریره ابا  ای  لاقف  ةّره  هّمک  یف  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هآر  لیق 
دبع نع  دیز  نب  ۀماسأ  انثّدح  ةدابع  نب  حور  انثّدح  یطبارملا  لیعامـسا  نب  دمحا  انثدح  لاق  يذـمرتلا  نع  مهدانـساب  دـحاو  ریغ  انربخا  و 

یلها و منغ  یعرا  تنک  لاـق  کـباهال  ینا  هَّللا  یلب و  تلق  ینم  قرفت  اـما  لاـق  ةریره  یباـب  تینتکا  مل  ةریره  یبـال  تلق  لاـق  عفار  نب  هَّللا 
باحصا نم  ناک  ةریره و  ابا  ینّونکف  اهب  تبعلف  یعم  اهب  تبهذ  راهنلا  ناک  اذاف  ةرجـش  یف  لیّللاب  اهعـضا  تنکف  ةریغـص  ةریره  یل  تناک 

دوهشم وه  اّمنا  افیرعت و  دیفت  مودعملاک ال  اهناف  ءامسألا  هذه  انکرتل  مهب  ءادتقالا  الول  هَّللا و  دبع  مالسالا  یف  همسا  يراخبلا  لاق  ۀّفّـصلا و 
هَّللا لوسر  هل  اعدف  ملعلا  یف  ۀبغر  هیلع  بظاو  همزل و  مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  اهدهش  ربیخ و  ماع  ةریره  وبا  ملـسا  هتینکب و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص 
لاق ةریره  یبأ  نع  يربقملا  دیعس  نع  بئذ  یبأ  نبا  انربخا  رمع  نب  نامثع  انربخا  یـسوم  وبا  انربخا  یـسیع  یبأ  نع  هریغ  میهاربا و  انربخا 

هب ینثّدح  ائیش  تیسن  امف  اریثک  اثیدح  ثّدحف  هتطسبف  كءادر  طسبا  لاق  اهظفحا  الف  ءایشا  کنم  عمسا  هَّللا  لوسر  ای  تلق 
انربخا يذمرتلا  انثّدح  لاق و 

60 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّلص هَّللا  لوسرل  انمزلا  تنک  تنا  ةریره  یبال  لاق  ّهنا  رمع  نبا  نع  نمحرلا  دبع  نب  دیلولا  نع  اطع  نب  یلعی  انربخا  میـشه  انربخا  عینم  نبا 

وبا انربخا  دیـشخالا  نب  دمحا  نب  لضفلا  نب  لیعامـسا  حتفلا  وبا  انربخا  ءاجرلا  یبأ  نب  جرفلا  وبا  انربخا  هثیدحل  انظفحا  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
نع ۀنییع  نب  نیفس  انربخا  برح  نب  ریهز  انربخا  يوغبلا  مسقلا  وبا  انربخا  ینانکلا  صفح  وبا  انربخا  میحّرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  رهاط 
هَّللا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدـحلا  رثـکی  ةریره  اـبا  نا  نولوقت  مّکنا  لاـق  ةریره  اـبا  تعمـس  لاـق  جرعـالا  نع  يرهزلا 

مهلاوما و یلع  مایقلا  مهلغشی  نورجاهملا  ناک  ینطب و  ءلم  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ذخا  انیکسم  الجر  تنک  دعوملا 
امف ّیلا  هتممـض  مث  هثیدح  یـضق  یتح  یبوث  تطـسبف  یّنم  هعمـس  ائیـش  یـسنی  نلف  هبوث  طسبی  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 

دعب هتعمس  ائیش  تیسن 
انربخا غئاّصلا  رکاش  نب  دّـمحم  نب  رفعج  انثّدـح  رکب  وبا  انربخا  نالیغ  نبا  انربخا  نیـصحلا  وبا  انربخا  دـحاو  ریغ  دزربط و  نب  رمع  اـنربخا 

داع اذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  ةدوس  یبأ  نب  نامثع  نع  نانـس  وبا  انربخا  ۀملـس  نب  دامح  انربخا  نافع 
الزنم ۀنجلا  نم  تأّوبت  كاشمم و  باط  تبط و  ّلج  ّزع و  هَّللا  لاق  هراز  وا  هاخا  لجرلا 

ۀلثاو سنا و  رباج و  رمع و  نبا  ساّبع و  نبا  ۀباحـصلا  نمف  عبات  بحاص و  نم  لجر  ۀـئامنامث  نم  رثکا  ةریره  یبأ  نع  يور  يراخبلا  لاـق 
تناک اهب  ۀنیدملا و  نکس  عنتماف و  لمعلا  یلع  هدارا  مث  هلزع  مث  نیرحبلا  یلع  رمع  هلمعتسا  عقسالا و  نب 

61 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیق ۀنس  نیعبس  نامث و  نبا  وه  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یفوت  يدع  نب  متیهلا  لاق  نیـسمخ و  عبـس و  ۀنـس  ةریره  وبا  یفوت  ۀفیلخ  لاق  هتافو 

هجرخا نیفس  یبأ  نب  ۀیواعم  هّمعل  ۀنیدملا  یلع  اریما  ناک  نیفـس و  یبأ  نب  ۀبتع  نب  دیلولا  هیلع  یّلـص  ۀنیدملا و  یلا  لمح  قیقعلاب و  تام 
ینامیلا یـسودلا  ةریره  وبا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذلا  دّـمحم  نب  دـمحا  الّوطم و  رمع  وبا  هجرخا  ارـصتخم و  یـسوم  وبا  میعن و  وبا 
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لاق سمش و  دبع  ۀیلهاجلا  یف  همسا  ناک  رهشالا و  یلع  رخـص  نب  نمحرلا  دبع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  هیقفلا  ظفاحلا 
ناک ّره و  وبا  تنا  لاقف  هتربخا  نهتاوصا  عمس  ّنهرـصبا و  املف  ۀّیـشحو  ةّره  دالوا  تدجوف  امنغ  یعرا  تنک  ینال  ةریره  یباب  یبأ  یناّنک 
نب ّیبا  رمع و  رکب و  یبأ  نع  ریثکلا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ظفح  ربیخ  حتف  ینامثلا  رجاهم  ةریره  وبا  مدق  سمـش  دبع  یمـسا 

دیمح يرهّزلا و  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  مصاع و  نب  صفح  کیهن و  نب  ریشب  ّبیسملا و  نب  دیعس  ملسم و  وبا  ّرغالا  هنع  بعک و  بعک و 
ۀناجرم نب  دعس  دیعس و  وبا  هوبا  يربقملا و  دیعـس  ثیغلا و  وبا  ملاس  ورمع و  نب  سالخ  نامّـسلا و  حلاص  وبا  يریمحلا و  نمحرلا  دبع  نب 

نب مضمض  ۀمؤتلا و  یلوم  حلاص  بشوح و  نب  رهش  راسی و  نب  نامیلس  ریبج و  سنوی  وبا  یعجشالا و  ناملـس  مزاح  وبا  ّرغالا و  ناملـس  و 
ةورع و ۀـمرکع و  کلام و  نب  كارع  جرعالا و  نمحرلا  دـبع  يدـهنلا و  نامثع  وبا  ینالوخلا و  سیردا  وبا  یبعـشلا و  سؤاـط و  سوج و 

نب مامه  رمع و  نبا  یلوم  عفان  رمجملا و  میعن  نادرو و  نب  یـسوم  نب  دـمحم  یحمجلا و  دایز  نب  دـمحم  نیریـس و  نبا  دـهاجم و  اطع و 
ریثک قلخ  هبنم و 

62 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک لیق  رثکا و  وا  سفن  ۀئامنامث  هنع  يور  يراخبلا  لاق  عضاوتلا  ةدابعلا و  ۀـلالجلا و  عم  يوتفلا  ۀّـمئا  رابک  نم  ملعلا و  ۀـیعوا  نم  ناک  و 

یبّنلا دـعب  مث  ۀـقاف  اعوج و  قاذ  اریقف  ۀّفّـصلا  باحـصا  نم  ناک  ةرمجلاب و  بضخب  ناتریفـض  هل  نیتّینثلا  قرفا  نیبکنملا  نیب  اـم  دـیعب  مدآ 
رمی ناک  اهترما و  یف  ناورم  نع  اضیا  بان  ۀنیدملا و  ةرما  یلو  رکذلا  دـّبعتلا و  ریثک  ناک  هلام و  رثک  هلاح و  حلـص  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نب رکب  ابا  تعمـس  ساّحنلا  نب  مسقلا  وبا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ۀـباعد  هیف  ناک  ریمالل  قیرطلا  اوعـسوا  لوقی  وه  ۀـمزحلا و  لمحی  قوسلا  یف 
کّبحا ینا  هل  تلقف  ظالغ  بایث  هیلع  مسا  ۀّیحللا  ّثک  ةریره  ابا  ةریره  یبأ  ثیدح  فّنصا  ناتسجسب  انا  مونلا و  یف  تیأر  لوقی  دواد  یبأ 

هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلع  تمدق  امل  لاق  ةریره  یبأ  نع  سیق  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  ایندلا  یف  ناک  ثیدـح  بحاص  لوا  انا  لاقف 
مالغلا علّطا  هتعیاب  تمدق و  اّملف  مالغ  یل  قبا  لاق و  تّجن  رفکلا  ةراد  نم  اهنا  یلع  اهئانع  اهلوط و  نم  ۀلیل  ای  قیرطلا  یف  تلق  ملس 

هتقتعاف هَّللا  هجول  ّرح  وه  تلقف  ةریره  ابا  ای  کمالغ  اذه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاقف 
لاق ةریره  یبأ  نع  هیبا  نع  ناّبح  نب  ۀملـس  بهّذلا  کیلع  یـشخا  ّیناف  بهذـلا  یـسبلت  هتنبل ال  لوقی  ناک  ةریره  ابا  ّنا  دّـمحم  نع  بّویا 
هّلل دمحلاف  اولزن  اذإ  بطتحا  اوبکر و  اذإ  مهودـحا  یلجر  ۀـبقع  ینطب و  ماعطب  ناوزغ  ۀـنبال  اریجا  تنک  انیکـسم و  ترجاه  امیتی و  تاشن 

ادیص مهل  اودها  نیّلحم  نع  نومرحم  موق  ینلاس  لاق  ةریره  ابا  عمس  ملاس  نع  يرهزلا  اماما  ةریره  ابا  اماوق و  نیّدلا  لعج  يّذلا 
63 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یفنحلا رکب  وبا  کتعجوال  اذه  ریغب  مهتیتفا  ول  لاقف  هتربخاف  رمع  تیقل  مث  هلکاب  مهترماف 
هذه نم  ینلاست  الا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ةریره  یبأ  نع  ثدحی  دنه  یبأ  نب  دیعـس  تعمـس  ییحی  یبأ  نب  هَّللا  دبع  ان 

ینثدـحف اهیلع  ّبدـت  لمقلا  یلا  رظنا  یناک  هنیب  ینیب و  اهطـسبف  يرهظ  یلع  ةرمن  عزنف  هَّللا  کملع  امم  ینملعت  نا  کـلأسا  تلقف  مئاـنغلا 
لاق ۀمرکع  نع  ءاّذحلا  دلاخ  ینثدح  اّمم  افرح  طقسا  تحبصاف ال  لاق  کیلإ  اهرصف  اهعمجا  لاق  هثیدح  تبعوتسا  اذإ  یتح 

دحاولا دبع  نع  باّبحلا  نب  دیز  يور  یبنذ و  ردق  یلع  کلذ  ةرم و  فلا  رشع  یتنثا  موی  لک  هیلإ  بوتا  هَّللا و  رفغتسال  ینا  ةریره  وبا  لاق 
نع مزاح  یبأ  نب  سیق  هب  حّبـسی  یتح  مانی  ةدـقع ال  افلا  اهیف  طیخ  هل  ناک  هنا  هّدـج  نع  ةریره  یبأ  نب  ررحملا  نب  میعن  وبا  انا  یـسوم  نب 
یتح عوجلا  نم  ربنملا  ربقلا و  نیب  عرصا  ینتیار  دقل  ةریره  وبا  لاق  نیریـس  نبا  لاق  لاتقلا  نم  اوغرف  ام  دعب  ربیخ  موی  تئج  لاق  ةریره  یبأ 

عوجلا وه  امنا  يرت  يّذلا  سیل  لوقاف  یسار  عفراف  يردص  یلع  لجرلا  سلجیف  نونجم  اولوقی 
ابا ینعی  اذه  كدیبع  ّببح  ّمهَّللا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  یمعثخلا  ریثک  یبأ  نع  هدنـسم  یف  دمحا  يور 

امهیلإ مهبّبح  نینمؤملا و  كدابع  یلا  هّمأ  ةریره و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  الجر  را  ملف  رهـشا  ۀتـس  ۀنیدملاب  ةریره  یبأ  یلع  تلزن  لاق  يوافطلا  نع  يدبعلا  ةرـضن  وبا  لاق 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 50 

http://www.ghadirestan.com


يربقملا نع  بئذ  یبأ  نبا  هنم  قیض  یلع  موقا  اریمشت و ال  ّدشا  ملس 
64 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

شمعالا لاق  موعلبلا  اذه  عطقل  هتثثب  ولف  رخآلا  اما  ساّنلا و  یف  هتثثبف  امهدحا  اّماف  نیئاعو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  تظفح  لاق 
نم ظفحا  ةریره  وبا  یعفاشلا  لاق  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دمحم  باحـصا  ظفحا  نم  ةریره  وبا  ناک  ناّمّـسلا  حـلاص  یبأ  نع 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  ادحا  فرعا  ةریره ال  وبا  لاق  لاق  قیقـش  نب  هَّللا  دبع  نع  سمهک  يور  هرهد و  یف  ثیدحلا  يور 

لعجف ابعک  یقل  هنا  ةریره  یبأ  نع  عفار  یبأ  نع  هَّللا  دـبع  نب  رکب  نع  ناـطقلا  نارمع  اـن  یـسلایطلا  دواد  وبا  یّنم  هثیدـحل  ظـفحا  مّلـس  و 
نمحرلا دبع  نب  دیلولا  نع  اطع  نب  یلعی  نع  میشه  ةریره  یبأ  نم  اهیف  امب  ملعا  ةاروتلا  أرقی  مل  ادحا  تیار  ام  بعک  لاقف  هلأسی  هثّدحی و 
يریرجلا ساّبع  نع  دـیز  نب  داّمح  هثیدـحب  انملعا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  انمزلا  تنک  نا  ةریره  اـبا  اـی  لاـق  ّهنا  رمع  نبا  نع 

یلصیف رخآلا  ظقوی  مث  اذه  یلصی  اثالثا  لیّللا  نوبقتعی  همداخ  هتأرما و  وه و  ناکف  اعبـس  ةریره  ابا  تفّیـضت  لاق  يدهنلا  نامثع  ابا  تعمس 
انا قاّزرلا  دبع  انا  يدامّرلا  انا  رافّـصلا  انا  يرکّـسلا  انا  يریـسبلا  نبا  انا  یفلّـسلا  انا  ۀحاور  نبا  انا  فسوی  نب  میهاربا  انربخا  ثلاثلا  ظقوی  مث 

ةریره و ابا  ثعب  نا  ثبلی  ملف  هلزع  ناورم و  ثعب  هیلع  بضغ  اذاف  ۀنیدملا  یلع  ةریره  ابا  ثعبی  ۀیواعم  ناک  لاق  دایز  نب  دـمحم  نع  رمعم 
رکنا نم  قحا  نا  لاق  انبجح  لاق  لخدف و  ۀبون  ناورم  ءاج  مث  مالغلا  لعفف  ناورم  الا  عنمت  الف  بابلا  یلع  فق  دوسا  مالغل  لاقف  ناورم  عزن 

یّفوت تنا  اذه 
65 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوعب ناونع  تنازر  ناینب  تناتم  نایب  نیزا  نیسمخ  عبس و  ۀنس  لیق  عست و  ۀنس  نورخآ  لاق  ۀعامج و  هلاق  نیـسمخ  نامث و  ۀنـس  ةریره  وبا 
همه هک  تسیورم  يدانـساب  هک  اریز  حیحـص  تیاهن  تسیثیدـح  هیبشت  ثیدـح  هک  دـیماجنا  حوضوب  ناقیا  فاصنا و  بابرا  رب  نانملا  هَّللا 

ناشیا ثیداحا  دنشابیم و  نیچهشوخ  ناشتادافا  تایاور و  زا  هّتـس  حاحـص  بابرا  هک  دنایناسک  نآ  عطقنم  ات  دنـس  يادتبم  زا  نآ  لاجر 
حدـم و رد  هدومن  ناشیا  لیدـعت  قیثوت و  لامک  اب  نیدـقان  لاجر و  همئا  دـننکیم و  راـبتعا  نا  رب  دـننادیم و  حیحـص  دنـس و  تّجح و  ار 

هّینـس هیلاع  ناهذاب  نا  رابتعا  دامتعا و  ثیدـح و  نیا  تحـص  رگا  همه  نیا  دـعب  دـناهدرب و  راکب  هغلابم  ناشیا  میظعت  لـیجبت و  شیاـتس و 
دننک و رپس  یپ  ار  دوخ  همیدق  هقیرط  هدیـشکن  تسد  جلجل  هرباکم  جمـسا و  بصعت  زا  هکلب  دـنزاسن  نآب  فارتعا  رارقا و  دوشن و  خـسار 
َو انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاـْنبَأ  َو  اـنَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاـعَت  تسین  نیا  زج  شباوج  سپ  دـننز  تسد  تاءارتفا  تاـمهوت و  تاـفارخب و 

َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ 
راکنا هلاطبا و  نا  اّتب  اعطق و  ملعی  هیبشتلا و  ثیدـح  ۀّحـص  یف  هیجو  فصنم  باتری  رـصاقلا ال  دـبعلا  هرکذ  ام  ناصحتـسا  دـعب  ۀـلمجلاب  و 

رتس كاتهنا  هیبن و  عیـض و ال  هلاطبا و  ۀجامـس  یف  ّکشی  هیومت و ال  تهب و  عظفا  عضولاب  هیلع  مکحلا  هیرک و  بذـک  هاـّیا  ۀینّـسلا  ۀـیاور 
نا رهظ  ثیح  رافقلا  یفایفلا و  بارت  مهـسور  یلع  راخفلا  لـیلجلا  بطاـخملا  ءاـیلوا  ثحیلف  هیبنت  ناـیب و  یلا  رقتفی  ـال  نیّدارلا  نیبصعتملا 

راسخلا راغصلل و  بلاجلا  بذکلا  رامضم  یف  لاج  دق  مهدانس  مهفهک و  مهدامع و  مهسیئر و 
66 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءالوه ّنا  بیبل  لضاف  بیرا و  لقاع  دلخب  سجهی  له  راهجالا و  نالعالاب و  ۀیّنـسلا  بتک  یف  حیحـصلا  ثیدـحلا  اذـه  لثم  دوجو  رکنا  و 
میدقلا و یف  مهدنع  نولوبقم  مه  ثیدحتلا و  ۀیاورلا و  یحر  مهیلع  رودـی  نیذـلا  تابثالا  ةذـتاسالا  نیطاسالا  تاقثلا و  ةذـباهجلا  ۀّـمئألا 

یف دنتـسی  مهراثآب و  نیّدـلا  مقل  یلع  راسی  مهراوناـب و  ءاضتـسی  مهیلع و  داـمتعالا  یـصقا  دـمتعی  مهیلإ و  نوکرلا  ۀـیاغ  نکری  ثیدـحلا 
دنـسلل و ربّسلا  ۀقیرط  ریغتی  نطبلا و  رهظ  دقنلا  ۀعیرـش  بلقنی  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لضف  یف  اثیدـح  اوور  اذإ  مهرابخا  یلا  عورفلا  لوصالا و 

مهبادهأ مهلویذب و  ثبـشتلا  مهبادآ و  مهیدـهب و  دانتـسالا  ءاجتلالا و  یف  ودـبی  ساکعنالا و  مهلیدـعت  یف  ۀـمیوقلا  ةریـسلل  رهظی  نتملا و 
حرطلاب و نیّیمرم  نولوبقملا  حـیرجتلا و  حدـقلاب و  نیفوصوم  نولدـعملا  ةافح و  لضفلا  نم  ةارع  تابثالا  ةافج و  تاقثلا  ریـصیف  ساکتنال 
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ۀیاغ قدّـصلا  سمـش  قرـشا  ثیح  قارـشالا  لیـصالا و  یف  قاتفم  دـتجم  ّلک  یلع  لاضفملا  ماـعنملا  قاـّلخلا  ناـّنملا  هّلل  دـمحلاف  حـیبقتلا 
قاور حسفا  هل  برـض  قاقحالا و  يدامح  جلبالا  قحلا  غلب  قاحم و  هلام  اّجلبت  نیقیلا  رون  جّلبت  قالتئا و  غلبا  باوصلا  رون  قلتئا  قارـشالا و 

وذ ّلک  یف  رجحلا  مقلا  قالـسم و  راذـهم  راثکم و  ّلک  محفا  يذـّلا  نایبلا  اذـهب  قاقـشلا  فالخلا و  بارـس  حـیزا  قاطن و  لوطا  هل  ّدـش  و 
ساک أفکا  قار و  رظان و  ّلک  بجعا  قاس و  دومحملا و  ّقحلا  یلا  دوحجلا  دودّـصلا و  بابرا  داق  قاـش و  بّردـتم و  ّلـک  رهبا  قـالطنا و 

لطابلا
67 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیفـسعتملا و نیبّصعتملا  يدرا  قالقالا و  ۀیاغ  مهقلقا  نیّداّرلا و  نیوتجملا  جـعزا  قارحا و  ّيأ  نیّداّصلا  نیرکنملا  بولق  قرحا  قارا و  و 
قاهزا و غلبا  مهرکم  نیلّوسملا و  نیعّطنتملا  تاسیبلت  قهزا  قاهرالا و  ۀـیاهن  مهقهرا  نیفّلـصتملا و  نیقّدـشتملا  یّنع  قابیا و  رکنا  مهقبوا 

مهمهد ضرملا  جراشح  ضرجلا و  تاکهنم  ضضملا و  زلعلا و  ثراوک  نم  قاذا و  مهاّیا  مدّسلا  لجولا و  ةزازح  مدّنلا و  لجخلا و  ةرارم 
نویع جاجا  نم  افراج  اّیتا  الیس  اورجا  قافا و  ام  مهنم و  دحا  احص  ام  يراکس  نیتوقمم و  نیتوهبم  اوراصف  قاح  ام  مهب  قاح  مهمهد و  ام 

میمح و ّرما  هبجلا  هجنلا و  تاکـسالا و  نم  اوعّرج  قاهّدـلا و  ساکلاب  بیناـّتلا  رییعتلا و  دـیدص  عیرقتلا و  لـیکنتلا و  عیقن  اوقـس  قاـمآلا و 
اوطبر قاهوالا و  دیاصملا و  خاخفلا و  كابـشلا و  نم  مهل  ام  مرخنا  قاّسفلا و  رامغالا  عیدـختل  هولتف  لبح  ّلک  مهل  مذـجنا  قاّسغ و  یبوا 

ءالقعلا و ال نم  دحا  رفـصب  مهرذه  مهنوجم و  مهرقب و  مهرقـش و  نم  ءیـش  طاتلا  ام  قاثو و  ّدـشاب  ماحفالا  مازلالا و  لابح  نم  مهرـساب 
دقانلا یـسالا و  ریـصبلا  قاّذحلا  نیعرابلل  ذالملا  سدّنلا  ربحلا  راثآلا  لها  عجتنم  رابکلا و  ذـبهج  ۀـیاورب  فیرـشلا  ثیدـحلا  تبث  ّهناف  قال 
ۀخزان یف  هتلزنم  ّومـس  هتبترم و  ّولع  عاذ  عاش و  قاف و  مالـسالا و  خویـش  یلع  ّفش  ّذب و  يّذلا  قاّبّـسلا  نیطاسالا  یلع  مّدـقتملا  یـساطّنلا 

زجاح هرجح  ام  قافآلا و  ۀعساش  عاقصالا و  عاقبلا و 
68 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتیاورل و داـیقنالا  نع  ههجوب  حیـشی  ـالف  قاـع  هلـضف  روهظ  فئاز  غیز  فناـج و  فنج  فئاـح و  فیح  فساـع و  فسع  اـم  ملعلا و  یف 
هرّهمت هریقنت و  یـصقا  هرّحبت و  هبیقنت و  ۀیاهن  هرّدصت و  هتعاربل و  نعذملا  قاّزرلا  دـبع  خیـشلا  ینعا  قاع  ّزاعم  لک  ّالا  هتیارد  یلا  ءاوضنالا 

یلع عقو  قافتالا و  عامجالا و  هتّحـص  یلع  لصح  دق  دنـسب  هاور  دق  قارعلا و  زاجحلا و  هتعارب  هلـضف و  تیـص  خّودملا  قالفالا  باحـصا 
مس قافولا و  نامیالا و  لهال  قاذملا  یلاح  دهش  وه  يذلا  قایّسلا  حیلملا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  یف  بیر  الف  قابطالا  قافـصالا و  هتقاثو 

مهرجع و مهرجه و  مهرکن و  یف  اوعجر  قافخالا و  عظفا  یلع  مهیعـس  یف  نولغدـملا  نولطبملا  لصحف  قافنلا  ءارملا و  لهال  قاعز  عقان 
قاّـسلا تّفتلا  قارفلا و  ّهنا  ّنظ  قار و  نم  لـیق  یقارتـلا و  تغلب  اذإ  اـّلک  قاو  نم  هَّللا  نم  مهل  اـم  قـالخ و  مهل  سیل  نینح  یفخب  مـهرجب 

ار فیرـش  ثیدـح  نیا  قازرلا  دـبع  تیاور  تابثا  امزج  امتح و  هک  يومح  توقای  هک  دـنامن  یفخم  قاسملا و  ذـئموی  ّکبر  یلا  قاّـسلاب 
حیرصت مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  وا  بّصعتب  ناکلخ  نبا  تسا و  هینـس  نیطاسا  رباکا  ذالم  اجلم و  نیفنـصم و  ریهاشم  زا  هدومن 
فـصو اب  يومح  توقای  هاکرب  هچ  تسنآ  دامتعا  قوثو و  دـیزم  لـیلد  بّصعت  نیا  فصو  اـب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  وا  لـقن  سپ  هدرک 

نآ تیاور  هدومن و  لقن  جاهتبا  راشبتـساب و  ار  نآ  هنمـضتم  هدیـصق  هدرک و  رکذ  قح  ءاجلاب  ار  هیبشت  ثیدـح  بصاون  جراوخ و  تیامح 
بایترا ماقم  مه  جاجل  لها  نیدناعم  بصاون و  يارب  نآ  ققحت  توبث و  رد  سپ  هدرک  تبسن  امزج  امتح و  قاّزرلا  دبعب 

69 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جراوخ و زا  ار  دوخ  تقیقحب  نتـساک  نآ  لاـطباب  ناـقیا  ناـمیا و  رون  نتـشاد و  رظن  شیپ  نآ  حرج  حدـق و  سپ  دـنامن  یقاـب  جـالتخا  و 

هَّللا دبع  قیتع  رجاّتلا  یموّرلا  هَّللا  دبع  نب  توقای  رّدلا  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  دمحم  نب  میرکلا  دبع  تسنتخادنا  رترود  مه  بصاون 
ینیفیرـصلا درمرازه  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّـمحم  ابا  عمـس  رـصم  ماشلا و  نمیلا و  دالب  یلا  رفاس  ناک  نیفورعملا و  راّجتلا  دـحا  يراخبلا 

یفوت حالّصلا و  ریخلا و  هرهاظ  افیطل  ۀبیـشلا  حیلم  اخیـش  ناک  هنع و  درمرازه  نبا  نع  هتیاورب  صلخملا  رهاط  یبأ  یلاما  دادغبب  هیلع  تأرق 
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سنجلا و یموّرلا  هَّللا  دـبع  نب  توقای  هَّللا  دـبع  وبا  هتفگ  ناـیعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  رـصمب و  ۀئامـسمخ  نیعبرا و  ثـالث و  ۀنـس  یف 
رصن یبأ  نب  رکسعب  فرعی  رجات  لجر  دادغبب  هعاتباف  اریغص  هدالب  نم  رـسا  نیّدلا  باهـش  بقلملا  رادلا  يدادغبلا  یلوملا  يومحلا  دلوملا 

ةراجتلا و يوس  ائیش  فرعی  طخلا و ال  نسحی  رکـسع ال  هالوم  ناک  هرجاتم و  طبـض  یف  هب  عفتنیل  باّتکلا  یف  هلعج  يومحلا و  میهاربا  نب 
هرجاتم یف  رافسالاب  هالوم  هلغـش  ۀغّللا و  وّحنلا و  نم  ائیـش  أرق  روکذملا  توقای  ربک  امل  دالوا و  ةّدع  دلوا  اهب و  جّوزت  دادغبب و  انکاس  ناک 

یف کلذ  هنع و  هدـعبا  هقتع و  تبجوا  ةوبن  هالوم  نیب  هنیب و  ترج  مث  ماشلا  یلا  دوعی  یحاونلا و  کـلت  ناّـمع و  ّشک و  یلا  ددرتی  ناـکف 
ائیش هاطعا  هیلع و  يول  ةدیدم  ةّدم  دعب  هالوم  نا  مث  دئاوف  ۀعلاطملاب  هل  تلصح  ةرجالاب و  خسنلاب  لغتشاف  ۀئامـسمخ  نیعـست و  تس و  ۀنس 

یطعا هدی و  یف  ناک  امم  ائیش  لّصحف  تام  دق  هالوم  ناک  داع  امل  ّشک و  یلا  هرّفس  و 
70 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع یلع  ابّـصعتم  ناک  ابتک و  هتراجت  ضعب  لعج  اهب و  رفاس  هلام و  سار  اهلعج  ۀیقب  هدی  یف  تیقب  هب و  مهاضرا  ام  هتجوز  هالوم و  دالوا 
ثالث ۀنس  یف  قشمد  یلا  هّجوت  ّيوق و  فرط  هنم  هنهذ  یف  کبتشاف  جراوخلا  بتک  نم  ائیش  علاط  ناک  دق  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب 

هَّللا یضر  اّیلع  هرکذ  یلا  ّيدا  مالک  امهنیب  يرج  هنع و  هَّللا  یضر  ّیلعل  بّصعتی  نم  ضعب  رظان  اهقاوسا و  ضعب  یف  دعق  ۀئامتس و  ةرشع و 
ردقی ملف  هبلطف  دلبلا  یلاو  یلا  ۀّصقلا  تغلب  نا  دعب  امزهنم  قشمد  نم  جرخ  مهنم و  ملسف  هنولتقی  اوداک  هیلع و  ساّنلا  راثف  غوسی  امب ال  هنع 

یلا لصوت  ۀئامتس و  ةرـشع و  ثالث  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  نم  یناثلا  لوالا و  رـشعلا  یف  اهنع  جرخ  ّبقرتی و  افئاخ  بلح  یلا  لصو  هیلع و 
هلوق لقنی  نا  یـشخ  ایدادغب و  ناک  قشمدب  هل  رظانملا  نال  دادغب  لوخد  یماحت  ناسارخ و  یلا  اهنم  کلـس  لبرا و  یلا  لقتنا  مث  لصوملا 

هفداص و مزراوخ و  یلا  یـضم  أسن و  یلا  اهنم  جرخ  ةّدـم و  ورم  ۀـنیدم  نطوتـسا  اهدالب و  یف  رّجتی  اهب  ماقا  ناسارخ  یلا  یهتنا  اّملف  لتقیف 
ۀقئاضلا و نم  هقیرط  یف  یـساق  هسمر و  نم  رـشحلا  موی  هثعبک  هسفنب  مزهناف  ۀئامتـس  ةرـشع و  تس  ۀنـس  کلذ  رتتلا و  جورخ  مزراوخب  وه 

ماقا بایثلا و  نشخ  لکاملا و  یند  هزوعا  بابـسالا و  هب  تعطقت  دـق  لـصوملا و  یلا  لـصو  هرکذ و  اذإ  هحرـش  نع  ّلـکی  ناـک  اـم  بعتلا 
هَّللا ءاش  نا  هرکذ  یتآلا  خـیراّتلا  یف  تام  نا  یلا  ناخلا  یف  اهرهاظب  ماقا  بلح و  یلا  اهنم  لحترا  راجنـس و  یلا  لـقتنا  مث  ةّدـم  لـصوملاب 

لبرا خیرات  نم  تلقن  یلاعت و 
71 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امیقم ناک  ۀئامتس و  ةرشع و  عبس  ۀنس  بجر  یف  لبرا  مدق  روکذملا  توقای  نا  هرکذ  مّدقملا  یفوتسملا  نب  تاکربلا  وبا  هعمجب  ینع  يّذلا 
هاّمس اباتک  فّنص  خیراوتلا و  عّبتت  دق  ناک  هاش و  مزراوخ  شکت  نب  دّمحم  ناطلـسلا  رتتلا و  نیب  اهیف  ترج  یتلا  ۀعقاولل  اهقراف  مزراوخب و 

راـبخا نم  یل  عقو  اـم  باـتکلا  اذـه  یف  تعمج  لاـق و  هلّوا  یف  رکذ  راـبک و  تادـّلجم  عبرا  یف  لخدـی  ءاـبدألا  ۀـفرعم  یلا  ءاـّبلألا  داـشرا 
لئاـسرلا باحـصا  نیروهـشملا و  باـّتکلا  نیقاّرولا و  نیخروـملا و  نییراـبخالا  نیروهـشملا و  ءارقلا  نیباّـسنلا و  نییوـغّللا و  نییوـّحنلا و 

یف زاجعالا  راصتخالا و  راثیا  عم  افیلات  هّنف  یف  عمج  وا  افینـصت  بدالا  یف  فّنـص  نم  لک  ۀنّیعملا و  ۀـبوسنملا  طوطخلا  بابرا  ۀـنّودملا و 
مهباسناب و رابخالا  مهرابخا و  نسحتـسم  مهفیناصت و  رکذ  تاقوالا و  دیلاوملا و  نییبت  تایفولا و  تابثا  یف  ادهج  لآ  مل  زاجیالا و  ۀـیاهن 

اعامس اهتابثال  ۀعاطتسالا  عم  هلانم  برق  هلاجر و  ّلق  ام  ّالا  دیناسالا  تفذح  دابعلل و  یتطلاخم  دالبلا و  یلا  يدادرت  یف  مهراعـشا  نم  ءیش 
مهیلع و نأشلا  اذه  یف  لّوعملا  ءاملعلا  بتک  نم  يذخا  نطاوم  یلقن و  عضاوم  ّتبثا  عفّنلا و  ربک  مجحلا و  رغـص  تدصق  یننا  الا  ةزاجإ  و 
نادلبلا و مجعم  باتک  اضیا  هفیناصت  نم  ءامدقلا و  نیرخأتملا و  ءارعشلا  رابخا  یف  اباتک  عمج  ّهنا  رکذ  مث  مهیلإ  لقنلا  ۀحـص  یف  عوجرملا 

لآملا أدبملا و  باتک  ۀـعفانلا و  بتکلا  نم  وه  اعقـص و  فلتخملا  اعـضو  كرتشملا  باتک  ءارعـشلا و  مجعم  باتک  ءابدالا و  مجعم  باتک 
مالک عومجم  لودلا و  باتک  خیراتلا و  یف 

72 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀیلاع ۀّـمه  هل  تناک  یبنتملا و  رابخا  باتک  برعلا و  باسنا  هیف  رکذـی  بسنلا  یف  بضتقملا  یناغالا و  باتک  ناونع  یـسرافلا و  یلع  یبأ 
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يومحلا یموّرلا  توقای  هتفگ  ۀئامتس  نیرشع و  تس و  هنس  لاوحا  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  باتک  رد  یبهذ  رمخلا  فراعملا  لیصحت  یف 
یف یفوت  کلذ  ریغ  نادـلبلا و  باسنالا و  خـیراتلا و  یف  ۀـّیبدالا  فیناصتلا  بحاص  يرابخالا  بیدالا  نیدـلا  باهـش  رجاتلا  يدادـغبلا  مث 

يرابخالا بیدالا  نیدـلا  باهـش  رجاّتلا  ّيدادـغبلا  مث  يومحلا  یموّرلا  توقای  هتفگ  هروطـسم  هنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفاـی  ناـضمر و 
توقای ربک  امل  رجات و  لجر  دادغبب  هعاتباف  اریغـص  هدالب  نم  رـسا  کلذ  ریغ  نادلبلا و  باسنالا و  خیراتلا و  یف  ۀّیبدالا  فیناصتلا  بحاص 
لغتشاف هنع  هدعباف  هقتع  تبجوا  ۀّیضق  هالوم  نیب  هنیب و  ترج  مث  هرجاتم  یف  رافـسالاب  هالوم  هلغـش  ۀغّللا و  وحنلا و  نم  ائیـش  أرق  روکذملا 
ءارعـشلا رابخا  یف  اباتک  تادـلجم و  عبرا  یف  ءابدالا  ۀـفرعم  یلا  ءاّبلالا  داشرا  هاّمـس  اباتک  فّنـص  دـئاوف و  ۀـعلاطملاب  هل  تلـصح  هقفلاـب و 

هک توقای  هلاسر  ضعب  رکذ  دـعب  یعفای  زین  فراعملا و  لیـصحت  یف  ۀـیلاع  ۀـمه  هل  تناک  ةدـیدع و  يرخا  ابتک  ءامدـقلا و  نیرّخأـتملا و 
وه ۀلیـضفلا و  ۀغالبلا و  مامتب  هل  ۀنذوملا  ۀلیمجلا  ۀقئافلا  ۀلیلجلا  ۀـلیوطلا  هتلاسر  نم  هیلع  ترـصتقا  ام  اذـه  هتفگ و  هتـشون  بلح  بحاصب 

فقو دق  ناک  بلح و  ۀنیدم  رهاظب  ناضمر  رهش  یف  هَّللا  همحر  یفوت  توقای  همساک  رهاوجلا  سیفن  نم  توعنلا  نم  هقحتـسی  امیف  يرمعل 
بوقعی هسفن  یمس  ّزیمت  امل  هبتک و 

73 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلط یف  لحر  مهفلا و  نسح  اّیکذ  ناک  راّجنلا  نبا  لاـق  يومحلا  بتاـکلا  یموّرلا  توقاـی  هتفگ  نازیملا  ناـسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  و 

راهنالا و لابجلا و  ءامسا  ءابدألا و  مجعم  نادلبلا و  مجعم  فّنص  ثیدحلا و  عمس  ناسارخ و  نیرحبلا و  رـصم و  ماشلا و  دالبلا  یلا  بسّنلا 
غلبی مل  ۀنـس 626 و  بلحب  تام  بلطلا و  یلع  اصیرح  قالخالا  بیط  ۀبحـصلا  نسح  ناک  لضفلا و  ریزغ  ناک  راّـجنلا  نبا  لاـق  نکاـمالا 
هأرقا هّابرف و  ّيومح  رجات  هارتشاف  موّرلا  دـالب  نم  اریغـص  یبس  ّهنا  رکذ  نیدـلا و  باهـش  بّقلی  ناـک  هتمجرت  یف  ناـکلخ  نبا  لاـق  نیّتّسلا 

یلع یف  ۀعزانم  قشمد  یف  يدادغب  صخش  نیب  هنیب و  عقو  ۀنس و  نیرشع  وحن  هل  ۀنس 596 و  یف  ةراّجتلا  یف  هفرص  طخلا و  همّلع  نآرقلا و 
ۀیـشخ دادغب  نع  جرخ  برهف و  هیلع  اوراثف  ّیلع  یلع  بّصعتلا  یف  جراوخلا  يار  یلا  بسن  ّهنا  هنم  مزل  ام  توقای  نم  تدبف  بلاط  یبأ  نب 

الاوها و دـئادش و  یـساقف  اّراف  ماشلا  دالب  یلا  عجرف  راتتلا  ۀـصق  تناک  نا  یلا  ةّدـم  ورمب  ماقاف  ناسارخ  یلا  لـصو  یتح  لـتقیف  ذـخؤی  نا 
لب بصّنلاب  حیرـصتلا  هفینـصت  نم  ءیـش  یف  را  مل  تلق و  اهنم  ناضمر  یف  تاـمف  ۀنـس 626  یلا  شاع  ۀنـس 617 و  یف  یف  ۀنئاکلا  تناک 

فصو و تیاهن  انث و  حدـم و  تیاغ  وزا  ینالقـسع  هک  راّجنلا  نبا  هماّلع  هک  دـنامن  یفخم  هرکذ و  قفتی  ام  یلع  ّیلع  لئاضف  اـهیف  یکحی 
رد اقباس  وا  هیماس  لئاضف  هیلاع و  بقانم  تسراخفلا  لـیلج  راـبحا  ياـهبن  راـبت و  یلاـع  راـبک  ياـملع  زا  هدرک  لـقن  يومح  توقاـی  ءارطا 

یتبکلا دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  دوشیم  روکذم  اج  نیا  رد  تارابع  ضعب  يدینش  ریط  ثیدح 
74 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحاص يدادغبلا  راجنلا  نب  نیّدلا  ّبحم  ریبکلا  ظفاحلا  وه  نساحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّمحم  هتفگ  تایفولا  تاوف  رد 
هل ۀعامج و  نیـصحلا و  نبا  باحـصا  يزوجلا و  نبا  بیلک و  نبا  نم  عمـس  ۀئامـسمخ  نیعبـس و  نامث و  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  یف  دلو  خیراتلا 

دیناسملا و لوصالا و  لّصح  ریثکلا و  عمـس  روباسین و  ةاره و  ورم و  ناسارخ و  ناهبـصا و  زاجحلا و  رـصم و  ماشلا و  یلا  ۀعـساولا  ۀلحرلا 
نأشلا و اذه  یف  هرّحبت  یلع  لد  ادـّلجم  نیثلث  یف  ءاجف  بیطخلا  یلع  هیف  كردتـسا  بیطخلا و  خـیرات  یلع  هب  لّیذ  يذـلا  خـیراتلا  فّنص 
اعبـس و لحر  خیـش و  فالآ  ۀثلث  یلع  هتخیـشم  تلمتـشا  اعـضاوتم  اسیک  ةرـضاحملا  نسح  ادوجم  ائرقم  ۀجح  ۀقث  اماما  ناک  هظفح و  ۀعس 

فرشالا هل  لاقف  هیلع  ینثا  هرکذ و  ّهنأل  یسوم  فرشالا  یسیع و  مّظعملا  سلجم  یف  يدنکلا  نیّدلا  جات  عم  رـضح  ّهنا  لاقی  ۀنـس  نیرـشع 
لامکلا و هل  نم  ناحبـسف  رادقملا  ریبکلا  ظفاحلا  اذه  لثمل  زیجعّتلا  نم  اذه  تهبف و  تناک  یتم  یعفاشلا  ةافو  نع  ناطلـسلا  هلاسف  هرـضحا 
ماکحالا و ننـسلا و  ۀـفرعم  یف  مامالا  زنک  باـتک  هل  ثیدـحلا و  نم  هل  اـم  ّیباحـص و  ّلـک  رکذ  ریبکلا  دنـسملا  یف  رینملا  رمقلا  باـتک  هل 

ۀنج همجعم  باتک  هیلاوع  باتک  نادلبلا  ءابآلا و  یلا  نیثّدحملا  ۀبـسن  قرتفملا و  قفتملا و  الوکام و  نبا  یلع  هب  لّیذ  فلتوملا  فلتخملا و 
یف ۀـنیمثلا  ةّرّدـلا  قئالخلا  خـیراوت  نساحم  ایندـلا و  رابخا  نویع  یف  قئافلا  دـقعلا  لاجّرلا  ۀـفرعم  یف  لامکلا  نیعباتلا  ۀـفرعم  یف  نیرظانلا 
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ایلیا دجسم  یف  ءایلوألا  ۀضور  يرقلا  ّمأ  رابخا  یف  يرولا  ۀهزن  ۀنیدملا  رابخا 
75 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیف احن  باتک  رـصعلا  لها  ءارعـش  نساحم  یف  رهزلا  یعفاشلا و  بقانم  تادلجم  ّتس  دئاوفلا  ررغ  دیحولا  ةواس  راعـشالا  عاونا  یف  راهزالا 
ّبطلا یف  یفاشلا  قاشعلا  رابخا  یلا  قاتشملا  رابخا  فرّظلا  لها  رابخا  یف  فرطلا  ۀهزن  لاجرلا  هاوفا  نم  هطقتلا  اّمم  ةرضاحملا  ناوشن  وحن 

دنراد و دامتعا  ورب  هینس  ماخف  نیطاسا  مالعا و  ياملع  هک  هدیـسر  هباثمب  يومح  توقای  تلابن  رّدصت و  تلالج و  تمظع و  تیاهن  خلا و 
نب دمحم  نب  دـمحم  هتفگ  ةاحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀـیغب  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  دـنرآیم  اهلقن  وزا  دوخ  تادافا  رد  اجباج 
هتفگ ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویس  زین  توقای و  هلاق  هریغ  دیرد و  نبا  نع  يور  جاّرـسلا  نب  رکب  یبأ  بحاصب  فرعی  هَّللا  دبع  وبا  يوغللا  سنوی 

ءالضف دحا  بدالا  ۀغّللا و  وحنلا و  یف  لحملا  یلاع  توقای  لاق  هَّللا  دبع  وبا  يوحنلا  يدیعسلا  دحاولا  دبع  نب  لاله  نب  تاکرب  نب  دّمحم 
لاق یناجدنغلا  يدّنلا  وبا  دـمحا  نب  دـمحم  هتفگ  هیغب  رد  یطویـس  زین  اشاب و  نبا  نع  بدالا  وحنلا و  ذـخا  نیزربملا  مهنایعا  نییرـصملا و 

ناحیرلا وبا  دمحا  نب  دمحم  همجرت  رد  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویـس  زین  اهراعـشا و  برعلا و  رابخا  ۀغّللاب و  ۀـفرعملا  حـجار  ملعلا  عساو  توقای 
عماجلا فقو  یف  اهتـسرهف  تیار  رـصحلا  توفت  اهناف  ۀمکحلا  قطنملا و  ۀـئیهلا و  موجنلا و  یف  هفیناصت  اّما  توقای و  لاق  هتفگ  یمزراوخلا 
یسورد یف  هارت  ّسم  نیل  یّنم  كررغی  الف  هرعش  نم  ۀئامعبرا و  نیرشع و  نیتنثا و  ۀنس  ۀنزغب  ایح  ناک  فنتکم  طخب  ۀقرو  نیتس  یف  ورمب 

اّرط نیلقثلا  عرسا  یناف  یسابتقا  و 
76 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ساب تقو  یف  يدّرلا  ضوح  یلا 

لبنح نب  دمحأ  - 2

حیحص قیرطب  ینابیـشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ماما  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  هیبشت  ثیدح  راکنا  یفن و  لاطبا  هوجو  زا  مود  هجو 
هدقرم ّفح  ینابّرلا و  ناوضرلا  بیبآشب  ۀفیرشلا  هتبرت  یقـس  یناردنزاملا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هچنانچ  هدومن  تیاور 

هدومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  ینادمصلا  فطللا  عاوناب 
ساـّبع نبا  نع  هدانـساب  ۀـنابالا  یف  ۀّـطب  نبا  ةریره و  یبأ  نع  ّبیـسملا  نبا  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع  قازرلا  دـبع  نـع  لـبنح  نـب  دـمحا 

یلا هتاـجانم و  یف  یـسوم  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـنلا  نع  اـمهالک 
امناک یلعب  مه  اذاف  مهقانعا  ساّنلا  لواطتف  لاق  لبقملا  لجرلا  اذـه  یلا  رظنیلف  هلامج  هلامک و  همامت و  یف  دـمحم  یلا  هتمـس و  یف  یـسیع 
رظنیلف هشطب  یف  یـسوم  یلا  هدـهز و  یف  ییحی  یلا  هتّلخ و  یف  میهاربا  یلا  لاق و  ّهنا  ّالا  سنا  امهعبات  لبج  نع  ّلـحنی  ببـص و  یف  بلقنی 

رثآم رهاوز  رخافم و  نساحم  لضاوف و  لئاقع  لئاضف و  لئالج  بلاط و  یبأ  نب  یلع  یلا 
ببسب اج  نیا  رد  نکل  يدینش  یتفایرد و  هینس  رباکا  لثاما و  تادافا  زا  ریدغ  ثیدح  دلجم  لوا  ءزج  رد  اقباس  هارث  باط  بوشآرهش  نبا 
دلجمب تعجارم  تجاح  ار  رظان  زین  دوش و  رهاظ  عّوضتی  هتررک  ام  کسملا  وه  قادصم  ات  دوشیم  روکذم  زاب  ةدیفم  ةدایز  عم  دـهع  دـعب 
تیاـنعب نا  زا  یکی  ره  تسددـعتم و  باـتک  نیا  تادـّلجم  نوچ  هک  تسنیمه  مجارت  دـئاوف و  ضعب  رارکت  بابـسا  هدـمع  دـتفین و  رگید 

عوجر زا  رظان  هک  تسلمتحم  دوش  هدرک  افتکا  هلاوح  ضحم  رب  رگا  سپ  هدیدرگ  لقتسم  یباتک  ینابر 
77 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تریح نامرح و  زا  صالخب  عتمتم و  اعطق  هدـئاف  نیاب  هداعا  رارکت و  تروص  رد  دوش و  مورحم  دارم  هدافتـسا  زا  ددرگ و  رـصاق  ماقم  نآب 
وبا ۀلمهم  نیـس  ۀیناثلا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يدفـصلا  کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  دش  دهاوخ  عفتنم 
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ۀعیشلا لوصا  یف  ۀیاهنلا  غلب  نینس و  نامث  هل  نآرقلا و  رثکا  ظفح  ۀعیشلا  خویـش  دحا  یعیـشلا  نیّدلا  دیـشر  یناردنزاملا  يرورّـسلا  رفعج 
ناک هیلع و  علخ  هبجعاف و  دادـغبب  یفتقملا  مایا  ربنملا  یلع  ظعو  وحنلا و  بیرغلا و  نآرقلا و  ملع  یف  مدـقت  مث  دالبلا  نم  هیلإ  لحری  ناک 

ءوضو یلع  ّالا  نوکی  دـجهتلا ال  ةدابعلا و  عوشخلا و  ریثک  ملعلا  عساو  ةرواحملا  حـیلم  ۀـجهللا  قودـص  ۀبیـشلا  هجولا و  نسح  رظنملا  ّیهب 
بوقعی نب  دـمحم  رهاط  وبا  نیّدـلا  دـجم  خیـش  ۀئامـسمخ و  نیناـمث و  ناـمث و  ۀنـس  یفوت  اریثک  ءاـنث  هخیراـت  یف  یط  یبأ  نبا  هیلع  ینثا 
نیّدـلا دیـشر  یناردـنزاملا  رفعج  وبا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  هتفگ  ۀـغللا  وحنلا و  ۀّـمئا  مجارت  یف  ۀـغلبلا  باتک  رد  يدابآزوریفلا 

ریثک ملعلا  عساو  ناک  هیلع  علخ  هبجعاف و  یفتقملا  ماّیا  ظعو  وّحنلا و  ۀغّللا و  نآرقلا و  ملع  یف  مدقت  ۀعیـشلا  لوصا  یف  ۀیاهنلا  غلب  یعیـشلا 
نآرقلا و هباشتم  باتک  نآرقلا و  لوزن  بابـسا  باـتک  نوزخملا و  نونکملا و  باـتک  وحنلا و  یف  لوصفلا  باـتک  هل  ءوضولا  مئاد  ةداـبعلا 

ۀنس تام  رهـشا  ةرـشع  الا  ۀنـس  ۀئام  شاع  ۀّمج  دئارف  دئاوف و  اهیف  عمج  ةدیدجلا  باتک  قئاقحلا و  دودحلا و  یف  قئارطلا  مالعالا و  باتک 
نمحرلا دبع  نیدلا  لالج  ۀئام و  سمخ  نینامث و  نامث و   588

78 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناردنزاملا يرورّسلا  رفعج  وبا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  هتفگ  ةاّحنلا  نییوغللا و  تاقبط  یف  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب 

یف لوصفلا  ّفلا  عوشخلا  ةدابعلا و  ریثک  ملعلا  عساو  وحنلا  بیرغلا و  نآرقلا و  ملع  یف  امّدـقم  ناک  يدفّـصلا  لاـق  یعیـشلا  نیّدـلا  دیـشر 
نامث و ۀنـس  تام  دـئاوفلا  رداونلا و  یف  ةدـئافلا  ةدـئاملا و  نونکملا  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  نآرقلا  هباشتم  نآرقلا  لوزن  بابـسا  وحنلا 

نآ هخسن  هک  نیرسفملا  تاقبط  رد  یطویس  همالع  ذیملت  یکلاملا  يدوادلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ۀئامـسمخ و  نینامث و 
نب یلع  نب  دمحم  هتفگ  مدومن  باتکتـسا  مامت  دهج  دج و  روفوم و  یعـسب  ماظن  تکرب  مایا  نیرد  دابآردـیح  يالـضف  ضعب  هناخبتک  زا 
غلب هّقفت و  مث  لاجرلا  یقل  ثیدحلاب و  لغتشا  ۀعیشلا  خویش  دحا  نیدلا  دیـشر  یناردنزاملا  يرورـسلا  رفعج  وبا  رـصن  یبأ  نب  بوشآرهش 

هرصع و ماما  ناک  وحنلا و  ریـسفتلا و  تاءارقلا و  نآرقلا و  ملع  یف  مّدقت  مث  ۀلحر  راص  یتح  لوصالا  یف  غبن  هبهذم و  لها  هقف  یف  ۀیاهنلا 
تاقیلعت هفیناصت و  یف  ۀنـسلا  لهال  يدادـغبلا  بیطخلاک  ۀعیـشلا  دـنع  وه  ثیدـحلا و  نآرقلا و  ملع  هیلع  بلغ  فیلاـتلا و  هرهد و  دـحاو 

نینامث و نامث و  ۀنـس  نابعـش  یف  تام  نونفلا  ریثک  ملعلا  عساو  هعاونا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ۀـقرتفم  ۀـقفتم و  هلیـسارم و  هلاجر و  ثیدـحلا و 
ۀطب نبا  لاقف  دیشرلا  مدق  یتح  یعیـشلا  ۀطب  نبا  یلبنحلا و  ۀطب  نبا  نیب  قرفلا  نوفرعی  بلحب ال  ساّنلا  لاز  ام  یط  یبأ  نبا  لاق  ۀئامـسمخ 

تلابن تعارب و  لامک  تلالج و  تمظع و  تیاهن  ینادزی  دییات  ینابر و  تیانعب  هاگ  ره  مضلاب  یعیشلا  حتفلاب و  یلبنحلا 
79 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حضاو رهاظ و  ینادلا  یصاقلا و  یلع  ۀئیضملا  سمشلا  رفسملا و  حبصلاک  یناش  موق  نیطاسا  مالعا و  هنسلا  رب  یناردنزام  بوشآرهش  نبا 
ار فیرـش  نآرق  رثکا  یگلاس  تشه  نس  رد  هک  هدوب  ۀظفاحلا  ّيوق  نیطف و  یکذ و  يّدـحب  بانج  نآ  هک  تشگ  عطاس  عمال و  دـیدرگ و 

تغل بیرغ و  ریـسفت و  نآرق و  ملع  رد  دجهتلا و  ةدابعلا و  عوشخلا و  ریثک  نونفلا و  ریثک  ملعلا و  عساو  هجهللا و  قودـص  هدومرف و  ظفح 
روطچ هدوب  تنـس  لها  يارب  يدادغب  بیطخ  لثم  هعیـش  دزن  ثیدح  ملع  رد  رهد و  دـحاو  رـصع و  ماما  مدـقتم و  قباس و  وحن  تآارق و  و 
بانج نآ  لقن  هللااب  ذایعلا  هک  درک  ناوت  زیوجت  دشابن  راتفرگ  راغصلا  بیعلا و  حئال  بصعت  فسعت و  يورجکب و  هک  راعش  تفـصن  یلقاع 

لثامالا و نیطاسالا  مظاعا  نم  ریبک  ّضغ  میظع و  ءارزا  کلذ  ناف  تسین  قباطم  عقاو  يارب  حیحـص و  لبنح  نب  دمحا  زا  ار  هیبشت  ثیدـح 
ءاجلا ۀبئاش  الب  اغیلب  ءانث  اونثا  امیظع و  احدم  اوحدم  ثیح  لمانالا  مهیلع  دقعت  رـصانخلا و  مهیلع  ینثت  نیذلا  لضافالا  نیققحملا  هذـباهج 

ثیدـح نیا  لبنح  نب  دـمحا  ندرک  تیاور  نیرب  هوالع  لطابلا  نم  قحلا  لییزت  یف  هقرافم  بئاشلا  بوشآرهـش  نبا  یلع  لئاه  رارطـضا  و 
نبا لـقن  رد  باـیترا  کیکـشت و  لاـجم  مه  ببـس  نیاـب  سپ  تسحـضاو  رهاـظ و  مـه  هیّنـس  تاـجرد  یلاـع  هـمئا  تاداـفا  زا  ار  فـیرش 

باتک رد  يدابآتلود  نیّدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  دـنرامگرب  هلداجم  هرباـکم و  تیاـغب  ار  تّمه  وگ  دـنرادن  باـنج  یلاـع  بوشآرهش 
درآیم هدرک  لقن  فئاحص  زا  هک  هعیش  ریرقت  رد  ادعسلا  ۀیاده 
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رظنی نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ّهنا  ۀباحصلا  لئاضف  یف  یقهیبلا  دمحا و  يور 
80 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع هجو  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  عشوی  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا 
میلستلا لیلد  توکّسلا  هدومن و  نآ  تحص  رد  یمالک  یقهیب  دمحا و  زا  ثیدح  نیا  لقن  رب  يراکنا  باوج  ماقم  رد  فئاحـص  بحاص  و 

ره هک  هتفگ  باوج  ماقم  رد  فئاحـص  بحاص  هکلب  ۀیالولا  ثیدـح  دـّلجم  یف  انّیب  امک  میلـسلا  دیـشّرلا  هذـیملت  میهفلا و  بطاخملا  دـنع 
ترابع مامت  حاضیا  دـیزم  ربانب  هدـیمح و  لئاضفب  دـنافوصوم  یلاعت و  هَّللا  کیدزن  دـنامرکم  هباحـص  عیمج  هکلب  هعبرا  ءاـفلخ  زا  یکی 
حـضاو ار  نآ  یقهیب  لبنح و  نب  دمحا  تیاور  در  مدع  فیرـش و  ثیدح  نیا  لاطبا  در و  مدع  نا  زا  هک  دوشیم  روکذـم  ادعـسلا  ۀـیاده 
لضفا وا  اّیبن  ناک  اّیلع  نا  لاق  نم  دیهمتلا  یف  اّیـضفار  لجّرلا  هب  ریـصی  امیف  ۀعباسلا  ةولجلا  یلوالا  ۀیادهلا  یف  ءادعـسلا  ۀیاده  یف  لاق  دوش 
یبیّطلا ریسفت  یف  رفاک و  یضفار  وهف  ۀباحّصلا  نم  سیل  رکب  ابا  ّنا  لاق  وا  امهنعل  وا  امهّبس  وا  نیخیشلا  ۀفالخ  رکنا  وا  هنم  ملعا  ّیبّنلا و  نم 

ِراْغلا ِیف  امُه  ْذِإ  یلاعت  هلوق  دنع 
رفک دقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  عم  رکب  یبأ  ۀبحص  رکنا  نم  اولاق 

ضوحلا یف  یبحاص  راغلا و  یف  یبحاص  تنا  رکب  یبال  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یضر  رمع  نبا  نع  يذمّرتلا  نع 
ءالؤه ّبسی  ّهناف  نوعمجا  نونمؤملا  ۀباحّـصلا و  ّیبنلا و  هّبحا  هَّللا  ّنأل  رفاـک  یجراـخ  وهف  ضفر  رفک و  ّیلع  ّبح  لاـق  نم  حیرـشتلا  یف  و 

نم اذـه  ریغب  مهّبـس  نا  رفک و  ّهنأل  لتقی  ارفاک  ناک  وا  لالـضلا  یلع  ناک  ّهنا  ۀـعبرالا  ءافلخلا  نم  دـحال  لاق  نم  ءافّـشلا  باتک  یف  ّلـکلا 
هک دیوگب  هک  ره  هلصاح  ادیدش  الاکن  لّکن  ۀلالضلا  لها  نم  نالف  ناک  ۀباحـصلا  نم  مهریغل  لاق  نم  ادیدش و  الاکن  لّکن  ساّنلا  ۀمتاشم 

ادخ یلو  یلع 
81 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدوبن هباحـص  زا  رکب  وبا  دیوگب  ای  دتـسرف  ناشیا  رب  تنعل  ای  دیوگ و  دـب  ار  رمع  رکب و  وبا  ای  هدوب و  لضفا  ینب  زا  ای  هدوب و  یبن  ای  هدوب و 
نیعبات و هباحـص و  ادخ و  لوسر  ادخ و  هکنآ  زا  دوش  رفاک  تسرفک  ای  ضفر و  یلو  یلع  یتسود  دیوگب  هک  ره  دـشاب و  رفاک  یـضفار و 

دب ار  هلمج  نیا  ارم  سپ  نینتخلا  ّبح  نیخیـشلا و  لیـضفت  ۀعامجلا  ۀنّـسلا و  لها  نم  دـئاقعلا  یف  هتـشاد  تسود  ار  وا  نیعمجا  نامیا  لها 
هیف اوفلتخا  هَّللا و  دنع  اباوث  رثکا  نوکی  نا  انهه  لضفالاب  دارملا  یبّنلا  دـعب  سانلا  لضفا  یف  ثلاثلا  لصفلا  یف  فئاحـصلا  یف  دـیوگیم و 
هلوق لّوالا  نیهجوب  ۀنسلا  لها  لدتـسا  یلع  وه  ۀلزتعملا  نم  نیرخأتملا  رثکا  ۀعیـشلا و  لاق  رکب و  وبا  ّهنا  ۀلزتعملا  ءامدق  ۀنـسلا و  لها  لاقف 

َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  َو  یلاعت 
ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوقل  یلاعت  هَّللا  دنع  مرکا  یقتالا  نیرسفملا و  رثکا  دنع  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  وه  دارملا  ةروسلا و 

یناثلا لضفا  هَّللا  دنع  مرکالا  و 
رکب یبأ  نم  لضفا  نیلسرملا  نییبنلا و  دعب  دحا  یلع  تبرغ  سمش و ال  تعلط  ام  هَّللا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

اّما ۀّیلقعلا  ۀّیلقن و  وا  ۀّیلقع  اما  ۀلیضفلا  ّناب  ۀعیـشلا  تّجتحا  هنم و  لضفا  سیل  هریغ  ّناب  لب  لضفا  ّهنا  یلع  لدی  اذه ال  ّناب  ۀعیـشلا  باجا  و 
ّمع ناک  نا  ساّبعلا و  هَّللا و  لوسر  یلا  برقا  هنالف  بسّنلا  اّما  لضفا  وهف  کلذ  عیمج  یف  ۀباحّصلا  لمکا  ّیلع  ناک  بسحلاب و  وا  بسّنلاب 
نب بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هنال  ّمالا  بالا و  نم  اّیمـشاه  یلع  ناک  امهنم و  اخا  بلاط  وبا  ناک  بالا و  نم  هَّللا  دـبع  اخا  ناـک  هّنکل  هَّللا  لوسر 

لضفا یمشاهلا  مشاه و  نب  دسا  تنب  ۀمطاف  نب  ّیلع  مشاه و  نب  ّبلطملا  دبع 
82 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امشاه شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 
هبطخ یف  رکذ  ّهنالف  ملعلا  اما  ۀباحّـصلا  نم  لمکا  ّمتا و  هیف  وه  ۀعاجـشلا و  ملعلا و  دهزلا و  ةدیمحلا  تافّـصلا  فرـشا  نالف  بسحلا  اّما  و 
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یهتنی قرفلا  عیمج  ۀباحـصلا و  نم  دحال  مالکلا  یف  دجوی  مل  ام  داعملا  لاوحا  ردـقلا و  ءاضقلا و  ةوبنلا و  لدـعلا و  دـیحوتلا و  رارـسا  نم 
ّیلع و یلا  بستنملا  یئابجلا  ذیملت  ناک  ّهنأل  هیلإ  بستنم  اضیا  ّيرعشالا  هیلإ و  مهسفنا  نوبسنی  ۀلزتعملا  ناف  هیلإ  لوصالا  ملع  یف  مهتبـسن 

ریسفت هنم  ملع  هل و  اذیملت  ناک  نیرّسفملا  سیئر  ساّبع  نبا  هتذمالت و  مهرباکا  هنع  ساّنلا  دعبا  مهنوک  عم  جراوخلا  نّیب و  ۀعیشلا  باستنا 
هقفلا و ملع  یف  ناـک  بیغلا و  رارـسا  لـمّرلا و  موّجنلا و  رعـشلا و  باـسحلا و  ۀـمکحلا و  لـثم  ۀـقیقد  مولعب  قلعتت  یتلا  عضاوملا  نم  ریثک 

ّالا هفرعی  يذلا ال  نطابلا  ۀیفصت  كولـسلا و  ملعب  املاع  ناک  هیلإ و  یلئدلا  دوسالا  ابا  دشرا  هنم و  وحنلا  ملع  ءایلعلا و  ۀجردلا  یف  ۀحاصفلا 
مهتذمالت و نم  وا  هدالوا  نم  وا  هنم  خیاشملا  عیمج  هذخا  یّتح  ءایلوالا  ءایبنالا و 

روبّزلا لـها  نیب  مهلیجناـب و  لـیجنالا  لـها  نیب  مهتاروتب و  ةاروتلا  لـها  نیب  تیـضقل  اـهیلع  تسلج  مث  ةداـسولا  ترـسک  ول  لاـق  ّهنا  يور 
ملعا انا  ّالا و  راهن  وا  لیل  وا  ضرا  وا  ءامس  وا  لبج  وا  لهـس  وا  رحب  وا  ّرب  یف  تلزنا  ۀیآ  نم  ام  هَّللا  مهناقرفب و  ناقرفلا  لها  نیب  مهروبزب و 

تلزن نمیف 
انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  لاق  ّهنا  يور  و 
ّیلع و مکاضقا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

زارتحالا ۀیوایندلا و  تاذّللا  كرت  نم  رتاوتلاب  هنم  ملع  املف  دهزلا  اّما  مولعلا و  عیمج  یلا  جاتحی  ءاضقلا 
83 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّما هتذـمالت و  ءادردـلا  یبأ  یـسرافلا و  ناملـس  رذ و  یباک  ۀباحّـصلا  داّـهز  ناـک  ةردـقلا و  عم  هرخآ  یلا  رمعلا  لّوا  نم  تاروظحملا  نع 
یتح حرشلا  نع  ۀّینغف  ۀعاجشلا 

راقفلا وذ  ّالا  فیس  ّیلع ال  ّالا  یتف  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق 
نیلقثلا ةدابع  نم  ریخ  ّیلع  ۀبرضل  بازحالا  موی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 

َنوُمِعُْطی َو  یلاعت  هَّللا  لزناف  راطفالا  دنع  اهریغ  هدالوال  هل و  ناک  ام  صارقا  ۀثلث  یطعا  یّتح  يوصقلا  ۀجرّدلا  اهیف  غلب  ّهناف  ةواخـسلا  اذک  و 
ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا 

نیسحلا و نسحلاک و  ۀباحصلا  دالوا  لضفا  هدالوا  ناک  و 
نسحلا دالوا  مث  ۀّنجلا  لها  بابش  ادّیس  امه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 

ناک رـشع و  انثا  مه  ةروهـشملا و  ۀمئالا  لثم  نیـسحلا  دالوا  ۀّیکزلا و  سفنلا  ینثملا و  نب  هَّللا  دبع  ثلثملا و  نسحلا  ینثملا و  نسحلا  لثم 
راد یف  ءاّقس  مالسالا  خیاشم  نم  یماطـسبلا  دیزی  وبا  ناک  امهنم و  نوقابلا  قداصلا و  رفعج  نم  هقفلا  ذخا  هَّللا  امهمحر  کلام  ۀفینح و  وبا 
یلع ّلاد  هتیعیـش  یلع  اهئاملع  رباکالا و  عامتجا  اضیا  هراد و  باّوب  ناک  اضّرلا و  یلع  دـی  یلع  ملـسا  یخرکلا  فورعملا  قداصلا و  رفعج 

وه ریطلا و  ربخ  یلوالا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  يور  امف  ۀّیلقنلا  لئاضفلا  اّما  ماوعلا و  لوقب  ةربع  لضفا و ال  ّهنا 
ۀلزنملا ربخ  ۀیناثلا  هعم  لکا  یلع و  ءاجف  ریطلا  اذه  یعم  لکأی  کیلإ  کقلخ  ّبحاب  ینتیا  مهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

وه و 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

نم يوقا  اذه  و 
هَّللا رکب و  یبأ  قح  یف  هلوق 

84 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّهنأل رکب  یبأ  نم  لضفا  یلع  یبّنلا  دعب  تبرغ  سمش و ال  تعلط  ام 

زاجف نوکی  ام  هنا  یلع  هنم ال  لضفا  ناک  ام  ریغلا  ّنا  یلع  ّلدـی  اضیا  هریغ و  نم  لضفا  ّهنا  یلع  هنم ال  لضفا  سیل  هریغ  ّنا  یلع  ّلدـی  اـمنا 
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ءایبنالا ۀبترم  هل  ّنا  یلع  ّلدی  ۀلزنملا  ربخ  اضیا  هدعب و  نوکی  ربخلا و  اذه  دورو  دنع  نوکی  نا ال 
يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقل 

نیّیبـنلا و دـعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوـقل  هنم  لـضفا  سیل  ءاـیبنألا  بتارم  نم  یندا  وـه  نّمم  هریغ  نا  یلع  ّلدـی  اـّمنا  رکب  یبأ  ربـخ  و 
ۀیارلا ربخ  ۀثلاثلا  هنم  لضفا  ّیلع  نوکی  نا  زاجف  نیلسرملا 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تابف  اـمزهنم  عجرف  رمع  ثعب  مث  اـمزهنم  عجرف  ربیخ  یلا  رکب  اـبا  ثعب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  يور 
ضّرعتف راّرف  ریغ  اراّرک  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ۀیاّرلا  ّنیطعال  لاق  ۀیارلا و  هعم  ساّنلا و  یلا  جرخ  حبصا  اّملف  اّمتغم 

ۀیاّرلا هیلإ  عفد  مث  هینیع  یف  لفتف  نینیعلا  دمرا  ّهنا  لیقف  ّیلع  نیا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  راصنالا  نورجاهملا و  هل 
ةدایّسلا ربخ  ۀعبارلا 

برعلا دّیس  تسل  یّمأ أ  تنا و  یباب  تلقف  برعلا  دّیس  اذه  لاقف  ّیلع  لبقا  ذإ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دنع  ۀسلاج  تنک  ۀشئاع  تلاق 
برعلا دّیس  وه  نیملاعلا و  دّیس  انا  لاقف 

یلوملا ربخ  ۀسماخلا 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  لاق 

هاوقت و یف  عشوی  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ّهنا  ۀباحّـصلا  لـئاضف  یف  یقهیبلا  دـمحا و  يور  و 
یلا

85 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّیلع هجو  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا 

ۀسداسلا
زجنی ینید و  یـضقی  يدـعب  هکرتا  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  کلام  نب  سنا  نع  يور 

بلاط یبأ  نب  یلع  يدعو 
ۀعباّسلا

رفک دقف  یبأ  نم  رشبلا  ریخ  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ّهنا  دوعسم  نبا  نع  يور 
ۀنماثلا

قلخلا ریخ  هلتقی  اقفانم  الجر  ناک  ۀّیدثلا و  يذ  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ّهنا  يور 
بلاط یبأ  نب  یلع  هلتاق  ناک  ۀّمالا و  هذه  ریخ  ۀیاور  یف  و 

کلعب مهنم  راتخاف  ایناث  علّطا  مث  اّیبن  هذختا  كابا و  مهنم  راتخا  ایندلا و  لها  یلع  علّطا  یلاعت  هَّللا  ّنا  ۀمطافل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  و 
اولاق ام  اذه 

نعطلا ذإ  مهیف  نعطلا  زوجی  ةدیمحلا و ال  لئاضفلاب  فوصوم  هَّللا  دنع  مّرکم  ۀباحصلا  عیمج  لب  ۀعبرالا  ءافلخلا  نم  دحاو  ّلک  ّنا  ّقحلا  و 
ةوکشملا یف  ّقح  ۀعبرالا  ءافلخلا  ّلک  ۀماما  ّنا  باوّصلا  رفکلا و  بجوی  مهیف 

یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  ّیلع  ثیدح 
تلاق قئاقحلا  روتـسد  یف  حادـحدلا  یبأ  یف  لیق  هنع و  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  یف  لیق  یّکزتی  هلام  یتؤی  يذـلا  یقتالا  ررّدـلا  یف  هیلع  قفّتم 

نم لضفا  ّهنا  ثیدحلا  نم  مهفن  رکب و ال  یبأ  نم  لضفا  دـحا  سیل  ّیبّنلا  دـعب  ّنا  ثیدـحلا  اذـهب  ملع  لیق  ناف  اطقاست  اضراعت  اذإ  ۀعیـشلا 
فرعلا حجر  ۀغللا  ضراع  اذإ  سانلا و  ۀّفاک  یلع  نییبّنلا  دعب  لضفا  رکب  ابا  نا  فرعلاب  ملع  هنم و  لضفا  سیل  هریغ  ّنا  ۀغللاب  مهف  لیق  هریغ 

هریغ نوکی  نا ال  مهفی  هنم و ال  لضفا  سیل  هریغ  نا  ثیدحلاب  ملع  لیق  ناف 
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86 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دعب لاقی  نا  نسحالا  انّیبن و  دـعب  رـشبلا  لضفا  هلوق  دـنع  یفـسنلا  دـئاقع  حرـش  یف  ریغلا  لضف  ۀـلثامملا و  عنمی  لضفا  ظفل  انلق  هب  ایوتـسم 
دعب دجوی  رشب  ّلک  دیرا  ول  ذإ  مالسلا  هیلع  یـسیع  صیـصخت  نم  ّدب  کلذ ال  عم  ّیبن و  انّیبن  دعب  سیل  ۀّینامزلا و  ۀیدعبلا  دارأ  هنکل  ءایبنالا 
هجو یلع  دوجوم  وه  رشب  لک  دیرا  ول  ۀباحصلا و  یلع  لیضفتلا  دفی  مل  انّیبن  دعب  دلوی  رشب  لک  دیرا  ول  مالسلا و  هیلع  یـسیعب  ضقتنا  انّیبن 

هب قلعتی  امم  ۀلئسملا  هذه  دجن  مل  ۀضراعتم و  نیبناجلا  لئالد  اندجو  نحن  اضیا  هیف  مالّسلا و  هیلع  یسیعب  ضقتنی  لیضفتلا  دفی  مل  ضرالا 
دعب فئاحص  بحاص  هک  تسحضاو  رهاظ و  ترابع  نیا  هظحالم  زا  تابجاولا  نم  ءیـشب  اّلخم  هیف  فقوتلا  نوکی  لامعالا و ال  نم  ءیش 

ثیدحب تس  لالدتسا  نآ  هلمج  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  ّقح  لها  هنیزر  تالالدتـسا  هنیتم و  تاجاجتحا  لقن 
ار ثیدح  نیا  یقهیب  دـمحا و  تیاور  رد  یکیکـشت  یبیر و  هن  هداشگن و  نابز  ثیدـح  راکنا  ّدرب و  الـصا  یقهیب  دـمحا و  تیاورب  هیبشت 
تـالبعزخ و عارتـخا  هتفاـی و  دودـسم  ضیرم  ضیرمت  فیخـس و  فیعـضت  باوبا  نوچ  هکلب  هداد  هار  ادـیعب  ناـک  ول  هوجولا و  نم  هجوب 
مول و لامک  ببس  رانـشلا و  ۀحـضاو  تفزاجم  راوعلا و  شحاف  بّصعت  روهظ  بجوم  ار  تالیلع  تالیوات  تالیوست و  عادتبا  تاهیومت و 

افلخ عیمج  يارب  هدیمح  لئاضف  توبثب  رارقا  فارتعا و  رب  راچان  هتفای  راقتحا  هذـخاؤم و  لذـع و  تیاغ  هجوت  ثعاب  رابک و  راغـص و  مالم 
ّقح لها  هک  هدیدس  بقانم  هدیمح و  لئاضف  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحئال  تراشا  هحضاو و  تلالد  نیا  هدومرف و  راصتقا  افتکا و 

87 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
جاوما ققحتم و  تباث و  حیحـص و  یهلا  نوعب  تسا  هیبشت  ثیدـح  نآ  هلمج  زا  دـننکیم و  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب 
بـسح نیقیلا  عطقلاب و  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  توبث  یلع  نیبتـسملا  لیلجلا  رکـشلا  دمحلاف و  قفدـتم  نآ  تلالج  تمظع و  هرخاز  راحب 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیتملا  لضافلا  اذه  فارتعا 
ّهلدا تابثا  دیدست  دییأتب و  هکلب  هدومنن  رابت  یلاع  نآ  رارقا  فارتعا و  رد  یمالک  فئاحـص  بحاص  ترابع  لقن  دـعب  مه  ءاملعلا  کلم  و 
لئالد ضراعتب  حیرص  فارتعا  یفسن  دئاقع  حرش  زا  هدومن و  لقن  ةاکشم  زا  ار  تلزنم  ثیدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا 

ضراعت هک  تسرهاظ  رپ  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  لئالد  اب  رکب  یبأ  تیلـضفا  لئالد  ضراعت  ینعی  نیبناج 
لباقتم و لـثامتم و  روهظ  حوضو و  تلـالد و  تّحـص و  تّوق و  رد  بناـج  ود  ره  لـئالد  هک  دوشیم  ققحتم  یتقو  بناـج  ود  لـئالد  رد 
هرثاکتم و هتباث  هحیحـص  ثیداحا  فیرـش و  نآرق  تایآ  زا  رکب  یبأ  تیلـضفا  لئالد  هینـس  معزب  هک  تسرهاظ  دـشاب و  لداعتم  یفاکتم و 
زا مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  لئالد  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  هک  دـش  مولعم  سپ  تسرهاـظ  هرفاـظتم  هفورعم  راـثآ 

لوبقم و مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هک  تسرهاظ  رپ  تسققحتم و  تباث و  هریفو  هلوبقم  تایاور  هریثک و  ثیداـحا  فیرـش و  نآرق  تاـیآ 
اب لوخدم  لولعم و  ثیداحا  تایآ و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  توبثب  دـئاقع  حراش  فارتعا  سپ  دودرم  مهریغ  یلع 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  لـئالد  هکنآ  رظنب  مه  زاـب  دـشاب  مه  لـباقتم  لـثامتم و  لـئالد  نیا  هینـس  قرط  رد  ضرفلاـب  رگا  هکنآ 
نیرب هوالع  رکب و  یبأ  تیلضفا  لئالد  رب  دوب  دهاوخ  مدقم  تسا  ۀّنسلا  ۀعیشلا و  نیب  اهیلع  قفتم  مالسلا 

88 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امتح و نا  رد  قالتخا  عضو و  یعاود  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  لـئالد  مدـقتب  تسمکاـح  نیتم  يار  نیزر و  لـقع 
تکوش و ببسب  عادتبا  عارتخا و  قالتخا و  لاحتنا و  ارتفا و  عضو و  هریثک  یعاود  بابسا و  رکب  یبا  باب  رد  تسدوقفم و  اعامجا  امزج و 

روجب نتف  نحم و  عاوناب  التبا  لومخ و  يایاوز  رد  ّقح  لها  راتتـسا  رامغنا و  نامزا و  ناـیحا و  رثکا  رد  هیناـمثع  هیرمع و  هیرکب و  تلوص 
تغالب نابز  هداد  رکب  یبأ  تیلـضفا  يوعد  زا  حیرـص  یظحغراف  افعتـسا و  دـئاقع  حراش  هک  دـمحلا  هّلل  دوجوم و  ناودـع  فیح و  لـها 

زا يزیچ  ناب  دشاب  قلعتم  هک  لیبق  نا  زا  ار  رکب  یبأ  تیلضفا  هلئسم  ینعی  هلئسم  نیا  متفاین  هک  هداشگ  گنهآشوخ  همغن  نیاب  ار  نامجرت 
حداق نامرد  فقوت  لامعا و  تاقلعتم  زا  رکب  یبأ  تیلضفا  هلئـسم  هاگ  ره  سپ  تابجاو  زا  يزیچب  ّلخم  باب  نیرد  فقوت  تسین  لامعا و 
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راکیب و وغل و  ثبع و  ضحم  دنراد  نآ  تابثا  رد  ماقمیلاع  نیفـسعتم  نیبصعتم و  هک  مامتها  مشجت  همه  نیا  دـشابن  تابجاو  زا  یبجاوب 
دمحم نیدلاسمش  لضاف  فئاحـص  بحاص  هک  دنامن  یفخم  دشاب و  رانـشلا  راوعلا و  حیرـص  ّتنعت  شحاف و  ّولغ  راهظا  راهجا و  ضحم 
دمحم نیدلا  سمشل  لضافلا  بادآ  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  هچنانچ  تسیدنقرمسلا  ینسحلا  فرشا  نب 
فشک رد  زین  ۀئامتـس و  ۀنس 600  دودح  یف  یفوتملا  ساطسقلا  فئاحـصلا و  بحاص  ققحملا  میکحلا  يدنقرمـسلا  ینـسحلا  فرـشا  نب 

رد زین  ۀمتاخ و  فئاحص و  ۀّتس  ۀمدقم و  یلع  وه  خلا و  ةدحولا  دوجولا و  قحتسا  يذلا  هّلل  دمحلا  هلوا  مالکلا  یف  فئاحص  هتفگ  نونظلا 
نیدلا سمشل  تاقیدصتلا  یف  ۀیناثلا  تاروصتلا  یف  یلوالا  نیتلاقم  ۀمدقم و  یلع  وه  قطنملا و  يأ  نازیملا  ساطـسق  هتفگ  نونظلا  فشک 

بحاص وه  ۀنس و  یفوتملا  يدنقرمسلا  دمحم 
89 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نابز هدوتـس و  همیخف  لئاضف  بقانم و  همیظع و  نساحم  دـماحمب و  ار  فئاحـص  باـتک  فئاحـص  حرـش  فراـعم  بحاـص  فئاحـصلا و 
لئالدلا ۀعیطقلا و  جـجحلاب  تبث  امل  عماج  فئاحـصلا  باتک  هدوشگ و  تارقف  رهاوز  رهاوج  تاملک و  ررد  ررغ  نیاب  ار  نامجرت  تغالب 

یغلی مهدعاوق  مهلوصا و  یلع  ینبت  اّمنا  بلاطملا  مهریغ و  ۀفـسالفلا و  یلع  نیفلاخملا  ججح  نم  لقعلا  حیرـص  هب  دهـش  ام  یلع  ۀینیقیلا 
ۀفئاط ءاملعلا و  نم  ۀعامج  سمتلاف  ۀهبشلا  ۀلازا  ۀجحلا و  ۀناباب  الا  برقی  زیمتی و ال  قحلا ال  ذإ  نیبیصملا  نامیا  يوقی  نیبیرملا و  نابـسح 
هتیمـس هتمزتلاف و  ناقیالا  هیلإ  رقتفی  ام  ةدافا  ناقتالا و  هیلع  فقوتی  ام  ةدایز  عم  هناـیبتل  اـیفاک  هناـیبل  اـیفاو  احرـش  هل  بتکا  نا  ءالـضفلا  نم 

حرش فقاوم و  حرش  دصاقم و  حرش  لثم  هینس  هفورعم  هروهشم  بتک  زا  فئاحص  حرـش  فراعم  فئاحـصلا و  حرـش  یف  فراعملا  باتک 
نونظلا فشک  رد  دنرآیم  ّقح  لها  هلباقمب  ناب  لالدتـسا  جاجتحا و  هکلب  دنراد  نآ  رب  مامت  رابتعا  دامتعا و  هینـس  نیملکتم  تسعلاوط و 

لوقا لاقب  حرش  وه  خلا و  ۀیادب  هدوجول  سیل  يّذلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  فئاحصلا  حرش  یف  فراعملا  هحورش  نم  هتفگ و  فئاحـص  رکذ  دعب 
هیفـسلا هیومت  باتک  رد  یناتلم  هَّللا  دسا  نب  هَّللا  فیـس  سابلب  سبلتم  یناث  بطاخم ال  یناج  یماح  یناورم و  يدجن  خیـش  يدنقرمـسلل و 

لامک راـهظاب  ار  دوخ  تاـفزاجم  تاوفه و  رگید  روهت و  مجهت و  نیاـب  موسوم و  هیفـسلا  هیبنت  هب  تراـسخ  تراـسج و  دـیزمب  ار  نآ  هک 
قفتم طورش  زا  ار  تلادع  هیمالک  بتک  عیمج  رد  دیوگیم  هتخاس  موصوم  دیدس  دیشر  هدافا  بسح  میظعتلا  بجاو  يادتقم  بدا  تءاسا 

هیمالک بتک  هچنانچ  دناهدینادرگ  تماما  اهیلع 
90 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حّرصم ینعم  نیا  زین  مالک  تارصتخم  رد  هکلب  دنادوجوم  فئاحص  حرش  علاوط و  حرش  فقاوم و  حرـش  دصاقم و  حرـش  لثم  تنـس  لها 
لبنح نب  دـمحا  تیاور  دـعب  دـسافلا  نم  ملاسلا  دـقان  دـماحملا  دـشاح  بطاخم  ياـیلوا  هک  تسا  تریح  تیاـهن  لـصاحلا  یهتنا  تسا  هب 
لها همئا  زا  نوچ  لبنح  نب  دمحا  هک  دنیامرف  داشرا  هکنآ  رگم  درک  دنهاوخ  تنس  لها  تایاور  زا  فیرش  ثیدح  نیا  ندوب  یفن  هنوگچ 

ای نالجعلا و  فقوتسی  نالکثلا و  کحـضی  امم  اذه  تنـس و  لها  تایاور  زا  هن  دشاب  تنـس  لها  همیا  تایاور  زا  وا  تیاور  اذهل  تستنس 
ینعم نیا  ياعدا  سپ  هدوب  جراخ  تنس  لها  زا  وا  اذهل  هدوب  افـص  اب  لوا  زا  حجرا  لضفا و  ایبنا و  ماقم  مئاق  دمحا  ماما  هک  دنیامرفب  هکنآ 
رخافم هرثاکتم و  رثآم  هرهاز و  حئادم  هرهاب و  بقانم  هرخاف و  لئاضف  هلمجلاب  دـشاب  تسار  تسین  تنـس  لها  تایاور  زا  ثیدـح  نیا  هک 

میعن وبا  ءایلوالا  ۀیلح  یتسبلا و  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  تاقثلا  باتک  زا  تسناینس  هعبرا  ناکرا  زا  یکی  هک  لبنح  نب  دمحا  ماما  هرفاوتم 
دمحم نب  میرکلا  دبع  باسنالا  باتک  الوکام و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  یلع  رـصن  وبا  لامکالا  باتک  یناهفـصا و  هَّللا  دبع  نب  دـمحا 
ءادفلا وبا  فینصت  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  باتک  يوونلا و  فرـش  نب  ییحی  ءامـسالا  بیذهت  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  یناعمـسلا و 

لاجر يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ظاـفحلا و  ةرکذـت  یبویـالا و  یلع  نب  لیعامـسا 
مـساب ضور  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  ینالقـسع و  رجح  نبا  بیذهتلا  بیرقت  بیذهتلا و  بیذـهت  بیطخلا و  نیدـلا  یلو  ةاکـشم 

نب فوءّرلا  دبع  ریدقلا  ضیف  يوفک و  رایخالا  مالعا  بئاتک  یطویس و  ظافحلا  تاقبط  ینامیلا و  ریزولا  نباب  فورعملا  میهاربا  نب  دمحم 
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هَّللا و یلو  هاش  فاصنا  قحلا و  دـبع  خیـش  ةاکـشم  لاجر  یناقرّزلا و  یقابلا  دـبع  نب  دـمحم  هّیندـل  بهاوم  حرـش  يوانملل و  نیفراعلا  جات 
تیاغ تسرهاب و  رهاظ و  نآ  ریغ  يدابآضیف و  یلع  ردیح  يولوم  مالکلا  یهتنم 

91 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدح دّلجم  رد  دمحا  لئاضف  ضعب  دنهدیم  حیجرت  ار  وا  لوا  هفیلخ  رب  دنزاسیم و  تباث  وا  يارب  ایبنا  ماقم  مایق  هک  تسنیمه  شحدـم 

نب دمحا  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  یتسبلا  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  دوشیم  روکذم  ماقم  نیرد  نآ  ضعب  يدینـش و  ریط  ثیدـح  ریدـغ و 
لهذ نب  نابیـش  نب  نزام  نب  طساق  نب  فوع  نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  نب  نایح  نب  هَّللا  دبع  نب  سیردا  نب  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دمحم 

نب رازن  نب  ۀعیبر  نب  دسا  نب  ۀلیدج  نب  یمعد  نب  یـصفا  نب  بنه  نب  طساق  نب  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀـباکع  نب  ۀـبلعث  نب 
قارعلا و لها  هنع  يور  دعـس  نب  میهاربا  میـشه و  ۀنییع و  نبا  نع  يوری  دادغبب  هدلوم  ورم و  نم  هلـصا  هَّللا  دبع  وبا  هتینک  ناندع  نب  دـعم 

ّلج ّزع و  هَّللا  ثاغا  هب  ۀمئاّدلا  ةدابعلا  یلع  ابظاوم  یّفحلا  عرولل  امزال  اهیقف  انقتم  اظفاح  ناک  نیتئام و  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  تام  ءابرغلا 
نع هَّللا  همـصع  لتقلل و  طابّـسلاب  برـض  یتح  لج  ّزع و  هّلل  هسفن  لذب  ۀنحملا و  یف  تبث  هنا  کلذ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀـّما 

لوقی ءاّرفلا  رـضنلا  نب  دمحم  تعمـس  لوقی  يدنـسلا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  تعمـس  هیلإ  أجتلی  أجلم  هب و  يدـتقی  املع  هلعج  رفکلا و 
ءایلوألا ۀیلح  رد  یناهفصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ۀنس و  رشع  ۀّتس  نبا  انا  نیعبس و  عست و  ۀنـس  ثیدحلا  تبلط  لوقی  لبنح  نب  دمحا  تعمس 

یف نحتما  داقنلا  ملع  داهزلا  ملع  ءادتهالاب  رفظ  ءادتقالا و  مزل  لبنح  نب  دمحا  هَّللا  دـبع  وبا  لضفملا  مامهلا  لّجبملا و  مامالا  مهنم  هتفگ و 
ایعاو مکحلا  ملعلل و  ناک  اروکش  ۀمعنلا  یف  ناکف  یبتجا  اروبص و  ۀنحملا 

92 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  هتفگ  لامکا  رد  الوکام  نب  هَّللا  ۀبه  نب  یلع  رـصن  وبا  قاس و  ام  رخآ  یلا  ایعار  رکفلا  مهفلل و  و 
نب ۀبلعث  نب  لهذ  نب  نابیش  نب  لهذ  نب  نزام  نب  طساق  نب  فوع  نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  نب  ناّیح  نب  هَّللا  دبع  نب  سیردا  نب  دسا  نب  لاله 

هلصا نیعباتلا  ۀباحّـصلا و  بهاذمب  ساّنلا  ملعا  ناک  عرولا و  دهّزلا و  یف  ملع  لقنلا و  یف  ماما  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀباکع 
نییرصبلا و نییفوکلا و  نم  اریثک  اقلخ  ریشب و  نب  میشه  ۀیلع و  نبا  ۀنییع و  نبا  عمـس  اهب  هتدلو  لمح  وه  دادغب و  هّمأ  هب  تمدق  يزورم و 

مامالا لبنح  نب  دـمحا  هتفگ  تاغّللا  ءامـسالا و  بیذـهت  رد  يوونلا  فرـش  نب  ییحی  نیدـلا  ییحم  ةریزجلا و  ماشلا و  نمیلا و  نیمرحلا و 
روفو هظفح و  هتداهز و  هعرو و  هتلالج و  هتماما و  یلع  عمجملا  عرابلا  مامالا  وه  ۀضورلا  طیـسولا و  بّذـهملا و  یف  رّرکت  هنع  هَّللا  یـضر 

نب سنا  نب  هَّللا  دبع  نب  ةانثملاب  ناّیح  نب  هَّللا  دبع  نب  سیردا  نب  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  هتدایـس  هملع و 
ءاهلا و رسکب  بنه  نب  نب  طساق  نب  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀباکع  نب  ۀبلعث  نب  لهذ  نب  نابیـش  نب  نزام  نب  طساق  نب  فوع 

ناندـع نب  دـعم  نب  رازن  نب  ۀـعیبر  نب  دـسا  نب  ۀـلیدج  نب  یمعد  نب  ۀـلمهملا  داّصلا  ءاـفلاب و  یـصفا  نب  ةدـحوم  اهدـعب  نونلا و  ناکـسا 
ماّشلا ۀنیدملا و  ۀکم و  لخد  اهب و  یفوت  نأ  یلا  اهب  أشن  دادغبب و  دلو  المح و  ورم  نم  جرخ  هَّللا  دبع  وبا  يدادغبلا  مث  يزورملا  ّینابیشلا 

93 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نبا اعیکو و  امیشه و  ناّطقلا و  ییحی  دعس و  نب  ییحی  دعـس و  نب  میهاربا  ۀنییع و  نب  نیفـس  عمـس  ةریزجلا  ةرـصبلا و  ۀفوکلا و  نمیلا و  و 
ّیلع نوراه و  نب  دیزی  يدهم و  نبا  دیلولا و  وبا  مدآ و  نب  ییحی  قاّزرلا و  دبع  هخیش  هنع  يور  قئالخ  قاّزرلا و  دبع  يدهم و  نبا  ۀّیلع و 

نب دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  یبرحلا و  میهاربا  یقـشمدلا و  يزاّرلا و  ۀـعرز  وبا  یلهذـلا و  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  ینیدـملا و  نب 
نب یـسوم  يراوحلا و  یبأ  نب  دمحا  يزارلا و  متاح  وبا  یناغاّصلا و  قاحـسا  نب  دـمحم  اینّدـلا و  یبأ  نبا  يوغبلا و  مرثالا و  ّیئاطلا  یناه 

دّلخم نب  یقب  ینومیملا و  دـیمحلا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  رعاشلا و  نب  جاّـجح  ّیمرادـلا  دیعـس  نب  ناـمثع  قاحـسا و  نب  لـبنح  نوراـه و 
الا هتّلثم  ام  مساقلا  دـیبع  ابا  ادـبا  مهلثم  رت  مل  ۀـثالث  تیار  لاق  یبرحلا  میهاربا  نع  قرط  نم  انیور  قئالخ  ۀبیـش و  نب  بوقعی  یـسلدنالا و 
هل عمج  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنأک  لبنح  نب  دمحا  القع و  همدـق  یلا  هنرق  نم  نجع  لجرب  الا  هتهّبـش  ام  ثرحلا  نب  رـشب  حورلا و  هیف  خـفنی  لبجب 
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نب دمحا  ینعی  قرـشملاب  ّاباش  ّالا  اهنید  رما  ۀـمالا  هذـه  یلع  ظفحی  ادـحا  ملعا  ام  لاق  رهـسم  یبأ  نع  انیور  فنـص و  ّلک  نم  نیلوالا  ملع 
اّنک لاق  رباج  نب  میهاربا  نع  انیور  باتک و  نم  ّالا  ثّدـحت  لبنح ال  نب  دـمحا  يدّیـس  یل  لاـق  لاـق  ینیدـملا  نب  ّیلع  نع  اـنیور  لـبنح و 
نب مثیهلا  نع  انیور  باتکلاب و  ءیجی  بثیف و  ظفحا  باتکلا  لاـق  هبتکن  نا  اـندرا  اذاـف  هنقتن  ظـفحن و  ثیدـحلا و  رکذـیف  دـمحا  سلاـجن 

لاق ۀعرز  یبأ  نع  انیور  لبنح و  نب  دمحا  رمع  یف  ادیز  يرمع و  نم  صقن  ّهنا  تددو  لاق  لیمج 
94 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا رکذ  هبلق و  رهظ  نع  ظفحی  ناک  کلذ  لک  الدـع  المحم و  رـشع  ینثا  هبتک  تزرح  لبنح  نب  دـمحا  نم  ظفحا  خـیاشملا  نم  تیار  ام 
لاق يدهم  نب  نمحرلا  دبع  نع  اهنم  هلاوحا  سئافن  نم  لمج  اهیف  هَّللا  همحر  دمحا  بقانم  نم  اباوبا  لیدعتلا  حرجلا و  هباتک  یف  متاح  یبأ 

ینیدملا نب  ّیلع  هیف و  مههقفا  وه  لبنح و  نب  دمحا  ۀعبرا  یلا  ملعلا  یهتنا  لاق  دیبع  یبأ  نع  يروثلا و  نیفـس  ثیدحب  سانلا  ملعا  دـمحا 
ینیدملا نب  یلع  دمحا و  نع  متاح  وبا  لئس  هل و  مهظفحا  وه  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  وبا  هل و  مهبتکا  وه  نیعم و  نب  ییحی  هب و  مهملعا  وه  و 

هنم لمکا  ادـحا  تیار  ام  لبنح و  نب  دـمحا  نم  عمجا  ادـحا  تیار  ام  ۀـعرز  وبا  لاق  هقفا و  دـمحا  ناک  نیبراقتم و  ظفحلا  یف  اـناک  لاـقف 
نب دمحا  ینعی  یتفلا  اذه  شاع  نا  لاق  لیمج  نب  مثیهلا  نع  ایندلا و  ماما  دمحا  ۀـبیتق  لاق  ةریثک و  ءایـشا  لضف و  هقف و  دـهز و  هیف  عمتجا 
اذإ دقانلا  دمحم  نب  ورمع  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  نم  ظفحا  انباحـصا  یف  سیل  ینیدـملا  نبا  لاق  هنامز و  لها  یلع  ۀـجح  نوکیـسف  لبنح 
نبا لاق  یمـشاهلا و  دواد  نب  نامیلـس  لبنح و  نب  دمحا  نم  لقعا  تیار  ام  یعفاشلا  لاق  ینفلاخ و  نم  یلابا  ثیدح ال  یلع  دمحا  ینقفاو 

سمخ تججح  یبأ  لاق  لبنح  نب  دمحا  نب  حلاص  لاق  همیقـس و  ثیدحلا و  حیحـص  ۀـفرعمب  مهفلا  عراب  لبنح  نب  دـمحا  ناک  متاح  یبأ 
نا ّالا  ۀهکافلا  نم  ائیش  الجرفس و ال  انامر و ال  يرتشا  طق  یبأ  تیار  ام  لاق و  امهرد  نیثلث  نهادحا  یف  تقفنا  الجار و  اهنم  ثالث  ججح 

اّمل هیوهار  نب  قاحسا  ۀبتاکم  نع  یبأ  کسما  لاق و  لخلاب  مدتای  ناک  اّم  اریثک  لاق و  رمت  وا  بنع  وا  زبخب  اهلکایف  ۀخیّطب  يرتشی 
95 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انخبوی اّلئل  هنع  هرتسن  ءیـشلا  انیرتشا  اّمبر  لاق و  حرقا  هعطق  يدـنع  نکی  مل  اذإ  یبأ  لاق  لاق و  هارق  رهاط و  نب  هَّللا  دـبع  یلا  هباـتک  لـخدا 
لاق يزاّرلا  نسحلا  نب  نیـسحلا  نع  هنم و  ننـسلل  اعابتا  لبنح و ال  نب  دـمحا  نم  ةالـص  نسحا  ّطق  ایّلـصم  تیار  اـم  ینومیملا  لاـق  هیلع و 
نب دمحا  فرعی  نمم  انمث  ذخا  لاق ال  یّنم و  عاتملا  نمث  ذخای  ملف  هنع  تبتک  تلقف  لبنح  نب  دمحا  نع  ینلأسف  لاّقب  دنع  رصمب  ترضح 

تماّصلا نب  ةدابع  دـلو  نم  ثرحلا  نب  میهاربا  لاق  ۀّنـس و  بحاص  ّهنا  ملعاف  دـمحا  ّبحی  لجرلا  تیار  اذإ  متاح  وبا  ۀـبیتق و  لاق  لـبنح و 
لاق ءایبنألا و  ماقم  ماق  دمحا  ّنا  هیلع  يوقا  لاقف ال  مّلکت  امک  تمّلکت  تمق و  ول  ۀنحملا  یف  لبنح  نب  دمحا  برض  نیح  یفاحلا  رشبل  لیق 
غلبف لبنح  نب  دمحا  یلع  ةولـصلل  هیف  سانلا  فقو  يذلا  عضوملا  حسمی  نأ  رمأ  لکوتملا  ّنا  ینغلب  لوقی  ۀـعرز  ابا  تعمـس  متاح  یبأ  نبا 

عقو سوجملا و  يراصنلا و  دوهیلا و  نم  افلا  نورـشع  دـمحا  ةافو  موی  ملـسا  یناکرولا  لاق  لاـق و  فلا  ۀـئام  سمخ  فلا و  یفلا  مهماـقم 
اهیف فّنص  دق  رصحت و  نا  نم  رثکا  هبقانم  لبنح و  نب  دمحا  لاوحا  سوجملا و  يراصنلا و  دوهیلا و  نیملسملا و  فانـصا  ۀعبرا  یف  متاملا 

یف یفوت  ۀـئام و  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  رهـش  یف  حر  دـلو  دـصاقملا  فارطا  یلا  ةراـشالا  باـتکلا  اذـه  یف  يدوصقم  ۀـعامج و 
هَّللا و همحر  هب  كّربتی  فورعم  روهشم  هربق  دادغبب و  نفد  نیتئام و  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  لوالا  عیبر  نم  رـشع  یناثلا  ۀعمجلا  موی  ةوحض 

اهدعب هتافو و  لبق  هل  یئور  امم  تارثاکتم  المج  قشمد  خیرات  یف  انیور 
96 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دـسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  مامالا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  حر و  تاحلاّصلا  تاـمانملا  نم 
یلع نب  بعص  نب  ۀباکع  نب  ۀبلعث  نب  لهذ  نب  نابیـش  نب  نزام  نب  طساق  نب  فوع  نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  نب  ناّیح  نب  هَّللا  دبع  نب  سیردا 

لصالا يزورملا  ینابیشلا  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  ۀعیبر  نب  دسا  نب  ۀلیدج  نب  یمعد  نب  یصفا  نب  بنه  نب  طساق  نب  لئاو  نب  رکب  نب 
نم لهذ ال  نب  نابیـش  ینب  نم  هنال  طلغ  وه  ۀباکع و  نب  ۀبلعث  نب  نابیـش  نب  لهذ  نب  نزام  ینب  نم  هنا  لیق  هیـسن و  یف  حیحـصلا  وه  اذـه 
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هتدلوف هب  لماح  یه  ورم و  نم  هّمأ  تجرخ  ملعا  هَّللا  کلذ و  ملعیلف  نابیش  نب  لهذ  مع  وه  روکذملا  ۀبلعث  نب  لهذ  نابیش و  نب  لهذ  ینب 
فّنـص نیثّدحملا  ماما  ناک  عیـضر و  وه  دادغب و  یلا  لمح  ورمب و  دلو  هنا  لیق  ۀئام و  نیّتس و  عبرا و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  رهـش  یف  دادغب  یف 
یضر یعفاشلا  مامالا  باحصا  نم  ناک  ثیدح و  فلا  فلا  ظفحی  ناک  ّهنا  لیق  هریغل و  قفتی  مل  ام  ثیدحلا  نم  هیف  عمج  دنسملا و  هباتک 

هقفا یقتا و ال  اهب  تفّلخ  ام  دادـغب و  نم  تجرخ  هّقح  یف  لاق  رـصم و  یلا  یعفاّشلا  لـحترا  نا  یلا  هبحاـصم  لزی  مل  هّصاوخ و  هنع و  هَّللا 
رهش نم  ریخالا  رشعلا  یف  هبرض  ناک  عانتمالا و  یلع  ّرصم  وه  سبح و  برـضف و  بجی  ملف  نآرقلا  قلخب  لوقلا  یلا  یعد  لبنح و  نبا  نم 

ثیدحلا هنع  ذخا  دوس  تاریعـش  هتیحل  یف  یناقلاب  سیل  اباضخ  ءاّنحلاب  بضخی  ۀـعبر  هجولا  نسح  ناک  نیتئام و  نیرـشع و  ۀنـس  ناضمر 
رخآ یف  نکی  مل  ّيروباسینلا و  جاّجحلا  نب  ملسم  يراخبلا و  لیعامسا  نب  دّمحم  مهنم  لثامالا  نم  ۀعامج 

97 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم نیقب  ۀلیل  ةرشع  ثالثل  لب  لیق  لّوالا و  عیبر  رهش  نم  تلخ  ۀلیل  ةرـشع  یتنثل  ۀعمجلا  راهن  ةوحـض  یفوت  عرولا  ملعلا و  یف  هلثم  هرـصع 
نب برح  یلا  بوسنم  برح  باب  برح و  باب  ةربقمب  نفد  دادغبب و  نیتئام  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  رخآلا  عیبر  نم  لیق  روکذملا و  رهّـشلا 

همحر رازب  اهب  روهشم  لبنح  نب  دمحا  ربق  ۀیبرحلاب و  ۀفورعملا  ۀّلحملا  بسنی  اذه  برح  یلا  روصنملا و  رفعج  یبأ  باحـصا  دحا  هَّللا  دبع 
نم افلا  نورـشع  تام  موی  ملـسا  هنا  لیق  افلا و  نیّتس  ءاسّنلا  نم  فلا و  ۀـئامنامث  اوناکف  لاـجّرلا  نم  هتزاـنج  رـضح  نم  زرح  یلاـعت و  هَّللا 
یف هنع  هَّللا  یـضر  یفاحلا  ثراحلا  نب  رـشب  رابخا  یف  هفّنـص  يذلا  هباتک  یف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  رکذ  سوجملا و  دوهیلا و  يراصنلا و 

دجـسم باب  نم  جراخ  ّهناک  مانملا  یف  یفاحلا  ثراحلا  نب  رـشب  تیار  لاق  یبرحلا  میهاربا  ثّدـح  هتروص  ام  نیعبرـالا  سداـسلا و  باـبلا 
ۀحرابلا انیلع  مدـق  لاق  کّمک  یف  يذـّلا  اذـه  ام  تلقف  ینمرکا  یل و  رفغ  لاقف  کب  هَّللا  لعف  ام  تلقف  كّرحتی  ءیـش  هّمک  یف  ۀـفاصّرلا و 

اراز دق  امهتکرت و  لاق  لبنح  نب  دـمحا  نیعم و  نب  ییحی  لعف  امف  تلق  تطقتلا  امم  اذـهف  توقایلا  ّرّدـلا و  هیلع  رثنف  لبنح  نب  دـمحا  حور 
میرکلا و ههجو  یلا  رظنلا  یتح  اباف  ّیلع  ماعّطلا  ناوه  فرع  دـق  لاق  تنا  امهعم  لکات  مل  ملف  تلق  دـئاوملا  امهل  تعـضو  نیملاـعلا و  ّبر 

مهئامـسا طبـض  یلا  ۀجاح  دادـجالا ال  ۀـیقب  نون و  فلالا  دـعب  اهتحت و  نم  ةاّنثملا  ءایلا  دـیدشت  ۀـلمهملا و  ءاحلا  حـتفب  ناّیح  هدادـجا  یف 
اهتدجو یتلا  قرطلا  ّحصا  اذه  افالتخا و  هبسن  یف  تیار  اهتدّیقل و  ۀلاطالا  فوخ  ول ال  اهترثک و  اهترهشل و 

98 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناهبـصا یـضاق  ناک  نیّتس و  تس و  ۀنـس  ناضمر  رهـش  یف  هتافو  تمدقتف  حـلاص  اّماف  هَّللا  دـبع  حـلاص و  امه  ناملاع و  نادـلو  هل  ناک  و 

یلوالا يدامج  نم  نیقی  نامثل  دحالا  موی  یفوت  نیتئام و  نیعست و  ۀنـس  یلا  یقب  هناف  هَّللا  دبع  اّما  نیتئام و  ثلث و  ۀنـس  هدلوم  اهب و  تامف 
دمحا نب  دـمحم  نیعمجا و  هَّللا  مهمحر  دـمحا  مامالا  یّنکی  ناک  هب  نمحّرلا و  دـبع  وبا  هتینک  ۀنـس و  نوعبـس  عبـس و  هل  ةرخـآلا و  لـیق  و 

نب دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  ۀّجحلا  ظفاحلا  هرصع  یف  نیملسملا  دّیس  مالسالا و  خیـش  لبنح  نب  دمحا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ 
نب نیفس  دعس و  نب  میهاربا  امیشه و  عمـس  ۀئام  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  دلو  يدادغبلا  مث  يزورملا  ینابیـشلا  یلهذلا  دسا  نب  لاله  نب  لبنح 
وبا دمحا و  نب  هَّللا  دبع  نّیطم و  ۀـعرز و  وبا  دواد و  وبا  ملـسم و  يراخبلا و  هنع  مهتقبط و  ةدـئاز و  یبأ  نب  ییحی  دابع و  نب  دابع  ۀـنییع و 

كوبا ناک  لوقی  ۀـعرز  ابا  تعمـس  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  ّاباش  تام  ةوعدـلا و  ءانبا  نم  اّیدـنج  هوبا  ناک  میظع و  قلخ  يوغبلا و  مساقلا 
لاق هتایح و  یف  میـشه  نم  هتعمـس  ءیـش  لک  تظفح  لوقی  هَّللا  دـبع  ابا  تعمـس  لبنح  لاق  باوبـالا و  هترکاذ  ثیدـح  فلا  فلا  ظـفحی 

نیرخآلا نیلوالا و  ملع  هل  عمج  دق  هَّللا  ّنأک  دمحا  تیار  ّیبرحلا  میهاربا 
صلخملا رهاط  وبا  انا  دمحا  نب  ّیلع  انا  دمحا  نب  دیعس  انا  رداقلا  دبع  نب  یـسوم  انا  الاق  ناردب  نب  ظفاحلا  دبع  دمحا و  نب  فسوی  انربخا 

ۀمرکع نع  ةداتق  نع  یبأ  ینثدح  ماشه  نب  ذاعم  انث  الاق  يریراوقلا  هَّللا  دیبع  لبنح و  نب  دمحا  ان  يوغبلا  هَّللا  دبع  ان 
99 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀلیلل اهیف  ینقفوی  هَّللا  لعل  ۀـلیلب  ینرمف  ماـیقلا  ّیلع  قشی  ریبک  خیـش  ّینا  هَّللا  یبن  اـی  لاـقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یتا  ـالجر  نبا  نع 
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ۀقباّسلاب کیلع  لاقف  ردقلا 
نب دمحا  نم  هقفا  ملعا و ال  لضفا و ال  الجر  اهب  تفّلخ  امف  دادغب  نم  تجرخ  لوقی  یعفاشلا  تعمس  ۀلمرح  لاق  ذاعم  هب  دّرفت  دمحا  ظفل 

ملعلا یهتنا  دیبع  وبا  لاق  ۀنحملا و  موی  لبنح  نب  دمحا  ةّدرلا و  موی  قیّدّصلا  رکب  یباب  نیّدلا  اذه  دّیا  هَّللا  ّنا  ینیدملا  نب  یلع  لاق  لبنح و 
مامه وبا  لاق  ادـبا و  هلثم  نوکا  هَّللا ال  دـمحا و  لـثم  نوکا  نا  اودارأ  هنع  شاـّیع  نبا  قیرط  نم  نیعم  نبا  لاـق  دـمحا و  مههقفا  ۀـعبرا  یلا 
تلق يروثلا  نم  هقفا  لاق  وا  ملعا  دمحا  لوقی  روث  ابا  تعمس  ینارهّظلا  داّمح  نب  دّمحم  لاق  هسفن و  لثم  لبنح  نب  دمحا  يار  ام  ینوکّسلا 
یفوت فیطل  دلجم  یف  يراصنالا  مالسالا  خیـش  اهدرفا  دّلجم و  یف  يزوجلا  نبا  اهدرفا  دلجم و  یف  یقهیبلا  اهدرفا  دق  هَّللا . دبع  یبأ  ةریس 

ناثیدح هیلاوع  نم  يدنع  ۀنس  نوعبس  عبس و  هل  نیتئام و  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  لوالا  عیبر  رـشع  یناث  ۀعمجلا  موی  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یلا 
نامث یف  یفوت  اهیف  هتفگ  نیتئام  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  هّلک و  دنسملاف  ةزاجالاب  اّماف  ۀیاکح  و 

يزورملا ینابیشلا  یلهذلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  رصعلا  لها  ملاع  ۀّمالا و  خیـش  ۀعمجلا  موی  راهنلا  ةرکب  لوالا  عیبر  رـشع 
عست و ۀنـس  یف  ملعلا  دمحا  بلط  لّوا  ّاباش  تامف  اّیدنج  هوبا  ناک  ماّیاب و  ۀنـس  نیعبـس  اعبـس و  زواجت  دق  دادغبب و  مالعالا  دحا  يدادـغبلا 

دیدم رمسا  اخیش  ناک  امهتقبط و  دعس و  نب  میهاربا  میشه و  نم  عمسف  ۀئام  نیعبس و 
100 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف اماما  ناک  يورهلا و  مالـسالا  خیـش  یقهیبلا و  کلذک  دلجم و  یف  هرابخا  يزوجلا  نبا  عمج  دق  راقو و  ۀنیکـس و  هیلع  ابوضخم  ۀماقلا 
نب باهولا  دبع  هقئاقح و  دهزلا و  یف  اماما  هضماوغ  عرولا و  یف  اماما  اهقئارط  ۀنسلا و  یف  اماما  هقئاقد  هقفلا و  یف  اماما  هبورض  ثیدحلا و 
نب هَّللا  دـبع  نب  سیردا  نب  دـسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هتفگ  يربک  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یفاـکلا  دـبع  نب  یلع 
هدلو هبسن  اذکه  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعص  نب  ۀباکع  نب  ۀبلعث  نب  لهذ  نب  نابیش  نب  نزام  نب  فوع  نب  سنا  نب  هَّللا  دبع  نب  ناّیح 

بحاص يدادـغبلا  مث  يزورملا  ینابیـشلا  هَّللا  دـبع  وبا  لیلجلا  مامالا  وه  لاـق  نا  یلا  هریغ  بیطخلا و  رکب  وبا  ظـفاحلا  هدـمتعا  هَّللا و  دـبع 
نم تجرخ  ۀلمرح  هاور  امیف  یعفاشلا  هیف  لاق  نم  ۀفئاطلا و  يدتقم  ۀباصعلا و  خیـش  ۀّنـسلل  رـصانلا  ۀنحملا  یلع  رباصلا  یکبـسلا  بهذـملا 
موی نامثع  ۀفیقـسلا و  موی  رمع  ةدّرلا و  موی  رکب  وبا  ینزملا  لاق  دـمحا و  نم  ملعا  دـهزا و ال  عروا و ال  ـال  هقفا و  اـهب  تفلخ  اـم  دادـغب و 
فلا فلا  ظفحی  كوبا  ناک  لوقی  ۀـعرز  ابا  تعمـس  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  ۀـنحملا و  موی  لـبنح  نب  دـمحا  نیّفـص و  موی  یلع  راّدـلا و 

المح و رـشع  ینثا  تغلبف  تام  موی  دـمحا  بتک  زرح  ۀـعرز  یبأ  نع  باوبالا و  هیلع  تذـخاف  هترکاذ  لاقف  کیردـی  ام  تلقف و  ثیدـح 
دیعـس نب  ۀـبیتق  لاق  هبلق و  رهظ  یلع  ظفحی  ناک  کلذ  لک  ّالا و  نالف  انث  هنطب  یف  نالف و ال  ثیدـح  اهنم  باتک  رهظ  یلع  ناک  اـم  الدـع 

بابلا یتداضعب  ۀلیل  ذخاف  هرکاذیف  بابلا  یلع  فقیف  لبنح  نب  دمحا  هعم  فرصنی  ۀمتعلا  تناک  اذإ  عیکو  ناک 
101 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مث
کیلع یقلا  نا  دیرا  هَّللا  دبع  ابا  ای  لاق 

ذخای ّمث  عیکو ال  لوقیف  اذک  اذک و  ۀملس  نع  ییحی  انث  معن  لاق  اذک  لیهک  نب  ۀملـس  نع  نیفـس  نع  ظفحت  لاق  تاه  لاق  نیفـس  ثیدح 
يادخ یبأ  یل  لاق  هَّللا  دبع  لاق  ةرهزلا و  تلاق  وا  بکوکلا  علط  دق  تلاقف  ۀیراجلا  تءاج  یتح  امئاق  لزی  ملف  لاق  خیـش  خیـش  ثیدح  یف 

لاق مالکلا و  نع  كربخا  یتح  دانسالاب  تئش  نا  دانسالاب و  كربخا  یتح  مالکلا  نع  ینلاست  نا  تئـش  ناف  عیکو  بتک  نم  تئـش  باتک 
میهاربا لاق  هینیع و  نیب  ایندـلا  ملع  ناک  لئـس  اذإ  دـمحا  ّنا  نّونظی  ساـّنلا  رثکا  لوقی  هب  كاـفک  یلتخلا و  نبا  مسقلا  اـبا  تعمـس  لاـّلخلا 

دبع لاق  عروا و  لبنح و ال  نب  دـمحا  نم  هقفا  تیار  ام  قاّزرلا  دـبع  لاق  نیرخآلا و  نیلّوألا و  ملع  هل  عمج  هَّللا  ّنأـک  دـمحا  تیار  ّیبرحلا 
ّباشلا اذه  مث  كرابملا  نبا  اننامز  لها  ریخ  ۀـبیتق  لاق  يروثلا و  نیفـس  هب  ترکذـت  ّالا  لبنح  نب  دـمحا  یلا  ترظن  ام  يدـهم  نب  نمحرلا 
نیعباتلا یلا  دـمحا  ّمضت  هل  لیق  دـق  اضیا و  لاق  ۀّنـس و  بحاص  ّهنا  ملعاف  دـمحا  ّبحی  لجرلا  تیار  اذإ  اضیا  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  ینعی 
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امک اضیا  لاق  ایندلا و  ماما  دمحا  اضیا  لاق  نیّدلا و  یف  اوثدحال  دمحا  الول  عرولا و  تامل  يروثلا  الول  اضیا  لاق  نیعباتلا و  رابک  یلا  لاقف 
لبنح نب  دـمحا  تومی  ننـسلا و  تام  یعفاشلا و  تام  عرولا و  تاـم  يروثلا و  تاـم  یعفاـشلا  نع  يور  نم  ءامـسا  یف  ینطق  رادـلا  هاور 

ۀیحان یف  ّباش  الا  هملعا  لاق ال  اهنید  رما  ۀّمالا  هذه  یلع  ظفحی  ادحا  فرعت  له  هل  لیق  دق  رهسم و  وبا  لاق  عدبلا و  رهظت 
102 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحا  هَّللا  دبع  وبا  لاق  ۀلئـسم  نع  لئـس  دق  روث و  وبا  لاق  هقلخ و  هَّللا و  نیب  ۀّجح  دمحا  قاحـسا  نع  لبنح و  نب  دمحا  ینعی  قرـشملا 
ینالقسعلا رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا  خلا و  هنع  هَّللا  یـضر  هیلع  ۀّمئالا  ءانث  نم  ریـسی  اذهف  اذک  اذک و  اهیف  انماما  انخیـش و  لبنح 

نم هّمأ  هب  تجرخ  يدادغبلا  مث  يزورملا  هَّللا  دبع  وبا  ینابیـشلا  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت  رد 
ۀـنییع و نب  نیفـس  ۀـّیلع و  نب  لیعامـسا  لضفملا و  نب  رـشب  نع  يورف  دالبلا  فاط  مث  ملعلا  بلط  اهب  دادـغبب و  هتدـلوف  لماح  یه  ورم و 
یـصمحلا و شاّیع  نب  یلع  قاّزرلا و  دـبع  ریمن و  نب  هَّللا  دـبع  یـسلایطلا و  دواد  یبأ  ناّـطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  دـیمحلا و  دـبع  نب  ریرج 

دوسا ۀطساوب و  اضیا  يراخبلا  عم  نوقابلا  دواد و  وبا  ملسم و  يراخبلا و  هنع  يور  نیریثک  ۀعامج  نامیلـس و  نب  رمتعم  ردنغ و  یعفاشلا و 
ۀبیتق و هخویـش و  نم  مه  نوراه و  نب  دیزی  مدآ و  نب  ییحی  عیکو و  قاّزرلا و  دبع  دیلولا و  وبا  یعفاشلا و  يدـهم و  نبا  ناذاش و  رماع  نب 
روصنملا و نب  نیـسحلا  ینیدملا و  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  يراوحلا و  یبأ  نب  دمحا  هنم و  ربکا  مه  ماشه و  نب  فلخ  ورمع و  نب  دواد 
هَّللا و دـبع  هانبا  هنارقا و  نم  ءالؤه  ۀنیمـس و  یبأ  نب  ییحی  نب  دـمحم  عفار و  نب  دّـمحم  یـسخرسلا و  ۀـمادق  وبا  میحد و  بویا و  نب  دایز 
مهریغ و ینومیملا و  عدیمّـسلا و  نب  نیهاش  قاحـسا و  نب  لبنح  دـلخم و  نب  یقب  ینامرکلا و  برح  مرثـالا و  رکب  وبا  هتذـمالت  حـلاص و 

دبع ابا  ای  اموی  هل  تلق  مراع  لاق  طق و  ۀّیبرعلاب  انیلع  رختفا  ام  دمحا  نم  اریخ  تیار  ام  نیعم  نبا  لاق  يوغبلا  مسقلا  وبا  هنع  ثدـح  نم  رخآ 
هَّللا

103 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لّوالا و عیبر  یف  اهلّوا  یف  ۀنـس 164  تدلو  لوقی  یبأ  تعمـس  حـلاص  لاق  نیکاسم و  موق  نحن  نامعّنلا  ابا  ای  لاقف  برعلا  نم  کنا  ینغلب 

هتعمس اضیا  لاق  ۀنس 186 و  ةرـصبلا  تلخد  مایالا و  کلت  یف  ۀفوکلا  یلا  تجرخ  ۀنس 183 و  میشه  تام  لوقی  یبأ  تعمس  هَّللا  دبع  لاق 
ۀنس 187 تججح  اضیا  لاق  کلام و  اهیف  تام  یتلا  ۀنسلا  یه  تبلط و  ۀنـس  لوا  یف  ۀنس 179  دیربلا  نب  مشاه  نب  یلع  نم  تعمس  لوقی 

ججحلا هذه  يدحا  یف  تقفنا  الجار  ججح  ثلث  اهنم  ججح  سمخ  تججح  لاق و  هنع  بتکا  مل  بهو و  نبا  تیار  لیـضف و  تام  دـق  و 
دمحا ناینعی  یتفلا  کلذ  لثم  ۀفوکلا  مدق  ام  نالوقی  ثایغ  نب  صفح  حارجلا و  نب  عیکو  تعمـس  سامـش  نب  میهاربا  لاق  امهرد و  نیثلث 

ّدـشا دحأل  نوراه  نب  دیزی  تیار  ام  نانـس  نب  دمحا  لاق  ۀمالا و  هذه  رابحا  نم  ربح  ةرم  هیف  لاق  دـمحا و  لثم  ّیلع  مدـق  ام  ناّطقلا  لاق  و 
دادغب نم  تجرخ  یعفاّشلا  لاق  انماما و  دمحا  مصاع  وبا  لاق  عروا و  هنم و ال  هقفا  تیار  ام  قاّزرلا  دبع  لاق  لبنح و  نب  دمحال  هنم  امیظعت 

ام دیلولا  وبا  لاق  هنامز و  لها  لضفا  ناک  یبیزحلا  هَّللا  دبع  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  نم  ملعا  عروا و ال  دـهزا و ال  هقفا و ال  اهب  تفّلخ  ام  و 
هنم ظفحا  انباحصا  یف  سیل  ینیدملا  نبا  لاق  ۀّجح و  يربنعلا  ساّبعلا  لاق  هنم و  یـسفن  یف  اردق  عفرا  دمحا و ال  نم  ّیلا  ّبحا  نیرـصملاب 

انرکذ ام  هیلع  ءانثلاب  اسلجم  انـسلج  ول  نیعم  نب  ییحی  لاق  هلثم و  مالـسالا  یف  ملعا  تسل  دـیبع  وبا  لاـق  اینّدـلا و  ماـما  دـمحا  ۀـبیتق  لاـق  و 
یف تبث  ۀقث  یلجعلا  لاق  اهلامکب و  هلئاضف 

104 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیزم نب  دیلولا  نب  ساّبعلا  لاق  انماما و  انخیش و  دمحا  روث  وبا  لاق  ربخ و  ۀنس و  بحاص  راثالا  عبنم  ثیدحلا  یف  هیقف  سفنلا  هزن  ثیدحلا 

ثراحلا نب  رـشب  لاق  دمحا و  ینعی  قرـشملا  ۀیحان  یف  ّباش  ّالا  لاق ال  اهنید  رما  ۀمالا  هذه  یلع  ظفحی  ادـحا  فرعت  له  رهـسم  یبال  تلق 
یقرودـلا دـمحا  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  نم  لضفا  دـسج  یف  احور  يانیع  تأر  ام  رعاشلا  نب  جاجح  لاق  رمحا و  ابهذ  جرخف  ریکلا  لخدا 

کیردی ام  هل و  لیقف  ثیدح  فلا  فلا  ظفحی  دمحا  ناک  يزارلا  ۀعرز  وبا  لاق  مالسالا و  یلع  هومهتاف  ءوسب  دمحا  رکذی  هومتعمـس  نم 
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لعجف ثیدحلا  باحصا  هءاجف  ةرانملا  یلا  ادنتسم  ۀنس 98  فیخلا  دجسم  یف  دمحا  تیار  بیبح  نب  حون  لاق  باوبالا و  هیلع  تذخا  لاق 
هَّللا ّنم  ءالعلا  نب  لاله  لاق  ۀعکر و  ۀئامثالث  ۀلیل  موی و  ّلک  یف  یّلـصی  یبأ  ناک  هَّللا  دـبع  لاق  ساّنلا و  یتفی  ثیدـحلا و  هقفلا و  مهملعی 

رفکل کلذ  الول  ۀنحملا و  یف  تبث  دمحاب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدحب  هقفت  یعفاشلاب  مهنامز  یف  ۀعبراب  ۀّمالا  هذـه  یلع 
نّیطم يرودلا و  سابع  لاق  بیرغلا  رّسف  دیبع  یباب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدح  نع  بذکلا  یفن  نیعم  نب  ییحیب  ساّنلا و 

لاق کلذـک  رخآلا و  عیبر  یف  لضفلا  لاق  نکل  ۀنـس 241  لوالا  عیبر  نم  تلخ  ةرـشع  یتنثل  ۀعمجلا  موی  تام  مهریغ  دایز و  نب  لضفلا  و 
یبأ ناک  هَّللا  دبع  لاق  کلذ و  نم  رثکا  لیق  ةأرما و  فلا  نیّتس  لجر و  فلا  ۀئامنامث  اوناکف  هیلع  یّلص  نم  زرح  لیق  دمحا و  نب  هَّللا  دبع 

يزوجلا نبا  اهافوتسا  دق  ۀنحملا و  ۀّصق  فلؤملا  فوتسی  مل  تلق  راّبجلا  مکنیب  اننیب و  عدبلا  لهال  اولوق  لوقی 
105 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماما و وه  لاقف  هنع  یبأ  لئـس  متاح  یبأ  نبا  لاق  ةافوتـسم  دادغب  خـیرات  یف  هتمجرت  يورهلا و  مالـسالا  خیـش  هلبق  دـلجم و  یف  بقانم  یف 
هقفا ناک  یلیلخلا  لاق  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  بهاذمب  سانلا  ملعا  ناک  الوکام  نبا  لاق  ۀـمئالا و  دـحا  نوماملا  ۀـقثلا  یئاسّنلا  لاق  ۀّـجح و 

الا يوری  ناک  امف  ناحتمالا  تقو  نم  ۀیاورلا  نع  کسما  ناک  دق  بارطضالا و  یف  ّالا  نیثدحملا  یف  مالکلا  نع  مهّفکا  مهعروا و  هنارقا و 
دّمحم ۀـّما  هب  هَّللا  ثاغا  ۀـمئادلا  ةدابعلا  یلع  ابظاوم  ّیفحلا  عرولل  امزالم  اهیقف  انقتم  اظفاح  ناک  تاقثلا  یف  ناّبح  نبا  لاـق  هتیب و  یف  هینبل 

املع هلعج  رفکلا و  نع  یلاعت  هَّللا  همصعف  لتقلل  طایّـسلاب  برـض  یتح  هّلل  هسفن  لذب  ۀنحملا و  یف  تبث  ّهنا  كاذ  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ام یجنشوبلا  میهاربا  نب  دمحم  لاق  ماما و  هناف  دمحا  اهنع  لس  ۀلئسم  نع  هلاس  لجرل  برح  نب  نامیلـس  لاق  هیلإ و  اجلی  أجلم  هب و  يدتقی 

ثیدحلا و ریثک  قودص  تبث  ۀقث  دیعـس  نبا  لاق  يروثلا و  نم  هقفا  لضفا و  يدنع  وه  لقعا و  دـمحا و ال  نم  ءیـش  لک  یف  عمجا  تیأر 
هتثج لبی و  مل  احیحص  هنفک  دجوف  هبناج  یلا  یـسوم  یبأ  نب  رفعج  وبا  فیرـشلا  نفد  نیح  دمحا  ربق  فشک  ینوغاّزلا  نب  نسحلا  وبا  لاق 
هتفگ ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  بیطخلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  یلو  ۀنـس و  نیثالث  نیتئامب و  هتوم  دـعب  کلذ  ریغتت و  مل 

يدحا ۀنس 241  اهب  تام  ۀئام و  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  دادغبب  دلو  يزورملا  ینابیـشلا  لبنح  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  وه  لبنح  نب  دمحا 
ناک ۀنس  نوعبس  عبس و  هل  نیتئام و  نیعبرا و  و 

106 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملعلا و بلط  دادـغبب و  أشن  لّدـعملا  نم  حورجملا  میقّـسلا و  حیحـصلا و  فرع  هب  ةدابعلا و  عرولا و  دـهزلا و  ثیدـحلا و  هقفلا و  یف  اماما 

رـصعلا کلذ  ءاملع  نم  بتک  ةریزجلا و  ماشلا و  نمیلا و  ۀنیدملا و  ةرـصبلا و  ۀفوکلا و  ۀـکم و  یلا  لحر  مث  اهخویـش  نم  ثیدـحلا  عمس 
ریثک قلخ  مامه و  نب  قاّزرلا  دبع  یعفاشلا و  سیردا  نب  دّمحم  ۀنییع و  نب  نیفـس  ناطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  نوراه و  نب  دیزی  نم  عمـسف 

وبا ّيروباسینلا و  جاّجح  نب  ملسم  يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دمحم  قاحـسا و  نب  لبنح  همع  نبا  هَّللا و  دبع  حلاص و  هانبا  هنع  يور  مهاوس 
اقیلعت و تاقدّصلا  باتک  رخآ  یف  ادحاو  اثیدـح  ّالا  هنع  هحیحـص  یف  رکذـی  مل  يراخبلا  ّنا  ّالا  ریثک  قلخ  یناتـسجسلا و  دواد  وبا  ۀـعرز و 

ةروکذم ایندلا  یف  هتاماقم  ةروهـشم و  مالـسالا  یف  هراثآ  ۀّمج و  هبقانم  ةریثک و  هلئاضف  رخآ و  اثیدح  هنع  يذمرتلا  نسحلا  نب  دمحا  يور 
نب قاحسا  لاق  دالبلا  نم  ریثک  یف  هبهذم  هیار و  هلوقب و  لومعملا  نیدهتجملا  دحا  وه  دالبلا و  یف  هدمح  يرـس  قافآلا و  یف  هرکذ  رـشتنا 

هقفا و عروا و ال  یقتا و  ادحا  اهب  تفّلخ  ام  دادغب و  نم  تجرخ  یعفاشلا  لاق  هضرا و  یف  هدیبع  هَّللا و  نیب  ۀّـجح  لبنح  نب  دـمحا  هیوهار 
مّلـس و ال هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدحل  ظفحا  سارلا  دوسا  تیار  ام  یمرادلا  دیعـس  نب  دـمحا  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  نم  ملعا  ال 

کیردی ام  هل  لیقف  ثیدح  فلا  فلا  ظفحی  لبنح  نب  دمحا  ناک  ۀـعرز  وبا  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  یبأ  نم  هیناعم  ههقفب و  ملعا 
لوقی فنـص  لک  نم  نیرخآلا  نیلوالا و  ملع  هل  عمج  هَّللا  ناک  لبنح  نب  دمحا  تیار  یبرحلا  میهاربا  لاق  باوبالا و  هیلع  تذخاف  هترکاذ 

ءاش ام 
107 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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تیار ام  ایندلا و  رما  نم  ءیـش  اهیف  رکذی  ةرخآلا ال  ۀـسلاجم  لبنح  نب  دـمحا  ۀـسلاجم  ناک  یناتـسجسلا  دواد  وبا  لاق  ءاش و  ام  کسمی  و 
ۀثالث لبنح  نب  دمحا  یلا  لمحف  رانید  فلا  ۀئام  رـصم  نم  هثاریم  زیزعلا  دبع  نب  نسحلا  یلا  لمح  یـسوم  نب  دمحم  لاق  طق و  ایندلا  رکذ 

یف انا  اهیف  یل  ۀجاح  لاق ال  کتلئاع  یلع  اهب  نعتـسا  اهذخف و  لالح  ثاریم  نم  اذه  هَّللا  دبع  ابا  ای  لاقف  رانید  فلا  سیک  لک  یف  سایکا 
نع یهجو  تنـص  امک  ّمهّللا  هتاولـص  ربد  یف  لوقی  اریثک  یبأ  عمـسا  تنک  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  لاق  ائیـش و  اهنم  لـبقی  مل  اـهّدرف و  ۀـیافک 
نب دمحا  اولاقف  اذه  ام  تلقف  ۀّجـض  تعمـسف  دادـغبب  تنک  غبـصالا  نب  نومیم  لاق  كریغل و  ۀلئـسملا  نع  یهجو  نصف  كریغل  دوجـسلا 

مالک نآرقلا  لاق  ۀثلاثلا  برض  اّملف  هّللاب  ّالا  ةوق  لوح و ال  لاق ال  یناثلا  برـض  اّملف  هَّللا  مسب  لاق  اطوس  برـض  اّملف  تلخدف  نحتمی  لبنح 
بوث ۀیـشاح  دـمحا  ۀّـکت  تناک  اطوس و  نیرـشع  ۀعـست و  برـضف  انل  هَّللا  بتک  ام  ّالا  انبیـصی  نل  لاـق  عباّرلا  برـض  اّـملف  قولخم  ریغ  هَّللا 

هیلع تلخدف  لزنی  مل  لاورسلا و  ءاقترا  نم  عرساب  ناک  امف  هیتفش  كرحف  ءامّسلا  یلا  هفرط  دمحا  یمرف  هتناع  یلا  لاورّسلا  لزنف  تعطقناف 
نا شرعلا  هب  تألم  يذـّلا  کمـساب  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  لاق  تلق  ءیـش  ّياف  کیتفـش  كّرحت  کتیار  هَّللا  دـبع  ابا  ای  تلقف  ماّیا  ۀعبـس  دـعب 
هَّللا عنـص  ام  تلقف  مونلا  یف  لبنح  نب  دمحا  تیار  يدـنکلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  لاق  ارتس و  یل  کتهت  الف  باوّصلا  یلع  ّینا  ملعت  تنک 

لاق ّبر  ای  معن  تلق  لاق  ّیف  تبرض  دمحا  ای  لاق  مث  یل  رفغ  لاق  کب 
108 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بهذـم ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفکلا  نامیلـس  نب  دومحم  هَّللا و  همحر  هیلإ  رظّنلا  کتحباف  هیلإ  رظناف  یهجو  اذـه  دـمحا  ای 
یف يریکـش  ۀعبرا  یباب  ریهـشلا  یلوملا  لاق  ینابیـشلا  هَّللا  دبع  وبا  لاله  نب  لبنح  نب  دـمحا  ۀـعبرالا  ۀـمئالا  دـحا  هتفگ و  راتخملا  نامعنلا 
ۀنس میشه  نم  یعامس  لّوا  لّوالا و  عیبر  یف  ۀئام  نیّتس و  نیعبرا و  ۀنس  تدلو  لاق  ّهنا  لبنح  نب  دمحا  نع  رابخالا  رداون  رایخالا و  بقانم 
یلا جرخ  اولاقف  هسلجم  یلا  تبهذ  اهمدق و  ۀـمدق  رخآ  یه  دادـغب و  ینعی  ۀنـسلا  هذـه  یف  مدـق  كرابملا  نبا  ناک  ۀـئام و  نیتس و  عست و 

رصعلا هانفد  ةوحـض و  ۀعمجلا  موی  هَّللا  همحر  یبأ  یفوت  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  هنبا  لاق  ۀئام  نینامث و  يدحا و  ۀنـس  یفوتف  سوطرط 
تیقل یناتسجسلا  دواد  یبأ  نع  ۀنـس و  نوعبـس  عبـس و  هّنـس  نیتئام و  نیعبرا و  يدحا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  رهـش  نم  تلخ  ۀلیل  ةرـشع  یتنثل 
ملعلا رکذ  اذاف  اینّدـلا  رما  نم  سانلا  هیف  ضوخی  امم  ءیـش  یف  ضوخی  نکی  مل  لبنح  نب  دـمحا  لثم  تیأر  اـمف  ملعلا  خـیاشم  نم  نیتئاـم 
عیمج هَّللا  دبع  لاق  ۀفرعملا و  هقفلا و  دهّزلا و  ملعلا و  یف  لاقف  ملعلا  یف  هل  تلقف  لبنح  نب  دمحا  لثم  ینیع  تأر  ام  ۀعرز  وبا  لاق  مّلکت و 

هنم و دفتسن  مل  ام  یعفاشلا  اّنم  دافتـسا  لوقی  یبأ  تعمـس  هَّللا و  همحر  یبأ  وهف  ۀقثلا  هیقفلا  ینثدح  لاق  هباتک و  یف  یعفاشلا  هب  ثیدح  ام 
ضرعف اماّیا  هتیب  یف  یقبف  هبایث  قرس  ناک  ابکار و  نیتنث  ایشام و  اثالث  ججح  سمخ  یبأ  ّجح  لاق  ۀنـس  ةرـشع  عبراب  هنم  رغـصا  دمحا  ناک 

يرتشاف رانیدب  اباتک  خسنف  ائیش  خسنی  نا  هیلع  ضرعف  ذخأی  نا  یباف  بایثلا  ریناندلا و  هیلع 
109 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبرع ال ایندلا  بئاجع  نم  ءاملعلا  نم  ۀثالث  لوقی  یعفاّشلا  تعمس  لاق  هنا  ینزملا  نع  هفصنب و  يدترا  هفصنب و  رّزتاف  نیفـصن  هقـشف  ابوث 
دمحا وه  رابکلا و  هقّدص  ائیش  لاق  املک  ریغص  ینارفعّزلا و  دمحم  نب  نسح  وه  ۀملک و  یف  ئطخی  ّیمجع ال  روث و  وبا  وه  ۀملک و  برعی 

نوماملا تامف  ادّیقم  نوماملا  یلا  لمح  نآرقلا  قلخب  لوقلا  یلع  ساّنلا  لمح  نوماملا و  ماّیا  یف  نآرقلا  قلخب  لوقلا  رهظ  امل  لبنح و  نب 
یلا دـهع  یّفوت  امل  نوماملا  ناک  نوماملا و  نجـس  یف  ناک  هبلط و  دیـشّرلا  نوراه  نب  مصتعملا  میهاربا  ۀـفالخلا  ّیلو  اـمل  هلوصو و  لـبق 

ۀینامث و نجّـسلا  یف  ثکم  ّهنا  يور  اسوبحم و  مامالا  رمتـساف  نآرقلا  قلخب  لوقلا  یلع  ساّنلا  لمحی  ناب  هاصوا  ۀفالخلاب و  مصتعملا  هیخا 
قاحسا و نب  نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  هیف  ةرظانملل  اسلجم  هل  دقع  مصتعملا و  هرـضحاف  تاعامجلا  رـضحی  کلذ  لزی  مل  ارهـش و  نیرـشع 

لزی مل  طایّـسلاب  برـضف  هبرـضب  رماف  عبارلا  مویلا  یلا  لادج  یف  مهعم  لزی  مل  ماّیا و  ۀثلث  مهرظانف  امهریغ  دواد و  یبأ  نب  دمحا  یـضاقلا 
نب دـمحا  ناک  مصتعملا و  نوماملا و  هرهظا  اـم  رهظاـف  قثاولا  ۀـفالخلا  ّیلو  مث  هلزنم  یلا  راـص  لـمح و  مث  هیلع  یمغا  نا  یلا  ربصلا  یلع 
لاق امل  یتفی  اهریغ و ال  یلا  ةولّصلا و ال  یلا  جرخی  ایفتخم ال  راص  قثاولا  نامز  یف  مصتعملا و  تام  نا  یلا  یتفی  ۀعامجلا و  رضحی  لبنح 
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عفرف لکوتملا  ۀـفالخلا  ّیلو  قثاولا و  تام  نا  یلا  ایفتخم  ماقاف  هیف  انا  دـلب  یف  نکـست  ـال  ادـحا و  کـیلإ  نعمجت  ـال  ناـب  ههّبن  قثاولا و  هل 
هل قلطا  همرکاف و  لبنح  نب  دمحا  مامالا  راضحاب  رما  ۀنحملا و 

110 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مامالا ضری  ملف  مهرد  فالآ  ۀعبرا  رهش  ّلک  یف  هدلو  هلها و  یلع  لکوتملا  يرجا  نیکاسملا و  ءارقفلا و  یلع  هقّرف  هلبقی و  ملف  اریثک  الام 
ضیف رد  یعفاشلا  يوانملا  يدادحلا  نیدـلا  نیز  بقلملا  نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فوءرلا  دـبع  خـلا و  کلذـب  دـمحا 
دنسم باهشلا و  دنسمک  دانسالاب  هوور  يأ  ۀباحصلا  هدنسا  ام  هیف  عمج  باتکلا  دنسا  لاقی  نونلا  حتفب  هدنسم  یف  دمحال  مح  هتفگ  ریدقلا 
دمحا مامالا  يراخبلا و  ۀمالعب  فحـصتی  الئل  کئلوا  یف  لعف  امک  دحاو  فرحب  هیلإ  زمرلا  یف  فتکی  مل  امهثیدح و  دانـسا  يأ  سودرفلا 

نیمرحلا ماما  لاق  هنم و  دهزا  هقفا و ال  دادغبلاب  یقب  ام  یعفاشلا  هیف  لاق  يّذلا  ۀـنحملا  یلع  رباصلا  ۀنّـسلل  رـصانلا  لبنح  نب  دـمحم  نبا  وه 
يدهم نبا  یعفاشلا و  نع  يور  ۀئام و  نیسمخ و  عبرا و  ۀنس  دادغبب  دلو  ۀمالا  ةدیقع  نع  ۀمغلا  فشک  ۀعدبلا و  رابغ  نم  ۀنسلا  هجو  لسغ 

رد ینالطـسقلا  دـمحا  نیدـلا  باهـش  هتومب و  ایندـلا  تّجترا  نیتئام و  نیعبرا و  يدـحا و  ۀنـس  تاـم  اـمهریغ و  ناخیـشلا و  هنع  قلخ و  و 
هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  توبن  مدقت  ماقم  رد  لّوا  دصقم  رد  هیندل  بهاوم 

هاور هتنیط  یف  لدجنمل  مدآ  ّنا  نییبنلا و  متاخل  باتکلا  مأ  یف  هَّللا  دنع  ینا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  ۀـیراس  نب  ضابرعلا  نع 
مکاحلا یقهیبلا و  دمحا و 

رد یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دّمحم  هیف و  حورلا  خـفن  لبق  ضرالا  یلع  یقلم  احیرط  ینعی  لدـجنمل  هلوق  دانـسالا و  حیحـص  لاق  و 
يزورملا هَّللا  دبع  وبا  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  مامالا  هتفگ  دمحا  هاور  فنصم  لوق  حرشب  هّیندل  بهاوم  حرش 

111 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وذ ۀـنحملا  یف  ساّنلا  رفکل  هالول  ۀـّمالا و  یلع  هب  هَّللا  ّنم  يذـلا  يولبلا  یلع  رباّـصلا  نیفاّوطلا  ظاـفحلا  ۀـمئالا  راـبکلا  دـحا  يدادـغبلا  مث 

ۀعرز وبا  لاق  هنم و  ملعا  عروا و ال  دهزا و ال  هقفا و ال  اهب  تفّلخ  امف  دادغب  نم  تجرخ  هخیش  یعفاشلا  لوق  کبـسح  ةریهّـشلا و  بقانملا 
نیعبرا و يدحا و  ۀنـس  تام  ۀئام و  نیّتس و  عبرا و  ۀنـس  دلو  هترکاذ  لاق  کیردـی  ام  لیق و  ثیدـح  فلا  فلا  ظفحی  دـمحا  ناک  يزارلا 

نم افلا  نورشع  هتوم  موی  ملسا  افلا و  نوتس  ءاسنلا  نم  فلا و  ۀئامنامث  اوناکف  لاجرلا  نم  هتزانج  رضح  نم  زرح  ناکلخ و  نبا  لاق  نیتئام 
ماقم غلبف  دمحا  یلع  هیف  ةولّـصلل  فقو  يذـّلا  عضوملا  ساقی  نا  لکوتملا  رما  يوونلا  بیذـهت  یف  یهتنا و  سوجملا  يراصنلا و  دوهیلا و 

دجاـم دـلاو  يولهد  هَّللا  یلو  سوجملا و  يراـصّنلا و  دوهیلا و  نیملـسملا و  یف  فانـصا  ۀـعبرا  یف  متاـملا  عقو  ۀئامـسمخ و  فـلا و  یفلا 
اناش و مهمظعا  ناک  هتفگ و  دـعاوق  رب  ار  هقف  ثیدـح  ءاملع  دـیهمت  رکذ  دـعب  فـالتخالا  ببـس  ناـیب  یف  فاـصنالا  ۀـلاسر  رد  بطاـخم 

یلع ردـیح  يولوم  خـلا و  هیوـهار  نب  قاحـسا  مث  لـبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  اـهقف  مهقمعا  ۀـبتر و  ثیدـحلل  مهفرعا  ۀـیاور و  مهعـسوا 
عیفر و سب  یهاگیاپ  فیرـش  ثیدـح  فینم  نف  رد  دوریم و  ثیدـح  رهاوظب  هک  لـبنح  نب  دـمحا  هتفگ  مـالکلا  یهتنم  رد  يداـبآضیف 

برغا بئاجعلا و  بجعا  نمف  خـلا  تسماما  ياواتف  قباـطم  يولهد  ققحم  حیرـصت  قفاوم  شبهذـم  تاـیاور  رثکا  دراد  میظع  سب  یتلزنم 
ۀّینّسلا تایاور  نم  ۀفیرشلا  ۀیاوّرلا  هذه  نوک  رکنی  فیک  بقانملا  رخافلا  بصانملا  یلاعلا  قذاحلا  بطاخملا  ّنا  بئارغلا 

112 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نـسح نع  الـضف  حیحـص  قیرطب  هیوری  دمحا  مامالا  نا  عم  فیعـض  قیرطب  ول  ۀّنّـسلا و  لها  بتک  نم  باتک  یف  سیل  ّهناب  اراهج  يدانی  و 

هلاحم و ریرقت  هلاقم و  قیقحت  هلاطبا و  بیوصت  هطاطلا و  هیجوت  هراکنا و  قیدصت  یف  هءایلوا  لاتحی  اذ  امب  يرعش  تیلف  فیعض  نع  الـضف 
ّفش و ءایبنالا و  ماقم  ماق  هنوک  عم  وه  لب  ۀینـسلا  نم  سیل  لبنح  نب  دمحا  ّنا  ةراسخ  ۀحاقو و  ةراسج و  ۀـعالج و  نولوقی  هلاطم أ  تابثا 
ۀّنج و ثیدحلا  باتکلا و  عاّبتا  نم  هل  سیل  هنا  ۀنـسلا و  لها  نم  نیجراخلا  نیکلاهلا  نیعدتبملا  نم  ءافولل  مزتلملا  لوالا  یلع  حـجر  ّذـب و 
هحرج و هبلث و  هبصق و  همول و  هّمذ و  یف  انل  ۀّنم و ال  دی و ال  اننید  دییشت  یف  انیلع  هل  سیل  ّهنا  ۀّنملا و  ۀنکملا و  دقاف  باوصلا  قیرط  یف  ّهنا 
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ءاـجلالاب و نوفرتـعیف  محقتلا  یّطمتلا و  اذـه  نم  نوفناـی  مجهتلا و  يرجتلا و  اذـه  نم  نومـشتحی  وـل  هّنـض  هـنم  ّضغلا  هـئارزإ و  هحدـق و 
نیمزتلملا ةرمز  نع  راـبتلا  راوبلا و  فونـص  هعاـیتبا  هعاـبتا و  هسفن و  یلع  بلاـجلا  راـخفلا  لـیلجلا  روهتملا  بطاـخملا  جورخب  رارطـضالا 

یلباکلا هدایق  هماـمز و  یطعا  ّهنا  نولوقیف  رافـسالا  فینـصت  یف  ۀـنامالا  تبثتلا و  يّرحتلا و  یلع  نیفکاـعلا  ۀـنایدلا و  ءاـیحلا و  قدـصلل و 
ظحی مل  رابکلا و  نیققحملا  تاداـفا  یلع  روثعلا  عـالطالا و  لوح  محی  ملف  رانـشلا  راـعلا و  یلا  دـئاقلا  يدرملا  بّصعتلا  دـیدحب  لوبکملا 
رامثا فطتقی  مل  رابخالا و  راید  لـالخ  سجی  مل  راـثالا و  بتک  ۀـعلاطمب  دعـستسی  مل  راـبتخالا و  ربسلا و  دـقنلا و  بیقنتلا و  صحفلاـب و 

راعسالا ۀیلاغلا  رادقالا  ۀیلاعلا  راثملا  ةزیزعلا  راونالا  ۀقرشملا  راونالا  ۀحفانلا  تاحودلا  هذه  راهزا  نتجی  مل  راجشالا و  کلت 
113 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راکفالا راثع  مادقالا و  للز  نم  مصاعلا  هَّللا  راکنالا و  دوحجلا و  لاطبالا و  یفّنلا و  دّرلا و  نم  هوفت  امب  هّوفتف 

يزار متاح  وبأ  - 3

يردق زا  غلبا  لمکا و  هجوب  ار  نآ  یلظنحلا  سیردا  نب  دـمحم  متاح  وبا  هک  تسنآ  هیبشت  ثیدـح  راکنا  یفن و  لاطبا  هوجو  زا  موس  هجو 
هتفگ یتا  له  ةروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  رد  یمصاعلا  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  هدرک  رکذ  بطاخم  هک 

لاق یلظنحلا  سیردا  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  رشب  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  روصنم  یبأ  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق  یتسبلا  دّمحم  نب  نیسحلا  انربخا 
انیلع لخدف  اّیلع  رکاذـتن  ۀّـکم  تارجح  ضعب  یف  اّنک  لاق  سنا  نع  دـیمح  ینثّدـح  لاق  يراصنالا  یّنثملا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  انثّدـح 
یلا هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ساّنلا  اهّیا  لاـقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

رمقلا ّیحضلا و  سمشلا  يّرّدلا و  بکوکلا  یلا  هتناما و  لیئربج و  یلا  هئاهب و  دّمحم و  یلا  هتداهز و  یف  یـسیع  یلا  هتّدش و  یف  یـسوم 
یهتنا بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  راشا  لجّرلا و  اذه  یلا  رظنیل  لواطتیلف و  یضملا 

ۀـهیظعلا و كاوشا  طاما  سیلدـتلا و  عیدـختلا و  هجو  نع  باجحلا  اضن  سیردـتلا  دـیقنتلا و  لها  ماما  سیردا  نب  دـمحم  متاح  وبا  اذـهف 
ثیدـحلا يور  ثیح  سیـسدتلا  لـالزالا و  ماد  نـم  ّلـک  نـیع  یف  يذـقلا  ّرذ  شیمعتلا و  کیکـشتلا و  باـبرا  سواـسو  حازا  سیبـلتلا و 

ّثبـشت نم  لایتحا  عجنی  عفنت و ال  سیـسخ و ال  دحاج  راکنا  کلذ  دـعب  جوری  الف  سیفن  ملع  بلاط  لکل  ّقحلا  لیبسل  احـضوم  فیرـشلا 
لطابلا ّبح  هبلق  یف  شیشحلاب و 

114 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سینا و ریمـس و ال  نیدـئاحلا  نیدـناعملل  قبی  مل  سیـسح و  سمه و ال  مهل  عمـسی  الف  نیرباکملا  ءاضوض  هَّللا  دـمحب  تدـّبلتف  سیـس  و 

قئاقح نیفراع  قاّذح  ریهاشم  مراکملا و  يوذ  رابک  نیطاسا  مخافا و  تابثا  مالعا  مظاعا و  تاقث  ظافح  زا  هک  متاح  وبا  دـماحم  لئاضف و 
دبع باسنالا  باتک  هظحالم  زا  نا  زا  يذـبن  درک  ناوت  افیتسا  هک  تسنا  زا  رتالاب  تسمـسارم  فئارـش  نیمـسار  هذـباهج  ریراـحن  ملاـعم و 

بیذهتلا و بیهذت  ظافحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و  ریس  ریثالا و  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  لماک  یناعمسلا و  دمحم  نب  میرکلا 
نانجلا ةآرم  یکبـسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع  ۀیعفاشلا  تاقبط  یبهذلا و  دمحا  نب  دـمحم  فشاک  مالـسالا و  لود  ریغ و  نم  ربخ  یف  ربع 

یطویس و نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  ینالقسع و  رجح  نبا  بیذهتلا  بیرقت  بیذهتلا و  بیذهت  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا 
وبا اهنم  ناهبـصا  يرق  نم  ۀیرق  ّزج  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ةدّدشملا  ءازلا  رـسک  میجلا و  حتفب  يّزجلا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  تسرهاظ  نا  ریغ 
ةایح انیلع  نومدقی  اهلها  ناک  لاق و  ّزج  ۀیرق  نم  ناهبـصا  لها  نم  نحن  لوقی  ناک  يزارلا و  یلظنحلا  رذنملا  نب  سیردا  نب  دمحم  متاح 
نب ورمع  وبا  هنع  يور  قارعلا  رـصم و  ماشلا و  یلا  ۀـلحرم  هل  ءاملعلا  ریهاشم  نم  امهف  اـظفاح  اـماما  ناـک  متاـح  وبا  اـّنع و  اوعطقنا  مث  یبأ 

روهشم برد  يّرلاب  هتفگ و  یلظنح  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمس  زین  نیتئام و  نیعبس و  عبس و  ۀنـس  یفوت  ةرثک  نوصحی  ملاع ال  میکح و 
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یف هیلإ  عوجرملا  هرـصع و  ماما  یلظنحلا  يزارلا  نارهم  نب  دواد  نب  رذـنملا  نب  سیردا  نب  دـمحم  متاـح  وبا  اـهنم  ۀـلظنح  برد  هل  لاـقی 
ءاملعلا ریهاشم  نم  ناک  برّدلا و  اذه  نم  وه  ثیدحلا و  تالکشم 

115 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب هَّللا  دیبع  يوحنلا و  دیز  ابا  يراصنالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  عمـس  ءاملعلا و  یقل  ۀلحّرلا و  ظفحلا و  لضفلاب و  نیفوصوملا  نیروکذملا 

مهلاثما یصمحلا و  نامیلا  ابا  يرصملا و  میرم  یبأ  نب  دیعس  نذوملا و  مثیهلا  نب  نامثع  یقشمّدلا و  رهسم  ابا  ۀفیلخ و  نب  ةذوه  یـسوم و 
امه ناّیرصملا و  نامیلس  نب  عیبرلا  یلعالا و  دبع  نب  سنوی  لثم  ۀّمئالا  مالعالا  هنع  يور  نیتئام  عست و  ۀنـس  یف  ثیدحلا  هبتک  لّوا  ناک  و 
وبا رکذ  نوصحی و  ملاع ال  هنارقا و  نم  ءالوه  یصمحلا و  فوع  نب  دّمحم  یقشمّدلا و  يزارلا و  ۀعرز  وبا  اعامـس و  مدقا  اّنـس و  هنم  ربکا 
یتح یصحا  لزا  مل  خسرف  فلا  یلع  ةدایز  یمدق  یلع  تیشم  ام  تیـصحا  نینـس  تمقا  ثیدحلا  بلط  یف  تجرخ  ۀنـس  لّوا  لاق  متاح و 

عمسا مل  احیحص  ادنـسم  ابیرغ  اثیدح  ّیلع  برغا  نم  یـسلایطلا  دیلولا  یبأ  باب  یلع  تلق  متاح  وبا  لاق  هتکرت و  خسرف  فلا  یلع  داز  امل 
هب عمـسا  مل  ام  ّیلع  یقلی  نا  يدارم  ناک  امنا  هنود و  نمف  ۀعرز  وبا  قلخ  دیلولا  یبأ  باب  یلع  رـضح  دـق  هب و  قّدـصتی  مهرد  ّیلع  هلف  هب 
ناک اثیدـح و  ّیلع  برغی  نا  مهنم  دـحال  اّیهت  امف  يدـنع  سیل  ام  مهنم  جرختـسا  نا  يدارم  ناک  عمـساف و  بهذاف  نالف  دـنع  وه  اولوقیل 
نب دّمحم  متاح  یبأ  نم  هیناعمب  ملعا  ثیدحلل و ال  ظفحا  ییحی  نب  دّمحم  هیوهار و  نبا  ینعی  قاحسا  دعب  تیار  ام  لوقی  ۀملس  نب  دمحا 

وذ دـئاوزلا و  وذ  نشوجلا و  وذ  عباصالا و  وذ  هل  تلق  ءاوذألا  نم  ظـفحت  ءیـش  ّيأ  اـموی  راّـمع  نب  ماـشه  یل  لاـق  متاـح  وبا  لاـق  سیردا 
لاق کحضف و  ۀّتس  هل  تددع  یبالکلا و  ۀّیحللا  وذ  نیدیلا و 

116 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نباب فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیتئام و  نیعبس و  عبس و  ۀنس  نابعش  یف  ّيرلاب  متاح  وبا  تام  ۀثلث  تنا  تدز  ۀثلث و  نحن  انظفح 

وه رذنملا و  نب  سیردا  نب  دمحم  همسا  يزاّرلا و  متاح  وبا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعبس و  عبس و  ۀنس  رد 277  لماک  خیرات  رد  ریثالا 
نب سیردا  نب  دّمحم  هنبا  يزارلا و  متاح  وبا  هتفگ  البّنلا  ریـس  رد  یبهذـلا  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  ملـسم و  يراخبلا و  نارقا  نم 

یلظنحلا بورغ  لبق  عوبری و  نب  ۀلظنح  نب  ریمن  نم  ینافطغلا  یلظنحلا  نیثدـحملا  خیـش  دـقانلا  ظفاحلا  مامالا  نارهم  نب  دواد  نب  رذـنملا 
حرج و فّنـص و  عمج و  دانـسالا و  نتملا و  یف  عرب  دالبلا و  فّوط  ملعلا  روحب  نم  ناک  ّيرلا  ۀـنیدمب  ۀـلظنح  برد  یف  نکـس  ناک  ّهنـأل 

نم يراخبلا و  ءارظن  نم  وه  نیتئام و  عست و  ۀنس  یف  ناک  ثیدحلل  هتباتک  لوا  ۀئام و  نیعست و  سمخ و  ۀنس  هدلوم  لّلع  حّحص و  لّدع و 
ۀصیبق و یعمصالا و  يراصنالا و  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  یسوم و  نب  دّمحم  هَّللا و  دیبع  عمـس  ۀنـس  نیرـشع  نم  دیزا  هدعب  رّمع  هّنکل  هتقبط و 

ابا ریکب و  نب  ییحی  دابع و  نب  ریهز  میرم و  یبأ  نبا  دیعـس  نامیلا و  ابا  یناسغلا و  رهـسم  ابا  نذوملا و  مثیهلا  نب  نامثع  ناّفع و  میعن و  اـبا 
حلاص نب  هَّللا  دـبع  یلجعلا و  حـلاص  نب  هَّللا  دـیبع  يوحنلا و  يراصنالا  دـیز  ابا  دـهازلا و  دّـمحم  نب  تباث  ساـیا و  یبأ  نب  مدآ  دـیلولا و 
صفح یبأ  رادنب و  یلا  لزنت  اریثک و  اقلخ  یبلحلا و  ۀبوت  ابا  یظاحوا و  ییحی  ۀفیلخ و  نب  ةذوه  نامثع و  نب  دمحم  رهامجلا  ابا  بتاکلا و 

یل لاق  یلیلخلا  لاق  دقف  هخیاشم  رئاس  ءاصقتسا  رذعتی  فوع و  نب  دّمحم  ةراو و  نبا  یلا  مث  يدارملا  عیبرلا  سالفلا و 
117 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم وبا  مامالا  ظفاحلا  هدلو  هنع  ثّدـح  فالآ  ۀـثالث  نم  ابیرق  اوغلبف  يزاّرلا  متاح  وبا  هنع  يور  نم  تعمج  دـق  ظفاحلا  ناّبللا  متاح  وبا 
ۀعرز وبا  هتبارق و  هقیفر و  يزارلا  ۀـعرز  وبا  هاخیـش و  نذوملا  نامیلـس  نب  عیبّرلا  یلعـالا و  دـبع  نب  سنوـی  متاـح و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع 

لیق و امیف  يراخبلا  هَّللا  دبع  وبا  اینّدلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  يراصنالا و  قاحـسا  نب  یـسوم  يدامرلا و  دـمحا  یبرحلا و  میهاربا  یقـشمدلا و 
ینانکلا و میهاربا  نب  دمحم  نیکد و  نب  بجاح  ینئارفـسالا و  ۀناوع  وبا  دـعاص و  نبا  امهننـس و  یف  یئاسّنلا  نمحرلا  دـبع  وبا  دواد و  وبا 
رمع و وبا  ناـطقلا و  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  راّـطعلا و  میهاربا  نب  دـّلخم  نب  دـمحم  یلماـحملا و  یـضاقلا  یخلبلا و  دـمحا  نب  اـیرکز 

دق ریثک و  قلخ  هیونسح و  نب  دماح  وبا  یبالودلا و  رشب  وبا  ناوفـص و  نب  مساقلا  یمافلا و  دیزی  نب  نامیلـس  میکح و  نب  دمحا  نب  دّمحم 
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عیکو ۀنییع و  نبا  باحصا  هب  یقل  هنباب و  لحترا  نکاماب و  هتالحر  یف  ثّدح 
دمحم نب  زیزعلا  دـبع  انث  يرفعجلا  دواد  انث  يزارلا  متاح  وبا  انث  يدارملا  عیبرلا  انث  يدـع  نب  دّـمحم  نب  کلملا  دـبع  میعن  وبا  ظفاحلا  لاق 

نوعرف و ةأرما  ۀیسآ  میرم و  نیملاعلا  ءاسن  ریخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  بیرک  نع  ۀبقع  نب  میهاربا  نع 
الاق دیزی  نب  نامیلـس  حلاص و  یبأ  نب  مساقلا  انث  ظفاحلا  ینادمغلا  دمحا  نب  حلاص  لاق  متاح  وبا  هاور  يدع  نبا  لاق  مث  ۀمطاف  ۀـجیدخ و 

نع دهاجم  نع  هَّللا  دیبع  نب  زیزعلا  دبع  نع  شایع  نب  لیعامسا  ابنا  وهامجلا  یبأ  نع  ۀعرز  وبا  ینثدح  لاق  میعن  وبا  ابنا 
118 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀثالث نع  ملقلا  عفر  لاق  هعفری  ساّبع  نبا 
یبأ نب  نمحرلا  دـبع  لاق  حـلاص  انث  ۀـحلط  نب  یلع  ابنا  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  هاور  عاضف  ساطرق  یف  اذـه  يدـنع  ناک  متاـح  وبا  لاـق 

نیعم و نبا  ریمن و  نبا  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  ابا  یقل  دق  ناک  كدلاو و  نم  ظفحا  تیار  ام  لوقی  یضاقلا  قاحسا  نب  یـسوم  تعمـس  متاح 
انل یکح  ظفاحلا  خیـشلا  وبا  لاق  نیتئام  عست و  ۀنـس  هعامـس  لّوا  تابثالا  ظافحلا  ۀّـمئالا  دـحا  متاح  وبا  ناک  بیطخلا  لاق  یناّمحلا  ییحی 
یبأ ةایح  یف  انیلع  نومدقی  اوناک  اهلها  ناک  ّزج و  ۀیرق  نم  ناهبـصا  لها  نم  نحن  لوقی  متاح  ابا  تعمـس  بوقعی  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع 

نب یلع  اوعمـس  ۀعامج  يّدج و  تعمـس  مهدـعب  نم  نیعباتلا و  هقف  ۀباحـصلا و  فالتخاب  املاع  متاح  وبا  ناک  یلیلخلا  لاق  اّنع  اوعطقنا  مث 
لضفا متاح و ال  یبأ  نم  عمجا  تیار  ام  لاق  یـضاقلا  لیعامـسا  یبرحلا و  تیار  دق  هل  انلقف  متاح  یبأ  لثم  تیار  ام  لوقی  ناّطقلا  میهاربا 

ۀعرز وبا  یل  لاق  لوقی  متاح  ابا  تعمس  لاق  ینتـسرادلا  نیـسحلا  نب  نسحلا  تعمـس  ماّقرلا  یلع  نب  دمحا  ابنا  يزارلا  میهاربا  نب  یلع  هنم 
نمحرلا دبع  تلأسف  ماّقرلا  لاق  ملظ  امف  هابا  هبـشا  نم  لاقف  صیرحل  ینبا  نمحرلا  دـبع  ّنا  هل  تلقف  کنم  ثیدـحلا  یلع  صرحا  تیأر  ام 

لخدـی هیلع و  أرقا  ءالخلا و  لخدـی  هیلع و  أرقا  یـشمی و  هیلع و  أرقا  لکای و  ناک  اّمبر  لاقف  هیبال  هتـالاؤس  هل و  عامّـسلا  ةرثک  قاـفتا  نع 
متاح یبأ  نم  ثیدحلل  ظفحا  ییحی  نب  دمحم  قاحـسا و  دعب  تیار  ام  ّيروباسینلا  ۀملـس  نب  دمحا  لاق  هیلع  أرقا  ءیـش و  بلط  یف  تیبلا 

مساقلا تعمس  يدع  نبا  لاق  هیناعمب  ملعا  يزارلا و ال 
119 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مـساقلا لاق  يزارلا  ۀعرز  وبا  دهازلا و  دّمحم  نب  تباث  لبنح و  نب  دمحا  مدآ و  ۀعبرا  تیأر  نم  عروا  لوقی  متاح  ابا  تعمـس  ناوفـص  نب 
لاق متاح  وبا  ۀعرز و  وبا  ةرعرع و  نب  میهاربا  ریرـضلا و  لاهنملا  نب  دّمحم  ۀعبرا  تیار  نم  ظفحا  لوقا  انا  لاقف  دازرخ  نب  نامثعل  هترکذف 
لاق نیملسملل و  حالـص  امهؤاقب  لاق  امهل و  اعد  ناسارخ و  اماما  متاح  وبا  ۀعرز و  وبا  لوقی  یلعالا  دبع  نب  سنوی  تعمـس  متاح  یبأ  نبا 
نم لبنا  قرـشملاب  ام  لاقف  یمرادلا  رفعج  ابا  ةراو و  نبا  ۀـعرز و  ابا  هل  ترکذ  رعاشلا و  نب  جاجح  تعمـس  مرکم  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم 

نیدیلا وذ  دئاوزلا و  وذ  نشوجلا و  وذ  عباصالا و  وذ  تلق  ءاوذالا  نم  ظفحت  ءیـش  ّيأ  راّمع  نب  ماشه  یل  لاق  یبأ  تعمـس  متاح  یبأ  نبا 
وبا ناک  شارخ  نب  نمحرلا  دبع  ظفاحلا  لاق  ۀثالث  تنا  تدز  ۀثالث و  نحن  انظفح  لاق  کحـضف و  ۀّتـس  هل  تددع  یبالکلا و  ۀیحللا  وذ  و 
لاق يراخبلا و  خویـش  یف  یئاکلاللا  هرکذ  انقتم و  اظفاح  اماما  متاح  وبا  ناک  یئاکلاّللا  هَّللا  ۀـبه  لاـق  ۀـفرعملا و  ۀـنامالا و  لـها  نم  متاـح 
اهللع ثیداحا و  رکذی  لعجف  هتفرعم  ثیدحلا و  زییمت  اموی  ۀعرز  یبأ  نیب  ینیب و  يرج  لوقی  یبأ  تعمـس  متاح  یبأ  نبا  لاق  ۀقث  یئاسّنلا 

نم اذـه  تعفر  اذإ  اذـه  ّزعا  ام  اذـه  مهفی  نم  ّلق  متاح  ابا  ای  یل  لاقف  خویـشلا  اطخ  اهللع و  اطخ  ثیداـحا و  اـطخ  رکذا  تنک  کلذـک  و 
یبأ لاق  ینیفـشی  نم  دجا  کعم ال  یقتلا  نا  يراق  ثیدح  یف  ینجلاختی  وا  ءیـش  یف  کشا  امبر  اذه و  نسحی  نم  لقا  امف  نینثا  دحاو و 

دمحا نب  حلاص  يرما  ناک  کلذک  و 
120 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امف تلق  معن  لاق  تنا  عفرتف  تلق ال  تونقلا  یف  کیدی  عفرت  ۀعرز  وبا  یل  لاق  لوقی  متاح  ابا  تعمـس  حـلاص  یبأ  نب  مساقلا  انابنا  ظفاحلا 
تلق ساّبع  نبا  ثیدـح  لاق  ۀـعیهل  نبا  هاور  لاق  هریره  یبأ  ثیدـحف  تلق  میلـس  یبأ  نبا  ثیل  هاور  لاق  دوعـسم  نبا  ثیدـح  لاق  کتّجح 
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تلق هکرت  یف  کتّجح  امف  لاق  فوع  هاور 
ءاقستسالا یف  ّالا  ایندلا  نم  ءیش  یف  هیدی  عفری  ناک ال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  کلام  نب  سنا  ثیدح 

لها نم  يأّرلا  باحـصا  ۀـّلج  لها  نم  لجر  ینءاج  لوقی  یبأ  تعمـس  هل  لیدـعتلا  حرجلا و  باتک  لّوا  یف  متاح  یبأ  نبا  لاق  تکـسف و 
رکنم و اذه  لطاب و  اذه  ثیدـح و  یف  ثیدـح  هبحاصل  لخد  دـق  اطخ  ثیدـح  اذـه  هضعب  یف  تلقف  ّیلع  هضرعف  رتفد  هعم  مهنم و  مهفلا 

ّیناب وا  تطلغ  ّیناب  باتکلا  اذـه  يوار  كربخا  بذـک  كاذ  لطاب و  كاذ  ءاـطخ و  كاذ  نا  تملع  نیا  نم  لاـقف  حاحـص  کـلذ  رئاـس 
ءاعدا اذه  ام  تلق  بیغلا  یعدت  لاقف  لطاب  اذه  ّنا  ءاطخ و  اذه  ّنا  ملعا  ّینا  ریغ  هیوار  نم  اذه  يردا  ام  تلق ال  اذـک  ثیدـح  یف  تبذـک 

ۀعرز وبا  لوقی  لاق و  فزاجن  مل  ّانا  تملع  انقفتا  ناف  نسحا  ام  لـثم  نسحی  نم  تلق  اـمع  لـس  تلق  تلق  اـم  یلع  لیلدـلا  اـمف  لاـق  بیغ 
تلق لطاب  وه  ۀعرز  وبا  لاق  بذـک  ّهنا  تلق  ام  لاقف  ثیداحالا  کلت  یف  یظافلا  ذـغاک  یف  بتکف  لاق  بجع  اذـه  لاق  معن  تلق  کلوقک 

ناقفتت اذه  بجعا  ام  لاق  مث  حیحص  وه  لاق  حیحـص  ّهنا  تلق  ام  تلق و  امک  رکنم  وه  لاق  رکنم  ّهنا  تلق  ام  لاق و  دحاو  لطابلا  بذکلا و 
فزاجن مل  انا  تملع  کلذ  دنعف  تلق  امکنیب  امیف  ةاطاوم  ریغ  نم 

121 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يذلا كربخا  لیق  نا  جرهب و  اذه  لوقیف  دقانلا  یلا  لمحی  اجرهب  ارانید  نا  هلوقن  ام  ۀّحـص  یلع  لیلدلا  هانیتوا و  دق  ۀفرعم  ملعب و  انلق  ّانا  و 

ّصف توقای و  ّصف  يرهوج  یلا  لمح  اذإ  کلذک  کلذ و  ۀـفرعم  انقزر  نحن  کلذـک  هتقزر و  املع  لاق  تلق  نیا  نمف  لیق  لاق ال  هجرهب 
ملعنف رکنم  اذـه  بذـک و  اذـه  ّناب  انملع  فیک  ربخن  نا  هل  ّأیهتی  اـملع ال  اـنقزر  نحن  کلذـک  کلذـک و  لوقی  اذ و  نم  اذ  فرعی  جاـجز 

لاق و هتلادـع  حـصت  مل  نم  ّدرنف  هراکنا  همقـس و  فرعن  ةوبنلا و  مالک  نوکی  نا  حلـصی  امالک  نوکی  نا  هیلقاـن و  ۀـلادعب  ثیدـحلا  ۀّـحص 
ۀعرز وبا  قلخ  ّمث  ناک  هب و  قّدصتی  مهرد  ّیلع  هلف  احیحص  اثیدح  ّیلع  برغا  نم  یـسلایطلا  دیلولا  یبأ  باب  یلع  تلق  لوقی  ینا  تعمس 

اثیدح و ّیلع  برغی  نا  دحال  اّیهتی  ملف  همـسا  بهذاف و  نالف  دـنع  وه  نولوقیف  هب  عمـسا  مل  ام  ّیلع  یقلی  نا  يدارم  ناک  اّمنا  هنود و  نمف 
یقبف دالبلا  یف  اوبّقنف  یلاعت  هلوق  یف  نوظفحت  ام  اموی  لاقف  هظفحب  ریـسفتلاب و  علو  دق  یطافـسالا  دیزی  نب  دّـمحم  ناک  لوقی  یبأ  تعمس 

یف اوبرض  لاق  سابع  نبا  نع  ۀحلط  یبأ  نب  یلع  نع  حلاص  نب  ۀیواعم  نع  حلاص  وبا  ابنا  تلقف  ضعب  یلا  مهضعب  رظنی  ثیدحلا  باحـصا 
ۀثلث الا  اهنم  فرعی  ملف  يرهزلا  ثیدح  نم  اثیدح  رـشع  ۀثلث  هیلع  تیقلاف  ّيرلا  ّيروباسینلا  ییحی  نب  دّمحم  مدق  لوقی  یبأ  تعمـس  دالبلا 

ام تیـصحا  نینـس  عبـس  تمقا  ثیدحلا  بلط  یف  تجرخ  ۀنـس  لّوا  لوقی  یبأ  تعمـس  اهفرعی  مل  هدـنع و  نکی  مل  کلذ  رئاس  ثیداحا و 
نم تجرخ  کلذ و  دعب  ددعلا  تکرت  مث  لاق  ةّداجب  اریـس  رهـشا  ۀعبرا  وحن  کلذ  ۀفاسم  تلق  خسرف  فلا  یلع  ةدایز  یمدـق  یلع  تیـشم 

نیرحبلا
122 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّلک قارعلا  یلا  تبکر  مث  ۀّقرلا  یلا  مث  صمح  یلا  تعجر  مث  سوسرط  هیکاطنا و  مث  قشمد  یلا  مث  ایـشام  ۀلمرلا  یلا  مث  ایـشام  رـصم  یلا 
ۀفوکلاب انا  يرقملا و  یعن  اناج  ةرشع و  ثلث  ۀنس  ناضمر  ۀفوکلا  تلخدف  ّيرلا  نم  تجرخ  ۀنس و  نیرشع  نبا  انا  لّوالا و  يرفـس  یف  اذه 

اهیف جح  نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  یف  ۀّجح  عبار  تججح  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  ّيرلا  یلا  تعجر  مث  نیعبرا  نیتنثا و  ۀنس  ایناث  تلحر  مث 
ینولأسی اوناک  ۀـیربط و  لها  ثیدـح  یف  میحد  ینملک  هبختنا و  اءزج  یفـصم  نب  دّـمحم  نع  تبتک  لوقی  یبأ  تعمـس  هنبا  نمحّرلا  دـبع 

مدقی نم  ّلقف  قیرطلا  ةّداج  نع  ۀیئان  ةدلب  هذه  ّنا  لاقف  میحد  ینمّلکف  اهب  انا  ثدحا  یـضاقلا  میحد  لثم  اهیف  نوکی  ةدلب  تلقف  ثیدحتلا 
تلعجف یتقفن  تعطقناف  ۀنس  میقا  نا  یسفن  یف  ناک  ةرصبلاب و  رهشا  ۀینامث  ةرشع  عبرا  ۀنس  یف  تیقب  لوقی  یبأ  تعمس  مهتـشدحف  مهیلع 

یلا تعجر  یقیفر و  فرصناف  ءاسملا  یلا  عمـسا  ۀخیـشملا و  یلا  یل  قیدص  عم  فوطا  تیـضم  ۀقفن و  الب  تیقب  تذفن و  یتح  یبایث  عیبا 
نم ناک  املف  اعئاج  تفرـصنا  دیدش و  عوج  یلع  هعم  فوطا  تلعجف  یقیفر  ّیلع  ادـغف  تحبـصا  مث  عوجلا  نم  ءاملا  برـشا  تلعجف  یتیب 
ائیـش امهیف  تمعط  ام  ناموی  یـضم  کمتکا  تلق ال  کفّعـض  ام  لاق  یننکمی  فیعـض ال  انا  تلق  خیاشملا  یلا  انب  رـس  لاقف  ّیلع  ادغ  دغلا 
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یبأ تعمـس  رانید و  فصن  هنم  تذخا  ةرـصبلا و  نم  انجرخف  ارکلا  یف  رخآلا  فصنلا  کل  لعجن  کل و  هفـصنف  رانید  یعم  یقب  دق  لاقف 
تناکف رحبلا  انبکر  راحبلا و  یلا  انرص  يرفعجلا و  دواد  دنع  نم  ۀنیدملا  نم  انجرخ  لوقی 

123 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم انعم  یقب  ام  ینف  یتح  امایا  یشمن  ربلا  یلا  انجرخ  انعم و  ناک  ام  ینف  انرودص و  تقاض  رهـشا و  ۀثلث  رحبلا  یف  انیقبف  انهوجو  یف  حیّرلا 

انحبصا املف  انسفناب  یقلن  اّنک  انیّلـص و  ءاسملا  ناک  اّملف  ثلاثلا  مویلا  هلثمک و  یناثلا  مویلا  برـشن و  مل  لکان و  مل  اموی  انیـشف  ءاملا  داّزلا و 
انئجف هیلع  اّیـشغم  خیـشلا  طقـسف  يزورملا  ریهز  وبا  يروباسین و  خیـش  سفنا  ۀـثالث  اّنک  انتقاط و  ردـق  یلع  یـشمن  اـنلعج  ثلاـثلا  مویلا  یف 

مهتنیفس اوبرق  اموق  دعب  نم  رصبف  یشمی  یبحاص  یضم  ّیلع و  ایشغم  تطقس  تفعضف و  خسرف  ردق  انیشم  هانکرتف و  لقعی  وه ال  هکرحن و 
نیقیفر اوقحلا  مهل  لاقف  هدیب  اوذـخا  هوقـسف و  ةوادا  یف  ءام  مهعم  هوءاجف و  مهیلإ  هبوبث  حّول  مهنیاع  املف  یـسوم  رئب  یلع  اولزن  ربلا و  نم 

مث یسفن  یلا  تعجر  تبرشف و  الیلق  ۀبرشم  ءاملا  نم  ّبصف  ینقسا  تلقف  ینیع  تحتفف  یهجو  یلع  ءاملا  ّبصی  لجرب  الا  ترعش  امف  یل 
اوتا مهتنیفس  دنع  تغلب  یتح  یلجر  ّرجا  یشما و  انا  يدیب و  ذخا  هیلإ و  ۀعامج  بهذف  یقلم  خیـش  يار  تلقف و  يدیب  ذخا  الیلق و  یناقس 

کعکلا و نم  انودّوز  مهیلإ و  یلا و  ۀنار  اهل  لاقی  ۀنیدم  یلا  اباتک  انل  اوبتک  مث  انسفنا  انیلإ  تعجر  یتح  اماّیا  انیقبف  انیلإ  اونـسحا  خیـشلاب و 
لثم ةافحلس  یلا  انعفد  یتح  رحبلا  ّطش  یلع  اعایج  یـشمن  انلعجف  توقلا  ءاملا و  نم  انعم  ناک  ام  دفن  یتح  یـشمن  لزن  ملف  ءاملا  قیوسلا و 

ۀنیدم یلا  انلصو  مث  عوجلا  اّنع  نکس  یتح  هانیـسحف  ضیبلا  ةرفـص  لثم  اهیف  اذاف  قلفناف  اهرهظ  یلع  انبرـضف  ریبک  رجح  یلا  اندمعف  سرتلا 
مدقی ناکف  هراد  یف  انلزناف  اهلماع  یلا  باتکلا  انلصوا  ۀنار و 

124 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عمـسف يوشملا  محللاب  وعدـت  الا  انم  دـحاو  لاقف  امایا  زبخلا  عم  همدـقیف  كرابملا  نیطقیلا  مهل  تاـه  همداـخل  لوقی  عرقلا و  موی  لـک  اـنل 

تبتک لوقی  یبأ  تعمس  هرصم و  یلا  اندّوز  مث  مّحللاب  کلذ  دعب  اناتا  ۀّیوره و  تناک  یتدج  ّناف  ۀیـسرافلاب  نسحا  انا  لاقف  رادلا  بحاص 
یبأ نع  ساّنلا  دیفا  تنک  اجاح و  انیلع  مدق  اّمل  رشع  ۀنس  يورهلا  ریهز  نب  باتع  نع  تبتک  ۀنس و  ةرشع  عبرا  نبا  انا  عست و  ۀنس  ثیدحلا 

أرقی و وه  مراع و  دنع  تبتک  لوقی  یبأ  تعمس  يّرلاب و  انا  نوعجری و  هنم و  نوعمسیف  هیلإ  سانأ  جرخیف  ّيرلاب  انا  يرقملا و  نمحرلا  دبع 
دّمحم انث  رذنملا  نب  دّمحم  ینربخا  نابح  نبا  ةرم  مک  یصحا  ام ال  دادغب  یلا  ۀفوکلا  نم  ترس  أرقی و  وه  قوزرم و  نب  ورمع  دنع  تبتک 

لاق میعن و  وبا  هیلإ  رظنف  لاق  جـیرج  نبا  انا  لاق  میعن  وبا  انا  لوقی  سلجملا  ۀـیحان  یف  لـجر  اـسلاج و  اـموی  میعن  وبا  ناـک  لاـق  سیردا  نب 
نب دیزی  نع  باهن  نب  لمؤم  انث  سیردا  نب  دمحم  انا  رذنملا  نب  دّمحم  ینربخا  نابح  نبا  ائیـش  جیرج  نبا  نم  تعمـس  ام  لاجّدـلا  بذـک 

کلت نم  ءیش  كدنع  له  هل  انلقف  هانیتاف  سنا  نع  اباتک  جرخا  هنا  لیق  مث  افرحا  کلام  نب  سنا  نع  يوری  لجر  طساوب  ناک  لاق  نوراه 
انلقف سنا  ابنا  لوقی  لعجف  هَّللا  دـبع  نب  کیرـش  ثیداحا  یه  اذاف  انرظنف  هجرخاف  هجرخا  انلقف  سنا  نع  باتک  يدـنع  معن  لاقف  فرحـالا 

دبع لاق  هنع  انمق  هنم و  اهانعمس  یتلا  فرحالا  کلت  انیلع  ّدتـشاف  لاق  کیرـش  نع  کلام  نب  سنا  انا  متقدص  لاقف  کیرـش  ثیداحا  هذه 
الجر انه  نا  انل  یکحی  ناک  لاق  ۀعرز  وبا  یبأ و  انثدح  هل  ۀیمهجلا  یلع  ّدرلا  باتک  یف  متاح  یبأ  نب  نمحرلا 

125 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق هنا  هنع  كاحضلا  نب  ورمع  نب  نامثع  ینثّدحف  نیتئام  نیثلث و  ۀنس  میقم  انا  لجر و  ةرصبلاب  ناک  لاق  ۀعرز  وبا  ینثّدحف  اذه  هتّصق  نم 

نمحرلا هللا  مسب  لق  هل  لاقی  ناک  یتح  نآرقلا  یـسنف  نآرقلا  أرق  ناک  نآرقلا و  نم  يردـص  یف  ام  هَّللا  اـحمف  اـقولخم  نآرقلا  نکی  مل  نا 
یف تدـجو  یئاکلاللا  مساقلا  وبا  ظفاحلا  لاق  هرا و  ملف  هارا  نا  یب  اودـهجف  ۀـعرز  وبا  لاق  هب  مّلکتی  ـال  فورعم و  فورعم  لوقیف  میحرلا 

هباحـصا و مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عابتا  انرایتخا  انبهذـم و  لوقی  هنم  عمـس  اّمم  یلظنحلا  سیردا  نب  دّـمحم  متاح  یبأ  باتک 
یلع ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  دقتعن  ۀّنسلا و  باتکلا و  موزل  دیبع و  یبأ  قاحسا و  دمحا و  یعفاشلا و  لثم  رثالا  لها  بهاذمب  کسمتلا  نیعباتلا و 

ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  هشرع 
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ءایشا رکذ  ۀباحـصلا و  عیمج  یلع  مّحرتن  ۀعافـشلاب و  ربقلا و  یف  ۀلئـسملاب  ضوحلاب و  ربقلا و  باذعب  نمؤن  صقنی و  دیزی و  نامیالا  نا  و 
ام يرت  یتح  فقوتف  هب  جتحی  هیف ال  لاق  وا  الجر  نّیل  اذإ  ثیدحلا و  حیحص  الجر  الا  قثوی  هناف ال  هلوقب  کّسمتف  الجر  متاح  وبا  ّقثو  اذإ 

سیل ۀّجحب  سیل  حاحـصلا  لاجر  نم  ۀفئاط  یف  لاق  دق  لاجّرلا  یف  ّتنعتم  هناف  متاح  یبأ  حیرجت  یلع  نبت  الف  دحا  هقثو  ناف  هیف  هریغ  لاق 
یلا ۀئامثالث  نیسمخ و  يدحا و  ۀنس  دعب  یلا  شاع  يزارلا  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  وه  هنع  ثدح  نم  رخآ  کلذ و  وحن  وا  ّيوقب 

ۀنس نینامث  اثلث و  شاع  لیق  نیتئام و  نیعبس و  عبس و  ۀنس  نابعش  یف  متاح  وبا  ظفاحلا  تام  یبهّذلا  لاق  نا 
126 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلام ال ینیع  انیعزجت و  کلام ال  یـسفنا  اهلّوا  متاـح  یبأ  نبا  هنع  اـهاور  متاـح  یبأ  یف  ۀـلیوط  ۀـیثرم  رعاـشلا  يداـیالا  دـمحم  یبـال  و 
ةرکذت رد  یبهذ  زین  انیملاعلا و  ملعا  متاح  یبأ  یضترملا  ربخ  یعمست  ملا  انیدم  اقحم  نابعش  رهش  یف  مولعلا  فوسکب  یعمست  ملا  انیعمدت 

ۀئام نیعـست و  سمخ و  ۀنـس  دلو  مالعالا  دحا  یلظنحلا  رذنملا  نب  سیردا  نب  دّمحم  ریبکلا  ظفاحلا  مامالا  يزارلا  متاح  وبا  هتفگ  ظاّفحلا 
ابا یعمصالا و  يراصنالا و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  یسوم و  نب  هَّللا  دیبع  عمـسف  درمأ  وه  لحر و  تلق  نیتئام  عست و  ۀنـس  ثیدحلا  تبتک  لاق 

تیشم ام  تیصحا  نینس  عبـس  تمقا  تلحر  ام  لوا  لاقف  انامز  ۀلحّرلا  یف  یقب  مهاوس و  امم  رهـسم و  ابا  ناّفع و  ۀفیلخ و  نب  ةذوه  میعن و 
یلو سوسرط  یلا  مث  ایـشام  ۀـلمّرلا  یلا  مث  ایـشام  رـصم  یلا  نیرحبلا  نم  تجرخ  ددـعلا و  تکرت  مث  خـسرف  فلا  یلع  ةدایز  یمدـق  یلع 

ثیداحا یفصم  نب  دمحم  ینم  عمس  افلا و  رشع  ۀعبرا  وحن  یلیفنلا  نع  تبتک  لاق و  نیرهـشب  هتوم  لبق  هَّللا  دیبع  قحل  تلق  ۀنـس  نورـشع 
نب یلع  نسحلا  وبا  ینئارفـسالا و  ۀـناوع  وبا  یئاسّنلا و  دواد و  وبا  یئاـطلا و  نوع  نب  دـمحم  یلعـالا و  دـبع  نب  سنوی  هنع  ثدـح  تلق و 
ریثک قلخ  یفـسنلا و  فلخ  نب  نموملا  دبع  باّلحلا و  نادمح  نب  نمحّرلا  دبع  میکح و  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رمع و  وبا  ناطقلا و  میهاربا 

ییحی نب  دّـمحم  دـعب  تیار  ام  ظفاحلا  ۀملـس  نب  دّـمحم  لاق  متاح و  یبأ  نم  ظفحا  تیار  ام  یـضاقلا  يراصنالا  قاحـسا  نب  یـسوم  لاق 
دیلولا یبأ  باب  یلع  تلق  لوقی  یبأ  تعمـس  متاح  یبأ  نبا  لاق  ۀـقث و  ّیئاسّنلا  لاـق  متاـح و  یبأ  نم  هیناـعمل  ملعا  ـال  ثیدـحلل و  ظـفحا 

احیحص اثیدح  ّیلع  برغا  نم  یسلایطلا 
127 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّیهتی ملف  هعمـساف  ۀـیاور  یلا  هب  بهذ  هب ال  عمـسا  مل  ام  یلع  یقلی  نا  يدارم  ناـک  اـمنا  هنود و  نمف  ۀـعرز  وبا  قلخ  ّمث  ناـک  مهرد و  هلف 
وبا قرـشملا  ظفاح  یفوت  اهیف  هتفگ  نیتئام  نیعبـس و  عبـس و  هنـس 277  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبـهذ  زین  خـلا و  یلع  برغی  نا  دـحال 

دّمحم عمس  ملعلا  ۀیعوا  نم  ۀلحرلا  عساو  ظفحلا  عراب  ناک  نیعستلا و  رشع  یف  وه  نابعـش و  یف  يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دّمحم  متاح 
مالسالا لود  رد  یبهذ  زین  يزارلا و  ۀعرز  یبأ  يراخبلا و  رامضم  یف  ایراج  ناک  نوصحی و  اقلخ ال  رهـسم و  ابا  يراصنالا و  هَّللا  دبع  نب 

رشع یف  وه  نابعش و  یف  يزاّرلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  هنامز  ظفاح  تام  نیتئام  نیعبس و  عبس و  يأ  عبـس  ۀنـس  یف  هتفگ و 
يزارلا متاح  یبأ  رذـنملا  نب  سیردا  نب  دّـمحم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  زین  يراخبلا و  ۀـعرز و  یبأ  رامـضم  یف  اـیراج  ناـک  نیعـستلا و 

تیأر ام  يراصنالا  قاحـسا  نب  یـسوم  لاق  قلخ  یلماحملا و  هدـلو و  سد و  هنع  قئالخ و  يراـصنالا و  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  نع  ظـفاحلا 
هنس نابعش  یف  تام  متاح  یبأ  نم  هیناعمب  ملعا  ثیدحلل و ال  ظفحا  یلهذلا  هیوهار و  نبا  دعب  تیأر  ام  ۀملـس  نب  دمحا  لاق  هنم و  ظفحا 
وبا یلظنحلا  ینافطغلا  نارهم  نب  دواد  نب  رذـنملا  نب  سیردا  نب  دـمحم  هتفگ  هیعفاش  تاـقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باـهولا  دـبع  277 و 
دبع نب  دمحم  ۀفوکلاب و  امهتقبط  میعن و  ابا  یسوم و  نب  هَّللا  دیبع  عمس  ۀئام  نیعست و  سمخ و  ۀنس  دلو  مالعالا  ۀمئالا  دحا  يزارلا  متاح 

رهسم ابا  دادغبب و  امهتقبط  ۀفیلخ و  نب  ةذوه  نافع و  ةرصبلاب و  امهتقبط  یعمصالا و  يراصنالا و  هَّللا 
128 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رـصمب هتقبط  میرم و  یبأ  نب  دیعـس  صمحب و  امهتقبط  ّیظاحولا و  ییحی  نامیلا و  ابا  قشمدب و  امهتقبط  نامثع و  نب  دمحم  رهامجلا  ابا  و 
نینـس عبـس  تمقا  ثیدـحلا  بلط  یف  تجرخ  ۀنـس  لّوا  لوقی  یبأ  تعمـس  هنبا  لاـق  اـنامز  ۀـلحّرلا  یف  ددرت  روغثلا و  یحاونلاـب و  اـقلخ  و 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 75 

http://www.ghadirestan.com


ۀلمرلا یلا  مث  ایشام  رـصم  یلا  نیرحبلا  نم  تجرخ  کلذ و  ددعب  ددعلا  تکرت  مث  خسرف  فلا  یلع  ةدایز  یمدق  یلع  تیـشم  ام  تیـصحا 
نیرـشع نبا  انا  اذه و  ّلک  قارعلا  یلا  تبکر  مث  ۀّقرلا  یلا  اهنم  مث  صمح  یلا  تعجر  مث  سوسرط  یلا  مث  ۀـیکاطنا  یلا  مث  قشمد  یلا  مث 

وبا هنارقا  نم  يدارملا و  نامیلـس  نب  عیبرلا  يزورملا و  نامیلـس  نب  ةدبع  یلعالا و  دبع  نب  سنوی  رافـصلا و  هخویـش  نم  هنع  ثدـح  ۀـنس 
هنع يور  کلذ و  تبثی  مل  هنع و  ایور  ۀجام  نبا  يراخبلا و  ّنا  لیق  ّیئاسّنلا و  دواد و  وبا  ننّسلا  باحـصا  نم  یقـشمّدلا و  يزارلا و  ۀعرز 
قلخ ۀجام و  نبا  بحاص  ناطقلا  میهاربا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  یلماحملا و  یـضاقلا  ۀناوع و  وبا  دعاص و  نبا  ایندـلا و  یبأ  نب  رکب  وبا  اضیا 
دعب تیأر  ام  ظفاحلا  ۀملس  نب  دمحا  لاق  کلذ و  نم  ظفحا  تیأر  ام  یضاقلا  قاحسا  نب  یسوم  لاق  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لاق  ریثک 

یلعالا دبع  نب  سنوی  تعمس  متاح  یبأ  نبا  لاق  هیناعمب و  ملعا  متاح و ال  یبأ  نم  ثیدحلل  ظفحا  ییحی  نب  دمحم  هیوهار و  نب  قاحـسا 
دیلولا یبأ  باب  یلع  تلق  لوقی  یبأ  تعمـس  متاح  یبأ  نبا  لاق  نیملـسملل و  حالـص  امهؤاقب  ناـسارخ  اـماما  متاـح  وبا  ۀـعرز و  وبا  لوقی 

هب عمـسا  مل  ام  ّیلع  یقلی  نا  يدارم  ناک  اّمنا  هنود و  نمف  ۀـعرز  وبا  قلخ  ّمث  ناک  مهرد و  هلف  احیحـص  اثیدـح  ّیلع  برغا  نم  یـسلایطلا 
بهذاف نالف  دنع  وه  نولوقیف 

129 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام اموی  لاقف  هظفحب  ریسفتلاب و  علو  دق  یطافسالا  دیزی  نب  دّمحم  ناک  لوقی  یبأ  تعمس  اثیدح و  یلع  برغی  نا  دحال  اّیهتی  ملف  هعمـسا  و 

ِدالِْبلا ِیف  اُوبَّقَنَف  یلاعت  هلوق  یف  نوظفحت 
مدق لوقی  یبأ  تعمـس  دالبلا و  یف  اوبرـض  لاق  ساّبع  نبا  نع  ۀحلط  یبأ  نب  یلع  نع  حلاص  نب  ۀـیواعم  نع  حـلاص  وبا  انث  تلقف  اوتکـسف 

یبهذلا انخیـش  لاق  ثیداحا  ۀثلث  الا  اهنم  فرعی  ملف  يرهزلا  ثیدح  نم  اثیدح  رـشع  ۀـثلث  هیلع  تیقلاف  ّيرلا  ّيروباسینلا  ییحی  نب  دـمحم 
هل لاقی  ناک  یتح  هعبتت  هفّنـص و  هعمج و  دق  يرهزلا  ثیدح  ۀفرعم  یف  یهتنملا  هیلإ  ناک  ادّـمحم  نال  يرهزلا  ثیدـح  نم  هیلع  یقلا  امنا 
ملا انیعمدـت  کلام ال  ینیع  انیعزجت و  کلام ال  یـسفنا  ةدیـصق  نم  متاح  ابا  یثری  يدایالا  دـمحم  وبا  لاق  یکبـسلا و  لاق  نا  یلا  يرهزلا 

نابعش یف  يزارلا  متاح  وبا  یفوت  انیملاعلا  ملعا  متاح  یبأ  یضترملا  ربخ  یعمست  ملا  انیدم  اقحم  نابعـش  رهـش  یف  مولعلا  فوسأب  یعمـست 
نیعبس و عبس و  ۀنس  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ینمی  دعسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ۀنس  نونامث  ناتنثا و  هل  نیتئام و  نیعبس و  عبـس و  ۀنس 

ملعلا ۀیعوا  نم  ۀلحرلا  عساو  ظفحلا  عراب  ناک  نابعش و  یف  يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  قرـشملا  ظفاح  یفوت  اهیف  نیتئام 
وبا یلظنحلا  رذنملا  نب  سیردا  نب  دّمحم  هتفگ  بیذهتلا  بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  يزارلا و  ۀعرز  یبأ  يراخبلا و  رامضم  یف  ایراج 

تاقبط رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  تام  رـشع  ۀـیداحلا  نم  ظافحلا  دـحا  يزارلا  متاـح 
رذنملا نب  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  هتفگ  ظاّفحلا 

130 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یئاسّنلا و دواد و  وبا  هنع  قلخ و  ۀبیتق و  ۀمثیخ و  یبأ  سایا و  یبأ  نب  مدآ  دمحا و  نع  يور  ظاّفحلا  ۀّمئالا  دحا  يزارلا  یلظنحلا  دواد  نب 

سنوی نبا  لاق  هریغ و  یئاسّنلا و  هّقثو  لضفلاب  اروکذم  ملعلاب  اروهـشم  تابثالا  ظافحلا  ۀّمئألا  دحا  ناک  بیطخلا  لاق  نورخآ  ۀجام و  نبا 
نیتئام نیعبس و  عبس و  ۀنس  لیق  سمخ و  ۀنس  يّرلاب  تام  هنع  بتک  اهب و  بتک  امیدق و  رصم  مدق 

نیهاش نبا  - 4

نیهاش نباب  فورعملا  ینیهاشلا  نامثع  نب  دـمحا  نب  رمع  صفح  وبا  هک  تسنآ  هیبشت  ثیدـح  راکنا  یفن و  لاـطبا  هوجو  زا  مراـهچ  هجو 
وا فیناصت  رئاس  فینـصت  لثم  نا  فینـصت  تسوا و  هدـیفم  هحودـمم  فیناصت  هلمج  زا  هک  ۀنـسلا  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  نآ 

هتفگ بیرق  نع  رهظیس  امک  هدش  عقاو  ردقلا  ۀلیل  تمارک  ءارسالا و  ۀلیل  هزجعم  زا  هثوروم  تما  رکب  یطویس  هماّلع  هدافا  بسح 
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یبأ نع  یناربحلا  ینعی  دشار  یبأ  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انث  جاّجح  نب  نارمع  نب  دّمحم  انث  عیبّرلا  نب  دیمح  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  انث 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  مادأف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقاف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  لوح  اّنک  لاق  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  يدـبعلا  نوراه 

یهتنا اذه  یلا  رظنیلف  هملح  یف  میهاربا  یلا  همکح و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  مث  هیلإ  رظنلا  ملس  هیلع و 
یلع نیرباثملا  عقاعق  تنکـس  نیرباکملا و  عزاعز  تدـمه  نیرکنملا و  هوجو  نیهاش  نبا  ۀـیاورب  تهاـش  ثیح  نیملاـعلا  ّبر  هّلل  دـمحلاف 

لـضافلا اذـه  لیوست  جاورل  غاـسم  ـال  نیطفلا و  بطاـخملا  دوحج  قاـفنل  لاـجم  قبی  مل  نیبملا و  جـلبالا  قحلا  رهظ  نیجهتلا و  نیهوتلا و 
نیرسفم مظاعا  نیربتعم و  نیثدحم  تاقث  رباکا  نیطاسا و  هلجا  زا  نیهاش  نبا  نیزّرلا و 

131 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باسنا زا  وا  هریفو  دـماحم  هریزغ و  حـئادم  تسنیروهـشم و  يالمک  يالبن  نیفورعم و  ظافح  لثاما  نیرثکم و  قاذـح  مخافا  نیدـمتعم و 

نب دـمحم  زا  هفینح  یبأ  دنـسم  لاجر  ءامـسا  ریثالا و  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  لـماک  خـیرات  یناعمـسلا و  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع 
ةآرم یبهذـلا و  دـمحا  نب  دـمحم  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  يرزجلا و  دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  ءارقلا  تاـقبط  یمزراوخلا و  دومحم 

نیدلا سمش  نیرـسفملا  تاقبط  یطویـسلا و  نیدلا  لالج  لوقعلا  یهتنم  ظافحلا و  تاقبط  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  نانجلا 
یناقرزلا و یقابلا  دبع  نب  دمحم  هّیندل  بهاوم  حرـش  يرکبرایدلا و  دمحم  نب  نیـسح  سیمخ  خیرات  یکلاملا و  يدوادلا  یلع  نب  دمحم 

باب رد  تسرهاب و  رهاظ و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  هّنـسلاب  هنـسحلا  ةوسالا  یف  هّنج  ریمالا و  دـمحم  نب  دـمحم  دـیناسا  هلاـسر 
هلیمج تلیضف  نیرد  قبـس  لصخ  تزایح  رد  قباس و  نیرخاتم  نیمدقتم و  هّینـس  هذباهج  همئا و  عیمج  رب  فیلاوت  ددعت  فیناصت و  ترثک 

ار نآ  هدافا  فصوب  هک  ار  وا  فیناـصت  ترثک  نیا  موق  همئا  هکنآ  اـت  تسقئاـف  تارـضح  نیا  نیعراـب  نیرهاـم و  ّلـک  رب  هلیلج  تمرکم  و 
تثاروب ار  وا  تمارک  نیا  هک  دنربیم  نامگ  دـننادیم و  ناکم  یط  هزجعم  تمارک و  لثم  نامز  یط  تمارک  لیبق  زا  دـنزاسیم  فوصوم 

تسب تفه و  رازهب و  هتشون  تنس  تعاشا  رد  هدیفم  فیناصت  گرزب  نیا  واب  هک  يدادب  نز  هدیـسر و و  مهب  ردقلا  ۀلیل  ءارـسالا و  ۀلیل  زا 
همئا نیطاسا و  زا  ار  يرگید  دـنزاسیم و  تباث  صوصخلاب  نیهاـش  نبا  يارب  فیناـصت  رد  ترثک  ياـهتنم  ببـس  نیمهب  هدیـسر و  راـطنق 

ۀنـس 385 عئاقو  رد  لماک  خـیرات  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  دـنزاونیمن  میخف  دـجم  میظع و  فرـش  نیاـب  دوخ 
ۀّجحلا يذ  یف  ۀنسلا  هذه  یف  هتفگ  ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و 

132 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک نیتئام و  نیعـست و  عبـس و  ۀنـس  رفـص  یف  هدلوم  ظعاولا  نیهاش  نباب  فورعملا  بّویا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  رمع  صفح  وبا  یّفوت 

ظفاحلا ةروکذملا  ۀنسلا  یف  هتفگ  هروکذم  ۀنس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  ینمیلا  یعفایلا  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  ۀقث و  ثیدحلا  نم  ارثکم 
تفّنـص نیهاش  نبا  لاق  هّللاب  يدتهملا  نب  نیـسحلا  لاق  يدادغبلا  دمحا  نب  رمع  نیهاش  نب  صفح  وبا  فیناصتلا  بحاص  ظعاولا  رّـسفملا 

یبأ نبا  لاـق  ءزج و  نوسمخ  ۀـئام و  خـیراتلا  ءزج و  ۀـئامثالث  فلا و  دنـسملا  ءزج و  فلا  ریبکلا  ریـسفتلا  اـهنم  افّنـصم  نیثـلث  ۀـئامثالث و 
ءارقلا تاقبط  رد  یعفاشلا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  دـحا و  هفّنـصی  مل  ام  فّنـص  عمج و  نومام  ۀـقث  نیهاش  نبا  سراوفلا 

نع فورحلا  يور  نیتئام  نیعبس و  عبس و  ۀنس  دلو  رّسفملا  ظفاحلا  ظعاولا  يدادغبلا  صفح  وبا  نیهاش  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  هتفگ 
یلع نب  نیـسحلا  هنع  ةءارقلا  يور  رـصمب  يرهّزلا  دوعـسم  نب  دـمحا  شاّـقنلا و  رکب  یبأ  دـهاجم و  نب  رکب  یبأ  دواد و  یبأ  نـب  رکب  یبأ 

نینامث و سمخ و  ۀنس  رّحنلا  موی  نم  یناثلا  مویلا  یف  یفوت  ةدیفم و  اهریغ  ۀنسلا و  یف  فیلاوت  هل  اروهـشم  ۀقث  اریبک  اماما  ناک  يریجانطلا 
نب دمحا  نب  دمحا  نب  نامثع  نب  دـمحا  نب  رمع  هتفگ  هفینح  یبأ  دنـسم  لاجر  رد  یمزراوخلا  دومحم  نب  دـمحم  دـیؤملا  وبا  ۀـئامثالث و 

یلربلا و بدنج  ابا  عاّرزلا و  دـمحم  نب  بیعـش  عمـس  هخیرات  یف  بیطخلا  لاق  نیهاش  نباب  فورعملا  ظعاولا  صفح  وبا  بّویا  نب  دّـمحم 
نیتئام و نیعست و  عبس و  ۀنـس  تدلو  نیهاش  نبا  لاق  ریثک  قلخ  يرهوجلا و  یحیـشلا و  یقیتعلا و  هنع  يور  سلفملا  نب  دمحم  نب  دمحم 

تینک ام  لّوا 
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133 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یضاقلا یجاّسلا  نبا  تعمس  لاق  ءزج و  ۀئامسمخ  فلا و  دنسملا  ءزج و  فلا  ریسفتلا  اهدحا  افّنـصم  نیثلث  فّنـص  ۀئامثالث و  نامث و  ۀنس 

لاـق مهرد  ۀئامعبـس  ناـکف  تقولا  اذـه  یلا  ربـحلا  هب  تیرتـشا  اـم  تبـسح  اـموی  لوقی  ناـک  اریثـک و  ائیـش  نیهاـش  نبا  نم  تعمـس  لوقی 
سمخ و ۀنـس  یفوت  ءیـشب  انثدح  ام  انامز  بتکی  کلذ  دعب  نیهاش  نبا  ثکم  لاق و  مهردب  لاطرا  ۀعبرا  ربحلا  يرتشا  تنک  يدرواردـلا 
هک لوقعلا  یهتنم  هلاسر  رد  یطویس  نیدلا  لالج  هعسات  ۀئام  رد  هینـس  نید  ددجم  هعراب  لئاضف  بحاص  ریرحن  هماّلع  ۀئامثالث و  نینامث و 

ینب ءایبناک  اهءاملع  ۀـیدمحملا  ۀـمالا  هذـه  ممالا  یهتنم  هتفگ  تسدوجوم  همارکلا  راد  هَّللا  هّلحا  هماّلع  دـجام  دـلاو  بانج  هیفقو  بتک  رد 
نیذلا ۀعبرالا  ۀّمئالا  مهنع و  هَّللا  یـضر  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  مه  ۀعبرالا و  ءافلخلا  مهنم  یفک  لیئارـسا و 

نبال ظـفحلا  یهتنم  ناـیبلا  یناـعملا و  یناـجرجلا  هقفلا و  لوصا  یعفاـشلا  ضورعلا و  لـیلخلا  وحنلا و  ملع  یلع  عارتخاـک  مولعلا  اوعرتخا 
ظفح سارک و  فلا  ۀـعمج  لک  یف  يرابنالا  نبا  ظفح  اریعب و  نینامث  لـمح  اـبتک  ظـفحی  ناـک  ریـسفتلا  ملع  یف  هتیاور  یف  يربطلا  ریرج 

ةدحاو و ۀلیل  یف  نآرقلا  ظفح  میکحلا  انیـس  نبا  ةرظن و  وا  ةرم  نم  ظفحی  یعفاشلا  ناک  وحنلل و  اداهـشتسا  رعـشلا  نم  تیب  فلا  ۀـئامثالث 
یهتنم و ثیدح  فلا  ۀئام  يأ  هرشع  ظفح  يراخبلا  لبنح و  نب  دمحا  ظوفحم  ضعب  نم  لکلا  ثیدح و  فلا  فلا  ظفحی  ناک  ۀعرز  وبأ 

نب دـمحا  نب  رمع  صفح  وبا  ظـفاحلا  هتفگ  سیمخ  خـیرات  رد  ۀـئامثالث  نیناـمث و  سمخ و  هنـس 385  رد  يرکبرایدلا  دمحم  نب  نیـسح 
ریسفتلا هبتک  نم  فیلاتلا و  بحاص  رّسفملا  ظفاحلا  يدادغبلا  نیهاش 

134 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ و هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  ءزج و  ۀئامثالث  فلا و  دنسملا  ءزج و  فلا 

اهتوم دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هب  تنمآ  ۀنمآ  ّنا  يور  دق 
ارورسم و عجر  مث  لج  ّزع و  هَّللا  ءاش  ام  هب  ماقاف  انیزح  ابیئک  نوجحلا  لزن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا  ۀشئاع  نع  هدنـسب  يربطلا  يورف 

هل خوسنملا  خسانلا و  باتک  یف  نیهاش  نب  صفح  وبا  هاور  اهّدر و  مث  یب  تنمآف  یما  یل  ییحاف  ّیبر  تلاس  لاق 
ظفاحلا نیهاش  نب  صفح  وبا  هوحنب  اذه  هشئاع  ثیدح  يأ  هاور  هتفگ و  هیندل  بهاوم  حرش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  و 
دنسملا ءزج و  فلا  ریبکلا  ریسفتلا  اهنم  افّنصم  نیثلث  ۀئامثالث و  ۀنـس  نوماملا  ۀقثلا  يدادغبلا  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  دیفملا  مامالا  ریبکلا 

ثیدح هلبق  دروا  نأ  دعب  هل  خوسنملا  خسانلا و  باتک  یف  ۀئامثالث  نینامث و  سمخ و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  یف  تام  ءزج  ۀئامثالث  ءزج و  فلا 
ثیدحلا اذه  هدعب  يور  اخوسنم و  هلعج  رافغتسالا و  نع  یهنلا  ةدایزلا و 

يرهزلا ییحی  نب  دمحم  ۀّیزغ  وبا  انثّدح  ۀکمب  یمرـضحلا  ییحی  نب  دمحا  انثّدح  راصنالا  یلوم  دایز  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاقف 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نا  ۀشئاع  نع  هیبا  نع  ةورع  نب  ماشه  نع  دانّزلا  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  يرهّزلا  یـسوم  نب  باّهولا  دـبع  انثّدـح 

انیزح ابیئک  نوجحلا  یلا  تلزن  هَّللا  لوسر  اـی  تلقف  ارورـسم  عجر  مث  ّلـج  ّزع و  هَّللا  ءاـش  اـم  هب  ماـقاف  اـنیزح  اـبیئک  نوجحلا  یلا  لزن  مّلس 
اهّدر مث  یب  تنمآف  یّمأ  ییحاف  ّیبر  هَّللا  تلاس  لاق  ارورسم  تعجر  مث  هَّللا  ءاش  ام  هب  تمقاف 

هلاسر رد  ریمالا  دمحم  نب  دمحم  اهریغ و  یطویسلا و  بتک  یف  امک  نیهاش  نبا  ظفل  اذه 
135 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دـبع  یبأ  نع  یلعبلا  دومحم  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  یبأ  نع  رجح  نبا  قیرط  نمف  نیهاش  نبا  فیلآـت  اـما  هتفگ  دوخ  دـیناسا 
رمع نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  نع  يدنکلا  نمیلا  یبأ  نع  رمع  یبأ  نب  جرفلا  یبأ  نیّدلا  سمش  نع  ینیـسحلا  رفظملا  نب  میهاربا  نب  دّمحم 

یهتنم هّصن  ام  لوقعلا  یهتنم  یف  یطویـسلا  لاق  ( 385  ) ۀنـس یفوتملا  يدادـغبلا  نیهاش  نب  رمع  صفح  یبأ  هیبا  نع  نیهاش  نب  دـمحا  نب 
سمخ خیراتلا  ۀئام و  رـشع  ۀـسمخ  دنـسملا  ءزج و  فلا  ریـسفتلا  اهنم  افّنـصم  نیثلث  ۀـئامثالث و  فّنـص  نیهاش  نبال  ةرثکلا  یف  فیناصتلا 

نم ناکملاک  نامّزلا  ّیط  تامارک  نم  اذه  یطویسلا  لاق  اراطنق  نوعبس  ۀعبـس و  راطنق و  ۀئامنامث  راطنق و  فلا  فیناصتلا  دادم  تادلجم و 
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قلطملا داهتجالا  متخی  مل  لصف  هتفگ  ۀنـسلاب  ۀنـسحلا  ةوسالا  یف  ۀنجلا  باتک  رد  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ردقلا و  ۀلیل  ءارـسالا و  ۀثارو 
نبا یئاسّنلا و  یبهذلا و  یعفایلا و  يزاّرلا و  یطویسلا و  دنع  قالطالاب  داهتجالا  ۀبتر  غلب  نم  اضیا  مهدعب  دجو  لب  حر  ۀعبرالا  ۀمئالا  یلع 
دواد يربطلا و  یکبـسلا و  یقارعلا و  ۀعرز و  یبأ  بیطخلا و  يزارط و  نبا  ناکلخ و  نبا  ةداتق و  دیعـس و  نب  ۀبیتق  بعـصم و  یبأ  ناّبح و 

مامالا یعفاشلا و  دایز  نبا  هیقفلا  یبرعلا و  نبا  ینالیجلا و  خیـشلا  صاّوخلا و  یلع  ینارعـشلا و  یکلاملا و  یناـقللا  روث و  یبأ  يرهاـظلا و 
مئال ۀـمول  هَّللا  یف  فخت  مل  کبلق و  یف  امب  ترهج  ول  کنا  مهبتک و  هیلع  ّلدـت  امک  ءاملعلا  نم  مهریغ  حر و  یناکوشلا  یلع  نب  دـمحم 

عاوناب مهبهاذم  نوتبثی  نیذلا  ۀّمئألا  عابتا  نم  ءاملعلا  ءالوه  ّنا  تلقل 
136 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذإ هنا  ینارعشلا  هنع  لقن  امیف  کلام  نب  دمحم  لاق  ام  کلذ  دیؤی  مهلاثما و  ۀعبرالا و  ۀمئالاک  نودهتجم  مهّلک  تاداهتجالا  ۀسیقالا و  نم 
یهتنا و ال نیمدـقتملا  نم  دـحا  هیلع  علّطی  مل  ام  نیرخأتملا  ضعبل  هَّللا  رخّدـی  نا  عدـب  الف  ۀـّیندل  تاصاصتخا  ۀـّیهلا و  احنم  مولعلا  تناـک 
ةروصحملا و ریغلا  تافیلاتلا  هذـه  عامتجال  مویلا  اهلامک  یلا  ۀبـسنلاب  نامزلا  کلذ  یف  ۀـصقان  تناـک  ۀـلوادتملا  نونفلا  مولعلا و  نا  کـش 

اذـه یف  داهتجالا  نوکی  مدـقتملا و  ملع  نم  عسوا  رخأـتملا  ملع  نوکی  نا  ّدـب  ـالف  مهدـهع  یف  نکت  مل  یتلا  ةدودـعملا  ریغلا  تاـقیقحتلا 
ملع عیمج  هملع  ثلث  نا  ۀـّیفنحلا  نم  رباکالا  ضعب  یعّدا  یتح  ملعلا  لها  نم  ۀـعامج  هب  حّرـص  اـمک  ناـمزلا  کـلذ  یف  هنم  رـسیا  ناـمزلا 

هئاعدا یف  نا  عم  هیلإ  ۀجاح  الف  هناسلب  هاوعد  هولعف ال  دـق  داهتجالا و  وه  بولطملا  نال  کلذ  اوعّدـی  مل  امنا  حر و  ریمالا  نبا  لاق  یعفاشلا 
مهـسفنا اودعی  مل  داهتجالا و  ۀبتر  غلب  نمم  ریثک  هکرت  کلذـلف  هتّوق  ألم  ناک  ول  هنورذـی و  نیبصعتملا ال  نا  ثیح  نم  امیظع  اداسف  مویلا 

هرـشارش هیلع  ّرجی  وا  هرئاود  رهدلا  هیلع  یقلی  نا  نم  بهری  مل  نم  نکل  نیدـلقملا و  ّيزب  اّویزت  ۀـمئالا و  یلا  اوبـستنا  لب  نیدـهتجملا  نم 
یف یعفایلا  لاق  لقتـسم و  بهذم  بحاص  وه  ءامـسالا  بیذهت  یف  يوونلا  لاق  القتـسم  ادـهتجم  اماما  ناک  روث  وبا  مهنمف  هاعدا  هب و  رهج 
یلع الوا  ناک  ءاهقفلا  ءامسا  یف  ّلقتـسملا و  دهتجملا  مامالا  وه  یبهذلا  لاق  ادحا و  دّلقی  مل  ملعلا و  یف  عرب  مالعالا  دحا  هنا  نانجلا  ةآرم 

هبهذم عاش  ّلقتسملا و  داهتجالا  ۀجرد  غلب  مث  یعفاشلا  بهذم  یلا  لقتنا  مث  ۀفینح  یبأ  بهذم 
137 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلمرلا و هّدع  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دمحم  مهنم  سماخلا و  نرقلا  یلا  هعابتا  ناک  هبهذم و  یلع  الوا  يدادغبلا  دینج  ناک  هعابتا و  رثک  و 
نیدهتجملا نم  ةرهوجلا  حرـش  یف  یناّقللا  هرکذ  يرهاظلا  دواد  مهنم  هلالقتـسا و  یلع  لدی  هفاصوا  یف  هورکذ  ام  القتـسم و  ادهتجم  هریغ 

لقتسم و بهذم  بحاص  ناک  ّهنا  ناکلخ  نبا  یـضاقلا  لاق  ۀعوبتملا  بهاذملا  باحـصا  نم  يراخبلا  حرـش  یف  ینیعلا  هّدع  نیلقتـسملا و 
عورفلا و یف  نیعوبتملا  ۀمئالا  نم  هتاقبط  یف  يزاریـشلا  قاحـسا  وبا  هرکذ  یعفایلا و  خـیرات  یف  هوحن  ۀـیرهاظلاب و  نوفرعی  ریثک  عمج  هعبت 

هبتک یلا  جاتحا  لیلدـلا و  فالتخالا و  ۀـفرعم  یف  هتیاغ  ناک  ادـحا و  دـلقی  ادـهتجم ال  ۀـمالع  ناک  ّيروباسینلا  ظـفاحلا  رذـنملا  نبا  مهنم 
هَّللا دبع  مهنم  یعفاشلا و  لاوقا  یلا  لیمی  ادحا و  دلقی  ادهتجم ال  ۀـمالع  ناک  ریبکلا  ظفاحلا  دعـس  نب  نسحلا  مهنم  فلاخملا و  قفاوملا و 

ادهتجم ةودق  املع  اماما  ناک  ریسفتلا  بحاص  یبطرقلا  دلخم  نب  یقب  مهنم  ادحا و  دلقی  ادهتجم ال  اظفاح  ۀجح  ۀقث  ناک  يرهفلا  بهو  نب 
لاق هبتک و  خسنتـسا  یناورملا و  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  سلدنالا  ریما  هنع  مهعفدف  رثالا  لها  بهذم  هراهظال  هیلع  اوبـصعت  ادـحا  دـلقی  ال 

فّنـصم راّیـس  نب  دمحم  نب  مساق  مهنم  لاجّدلا و  جورخب  ّالا  علقی  سلدنالاب ال  اسرغ  نیملـسملل  تسرغ  دقل  یقب  لاق  کملع  رـشنا  یقبل 
بهذم یلا  لیمی  رظنلا و  ۀجحلا و  هبهذم  ناک  ادحا و  دـلقی  ادـهتجم ال  اماما  هقفلا  یف  اعراب  ناک  نیدـلقملا  یلع  ّدرلا  یف  حاضیالا  باتک 

رظنلا نسح  یف  هلثم  سلدنالاب  نکی  مل  یعفاشلا و 
138 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نباب فورعملا  ظعاولا  يدادغبلا  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  قارعلا  ثّدحم  ریبکلا  دـیفملا  مامالا  مهنم  ظاّفحلا و  ةرکذـت  یف  اذـک  رـصبلا  و 
يدّـمحم انا  لوقی  بهذـم  هل  رکذ  اذإ  ناک  هقفلا و  فرعی  ناک ال  فّنـصم  ۀـئامثالث  فّنـص  نوماـم  ۀـقث  هریغ  ـالوکام و  نبا  لاـق  نیهاـش 
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مل نیدهتجملا و  ۀّمئالا  نم  ناک  ناکلخ  نبا  لاق  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  مهنم  ۀئامثالث و  نینامث و  سمخ و  ۀنس  تام  بهذملا 
ابهذم هسفنل  نّود  داهتجالا و  ۀبتر  غلب  یطویـسلا  لاق  ادحا  دلقی  ادهتجم ال  ناک  یعفایلا  لاق  هبهذـم و  یلع  يزارط  نبا  ناک  ادـحا و  دـلقی 

تسقلطم و داهتجا  بحاص  نیهاش  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا  ۀـیریرجلا  نوّمـسی  هبهذـمب  اوتفا  هودـّلق و  عابتا  هل  القتـسم و 
بهو نب  هَّللا  دـبع  دیعـس و  نب  نسح  رذـنملا و  نبا  يرهاظ و  دواد  يراـخب و  روث و  وبا  ینعی  نید  هّمئا  هّلجا  نیطاـسا و  رباـکا  رگید  لـثم 
هلیلج تبترم  هلیمج و  تلیـضف  نیا  تزایح  راهظا  رد  هدوب و  يربط  ریرج  نب  دمحم  رایـس و  نب  دمحم  نب  مساق  دـلخم و  نب  یقب  يرهف و 

زا وا  داهتجا  تسنومام و  هقث و  قارع و  ثّدحم  ریبک و  دیفم  ماما  وا  هدرواین و  لزنم  تراسج  لد  رد  یفوخ  نیلذاع  لذع  نیمئال و  مول  زا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  راتخم  رورـس  زا  هیورم  راـثآ  ثیداـحا و  عباـت  ینعی  تستباـث  مأ  بهذـملا  يدـمحم  نم  هک  دومرفیم  هک  وا  داـشرا 

عابتا دیلقت و  راع  رایتخا  زا  ضرعم  راهطالا و 
139 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحم نب  دمحا  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـسلا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  هدوب و  راخف  یلاع  هیّنـس  ءاهقف 
همال هّدـج  یلا  بسن  دورلاورم و  نم  هلـصا  ناک  نیهاش و  نباب  فورعملا  ینیهاشلا  ظعاولا  نمحرلا  دـبع  نب  حارـس  نب  دادزا  نب  بویا  نب 
عمس زاجحلا  نیقارعلا و  یلا  ۀلحر  هل  ثیدحلا  نم  ارثکم  اقودص  ۀقث  ناک  دادغب  لها  نم  ینابیـشلا  نیهاش  نب  فسوی  نب  دمحم  نب  دمحا 
هَّللا دیبع  هنبا  هنع  يور  مهتقبط  رقع و  نب  هَّللا  دبع  ابا  دواد و  یبأ  نب  رکب  ابا  يدنغابلا و  نب  رکب  ابأ  ینربلا و  بیبح  ابا  يوغبلا و  مساقلا  ابا 
وبا یخونتلا و  مساقلا  وبا  یجزالا و  زیزعلا  دبع  لالخلا و  دّمحم  وبا  يرهزالا و  مساقلا  وبا  یناقربلا و  رکب  وبا  دافحلا و  دـمحم  نب  لاله  و 

ۀنـس و رـشع  دحا  نبا  انا  ثیدحلا و  تبتک  لاق  یمـشاهلا  هّللاب  يدتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  یـضاقلا  هنع  ثدح  نم  رخآ  يرهوجلا و  دّمحم 
افّنصم نیثالث  فّنصم و  ۀئامثالث  فّنص  ۀئامثالث و  نامث و  ۀنس  یف  یعامس  لّوا  لاق و  نیتئام  نیعست و  عبس و  ۀنس  رفص  یف  هتدالو  تناک 
ثّدـح اـم  لّوا  ءزج و  ۀـئام  دـهزلا  وا  ءزج  نوسمخ  ۀـئام و  خـیراتلا  ءزج و  ۀئامـسمخ  فلا و  دنـسملا  ءزج و  فلا  ریبکلا  ریـسفتلا  اهدـحا 
ۀئامعبس ناکف  تقولا  اذه  یلا  ربحلا  هب  تیرتشا  ام  تبسح  لاق  ربح و  لطر  ۀئامعبراب  تبتک  لاق  ۀئامثالث و  نیثالث و  نیتنثا و  ۀنس  ةرصبلاب 

دق لاق و  مهردب  لاطرا  ۀعبرا  ربحلا  يرتشن  اّنک  يدروارّدلا  رمع  نب  نب  دمحم  رکب  وبا  وه  يوارلا و  لاق  مهرد 
140 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نینامث و سمخ و  ۀنـس  ۀّـجحلا  يذ  یف  تام  اریثک و  الیلق و ال  هقفلا  نم  فرعی  اناحل ال  ناک  انامز و  بتکی  کلذ  دـعب  نیهاش  نبا  ثکم 
مدـع هب  دارملا  امنا  هقفلل  نیهاش  نبا  هفرعم  مدـع  نم  یتایـس  امم  اهریغ  ةرابعلا و  هذـه  یف  ام  یفخی  باـسنالا و ال  یف  اـم  یهتنا  ۀـئامثالث 

اذه لثمب  ثیدحلا  هقف  ۀفرعم  مدـع  ّنظی  فیک  هیف و  ۀـبئاع  الف  ثیدـحلا  هقف  ۀـفرعم  مدـع  امهلاثما ال  یعفاشلا و  ۀـفینح و  یبأ  هقف  ۀـفرعم 
لـضافلا هب  حرـص  امک  قلطملا  داهتجالا  بحاص  وه  لب  هلقن  قبـس  امک  بهذـملا  يدّـمحم  انا  هلوق  انلق  ام  یلع  لدـی  لـیلجلا و  ثدـحملا 

اّم اریثک  تارواحملا  یف  نحللا  ناف  هناش  ۀـمظع  هدامتعا و  هقوثو و  یف  انعط  کـلذ  سیلف  اـناّحل  هنوک  اـّما  ۀنـسحلا و  ةوسـالا  یف  رـصاعملا 
نانجلا ةآرم  یف  یعفایلا  لاق  ۀماعلا  ناسل  یلع  لوادتملا  عئاشلل  افلاخم  ناک  اذإ  وحنلا  ۀقیرط  یلع  مّلکتلا  اورکنتسا  اّمبر  لب  ءاملعلا  هدّمعتی 

ریما اـی  نحل  دـق  ّهنا  یکمربـلا  ییحی  نب  رفعج  لاـقف  تاّرم  هیف  نـحل  مـالکب  مـّلکتف  دیـشرلا  یلع  ءارفلا  لـخد  برطق  لاـق  ءاّرفلا  ۀـمجرتب 
نحلا مل  تظفحت  اذاف  نحللا  رضحلا  لها  عابط  بارعالا و  ودبلا  لها  عئابط  ّنا  نینمؤملا  ریما  ای  ءاّرفلا  لاقف  نحلت  دیـشرلا أ  لاقف  نینمؤملا 

ّلک بارعا  یلع  ۀـظفاحملاب  نوقّدـشتی  وحنلا ال  یف  نیهتنملا  ةداع  ّناف  اضیا  تلق و  هلوق  دیـشرلا  نسحتـساف  تنحل  عبطلا  یلا  تعجر  اذإ  و 
رئاس یف  نحللا  نع  ظفحتلا  زرحتلا و  یف  غلابی  امنا  سانلا و  ةداع  يراج  یلع  ادمعت  نوحلملا  مالکلاب  نوملکتی  دق  لب  دحا  ّلک  دنع  ۀملک 

نورثکی کلذک  وحنلاب و  مهتفرعمل  اراهظا  نودتبملا  لاوحالا 
141 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انکاس هلمح  دنع  ناک  نآلم  ناک  اذإ  ءانالا  لاقیف  لثم  کلذ  یف  مهل  برضی  ملعلا و  نونف  ضعب  نم  هب  نومـسرتم  مه  امب  ملکتلا  ثحبلا و 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 80 

http://www.ghadirestan.com


هنـس رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذلا  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  هیف و  امب  نضخـضخت  برطـضا و  اصقان  ناک  اذإ  و 
فیناصتلا بحاص  ظفاحلا  رـسفملا  ظعاولا  يدادـغبلا  نامثع  نب  دـمحا  نب  رمع  نیهاـش  نب  صفح  وبا  هتفگ  ۀـئامثالث  نیناـمث و  سمخ و 

رابکلا و ردحم و  نب  دّمحم  يدنغابلا و  نم  عمسف  نینس  عستب  ینطق  رادلا  نم  ربکا  ناک  رهشب و  ینطق  رادلا  دعب  یفوت  ملعلا  ۀبیع  ادحاو و 
ریـسفتلا اهنم  افینـصت  نیثلث  ۀـئامثالث و  تفّنـص  نیهاش  نبا  انل  لاق  هّللاب  يدـتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  لاق  سراف  ةرـصبلا و  ماشلا و  یلا  لـحر 

عمج و نومام  ۀـقث  نیهاـش  نبا  سراوفلا  یبأ  نبا  لاـق  اءزج  نوسمخ  ۀـئام و  خـیراتلا  ءزج و  ۀـئامثالث  فلا و  دنـسملا  ءزج و  فلا  ریبکلا 
نیدلا لالج  بهذملا و  يدّمحم  انا  لوقی  هقفلا و  فرعی  ناک ال  اناّحل و  ۀقث  ناک  يدوادلا  رمع  نب  دمحم  لاق  دحا و  هفّنصی  مل  ام  فّنص 

نب رمع  صفح  وبا  قارعلا  ثّدحم  ریبکلا  دـیفملا  مامالا  ظفاحلا  نیهاش  نبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع 
کلذ ریغ  دهزلا و  خـیراتلا و  ءزج و  ۀـئامثالث  فلا و  دنـسملا  ءزج و  فلا  ریبکلا  ریـسفتلا  بیغرتلا و  بحاص  يدادـغبلا  نامثع  نب  دـمحا 

ۀقث هریغ  الوکام و  نبا  لاق  افّنصم  نیثلث  ۀئامثالث و  فّنص  خویـشلا و  باوبالا و  عمج  یناقربلا و  ینیلاملا و  هنم  يوغبلا و  يدنغابلا و  عمس 
تام هقفلا  فرعی  اناّحل و ال  ناک  هنا  ّالا  دحا  هفّنصی  مل  ام  فّنص  نومام 
142 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحا  نب  رمع  هتفگ  نیرسفملا  تاقبط  رد  یطویـس  ذیملت  یکلاملا  يدوادلا  یلع  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  ۀنس 385 و  ۀجحلا  يذ  یف 
دنسملا ءزج و  فلا  ریبکلا  ریسفتلا  بیغرتلا و  بحاص  يدادغبلا  صفح  وبا  قارعلا  ثدحم  ظعاولا  دیفملا  ظفاحلا  مامالا  نیهاش  نب  نامثع 

یبأ نب  رکب  یبأ  نع  فورحلا  يور  نیتئام و  نیعبـس و  عبـس و  ۀنـس  دلو  کلذ  ریغ  ءزج و  ۀـئام  دـهّزلا  خـیراتلا و  ءزج و  ۀـئامثالث  فلا و 
یناقربلا و ینیلاملا و  هنم  يوغبلا و  يدـنغابلا و  عمـس  رـصمب  يرهّزلا  دوعـسم  نب  دـمحا  شاقنلا و  رکب  یبأ  دـهاجم و  نب  رکب  یبأ  دواد و 
ناّحل و ال ّهنا  الا  دحا  هفّنـصی  مل  ام  فّنـص  نومام  ۀقث  هریغ  الوکام و  نبا  لاق  افّنـصم  نیثلث  ۀـئامثالث و  فّنـص  خویـشلا و  باوبالا و  عمج 

تاقبط یف  انخیش  هرکذ  ۀئامثالث  نیعبس و  سمخ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  تام  يریجانطلا  یلع  نب  نیسحلا  هنع  تاءارقلا  يور  هقفلا  فرعی 
خیـش نآ  هرهبم  بقانم  هّریخم و  لئاضف  كاردا  نیهاش و  نبا  تیاور  عامـس  دـعب  دـیحو  بطاخم  ياـیلوا  اـیا  هک  مریحتم  تیاـهن  ظاّـفحلا 

يزادناشتآ و يزاسهفیقـس و  زا  تبناجم  يزابتسار و  تیاهن  تناما و  عرو و  تناید و  قدص و  دـیزمب  فارتعا  راچان  راچ و  نیطاسالا 
نآ دیدست  بیوصت و  دییات و  قیدصت و  ضضم  زلع و  رسارس  ضرغب  هتشادرب  نّنست  زا  تسد  هکنآ  ای  دنیامنیم  يزاب  بطاخم  يزابهلیح 

ياهتنم جوا  زا  ار  وا  ترـضح  دـنزاسیم و  تمالم  قزن و  قرخب و  لّدـبم  ار  تلالج  اب  نیهاـش  نبا  تمارک  تداـع و  قرخ  نمیهم  ریرحن 
روجلا و فیحلا و  یف  كاـمهنالا  نم  روکلا و  دـعب  روحلا  نم  هّللاـب  ذوعنف  دـنزادنایم  فیخـس  لوهذ  تلفغ و  ياـهتنمب  فینـصت  ترثک 

روغلا دیعبلا  فسعلا  هماهم  یف  لاغیالا 
143 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

روط لک  ءارو  هروط  يذلا  ّتنعتلا  هّمعتلا و  بسابس  یف  عاضیالا  و 

يربکع هطب  نبا  - 5

ۀّطب نب  نادمح  نب  دمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دـیبع  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ  نیطف  بطاخم  نیهم  موعز  نیهوت  لاطبا و  ّدر و  هوجو  زا  مجنپ  هجو 
یبأ نبا  یلع  بقانم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  رد  یعفاـشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  هیبشت  ثیدـح  یّطبلا  يربکعلا 
نامز نیرد  مدرک و  باختنا  ثیداحا  زا  يرایـسب  نا  زا  داتفا و  قاتفم  دبع  تسدب  قارع  رفـس  رد  نآ  هخـسن  قاّلخ  معنم  تیانعب  هک  بلاط 
تنم دنداتسرف و  هدیناسیون  انّثلا  ۀّیّحتلا و  فالآ  مهیلع  افطصا  تیب  لها  راثآ  نیجّورم  هّلجا  ضعب  يار  نم  ّرس  زا  نآ  هخـسن  نارتقا  تنمیم 

یف مالّـسلا  هیلع  مدآب  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هیبشت  یف  نورـشعلا  ثلاثلا و  بابلا  هتفگ  دـنداهن  ریقح  نیرب  میظع 
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نیثلث عبرا و  ۀنـس  قشمدب  يدادـغبلا  ّریقملا  نب  نسحلا  وبا  انربخا  هملح  یف  نمحرلا  لیلخ  میهارباب  هّلثم  هتمکح و  یف  حونب  هّلثم  ّهنا  هملع و 
ۀئامّتس و 

يدنغابلا دّمحم  نب  دمحا  ّرذ  وبأ  انربخا  يربکعلا  هَّللا  دبع  وبا  انربخا  يرـسبلا  نب  مساقلا  وبا  انربخا  يروزرهـشلا  نسحلا  نب  كرابملا  نع 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  امنیب  لاق  ساّبع  نبا  نع  هیبا  نع  قاحسا  نبا  نع  کیرـش  انثّدح  يدهّنلا  ییحی  نب  رعـسم  نع  یبأ  انثّدح 

یهتنا بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هملح  یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق 
روهدلا و بئارغ  نم  عیظفلا  عینـصلا  اذه  نا  دومحملا و  رفخلا  مدع  ءایحلا و  ۀّلق  نم  شان  دوحجلا  راکنالا و  ّنا  ۀـّتب  ۀّـطب  نبا  ۀـیاورب  تبثف 

عرتجی الف  دودحم  ّدح  هتعانشل  سیل  بذک  ۀینّسلا  تایاور  نم  ثیدحلا  اذه  نوک  یفن  نا  دودعم و  رورشلا  بئاجع 
144 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا هطب  نبا  هک  دـنامن  یفخم  دونکلا و  نغاّضلا  لداجملا  رباکملا  دونعلا و  نحاشلا  لماحتملا  بّصعتملا  دوقحلا و  علجلا  حـقاوتملا  اـّلا  هیلع 
موق هّمئا  ار  وا  فیناصت  تسنیعراب و  دابع  مظاعا  داهز و  مخافا  نیقباس و  قاذح  هرهم  نیققحم و  ياهقف  هلجا  نیروهـشم و  نیثدحم  رباکا 

یعفاشلا يزورملا  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  دنزاسیم  تباث  وا  يارب  توعد  تباجتسا  تمارک  دنزاسیم و  فوصوم  هدافا  نسحب و 
ناک اربکع  لها  نم  ّیطبلا  ّيربکعلا  ۀّطب  نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دـبع  وبا  هتفگ  یطب  تبـسنب  باسنالا  باتک  رد 

ۀنسحلا فیناصتلا  فّنص  ۀلبانحلا  ءاهقف  نم  ناک  قارعلا و  لها  نم  ۀعامج  عمـس  ثیدحلا و  نم  رثکا  ههقف  ثیدحلاب و  املاع  الـضاف  اماما 
رـصن نب  دـمحا  بلاط  یبأ  ّيروباـسینلا و  داـیز  نب  هَّللا  دـبع  رکب  یبأ  دـعاص و  نب  دّـمحم  یبأ  يوغبلا و  مسقلا  یبأ  نع  ثّدـح  ةدـیفملا 

وبا هنع  يور  دالبلا  نم  امهریغ  ةرـصبلا و  ماّشلا و  یلا  ریثکلا  رفاس  ءابرغلا و  نییقارعلا و  نم  ةریثک  ۀعامج  يدنغابلا و  نب  ّرذ  یبأ  ظفاحلا و 
یکمربلا و رمع  نب  میهاربا  یجزالا و  یلع  نب  زیزعلا  دبع  ّيربکعلا و  باهـش  نب  نسحلا  یلع  وبا  ظفاحلا و  سراوفلا  یبأ  نب  دّمحم  حتفلا 

یف ّالا  ارطفم  یئر  قوس و ال  یف  اموی  ری  ملف  ۀنـس  نیعبرا  هتیب  مزل  ۀـلحرلا  نم  عجر  امل  ّهنا  یکح  ءابرغلا و  هدـلب و  لها  نم  مهاوس  ۀـعامج 
ءاجرل ننّسلا  باتک  هعامس  یف  ینطق  راّدلا  نسحلا  وبا  مّلکت  هّریغ و  ّالا  رکنم  ربخ  هغلبی  مل  فورعملاب و  اراّمأ  ناک  رطفلا و  یحضالا و  موی 

هایا نا  صفح  نبا  یکح  یلیبدرالا و  رمع  نب  صفح  نع  اهیوری  ناک  ۀّطب  نبا  ّناف  اجرملا  نب 
145 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّرحملا یف  اربکعب  تام  اضیا و  مجعملا  يوغبلا  مسقلا  یبأ  نع  هتیاور  یف  اومّلکت  هنع و  عامّسلا  نع  رغصی  ناک  ائیش و  ءاجر  نم  عمسی  مل 
هذهب رهتشا  هتفگ و  یلبنح  تبسن  رد  باسنا  رد  یناعمسب  زین  اربکعب و  هربق  ترز  تلق و  اروشاع  موی  نفد  ۀئامثالث و  نینامث و  عبـس و  ۀنس 

فیناصتلا و فّنـص  اربکع  لها  نم  یلبنحلا  يربکعلا  ۀطب  نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دـبع  وبا  مهنم  ۀـعامج  ۀبـسنلا 
قاحـسا وبا  ّيرهوجلا و  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  هنع  يور  دواد  یبأ  نب  رکب  یبأ  يوغبلا و  مسقلا  یبأ  نع  ثّدـح  ادـهاز  الـضاف  ناـک 

نب هَّللا  دـیبع  هتفگ  ظاّفحلا  مجارت  رد  یناشخدـب  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  اربکعب و  هربق  ترز  اـمهریغ  ّیکمربلا و  دـمحا  نب  میهاربا 
ةروسکملا ةدّدشملا  ءاطلا  ةدّحوملا و  ءابلا  حتفب  لاق  یّطبلا و  ۀبـسن  یف  هرکذ  ۀـطب  نباب  فورعملا  ّيربکعلا  نادـمح  نب  دـمحم  نب  دـمحم 

ّيربکعلا ۀّطب  نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  وبا  وه  هیلإ و  بستنملا  دادجا  ضعبل  بقل  وه  ۀّطب و  یلا  ۀبـسنلا  هذـه 
ۀلبانحلا ءاهقف  نم  ناک  قارعلا و  لها  نم  ۀعامج  عمس  ثیدحلا و  نم  رثکا  ههقف  ثیدحلاب و  املاع  الضاف  اماما  ناک  اربکع  لها  نم  یطبلا 

یبأ يروباسیّنلا و  دایز  نب  هَّللا  دبع  رکب  یبأ  دعاص و  نب  دّـمحم  یبأ  ّيوغبلا و  مسقلا  یبأ  نع  ثّدـح  ةدـیفملا  ۀنـسحلا  فیناصّتلا  فّنص 
امهریغ ماشلا و  ةرـصبلا و  یلا  ریثکلا  رفاس  ءابرغلا و  نییقارعلا و  نم  ةریثک  ۀعامج  يدنغابلا و  نب  ّرذ  یبأ  ظفاحلا و  رـصن  نب  دـمحا  بلاط 

يور دالبلا  نم 
146 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمع نب  میهاربا  یجزـالا و  یلع  نب  زیزعلا  دـبع  ّيربکعلا و  باهـش  نب  نسحلا  ّیلع  وبا  ظـفاحلا و  سراوفلا  یبأ  نب  دّـمحم  حـتفلا  وبا  هنع 
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یئر قوس و ال  یف  اهنم  اموی  ری  ملف  ۀنس  نیعبرا  هتیب  مزل  ۀلحّرلا  نم  عجر  امل  ّهنا  یکح  ءابرغلا و  هدلب و  لها  نم  مهاوس  ۀعامج  ّیکمربلا و 
باتک هعامس  یف  ینطق  راّدلا  نسحلا  وبا  مّلکت  هّریغ و  الا  رکنم  ربخ  هغلبی  مل  فورعملاب و  اراّمأ  ناک  رطفلا و  یحضالا و  موی  یف  ّالا  ارطفم 

ناک ائیش و  ءاجر  نم  عمـسی  مل  هابا  ّنا  صفح  نبا  یکح  یلیبدرالا و  رمع  نب  صفح  نع  اهیوری  ناک  ۀّطب  نبا  ّناف  اجرم  نب  ءاجرل  ننـسلا 
موی نفد  ۀئامثالث و  نینامث و  عبس و  ۀنـس  مّرحملا  یف  اربکعب  تام  اضیا و  مجعملا  يوغبلا  مساقلا  یبأ  نع  هتیاور  یف  اومّلکت  هنع و  رغـصی 

نب دمحا  مامالا  ۀمجرت  یف  اهقیقحت  ّرم  دق  یلبنحلا و  ۀبسن  یف  هرکذ  داعا  مث  یّطبلا  ۀبسن  یف  همالک  یهتنا  اربکعب  هربق  ترز  تلق  ءاروشاع 
یلبنحلا ّيربکعلا  ۀطب  نب  نادمح  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  وبا  مهنم  ۀعامج  ۀبـسّنلا  هذهب  رهتـشا  لاقف و  لبنح  نب  دـمحم 
نسحلا دّمحم  وبا  هنع  يور  دواد  یبأ  نب  رکب  یبأ  يوغبلا و  مساقلا  یبأ  نع  ثّدح  ادهاز  الضاف  ناک  فیناصّتلا و  فّنـص  اربکع  لها  نم 
هرکذی مل  ظافحلا و  تاقبط  یف  نیّدلا  رـصان  نبا  هرکذ  تلق  یهتنا  امهریغ  یکمربلا و  دـمحا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  يرهوجلا و  یلع  نب 

هنسح فیناصت  بحاص  دهاز و  هیقف و  ثیدحلاب و  ملاع  لضاف و  ماما  هک  هطب  نبا  رثام  دماحم و  رخافم و  بقانم و  نیرب  هوالع  یبهذلا و 
ۀئام رد  هینس  نید  دّدجم  هک  یطویس  هماّلع  هزاجا  خیاشم  زا  وا  ترضح  تسا  هدیفم 

147 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلعأ دجام  دلاو  بانج  هّیفقو  بتک  رد  نآ  هخسن  هک  ریغـصلا  تسرهفلا  یف  ریـسملا  داز  هلاسر  رد  یطویـس  هچنانچ  دشابیم  تسا  هعـسات 

ۀلاخ نبا  ینانکلا و  هَّللا  رـصن  نب  میهاربا  نیّدلا  ّزع  ۀلبانحلا  یـضاق  هب  ینابنا  یقزحلا  رـصتخم  هتفگ  تسدوجوم  ۀمارکلا  راد  یف  هماقم  هَّللا 
یثراحلا یسوم  نب  ّیلع  نب  رکب  وبا  رجح و  نب  لضفلا  یبأ  مالـسالا  خیـش  نب  دّمحم  ردبلا  یلبنحلا و  هَّللا  دبع  لامجلا  نب  دمحا  باهـشلا 

بوقعی نب  دمحا  نع  راّجحلا  ساّبعلا  یبأ  نع  یغارملا  نیسحلا  نب  رکب  یبأ  نع  مهّلک  یبویلقلا  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  لامکلا  یّکملا و 
نادمح نب  دّمحم  نب  هَّللا  دیبع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  يرـسبلا  دمحا  نب  یلع  مسقلا  یبأ  نع  ساّحنلا  نب  دّـمحم  یلاعملا  یبأ  نع  یناتـسراملا 

دلاو هزاجا  خیاشم  زا  یطویـس  هماّلع  هک  تسرهاظ  حضاو و  ةزاجإ و  هیلإ  دنّـسلا  اذهب  ۀّطب  نبا  فیناصت  اعامـس  ّفلوملا  انا  ةزاجإ  ۀّـطب  نب 
خیش یطویسب و  تسیهتنم  ناشدنـس  هک  هعبـس  خیاشمب  دوخ  دنـس  لاصتاب  یهلا  دمح  اجاهتبا  اراختفا و  وا  ترـضح  هک  تسدقان  بطاخم 
دلاو خویـش  هزاجا  خیاشم  زا  یطویـس  هکنیا  اما  دشاب  دماحملا  عماج  بطاخم  دلاو  هزاجا  خیـش  خیاشم  زا  هطب  نبا  سپ  درآیم  اجب  ایرکز 

هّلل دمحلا  يدنـس و  لصتا  دق  لصف  هتفگ  دانـسالا  تاّمهم  یلا  داشرا  هلاسر  رد  بطاخم  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  شنایب  سپ  تسبطاخم 
خیشلا نیقفاخلا  نیب  نم  مهلضف  یلع  عمجملا  نیمرتحملا  نیمرحلاب  نیروهشملا  نم  مالعالا  ةداقلا  ۀّمئالا  مارکلا  ۀّلجلا  خیاشملا  نم  ۀعبـسب 

نب میهاربا  خیّـشلا  یبرغملا و  ینادّرلا  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  خیّـشلا  ّيرفعجلا و  یبرغملا  یـسیع  خیـشلا  یلبابلا و  ءالعلا  نب  دـمحم 
یندملا يدرکلا  نسح 

148 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّلکل یّکملا و  ّمث  يرصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیـشلا  یّکملا و  یلخنلا  دّمحم  نب  دمحا  خیـشلا  یّکملا و  یمیجعلا  یلع  نب  نسح  خیـشلا  و 
يذلا دیناسالا  بختنم  یف  ام  عیمجب  ینزاجاف  یلبابلا  اّما  یّتش  مولع  یف  ۀعّونتملا  هدیناسا  اهیف  هل  عمج  وا  اهیف  وه  عمج  ۀـلاسر  مهنم  دـحاو 

هیبا دعب  مهءامسا  اندرس  نیذلا  ۀثلثلا  هخیاشم  نع  هیبا و  نع  يدرکلا  میهاربا  نب  دّمحم  رهاط  وبا  نیمالا  ۀقثلا  انخیش  هل  یسیع  خیشلا  هعمج 
ۀعبرـالا نع  رهاـط  وبا  هیف  اـم  عیمج  ینزاـجا  رهاـط و  وبا  انخیـش  هفیلاـت  دـیناسالا  دـیلاقم  ینلواـنف  یـسیع  خیـشلا  اـّما  یلباـبلا و  نع  مهّلک 
ینزاجا ۀبتاکم ح و  فّنـصملا  نع  ۀـهفاشم  رهاط  وبا  انخیـش  هفیلات  فلخلا  ۀلـص  یف  ام  عیمجب  ینزاجاف  نامیلـس  نبا  اما  هنع  نیروکذـملا 
يدرکلا اما  هنع و  هّدـج  نع  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  خیـشلا  تنب  نبا  رمع  دّیّـسلا  هعیمجب  ینزاجا  هنع ح و  هَّللا  دـفو  دـمحم  هدـلو  هیف  ام  عیمجب 

طـسب ۀلاسر  ناّهّدلا  نیّدلا  جات  خیـشلا  ّفلاف  یمیجعلا  اّما  روکذملا و  هیبا  یلع  هتءارقب  رهاط  وبا  هیلع  اعامـس  هفیلات  ممالا  عیمجب  ینربخاف 
اهلامکب ح ۀّتـسلا  هیلع  أرق  هتذـمالت و  ّصخا  هسورد و  يراق  رهاط  وبا  ناک  هنع و  رهاط  وبا  یمجعلا  هاور  ام  عیمجب  ینزاـجا  هدـیناسا  اـهیف 
اهرئاسب و ینزاجا  هراثآ و  دّمحم و  إّطوم  یمراّدلا و  دنسم  نم  ائیش  ۀّتسلا و  لئاوا  ۀکم  یتفم  یفنحلا  یعلقلا  نیدلا  جات  خیشلا  نم  تعمس 
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نمحرلا دبع  خیـشلا  اهینلوان  هنع ح  رهاط  وبا  اهب  ینزاجا  هدـیناسا  اهیف  عمج  ۀـلاسر  هلف  یلخنلا  اما  یمیجعلا  نع  هتیاور  هل  ّحـصت  ام  عیمجب 
روکذملا دمحا  خیشلا  نبا  یلخنلا 

149 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیـشلا هّدج  نع  رمع  دّیّـسلا  هتیاور  هل  ّحصت  ام  عیمجب  اهب و  ینزاجا  ۀلاسر  ملاس  خیـشلا  هدـلو  ّفلاف  ّيرـصبلا  اّما  هیبا و  نع  اهب  ینزاجا  و 

یبّنلا ربق  دنع  هلامکب  دمحا  مامالا  دنـسم  رهاط  وبا  هنم  عمـس  دق  هنع و  رهاط  وبا  ینزاجا  بتکلا ح  لئاوا  هنع  تعمـس  روکذملا و  هَّللا  دبع 
یهتنی ۀعبسلا  خیاشملا  ءالوه  دنس  لصف  هنم  هعمـس  ّهناف  ءاسّنلا  رمـس  ثیدح  الا  هلامکب  يذمّرتلا  لئامـش  هیلع  أرق  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ۀعامج نع  يورف  یلبابلا  اّما  یطویّسلا  نیدلا  لالج  خیشلا  اّیرکز و  نیّدلا  نیز  مالسالا  خیـشب  نیریهـشلا  نیتودقلا  نیظفاحلا  نیمامالا  یلا 

هدلاو نع  اّیرکز  نب  فسوی  لامجلا  نع  یلبابلا  مئادلا  دبع  نب  نامیلس  مهنم  اّیرکز و  نیّزلا  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  يروهـسلا  ملاسلا  مهنم 
يزاجح دّمحم  خیـشلا  مهنم  اّیرکز و  نیّزلا  نع  یلمّرلا  دـمحم  نب  دـمحا  باهـشلا  نع  يدایزلا  ییحی  نب  یلع  زوفلا  مهنم  اّیرکز و  نیّزلا 

اّیرکز و نیزلا  نع  هدلاو  نع  یلمّرلا  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  سمـشلا  نع  یناقللا  ناهربلا  مهنم  ایرکز و  نیزلا  نع  یطیغلا  نع  ظعاولا 
دبع نب  میهاربا  نع  لیعامـسا  نب  رکب  وبا  مهنم  یطویـسلا و  لـالجلا  نع  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  ّیلع  نع  لـیمج  نب  یـسیع  نب  دـمحا  مهنم 
نع يورف  یـسیع  خیـشلا  اّما  نیمامالا و  کنید  یلا  نوهتنی  ءالؤه  ریغ  نوریثک  خـیاشم  یلباـبلل  یطویـسلا و  لـالجلا  نع  یمقلعلا  نمحرلا 

یطویسلا لالجلا  نع  یفارقلا  رکب  یبأ  نب  یلع  نع  يروهجالا  دمحم  نب  ّیلع  نیّدلا  رون  داشرالا  وبا  مهنم  ۀعامج 
150 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبا مهنم  یطویّـسلا و  لـالجلا  نع  یمقلعلا  رکب  یبأ  نب  میهاربا  ناـهربلا  نع  یجاّـفخلاب  ریهـشلا  دّـمحم  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  مهنم  و 
خیشلا مهنم  اّیرکز و  نیزلا  مالسالا  خیش  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  يروهنسلا  ملاس  نع  يروهجالا  ریغ  وه  يرصبلا و  دمحم  نب  یلع  نسحلا 

خیـش مهنم  ۀعامج  نع  يورف  نامیلـس  نبا  اّما  اّیرکز و  نیّزلا  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  یکبـسلا  لیلخ  نب  دمحا  خیـشلا  نع  یحازملا  ناطلس 
نب ّیلع  نسحلا  یبأ  ظفاحلا  نع  يرقملا  دـمحا  نب  دیعـس  نامثع  یبأ  نع  ةرودـقب  فرع  يرئازجلا  میهاربا  نب  دیعـس  ناـمثع  وبا  مالـسالا 

هخیـش مهنم  یبرغم و  دانـسا  اذه  ایرکز و  نیزلا  خیـشلا  نع  نایفـسب  ریهـشلا  یمـصاعلا  دمحا  نب  یلع  نب  نمحّرلا  دبع  دیز  یبأ  نوراه و 
یـضاق يروهجالا و  دـمحم  نب  یلع  داشرالا  وبا  مهنم  اـیرکز و  نیزلا  نع  یطیغلا  مجنلا  نع  روجنملا  نع  یناتـسجسلا  يدـهم  وبا  رمعملا 
خیـشلا یماجلا و  رمع  جارّـسلا  مهنم  اّیرکز و  خیـشلا  نع  یلمّرلا  دمحا  نب  دمحم  سمـشلا  نع  امهالک  یجافخلا  دمحم  نب  دمحا  ةاضقلا 

دمحا خیـشلا  نعف  ّيدرکلا  اّما  یطویـسلا و  لالجلا  ایرکز و  نیزلا  نع  اعیمج  یمقلعلا  دـمحا  نب  دـمحم  سمـشلا  یخرکلا و  نیّدـلا  ردـب 
يوانـشلا دمحا  خیـشلا  نع  ۀهفاشم  اعامـس و  ةءارق و  هذـخا  رثکا  اّیرکز و  نیزلا  نع  یلمّرلا  سمـشلا  نع  ۀـّماعلا  ةزاجالاب  يور  یـشاشقلا 

نیزلا نع  امهالک  يوارعـشلا  باهولا  دبع  خیـشلا  یّکملا و  رجح  نب  دمحا  خیـشلا  نع  سودقلا  دبع  نب  یلع  هوبا  مهنم  ۀعامج  نع  يور 
نیّزلا نع  هدلاو  نع  یلمرلا  دمحا  نب  دمحم  سمشلا  نع  اّیرکز و  نیّزلا  نع  هدلاو  نع  يرکبلا  نسحلا  یبأ  نب  دمحم  خیشلا  نع  اّیرکز و 

نیّزلا نع  اّیرکز و 
151 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ذخا ۀمالس  نب  دمحا  نب  ناطلس  خیشلا  نع  اضیا  يدرکلا  يور  یطویّسلا و  لالجلا  نع  ییحی  دلو  نیسح  خیـشلا  نع  ۀطـساو و  الب  اّیرکز 
ّیمیجعلا اّما  یلبابلا و  نارقا  نم  وه  يروهنّسلا و  ملاس  یکبّـسلا و  لیلخ  نیّدلا  باهـش  يدایّزلا و  یلع  نیّدلا  رون  خیـشلا  مهنم  ۀعامج  نع 

ایرکز و نع  يوارعشلا  نع  هدلاو  نع  يوانشلا  نع  یـشاشقلا  مهنم  مهرهـشا  یلع  اهنم  فتکنل  رهاط و  وبا  یل  مهاّمـس  نوریثک  خیاشم  هلف 
رداقلا دـبع  نب  نیدـباعلا  نیز  مامالا  یبرغملا و  یـسیع  خیـشلا  یلبابلا و  مهنم  یطویـسلا و  لالجلا  نع  یهجنالا  نسحلا  نع  يوانـشلا  نع 

نع يرـصملا  یخوطلا  روصنملا  مهنم  مهدـیناسا و  انرکذ  دـق  يدرکلا و  یـسیع و  یلبابلا و  مهنم  ۀـعامج  نع  يورف  یلخنلا  اما  يربطلا و 
خیاشم مه  هخیاشمف  يرـصبلا  اّما  مهریغ و  ۀـکم و  لها  نم  ۀـعامج  نع  یکملا  ناـّلع  نب  دـمحم  خیـشلا  مهنم  یحازملا و  ناطلـس  خیـشلا 
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ثیدح لوصا  هلاسر  رد  بحاص  هاش  دوخ  مهدیناسا و  اندرـس  دـق  يدرکلا و  نامیلـس و  نبا  یـسیع و  یلبابلا و  نع  ذـخالا  رثکا  یلخنلا و 
ار ملع  نیا  بتک  یـضعب  تسا و  هدرک  ذخا  دوخ  دجام  دلاو  تمدـخ  زا  ضحم  ار  مولع  عیمج  ملع و  نیا  ریقف  نیا  هک  تسناد  دـیاب  هتفگ 

اعامس ةءارق و  ناشیا  تمدخ  زا  يذمرت  لئامش  نیصح و  نصح  تسناشیا و  فیناصت  زا  هک  أّطوم  حرـش  يّوسم  ةاکـشم و  حیباصم و  لثم 
ار هتس  حاحص  رگید  ملسم و  حیحص  هدینش و  ناشیا  زا  تیارد  قیرطب  زین  يراخبلا  حیحص  لئاوا  زا  يردق  هدومن و  ذخا  شیتفت  قیقحتب و 

ناشیا رب 
152 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار ناشیا  تاحیقنت  تاقیقحت و  دوبیم و  رـضاح  مه  ریقف  نیا  دندناوخیم و  ملع  هبلط  ناشیا  روضحب  هک  وحن  نیاب  دراد  مظتنم  ریغ  عامس 
تزاجا مسر  ربانب  نا  زا  دعب  دش  لصاح  یلاعت  هلضفب  دیناسا  قئاقد  كاردا  رد  ثیداحا و  یناعم  مهف  رد  اهب  دتعم  هکلم  هکنآ  ات  دینـشیم 

عامـس رد  یتلهپ  قشاع  دمحم  هاش  درک و  لصاح  زین  یهّللا  یلو  نیما  دمحم  هجاوخ  یتلهپ و  قشاع  دمحم  هاش  لثم  ناشیا  هدمع  نارای  زا 
راید رد  لوا  ناشیا  ترضح  دندوب و  ناشیا  ترضح  قیفر  کیرش و  نیمرتحم  نیمرح  خیاشم  رگید  هّرس و  سدق  رهاط  وبا  خیش  رب  ةءارق  و 

هدومرف ملع  نیا  ذـخا  تیارد  قیرطب  هدـینارذگ  دوخ  راوگرزب  دـلاو  تمدـخب  يراخب  حیحـص  ةاکـشم و  لثم  ثیدـح  بتک  یـضعب  دوخ 
لیـصفتب مولعلا  جذومنا  لئاوا  رد  ناشیا  ثیدح  دنـس  دسریم و  یناود  نیدلا  لالج  الم  ات  دهاز  دمحم  ریم  هطـساوب  ناشیا  دنـس  دندوب و 

دنس دندوب و  هدومن  لصاح  تزاجا  دندوب  راید  نیا  دنسلا  بحاص  هک  لضفا  دمحم  یجاح  زا  ریقف  دجام  دلاو  ترضح  زین  تسروکذم و 
ملع نیا  نیمرح  خـیاشم  هّلجا  زا  همّظعم  هّکم  رد  هرونم و  هنیدـم  رد  دـجام  دـلاو  ترـضح  ارخآ  تسروکذـم  ناشیا  لئاسر  رد  زین  ناـشیا 
دوخ رصع  هناگی  هک  هک  دوب  هّرس  سدق  یندم  رهاط  وبا  خیـش  ترـضح  بانج  زا  ناشیا  هدافتـسا  رتشیب  دنتفرگ و  ارف  اصقتـسا  باعیتساب و 

دنراد لسلـسم  دنـس  هّرـس  سّدـق  رهاط  وبا  خیـش  هکنآ  تاـقافتا  نسح  زا  هخیاـشم و  هفالـسا و  یلع  هیلع و  هَّللا  ۀـمحر  باـب  نیرد  دـندوب 
وه یشاشقلا و  دمحا  خیـشلا  نع  وه  يدرکلا و  میهاربا  خیـشلا  هیبا  نع  ذخا  ّهنا  وه  يراصنا و  ایرکز  نیدلا  نیز  خیـش  ات  افرع  نایفوصب و 

نب دمحم  خیشلا  نع  اضیا  يوانّشلا و  سوّدقلا  دبع  خیشلا  هدلاو  نع  وه  يوانّشلا و  دمحا  خیشلا  نع 
153 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم مهّلک  ءالوه  دهف و  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیـشلا  نع  اضیا  یلمرلا و  دمحا  نب  دمحم  خیـشلا  نع  اضیا  يرکبلا و  نسحلا  یبأ 
خیـش نع  امه  يوارعـشلا و  باّهولا  دبع  خیـشلا  نع  یکملا و  رجح  نبا  خیـشلا  نع  سودقلا  دـبع  خیـشلا  هّللاب و  نیفراعلا  خـیاشملا  ۀـّلجا 

نیدلا نیز  خیشلا  نع  وه  يرکبلا و  نسحلا  یبأ  هّللاب  فراعلا  هدلاو  نع  يرکبلا  نب  دمحم  خیشلا  يراصنالا و  ایرکز  نیدلا  نیز  مالـسالا 
هَّللا راج  هّمع  نعف  دهف  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیـشلا  اّما  ایرکز و  نیزلا  نع  هدلاو و  نع  یلمرلا  دـمحم  خیـشلا  کلذـک  ایرکز و 

یمیجع خیش  دندومن و  هدافتسا  ذخا و  یمیجع  نسح  خیش  زا  هرس  سدق  رهاط  وبا  خیـش  زین  یطویـسلا و  نیدلا  لالج  خیـشلا  نع  دهف  نب 
یطینغ نیّدلا  مجن  خیش  زا  يروهنس  ملاس  يروهنس و  ملاس  خیش  درگاش  یلبابلا  ءالعلا  نب  دمحم  خیش  درگاش  یبرغم  یسیع  خیش  درگاش 

خیش زا  رایـسب  طئاسوب  یبرغم  یـسیع  خیـش  زین  هدومن و  ذخا  يراصنا  ایرکز  نیدلا  نیز  مالـسالا  خیـش  زا  یطینغ  نیدلا  مجن  هتفرگ و  ارف 
خیـش دندرک و  ذخا  دندوب  هکم  رد  دوخ  رـصع  ملعا  هک  یلخن  دمحا  خیـش  زا  رهاط  وبا  ترـضح  زین  هدرک و  ذـخا  یطویـس  نیدـلا  لالج 

نیدلا نیز  خیش  زا  ناشیا  یسدقم و  دمحم  خیش  زا  ناشیا  یکبس و  لیلخ  نیدلا  باهـش  زا  ناشیا  یحاّزم و  ناطلـس  خیـش  زا  یلخن  دمحا 
خیاشم زا  دندوب و  یلخن  دمحا  خیش  نارقا  زا  ناشیا  دناهدومن و  ذخا  يرصب  ملاس  نب  هَّللا  دبع  خیش  زا  رهاط  وبا  خیش  ترضح  زین  ایرکز و 
هطساو ودب  نازیزع  نیزا  کی  ره  هلمجلاب  یبرغم  نامیلس  نب  دمحم  نب  دمحم  خیش  زا  رهاط  وبا  خیـش  زین  دندرک و  ذخا  یلخن  دمحا  خیش 

نیّدلا لالج  خیش  ایرکز و  نیدلا  نیز  خیشب  هفتلم  هرجش  هریثک و  قرطب  هطساو  هس  ای 
154 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیروکذم نیزا  یکی  ره  دنسریم و  ینیسحلا  ةزمح  نب  دمحم  نیدلا  لامک  دیس  یطابنس و  قحلا  دبع  يواخس و  نیدلا  سمش  یطویس و 
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تسفورعم روهشم و  قافآ  رد  اهنیا  دیناسا  رئاس و  رئاد و  اهنیا  فیناصت  دندوب و  دوخ  تقو  ظفاح  دنتسم و 

مکاح - 6

ینامهطلا یّبضلا  میعن  نب  هیودمح  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هکنآ  لامک  اب  بطاخم  معز  لاطبا  هوجو  زا  مشـش  هجو 
ریما بانج  بقانم  رد  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  دـیؤملا  وبا  دـمحا  نب  قفوم  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  هیبشت  ثیدـح  مکاـحلاب  فورعملا 

انربخا لاق  یمزراوخلا  یمصاعلا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  دهازلا  خیشلا  انربخا  دانسا  نیاب  یثیدح  لقن  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
اذه نیسحلا  نب  دمحا  نع  دانسالا  اذهب  هتفگ و  یقهیبلا  نیسح  نب  دمحا  انربخا  لاق  ظعاولا  دمحا  نب  لیعامسا  ةاضقلا  خیش 

یسبعلا یسوم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  ةراو  نب  ملسم  نب  دّمحم  انثدح  دیعـس  نب  دمحم  رفعج  وبا  انثّدح  خیراتلا  یف  ظفاحلا  هَّللا  دبع  وبا  انربخا 
یف مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  یناربحلا  دشار  یبأ  نع  يدزالا  رمع  وبا  انثّدح 

بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  نارمع  نب  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و 
سابتلالا هابتـشالا و  قورعل  هَّللا  دمحب  وه  مکاحلا و  دقاّنلا  لقن  اذهف  ملعا  هَّللا  دانـسالا و  اذهب  الا  هبتکا  مل  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  لاق 

نیعداـخلا نیلّوسملا و  لـئابحل  مصاـق و  لاـغدالا  لاـطبالا و  یلع  نیئرتـجملا  روـهظل  مداـه و  راـسخلل  بلاـجلا  راـکنالا  ناـینبل  مساـح و 
نیکّکشملا خاخفل  مراخ و  نیّسلدملا  نیسّبلملا و  كارشأل  مصاف و  نیقذامملا 
155 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هربتعم و هدـمتعم  هحودـمم  بتک  زا  هدومن  لقن  نآ  رد  ار  هیبشت  ثیدـح  هک  مکاح  روباسین  خـیرات  هک  دـنامن  یفخم  مزاج و  نیهّومملا  و 
دالبلا و ّلجا  نم  روباسین  تناک  دق  هتفگ  هک  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یلع  نب  باهولا  دبع  تسا  هروهـشم  هفورعم  ردقلا  ۀلیلج  رافـسا 
خیراوتلا و دّیس  يدنع  وه  ظاّفحلا و  ةذباهج  هل  عضخ  اخیرات  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  اهل  لمع  دق  اهلثم و  دادغب  دعب  نکی  مل  اهمظعا 

دعب دوجولا  یف  تناک  نا  دادغب و  نال  کلذ  رمالا و  هیلع  لاط  هبحاص  ّنا  ّالا  ۀّیمالسالا  بتکلا  نساحم  نم  اضیا  ناک  نا  بیطخلا و  خیرات 
بیطخلا رهدب و  بیطخلا  لبق  مکاحلا  نا  مث  روباسین  مالعا  عفتری  نا  لبق  ۀـسایر  تیب  ملع و  راد  تناک  اهنال  مدـقا  اهءاملع  نا  الا  روباسین 

هرکذی نم  رثکاف  مکاحلا  اّما  مهمجارت و  یف  راصتخالا  نم  عون  یلا  جاتحاف  اددع  یـصحی  نم ال  دادغب  لخد  دـق  ّالا و  تای  ملف  هدـعب  ءاج 
یف لاطا  لاقملا و  رثک  هدنع  ددعلا  ّلق  املف  روباسین  ءاملع  رخات  مکاحلا و  مدـقتل  هرهد  نم  براقت  نّمم  وا  هخویـش  خویـش  وا  هخویـش  نم 

بتکلا و یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هانیدبا و  يذـلا  رذـعلا  حـضاو  بیطخلل  اهافوتـسا و  مجاّرتلا و 
وه ۀئامعبرا و  سمخ و  ۀنـس  یفوتملا  ّيروباسینلا  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  مامالا  خیرات  اهنم  روباسین  خیراوت  هتفگ  نونفلا 
نم هرکذی  نم  رثکاف  دالبلل  ۀـعوضوملا  بتکلا  دّیـس  يدـنع  هتاقبط و  یف  یکبـسلا  نبا  لاق  خـلا  دّـمحم  راتخا  يذـلا  هّلل  دـمحلا  هلّوا  ریبک 

ومس ماقم و  ولع  تعارب و  قذح و  ياصقا  تراهم و  دقن و  تیاهن  تلالج و  لضف و  تیاغ  هخایشا و  خایشا  وا  هخایشا 
156 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سمـش درادـن  حیرـشت  حاضیا و  تقافو  حیـضوت  نییبت و  تجاح  روهظ  حوضو و  لامک  ببـسب  مکاح  ناش  تعفر  لحم و  تمظع  هبتر و 
یّبّضلا میعن  نب  هیودـمح  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناـکلخ  نباـب  فورعملا  دـمحا  نیّدـلا 

قبـسی مل  یّتلا  بتکلا  هیف  ّفلؤملا  هرـصع و  یف  ثیدـحلا  لها  ماما  عّیبلا  نباب  فورعملا  ظفاحلا  ّيروباسینلا  مکاحلاب  فورعملا  یناـمهطلا 
یلا لقتنا  مث  هرکذ  مدقت  دق  یعفاشلا و  هیقفلا  یکولعّـصلا  نامیلـس  نب  دّمحم  لهـس  یبأ  یلع  هقفت  ملعلا  عساو  افراع  املاع  ناک  اهلثم  یلا 

ۀعامج ال نم  هعمـس  هب و  رهتـشاف  هیلع  بلغ  ثیدحلا و  بلط  مث  اضیا  هرکذ  مدقت  دـق  هیقفلا و  ةریره  یبأ  نب  یلع  یبأ  یلع  أرق  قارعلا و 
ام همولع  یف  فّنـص  هخویـش و  ةرثک  هتیاور و  ۀعـسل  هدـعب  شاع  نمع  يور  یتح  لجر  یفلا  نم  برقی  هخویـش  مجعم  ناف  ةرثک  نوصحی 
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هجارخاب دّرفت  ام  اّما  خویـشلا و  مجارت  تایـشعلا و  یلاما  خویـشلا و  دئاوف  یلامالا و  للعلا و  ناحیحـصلا و  اهنم  ءزج  ۀئامـسمخ  افلا و  غلبی 
نم دحاو  ّلک  هب  دّرفت  ام  نیحیحـصلا و  یلع  كردتـسملا  حیحـصلا و  ملع  یلا  لخدملا  روباسین و  ءاملع  خیرات  ثیدحلا و  مولع  ۀـفرعمف 

رظان ۀـئامثالث و  نیتس و  ۀنـس  ۀـیناثلا  ۀـلحرلا  تناک  ناتلحر و  زاجحلا  قارعلا و  یلا  هل  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  ماـما  لـئاضف  نیماـمالا و 
یف ۀئامثالث  نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  یف  روباسینب  ءاضقلا  دّلقت  هیـضرف و  ینطق  رادـلا  ثحاب  اضیا و  مهنع  بتک  خویـشلا و  رکاذ  ظاّفحلا و 
یلا لئاسر  یف  هنوذفنی  اوناک  عنتماف و  ناجرج  ءاضق  کلذ  دعب  دّلق  یبتعلا و  راّبجلا  دبع  نب  دّمحم  رصن  یبأ  ةرازو  ۀیناماسلا و  ۀلوّدلا  مایا 

157 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رفـص ثلاث  ءاثلثلا  موی  اهب  یّفوت  روباسینب و  ۀئامثالث  نیرـشع و  يدـحا و  ۀنـس 321  لّوالا  عیبر  رهـش  یف  هتدالو  تناک  هیوب و  ینب  كولم 

نیثلث و ۀنـس  یف  ثیدحلا  عمـس  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀـئامعبرا  ثلث و  ۀنـس  یّفوت  داشرالا  باتک  یف  یلیلخلا  لاق  ۀـئامعبرا و  سمخ و  ۀـنس 
امهراظنا یشاشلا و  لاّفقلا  رکب  وبا  هنم  عمس  ینطق و  رادلا  همزال  نیّتس و  عبس و  ۀنس  قارعلاب  نیسمخ و  سمخ و  ۀنـس  رهّنلا  ءارو  امب  یلما 

عّیبلا ۀنکاس و  ءاه  اهدعب  اهتحت و  نم  ةاّنثملا  حتف  واولا و  نوکـس  ۀلمهملا و  لادلا  ّمض  میملا و  نوکـس  ۀـلمهملا و  ءاحلا  حـتفب  هیودـمح  و 
وبا نیّدلا  دامع  ءاضقلا و  هدّلقتل  مکاحلاب  فرع  اّمنا  ۀلمهم و  نیع  اهدعب  اهدیدشت و  اهتحت و  نم  ةاّنثملا  ءایلا  رـسک  ةدّحوملا و  ءابلا  حـتفب 
نب دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  ظفاحلا  یّفوت  اهیف  هتفگ و  ۀـئامعبرا  سمخ و  ۀنـس  عئاقو  رد  دوخ  خـیرات  رد  یلع  نب  لیعامـسا  ءادـفلا 

قبـسی مل  یتلا  بتکلا  هیف  ّفلؤملا  هرـصع و  یف  ثیدحلا  لها  ماما  ّيروباسینلا  مکاحلا  نباب  فورعملا  ینامهّطلا  یّبّضلا  میعن  نب  هیودمح 
یعفاشلا و لئاضف  یلامالا و  ناحیحصلا و  اهنم  تافّنصم  ةّدع  فّنـص  نیفلا و  وحن  هخویـش  ةّدع  تغلب  ثیدحلا و  بلط  یف  رفاس  اهلثم  یلا 
عبرا و ۀنـس  عئاقو  رد  رـصتخملا  ۀـمتت  رد  يدرولا  نباـب  فورعملا  رّفظم  نب  رمع  روباـسینب و  ءاـضقلا  ّیلوت  ّهنـأل  مکاـحلاب  هوبا  فرع  اـّمنا 

مکاـحلا نباـب  فورعملا  یناـمهطلا  یّبّـضلا  میعن  نب  هیودـمح  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نـب  دّـمحم  ظـفاحلا  یفوـت  اـهیف  هـتفگ و  ۀـئامعبرا 
هخویش تغلب  ثیدحلا و  بلط  یف  رفاس  هیلإ  قبسی  مل  ام  هیف  ّفلؤملا  هرصع و  یف  ثیدحلا  لها  ماما  ّيروباسینلا 

158 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نانجلا ةآرم  رد  یعفای  دعسا  نب  هَّللا  دبع  روباسینب و  ءاضقلا  هیلوتل  مکاحلاب  هوبا  فرع  یعفاّشلا  لئاضف  یلامالا و  ناحیحـصلا و  هل  نیفلا و 

عّیبلا نب  مکاحلاب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ریهـشلا  ظـفاحلا  ریبکلا  ماـمالا  اـهیف  هتفگ  ۀـئامعبرا  سمخ و  ۀنـس  عئاـقو  رد 
یلع هّقفت  فیناصّتلا و  فّنـص  هنونف و  ثیدـحلا و  ۀـفرعم  یف  عرب  خیـش و  یفلا  وحن  نع  بتک  هتعقو  یف  ثیدـحلا  لـها  ماـما  ّيروباـسینلا 

رفاغلا دبع  ۀّمئألا و  نم  هریغ  یشاشلا و  لاّفقلا  رکب  وبا  مامالا  هنم  عمس  ینطق و  راّدلا  همزال  یعفاشلا و  هیقفلا  ّیکولعّـصلا  لهـس  یبأ  مامالا 
مل یلاعت و  هَّللا  ۀمحر  یلا  یـضم  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلح  روباسین  خـیرات  لیذ  رد  وا  نساحم  لئاضف و  رکذ  مکاح و  حدـم  رد  بانطا  دـعب 

مکاحلا هتفگ  هّیندللا  بهاوم  حرـش  رد  یکلاملا  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  ۀئامعبرا و  سمخ و  ۀنـس  رفـص  نماث  یف  هلثم  هدعب  فلخی 
هتفرعم ّقح  ثیدحلاب  هتفرعم  هقدص و  یلع  عمجملا  تبثلا  ۀـقثلا  ّيروباسینلا  هَّللا  دـبع  وبا  یّبضلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ریبکلا  ظفاحلا  مامالا 

ۀنس روباسینب  تام  ۀئامثالث و  نیرشع و  يدحا و  ۀنس  دلو  رثکا  اهریغ  یف  خیش و  فلا  وحن  نم  روباسینب  عمس  یتح  عامـسلا  ۀلحّرلا و  رثکا 
ءام تبرش  هنع  ۀئامسمخ و  فلا و  امهریغ  لاق  یسرافلا و  رفاغلا  دبع  هلاق  فلا  وا  یبهذلا  هلاق  ۀئامسمخ  وحن  هفیناصت  ۀئامعبرا و  سمخ و 
نب هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  وبا  وه  مکاحلا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  رد  قحلا  دـبع  خیـش  فینـصتلا و  نسح  ینقزری  نا  هَّللا  تلأس  مزمز و 

ّيروباسینلا یبضلا  مکحلا  نب  میعن  نب  نودمح  نب  دمحم 
159 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هل ثیدحلا و  مولع  یف  ۀّصاخ  هتقو  دیحو  هرـصع و  دیرف  ناک  ۀـعّونتملا  مولعلا  یف  ۀـفرعملا  ملعلا و  لضفلا و  لها  نم  عّیبلا  نباب  فورعملا 
نب لهس  یبأ  راّجنلا و  نامیلس  نب  دمحا  كامّسلا و  نب  ّیلع  نع  اهب  بتک  هبیش و  یف  دادغب  مدق  ۀبیجعلا  ۀبیرغلا  ةریبکلا و  تافّنصملا  اهیف 
نب حلاص  نب  دمحم  ظفاحلا و  ّیلع  یبأ  ّمصالا و  ساّبعلا  یبأ  نع  اهب  ثّدحف  هبیـش  بلغ  دق  اهدرو و  مث  مهریغ  دمحا و  نب  جلعد  دایز و 
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نیثلث و ۀنـس  هعامـس  لّوا  ۀئامثالث و  نیرـشع و  يدحا و  ۀنـس  دلو  ۀقث  ناک  سراوفلا و  نب  دّمحم  ینطق و  رادـلا  هنع  يور  مهریغ  یناه و 
هَّللا دبع  نب  دّمحم  هتفگ  البّنلا  فاحتا  رد  رصاعم  نسح  قیّدص  يولوم  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  ۀئامعبرا  سمخ و  ۀنـس  روباسینب  تام  ۀئامثالث و 

رد دوب  ثیدـح  لها  ماما  عّیبلا  نباب  فورعملا  ظفاحلا  ّيروباـسینلا  مکاـحلا  ّیناـمهّطلا  ّیبّضلا  مکحلا  نب  میعن  نب  هیودـمح  نب  دّـمحم  نب 
نامیلـس نب  دّـمحم  لهـس  یبا  رب  هّقفت  تسملعلا  عساو  فراع  ملاع  هدـشن  قوبـسم  نآ  لـثم  هک  هدرک  فیلاـت  اـهباتک  نا  رد  دوخ و  رـصع 

نادـب دـش و  بلاـغ  يورب  ثیدـح  دومرف و  ثیدـح  بلط  دوـمن و  تءارق  هیقف  هریره  یبأ  نب  ّیلع  یبأ  رب  دـمآ و  قارعب  هدرک  یکوـلعص 
مه دنام  هدنز  وا  دعب  هک  یـسک  زا  دسریم  سک  رازه  ودب  وا  خویـش  مجعم  هدینـش  یـصحت  ریثک ال  یتعامج  زا  ار  ثیدـح  تفای  ترهش 

یلامالا و للعلا و  ناحیحـصلا و  اهنم  دسریم  وزج  دصناپ  رازه و  کیب  مولع  رد  شفیناصت  خویـش  ترثک  تیاور و  تعـس  ربانب  تسیوار 
خیرات ثیدح و  تفرعم  هتشگ  دّرفتم  نآ  جارخاب  هچنآ  خویشلا و  مجارت  تایشعلا و  یلاما  خویشلا و  دئاوف 

160 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسیعفاش ماما  لئاضف  نیمامالا و  نم  دحاو  ّلک  هب  دّرفت  ام  نیحیحصلا و  یلع  كردتسملا  حیحّـصلا و  ملع  یلا  لخدملا  روباسین و  ءاملع 

زا هدومن و  هرکاذم  خویـش  اب  هدرک و  هرظانم  ظاّفح  اب  دوب  ۀـئامثالث  نیّتس و  ۀنـس  رد  هیناث  تلحر  تستلحر  ود  قارع  زاجح و  يوسب  ار  وا 
رد الما  هدینـش و  نیثلث  ۀنـس  رد  ثیدـح  هتفگ  داشرالا  باتک  رد  یلیلخ  هدیدنـسپ  ار  نآ  يو  هدومن و  هثحابم  ینطق  راد  اـب  هتـشون و  اـهنآ 
وا راظنا  یشاش و  لاّفق  رکب  وبا  هدیدرگ  وا  مزال  ینطق  راد  نیّتس و  عبس و  ۀنـسب  قارع  رد  هدومن و  نیـسمخ  سمخ و  ۀنـس  رد  رهنلا  ءاروام 

یبتعلا راّبجلا  دبع  نب  دّمحم  رصّنلا  یبأ  ترازو  هّیناماس و  تلود  ماّیا  رد  نیسمخ  عست و  ۀنس  رد  دوب  هدش  روباسین  یـضاق  دنايوار  يو  زا 
زا یکیب  تبسن  ینامهط  دوب و  هدش  یضاق  هک  دنیوگ  نآ  زا  ار  وا  مکاح  هتفگ  نیثدحملا  ناتسب  رد  دش  عنتمم  هتشگ  ناجرج  یـضاق  هدعب 

تغل رد  ار  عّیب  دوب  عّیب  وا  دادجا  زا  یکی  هک  دنناوخ  نآ  زا  هیتحت  دیدشت  هدجوم و  حـتفب  عّیبلا  نبا  تشاد و  مان  نامهط  هک  تسوا  دادـجا 
ردپ و دومن  ثیدـح  ملع  بلط  نس  رغـص  رد  هدوب  روباسین  رد  ۀـئامثالث  نیرـشع و  يدـحا و  ۀنـس 321  رد  وا  دلوت  دنمان  يراپویب  يدـنه 

وبا مصا و  سابعلا  وبا  زا  دراد و  تیاور  دوخ  ردپ  زا  وا  دوب و  هدید  ار  ملـسم  شردپ  دندرکیم  دـییقت  بیغرت و  راک  نیرب  ار  وا  وا  يومام 
يوره رذ  وبا  نف و  نیا  ياـملع  هّلجا  رگید  يروباـسین و  ّیلع  وبا  كاّمـسلا و  نب  ورمع  وبا  بوبحم و  نب  ساـّبعلا  وـبا  مرخـالا و  هَّللا  دـبع 

رد دنیوگ  دـناهدومن  تیاور  يو  زا  تعنـص  نیا  هذـتاسا  رگید  یقهیب و  يریـشق و  مساقلا  وبا  یلیلخ و  یلعی  وبا  يراخب و  تیاور  بحاص 
دادغب رد  ینطق  راد  دندوب  نیثدحم  دمآرس  مالسا  تکلمم  رد  سک  راهچ  يو  نامز 

161 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینطق راد  هک  دناهدرک  مکح  نینچ  ثیدح  لها  نیققحم  اهنیا  نایم  رد  رصم  رد  ینغلا  دبع  ناهفـصا و  رد  هدنم  نبا  روباسین و  رد  مکاح  و 
هعساو تفرعم  ثیداحا و  ترثک  رد  هدنم  نبا  تشاد و  مامت  لخد  بیترت  فینصت و  نف  رد  مکاح  دوب و  ینثتـسم  زاتمم و  للع  تفرعم  رد 

نوچ دروآرب  لسغ  دمآرد و  ماّمح  رد  يزور  دش  عقاو  روط  بیجع  شتافو  تسدئاز  رحبت  بابـسا  تفرعم  رد  ار  ینغلا  دبع  دوب و  قّوفتم 
هداد ور  ۀئامعبرا  سمخ و  ۀنـس  رفـص  هام  رد  هعقاو  نیا  هدیـشوپن و  اهماج  دوب و  هتـسب  گنل  زونه  داد  ناج  دیـشک و  یهآ  دمآرب  اجنآ  زا 

تـسزیچ نینچمه  ثیدح  يرآ  یهتنا  ثیدح  نتـشون  رد  تفگ  زیچ  هچ  رد  دندیـسرپ  متفای  تاجن  تفگیم  دندید  باوخب  تافو  زا  دعب 
مهنم و انلعجا  مهّللا  دسر  هچ  ندومن  لمع  نا  رب  دوخ  مدرمب و  شندیناسر  ندرک و  تیاور  ندناوخب و  ات  دـشخبیم  تاجن  وا  نتـشون  هک 

ّمض میم و  نوکس  اح و  حتفب  هیودمح  نیمآ  ۀمایقلا  موی  هتعافش  انقزرا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ثیدحلا  بحاص  هاجب  مهترمز  یف  انرشحا 
یف لوالا  مسقلا  هتفگ  لوصالا  عماج  رد  ریثـالا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  كراـبم  ناـکلخ و  نبا  هلاـق  تساـی  حـتف  واو و  نوکـس  لاد و 

راـیتخا هیلع  قفتملا  نم  لّوـالا  عونلا  اهتحـص  یف  فلتخم  ۀـسمخ  اهتّحـص و  یلع  قـفتم  اـهنم  ۀـسمخ  عاوـنا  ةرـشع  یلا  مسقنی  حیحـصلا و 
روهـشملا یباحـصلا  هیوری  يّذلا  ثیدحلا  وه  حیحـصلا و  نم  ءایلعلا  ۀجردلا  یه  ملـسم و  نیـسحلا  یبأ  يراخبلا و  هَّللا  دبع  یبأ  نیمامالا 

مث ناتقث  نایوار  هل  ۀباحّصلا و  نع  ۀیاوّرلاب  روهشملا  یعباتلا  هنع  هیوری  مث  ناتقث  نایوار  هل  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ۀیاورلاب 
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نقتملا ظفاحلا  نیعباتلا  عابتا  نم  هنع  هیوری 
162 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم ءایلعلا  ۀجردلا  هذهف  هتیاور  یف  ۀلادعلاب  اروهـشم  انقتم  اظفاح  ملـسم  وا  يراخبلا  خیـش  نوکی  مث  ۀعبارلا  ۀقبّطلا  نم  ةاور  هل  روهـشملا و 
ریغ طرشلا  اذه  ّنا  هریغ  لاق  دق  ّيروباسینلا و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  هرکذ  دق  هانرکذ  يذلا  طرشلا  اذه  هتفگ و  هریسی  هلصاف  دعب  حیحصلا و 

اذـهب املاع  ناک  ّهناف  اذـه  ریغ  مکاحلاب  ّنّظلا  طرـشلا و  اذـه  ریغ  یلع  ثیداحا  امهیف  اجرخا  دـق  امّهناف  ملـسم  يراخبلا و  یباتک  یف  درّطم 
هب مکح  امل  نّقیتلا  رابتخالا و  شیتفتلا و  دعب  الا  مکحلا  اذهب  نیباتکلا  یلع  مکح  لوقلا و  اذه  لاق  ام  هرارسأب و  افراع  هضماوغب  ریبخ  ّنفلا 

مکاحلا و هرکذ  يّذلا  طرـشلا  یلع  درت  مل  ثیداحا  اهیف  دجوف  نیباتکلا  یف  یتلا  ثیداحالا  عّبتت  ّهنا  لئاقلا  اذـه  هیعّدـی  ام  ۀـیاغ  مث  امهیلع 
مدـقی تبثملا  فان و  اذـه  تبثم و  مکاحلا  ّناف  مکاحلا  لوقل  اعفاد  نوکی  نا  حلـصی  اضقان و ال  سیل  هب و  ضقنی  نا  هنکمی  ام  یهتنم  اذـه 

ّنظلا نسح  هاوس و  غلب  هغلبی و  مل  هدـجو و  دـق  هریغ  لعل  هدـجی و  مل  هنوکب  مکحلا  اذـه  ءافتناب  یـضقی  نا  هل  زوجی  فیک  یفاـّنلا و  یلع 
فراع نا و  ضماوغب  ریبخ  ثیدـح و  ّنفب  ملاع  مکاـح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یلوا  مهلاوقا  قیدـصت  یف  لّـسوتلا  نسحا و  ءاـملعلاب 
نارگید یفن  رب  مکاح  تاـبثا  دـنکیم و  مکح  هچنآـب  نقیت  راـبتخا و  شیتفت و  دـعب  رگم  دـیوگیم  ار  هچنآ  دـیوگیمن  هدوب  نآ  رارـساب 

لیلغلا و يوری  ام  لیمجلا  ءانثلا  لیلجلا و  حدملا  نم  کلذ  لک  یف  تسالوا و  وا  لوق  قیدصت  تسنسحا و  مکاحب  نظ  نسح  تسمّدقم و 
ککشتلا بایترالا و  ّسا  جاتحی  لیقلا و  لاقلا و  ۀفاش  لصاتسی  لیلعلا و  یفشی 

163 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا بهذـم  حـیجرت  یعفاش و  لئاضف  هلاسر  رد  يزار  رخف  لیبّسلا و  ءاوس  یلا  ءاشی  نم  يدـهی  هَّللا  لـیبنلا و  ربحلا  اذـه  ناـش  یف  کـیکرلا 

ینطق و راّدلا  نسحلا  وبا  مه  ءالؤه و  ثیدحلا  ملع  یف  اقیقحت  مهّدشا  ةّوق و  مهاوقا  املع و  مهرثکاف  نیثّدحملا  نم  نورّخأتملا  اّما  هتفگ و 
ایرکز نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  رکب  وبا  ماـمالا  یقهیبـلا و  رکب  وبا  ظـفاحلا  یناهفـصالا و  میعن  وبا  خیـشلا  ظـفاحلا و  هَّللا  دـبع  وـبا  مکاـحلا 

ثیدحلا و ملع  یف  ارحب  ناک  يّذلا  یباطخلا  نامیلـس  وبا  مامالا  دادغب و  خیرات  بحاص  بیطخلا  مامالا  قفّتملا و  باتک  بحاص  یقزوجلا 
لاق ثیح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دواد  نونعی  نامیلـس  یبال  دیدحلا  لعج  امک  نامیلـس  یبال  ثیدحلا  لعج  هفـصو  یف  لیق  ۀـغللا و 

َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  هیف  یلاعت 
مهنم دحاو  ّلکل  هیلع و  ءانثلا  یف  ۀـغلابملا  یعفاشلا و  میظعت  یلع  نوقفّتم  مهرـساب  مه  نیخیـشلا و  دـعب  ملعلا  اذـه  رودـص  ءاملعلا  ءالؤهف 

نیفرتعم یعفاّشلل  نیمّظعم  اوناک  اثیدح  امیدق و  ثیدحلا  ءاملع  ّنا  یلع  ّلدـی  هانرکذ  ام  ّلک  هرثآم و  هلئاضف و  هبقانم و  یف  درفم  فینـصت 
زا ناشیا  ّدشا  توق و  يور  زا  ناشیاوقا  ملع و  يور  زا  نیرخاتم  نیثّدحم  رثکا  هلمج  زا  مکاح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هدّرفت  همّدقتب و 

یعفاش ناشتلالج  تابثا  يزار  هدوب و  نیخیش  دعب  ملع  نیا  رودص  زا  شلاثما  ننس و  بحاص  دواد  وبا  لثم  ثیدح و  ملع  رد  قیقحت  يور 
ءامـسا نم  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  طبـضا  هتفگ و  ءامـسألا  بیذـهت  رد  يدون  دـیامنیم و  ار  یعفاش  وا  لاثما  مکاـح و  لـیجبت  میظعت و  حدـمب و 

یلا جاتحی  ام  ّلک  عضاوملا  تاغّللا و  صاخشالا و 
164 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاشنا کلذ  ّلک  لقنا  ههبـشا و  ام  ۀمجعملا و  نیغلا  وا  ۀلمهملا  نیعلاب  فرحلا  اذـه  ّنا  دـیدشّتلا و  فیفّختلا و  تاکرحلاب و  هدـییقتب  طبض 
ۀجاحلا مدع  مهترثکل و  هلئاق  یلا  ابلاغ  هفیـضا  اروهـشم ال  ناک  امف  هیف  قیقحتلا  لها  بتک  ةدـمتعملا و  ّهناظم  نم  ابّذـهم  اقّقحم  یلاعت  هَّللا 
مـالعالا ظاّـفحلا  ۀّـمئالا  بتک  نم  هتلقن  اهباحـصا  لاوحا  ناـیب  ءامـسألا و  نم  ناـک  اـم  هلقاـن و  وا  هلئاـق  یلا  هفیـضا  اـبیرغ  ناـک  اـم  هیلإ و 

نانـسب و فورعملا  طاّیخ  نب  ۀفیلخ  ۀمثیخ و  یبأ  نبا  يراخبلا و  خیراتک  ءاملعلا  عیمج  دنع  نیدمتعملا  کلذ و  یف  ۀـمامالاب  نیروهـشملا 
لیدعتلا حرجلا و  نم  افیعـض و  يدقاولا  هخیـش  ناک  نا  ۀقث و  وه  يدـقاولا و  بتاک  دعـس  نب  دّـمحمل  ریبکلا  تاقبّطلا  ریغّـصلا و  تاقبّطلا 

قشمد خیرات  بیطخلل و  دادغب  خیرات  هَّللا و  دبع  یبأ  مکاحلل  روباسین  خیرات  ءاحلا و  رـسکب  ناّبح  نب  متاح  یبال  تاقثلا  متاح و  یبأ  نبال 
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باتک ّربلا و  دبع  نبال  باعیتسإلاک  ۀباحّصلا  ءامـسا  بتک  نم  اهریغ و  رابکلا و  خیراوتلا  بتک  نم  اهریغ  رکاسع و  نب  مسقلا  یبأ  ظفاحلل 
فلتخملا فلتؤملاک و  ءامـسألا  طبـض  بتک  نم  ریّـسلا و  يزاغملا و  بتک  نم  اهریغ و  ریثالا و  نبا  یـسوم و  یبأ  میعن و  یبأ  ةدنم و  نبا 

ظاّفح هّمئا  زا  مکاـح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  خـلا  اـهریغ  ـالوکام و  نبا  يدادـغبلا و  بیطخلا  دیعـس و  نب  ینغلا  دـبع  ینطقراّدـلل و 
همجرتب ءامـسالا  بیذـهت  رد  يوون  هدافا  ربانب  زین  املع و  عیمج  دزن  دـنادمتعم  لاجر و  لاوحا  نایب  رد  تماماب ، دناروهـشم  هک  تسمـالعا 

باحصا نیملسم و  مالعا  زا  مکاح  يراخب 
165 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دـننکیم و نآ  زرح  دـنیامنیم و  نآ  رد  لّمات  هکلب  دـننکیمن  تارابع  رد  تفزاـجم  هک  تسنینقتم  تاـقث  ظاّـفح  نید و  عرو و  لـضف و 
نم فرحا  هذهف  مکاحلا  مهنم  عمج  نع  يراخبلا  حدم  رکذ  دعب  ءامسالا  بیذهت  یف  لاق  تظفاحم  ّدشا  دننکیم  نآ  تنایص  رب  تظفاحم 
نع اهجورخل  یصقتست  هبقانم ال  تاحضاولا و  تافورعملا  نم  اهنوکل  تاراشا  اهیلإ  ترشا  هتالاح  هلئامـش و  ررد  هتافـص و  هبقانم و  نویع 

نّکمت و ناقتا و  قیقحت و  ةداهز و  عرو و  ةدافا و  کسن و  ۀیاور و  لیصحتلا و  یف  داهتجا  ۀیارد و  ظفح و  یلا  ۀمسقنم  یه  یـصحت و  نا 
عرولا لضفلا و  یلوا  نیملسملا و  مالعا  لاوقا  نم  هیلإ  ترـشا  ام  کلذ  حضوی  تامرکملا و  عاونا  نم  اهریغ  تامارک و  لاوحا و  نافرع و 

تاظفاحملا و ّدشا  اهتنایـص  یلع  نوظفاحی  اهنوزرحی و  اهنولّماتی و  لب  تارابعلا  یف  نوفزاجی  نیّذلا ال  نینقتملا  داّقنلا  ظاّفحلا  نیّدـلا و  و 
انئابحأ عیمج  هنیب و  ینیب و  عمج  هاضرا و  هنع و  هَّللا  یضر  رصبتسملل  ۀیافک  غلبا  هیلإ  ترـشا  امیف  ةرـصحنم و  ریغ  هترکذ  ام  وحنب  مهلیواقا 

حرش جاهنم  رد  يوون  زین  ءابحلا و  غلبا  هلـضف  نم  هابح  ءازجلا و  لمکا  نیملـسملا  رئاس  نع  یّنع و  هازج  هافطـصا و  نم  عم  هتمارک  راد  یف 
نونقتملا و ظاّفحلا  هاور  ام  لّوالا  ماسقا  ۀثلث  ثیداحالا  مسقی  ّهنا  هحیحص  ۀمدقم  لّوا  یف  یلاعت  هَّللا  همحر  ملسم  رکذ  هتفگ  ملسم  حیحص 

هعبتا لّوالا  مسقلا  نم  غرف  اذإ  ّهنا  نوکورتملا و  ءافعّـضلا و  هاور  ام  ثلاثلا  ناقتالا و  ظفحلا و  یف  نوطّـسوتملا  نودوتـسملا  هاور  ام  یناـثلا 
هیلع جرعی  الف  ثلاثلا  اّما  یناّثلا و 

166 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀّینما نا  هَّللا  امهمحر  یقهیبلا  رکب  وبا  هبحاص  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  وبا  ناـظفاحلا  ناـمامالا  لاـقف  میـسقّتلا  اذـهب  هدارم  یف  ءاـملعلا  فلتخاـف 

نم ساّنلا  خویـشلا و  هلبق  امم  اذـه  ضایع و  یـضاقلا  لاق  لّوالا  مسقلا  رکذ  امنا  ّهنا  یناثلا و  مسقلا  جارخا  لبق  هَّللا  همحر  املـسم  تمرتخا 
ناک یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  وه  یقهیبلا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  رد  بیطخلا  نیّدـلا  یلو  هیلع و  هوعباـت  هَّللا و  دـبع  یبأ  مکاـحلا 

اونـسحا ظاّـفحلا  نم  ۀعـست  اولاـق  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاـحلا  باحـصا  راـبک  نم  وه  هقفلا و  ۀـفرعم  فیناـصّتلا و  ثیدـحلا و  یف  هرهد  دـحوا 
یلع نب  باّهولا  دبع  خلا و  ّيروباسینلا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  مث  ینطق  رادـلا  رمع  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  مهفیناصتب  عافتنالا  مظع  فینـصتلا و 
اذه ۀجهب  هَّللا  رمعل  یهف  دیناسالا  ةرثک  نم  هیلع  تلمتـشا  ام  تاقبطلا  هذه  لماح  لقثتـسی  کلذـک ال  هتفگ و  هّیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا 
دعبی اهعمج و  نامزلا  ءانبا  یلع  ّزعی  دقل  بابلالا و  یلوا  لوقعب  ذخآلا  دقعلا  اذه  ۀطساو  باحـصالا و  نساحمل  عماجلا  اذه  ۀنیز  باتکلا و 

فینـصّتلا مسا  نم  هسفن  یف  ۀـجاحب  مهنم  لضافلا  عنق  نیذـّلا  مه  مهیلع و  رّذـعتی  اهعـضو و  ایندـلا  یلا  اونکر  انیوهلا و  اوبکر  دـق  مهنم و 
یضر يروثلا  نایفس  مهنم  لاق  نیّذلا  ۀّمئالا  دعاوق  اوضقن  دیناسالاب و  هعمج  نع  الضف  ۀّیّلکلاب  ثیدحلا  بلط  اوضفر  مهناف  اهعنـص  اهاضق 

دانـسالا هلبق  يروثلا  لوق  نیّدلا و  دانـسالا  كرابملا  نب  هَّللا  دـبع  لوق  اوضفر  دیعّـسلا و  وهف  هب  ینتعا  نمف  ثیدـحلا  نیز  دانـسالا  هنع  هَّللا 
نموملا حالس 

167 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءاش نم  لاقل  دانسالا  الول  كرابملا  نبا  لوق  قحلاف  دیدش  باذع  میظع و  مثاب  اوءابف  نیّدلا  نم  دانـسالا  ّولع  بلط  هدعب  لبنح  نب  دمحا  و 
غلبی ّیناف  مّلـس  الب  حطّـسلا  یقتری  يّذلا  لثم  دانـسا  الب  هنید  بلطی  يذلا  لثم  لئاق  مهنم  لاق  نیذـلا  ثیدـحلا  اذـه  ظاّفح  قیرط  ءاش و  ام 

باحـصا نیّدـلا  اذـه  ناسرف  ناسرف و  نید  لکل  عیرز  نب  دـئاز  لاق  دانـسالا و  باـهذالا  ملعلا  باـهذ  اـم  یعازوـالا  مهنم  لاـق  ءامّـسلا و 
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قورافلا و رمع  قیّدصلا و  رکب  یبأ  ۀعیرـشلا  هذه  ظاّفح  نم  انرـصع  لها  نیاف  ءامعّنلا  هَّللا  لّمک  مهب  موقلا  مه  مهنع  هَّللا  یـضرف  دیناسالا 
نب ّیبا  دوعـسم و  نبا  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  یبأ  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  دعـس و  ۀـحلط و  ریبزلا و  یـضترملا و  ّیلع  نیرّونلا و  يذ  نامثع 

ساّبع و نبا  ورمع  نبا  صاعلا و  نب  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  ةریره و  یبأ  ۀـشئاع و  تباث و  نب  دـیز  حابر و  نب  لالب  ذاـعم و  نب  دعـس  بعک و 
نبا عدـجالا و  نب  قورـسم  دـیزی و  نب  دوسـالا  سیق و  نب  ۀـمقلع  ینرقلا و  سیوا  نیعباـتلا  نم  يرخا  ۀـقبط  نم  يرعـشالا و  یـسوم  یبأ 
دیعس نیریس و  نبا  يرـصبلا و  نسحلا  ءاثعـشلا و  یبأ  یعخنلا و  میهاربا  مزاح و  یبأ  نب  سیق  لئاو و  یبأ  قیقـش  ۀیلاعلا و  یبأ  ّبیـسملا و 

دـمحم و نب  مسقلا  راسی و  نب  اطع  حابر و  یبأ  نب  اطع  ریبزلا و  نب  ةورع  ۀـبتع و  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  جرعالا و  سؤاط و  ریبج و  نب 
يرهزلا یعیبسلا و  قاحسا  یبأ  رانید و  نب  ورمع  دّانزلا و  یبأ  ینانبلا و  تباث  نمحرلا و  دبع  نب  ۀملس  یبأ 
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نوع و نب  هَّللا  دبع  دمحم و  نب  رفعج  یمیتلا و  نامیلـس  دیعـس و  نب  ییحی  ینایتخّـسلا و  بویا  بیبح و  نب  دـیزی  رمتعملا و  نب  روصنم  و 

یبأ نبا  جاّجحلا و  نب  ۀبعـش  دشار و  نب  رمعم  يروثلا و  یعازوالا و  يرخا و  ۀقبط  یئاوتـسدلا  مامه  جیرج و  نبا  ۀبورع و  یبأ  نب  دـیعس 
رمتعم بهو و  نبا  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  ۀنییع و  نب  نیفـس  ۀمادق و  نب  ةدئاز  دیز و  نب  داّمحلا  حـلاص و  نب  نسحا  وبا  کلام و  بئذ و 

یبأ نب  مدآ  ملسم و  نب  نافع  یعفاشلا و  يرخا و  شاّیع  نب  رکب  یبأ  نوراه و  نب  دیزی  عیرز و  نب  دیزی  حاّرجلا و  نب  عیکو  نامیلس و  نب 
يرخا و مامه  نب  قاّزرلا  دبع  رهـسم و  یبأ  یبنعقلا و  لیبنلا و  مصاع  یبأ  روصنم و  نب  دیعـس  یـسلایطلا و  دواد  یبأ  نامیلا و  یبأ  سایا و 

نب ثرحلا  هیوهار و  نب  قاحـسا  عینم و  نب  دمحا  يرـصملا و  حـلاص  نب  دـمحا  یقرودـلا و  میهاربا  نب  دـمحا  لبنح و  دّـمحم  نب  دـمحا 
ینیدملا و نب  یلع  ۀبیش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  خورف و  نب  نابیش  برح و  نب  ریهز  طاّیخ و  نب  ۀفیلخ  یصمحلا و  حیرش  نب  ةویح  نیکـسم و 

نب ییحی  راّمع و  نب  مامه  دهرـسم و  نب  ددسم  یّنثملا و  نب  دمحم  رادـنب و  راشب  نب  دـمحم  دیعـس و  نب  ۀـبیتق  دـقانلا و  دّـمحم  نب  ورمع 
یبأ يزورملا و  نابیـش  نب  دمحا  يزارلا و  متاح  یبأ  يراخبلا و  یلهذلا و  ییحی  نب  دـمحم  يرخا و  ّيروباسینلا  ییحی  نب  ییحی  نیعم و 

نادبع و يرخا و  ۀجام  نبا  يذمرتلا و  ةرزج و  حلاص  یناتسجسلا و  دواد  یبأ  يرخا و  هّبش  نب  رمع  یشکلا و  دیمح  نب  دبع  مرثالا و  رکب 
نب دمحا  یلعی و  یبأ  یئاسّنلا و  یبایرفلا و  رفعج  نیفس و  نب  نسحلا  يزاوهالا و  دمحا  نب  هَّللا  دبع 

169 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀناوـع یبأ  ینارحلا و  ۀـبورع  یبأ  دواد و  یبأ  نـب  هَّللا  دـبع  رکب  یبأ  يوـغبلا و  مساـقلا  یبأ  ۀــمیزخ و  یبأ  ریرج و  نـب  دـّـمحم  یّنثملا و 

رفعج یبأ  یقرّـشلا و  نب  دمحم  نب  دـمحا  دـماح  یبأ  ّيروباسینلا و  دایز  نب  رکب  یبأ  يرخا و  حـلاص  نب  دـمحم  نب  ییحی  ینئارفـسالا و 
یـسلبارطلا و نامیلـس  نب  ۀمثیخ  ةدقع و  نب  ساّبعلا  یبأ  متاح و  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  یلوغدلا و  ساّبعلا  یبأ  یلیقعلا و  رمع و  نب  دمحم 

رکب یبأ  نکّـسلا و  نب  یلع  یبأ  ناّبح و  نب  دـمحم  متاح  یبأ  ّیناربطلا و  مسقلا  یبأ  يرخا و  ّيروباسینلا  یلع  یبأ  عناق و  نب  یقاـبلا  دـبع 
ناّبج نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  خیشلا  یبأ  یناجرجلا و  ّيدع  نب  هَّللا  دبع  دمحا  یبأ  يرونیدلا و  ینّسلا  دمحم  نب  دمحا  رکب  یبأ  یباعجلا و 
رکب یبأ  ینطق و  رادـلا  نسحلا  یبأ  مکاحلا و  دـمحا  یبأ  رفظملا و  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  یلیعامـسالا و  میهاربا  نب  دـمحا  رکب  یبأ  و 

مکاحلا و هَّللا  دـبع  یبأ  ریکب و  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  ةدـنم و  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  يرخا و  نیهاش  نب  صفح  یبأ  یقزوجلا و 
يودبعلا و مزاح  یبأ  یناقربلا و  رکب  یبأ  راجنغ و  دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  هیودرم و  نب  رکب  یبأ  يدزالا و  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع 

دیلوـلا یبأ  ربـلا و  دـبع  نبا  مزح و  نبا  یقهیبـلا و  بـیطخلا و  يروّـصلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  يرخا و  یناهبـصالا  مـیعن  یبأ  یمهـسلا و  ةزمح 
یبأ یناسغلا و  ّیلع  یبأ  يدیمحلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  الوکام و  نب  رـصن  یبأ  لاّبحلا و  قاحـسا  یبأ  يرخا و  لوزعملا  حـلاص  یبأ  یجاّسلا و 
یبأ یمیتلا و  مساقلا  یبأ  يردـبعلا و  نودعـس  نب  دـمحم  رماـع  یبأ  يرخا و  ةرکـس  نب  ّیلع  یبأ  یـسّدقملا و  رهاـط  نب  دّـمحم  لـضفلا 

رهاط یبأ  ینادمهلا و  ءالعلا  یبأ  رصان و  نب  لضفلا 
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ینغلا دبع  يرخا و  یمزاحلا  رکب  یبأ  لاوشب و  نب  فلخ  ینیدملا و  یسوم  یبأ  یناعمّسلا و  دعس  یبأ  رکاسع و  نب  مسقلا  یبأ  یفلّـسلا و 
دمحا نب  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  ینیدملا و  نبا  ۀطقن و  نب  رکب  یبأ  يرخا و  يواهّرلا  رداقلا  دبع  رضخالا و  نبا  یسدقملا و 

نبا راطعلا و  نیّدـلا  دیـشر  يرذـنملا و  میظعلا  دـبع  يرخا و  لیلخ  نب  فسوی  ظفاحلا  ینیفیرـصلا و  میهاربا  حالّـصلا و  نبا  یـسدقملا و 
يرخا و دـیعلا  قیقد  نب  مالـسالا  خیـش  يربطلا و  نیدـلا  بحم  يرعـشالا و  دـیبع  يرهاطلا و  نبا  یطایمّدـلا و  يوونلا و  يرخا و  يدـسم 

ظفاحلا ساّنلا و  دّیس  نب  نیّدلا  حتف  خیـشلا  ۀیمیت و  نب  نیّدلا  یقت  خیـشلا  يزملا و  جاّجحلا  یبأ  ظفاحلا  یثراحلا و  نیّدلا  دعـس  یـضاقلا 
رّفظملا و نب  ساّبعلا  یبأ  ظفاحلا  يرخا و  دلاولا  خیشلا  یبهذلا و  انخیـش  یلازربلا و  نیّدلا  ملع  ظفاحلا  یبلحلا و  میرکلا  دبع  نیّدلا  بطق 

نم انرکذ  امنا  نیثّدحملا و  نم  احلاص  اددع  انلمها  ۀّـمئألا و  نم  اریثک  انلفغا  دـق  ّنفلا و  اذـه  ةرهم  ءالؤهف  یئالعلا  نیّدـلا  حالـص  ظفاحلا 
نیا هظحالم  زا  اساوسو  ۀـلاهج و  اهنم  راـثکالا  ّدـع  اـسار و  دـیناسالا  طاـسب  ّیط  یلا  رمـالا  یـضفا  مث  مهادـع  نم  یلع  مهب  هّبنتیل  هاـنرکذ 

تـسحضاو نا  زا  هکنآ  لّوا  تسرهاظ  مظاعالا  ةدمع  مکاح  رخف  ّومـس  ردق و  ّولع  تبترم و  تمظع  تلزنم و  تلالج  هجو  دـنچب  ترابع 
رتقباس رتقئاف و  رتالاب و  تیاهن  وا  رـصع  لها  زا  هدرک  رکذ  ترابع  نیرد  ناش  هکربتم  یماسا  یکبـس  هک  تارـضح  رگید  لثم  مکاح  هک 

ناش هیام  هیاپب و  یکبس  رصع  لها  دندوب و  ناقتا  ظفح و  تمظع و  تلالج و  رد 
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زا مکاح  هک  تسرهاظ  نآ  زا  هکنآ  مّود  نیم  الب  بذک  مهلیـضفت  نع  الـضف  هل  مهتاواسم  ءاعدا  ّناف  نیا  کلذ و  ّینا  دنـسریمن و  زگره 
نب نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  هدـنم و  نب  هَّللا  دـبع  وبا  هلیلج  هقبط  زا  مکاح  هک  تسا  حـضاو  نآ  زا  هکنآ  موس  هدوب  هسّدـقم  تعیرـش  ظاّفح 
یبأ یناقربلا و  رکب  یبأ  راجنغ و  دمحا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  هیودرم و  نب  رکب  یبأ  يدزالا و  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  ریکب و  نب  دـمحا 

خیاـشم نیدـقنم و  هّمئا  نید و  نیطاـسا  زا  تارـضح  نیا  هک  تسرهاـظ  هدوـب و  یناهبـصا  مـیعن  یبأ  یمهّـسلا و  ةزمح  يودـبعلا و  مزاـح 
نیروکذم تارـضح  رگید  لثم  مکاح  هک  تسادیوه  ّنفلا  اذه  ةرهم  ءالؤهف  وا  لوق  زا  هکنآ  مراهچ  دناهیّنـس  نیمظعم  فالـسا  نیلوبقم و 

نآ زا  هکنآ  مجنپ  دزاـنیم  دوـخ  نیطاـسا  هّمئا و  رگید  رکذ  لـثم  وا  رکذ  رب  یکبـس  تسفیرـش و  ملع  نیا  قاّذـح  ثیدـح و  ّنـف  هرهم  زا 
هک دـیابیم  هدرک  ناش  رکذ  لافغا  یکبـس  هک  هّینـس  هّمئا  زا  يرایـسب  زا  تسرتالاب  نیروکذـم  تارـضح  رگید  لثم  مکاح  هک  تسرهاـظ 
رد مکاح  هک  تسحئال  روهظ  حوضو و  لامک  رد  ترابع  نیزا  هکنآ  مشـش  دزاس و  لصاح  نارگید  رب  هّبنت  نارگید  مکاح و  رکذب  یمدآ 
ملع هتـشاد و  نیمرکم  هباحـص  رباکا  نیدشار و  ءافلخ  اب  تکراشم  ثیدح  نف  رد  تراهم  هلیلج  تحیدـم  تعیرـش و  ظفح  هلیمج  تفص 

هک تسرهاظ  تسروکذـم  ترابع  نیا  ردـص  رد  هک  عیرز  نب  دـیزی  هدافا  ربانب  هکنآ  متفه  هتخارفارب  تاقبط  ةّدـع  دـعب  ول  ناـشتمهاسم و 
ظافح زا  هکلب  دیناسا  باحصا  زا  یکبس  ّصنب  مکاح  نوچ  دنـشابیم و  دیناسا  باحـصا  نید  نیا  ناسرف  دنتـسه و  ناسرف  ینید  ره  يارب 
یکبس هک  تسادیوه  ترابع  نیزا  هکنآ  متشه  دشاب  نیبم  عرش  ماکح  ءاسؤر  نید و  ناسرف  زا  مکاح  سپ  تسثیدح  نف  هرهم  تعیرش و 
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نیا راخف  ّولع  ناش و  تلالج  لاـمک  تبثم  موقلا  مه  هملک  نتفگب  راگتـساوخ و  لد  هت  زا  ار  راـگدرورپ  ياـضر  دـیناسا  باحـصا  قح  رد 

دیامنیم رامش  دیفنت  ظفح و  بابرا  دیناسا و  باحصا  تارضح  نیمه  هلمج  زا  ار  مکاح  هک  تسرهاظ  دعب  ام  ترابع  زا  تسرابک و  هّمئا 
تسحضاو هدومرف و  ءالآ  غابسا  ءامعن و  لیمکت  دیناسا  باحصاب  یلاعت  قح  هک  تسرهاظ  ءامعنلا  هَّللا  لّمک  مهب  یکبس  لوق  زا  هکنآ  مهن 

زا ظفح  معن و  لیمکت  وا  ببـسب  یلاعت  قح  هک  دشاب  یناسک  هلمج  زا  مه  مکاح  سپ  هدومن  رامـش  تارـضح  نیمه  هّلجا  زا  ار  مکاح  هک 
حئادم سپ  تسه  دودعم  ثیدح  نف  هرهم  تعیرـش و  ظافح  دـیناسا و  باحـصا  زا  مکاح  یکبـس  حیرـصتب  نوچ  هکنآ  مهد  هدومرف  مقن 
هکنیا دیعس و  تسنامه  سپ  درک  نآب  انتعا  هک  یسک  سپ  تسثیدح  نیز  دانسا  هکنیا  لثم  هدرک  لقن  دوخ  همئا  زا  ار  نآ  یکبس  هک  دانسا 

رب هک  تسیسک  لثم  دیامن  بلط  دانـسا  ریغب  ار  دوخ  نید  هک  یـصخش  لثم  هکنیا  تسا و  نمؤم  حالـس  دانـسا  هکنیا  تسنید و  نیع  دانـسا 
ٌۀَِلماک ٌةَرَشَع  َْکِلت  دش  دهاوخ  تباث  تسدیناسا  باحصا  هلجا  زا  هک  مکاح  يارب  اهعیمجب  نا  ریغ  ملس و  ریغب  دوش  دنلب  حطس 
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نیملسملا ۀّمئا  رئاسب  هب و  انعفن  هاضرا و  هَّللا و  یضر  یعفاشلا  ّناف  دعب  هتفگ و  هیعفاش  تاقبط  عورش  رد  يونـسالا  نسح  نب  میحرلا  دبع  و 
هَّللا اهفّرـش  ۀفیرّـشلا  ۀثلثلا  دجاسملا  یف  نومّدقملا  مهنا  اهنم  هریغ  باحـصا  یف  قفتی  مل  روما  ةداعـسلا  نم  هباحـصا  یف  هل  زیح  دق  نیعمجا 
نید یّتلا  ۀلّـصأتملا  ایندـلا  یف  ۀطـسوتملا  ةرماعلا  رابکلا  میلاقالا  بلاغ  اهیلإ و  راـشملا  ۀلـضافلا  میلاـقالا  یف  مهل  ۀـملکلا  نا  اـهنم  یلاـعت و 

رهاظ اهب  مالسالا  راعش  مالسالا و 
173 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اننامز یلا  رـصع  ّلک  یف  مهئاملع  دایدزا  اهنم  موّرلا و  میلقا  رکب و  راید  ناسارخ و  نیقارعلا و  ماّشلا و  رـصم و  نمیلا و  زاـجحلاک و  مظتنم 
ۀلمج نم  اّما  ثیدحلا  ۀّمئا  رابک  ّنا  اهنم  اهفـصو و  قباسلا  میلاقالا  یف  مهریغ  یلع  مهروهظ  نم  هیلإ  انرـشا  ام  هببـس  مهریغ و  یلا  ۀبـسنلاب 

یقهیبلا و ۀمیزخ و  نبا  ناّبح و  نبا  رذنملا و  نبا  ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  يذمّرتلا و  دـمحا و  مامالاک  هعابتا  نع  وا  هنع  نیذـخآلا  هباحـصا 
هک تسیعفاش  باحـصا  هلمج  زا  تسثیدـح و  هّمئا  رابک  زا  مکاح  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  میعن  یبأ  بیطخلا و  یباطخلا و  مکاحلا و 

باحـصا رد  نآ  لثم  هک  تسیعفاش  تداعـس  رب  ّهلاد  روما  هلمج  زا  یعفاش  باحـصا  زا  وا  لاثما  مکاح و  ندوب  وا و  عابتا  ای  وا  زا  دـناذخآ 
مهنمف ثیدحلا  لها  نم  ۀعامج  هب  بقل  مکاحلا  هتفگ  ظافحلا  مجارت  رد  یـشخدب  ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  هداتفین و  قافتا  نارگید 

ةدم يراخبب  ءاضقلا  یلو  يزورملا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  لضفلا  یبأ  دیهـشلا  مکاحلاک  ۀیویند  ۀسایر  لجال  هب  بقل  نم 
رـصن یبأ  مکاحلا  رهنلا و  ءاروام  ناسارخ و  بحاص  یناماّسلا  لیعامـسا  نب  دمحا  نب  رـصن  نب  حون  دّمحم  وبا  دیمحلا  ریمالا  هرزوتـسا  مث 

نب یـسوم  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  لضفلا  یبأ  مکاحلا  ۀلیوط و  ةدم  اراخب  بستحم  ناک  يراخبلا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  روصنم 
یف امهرـصع  لها  اقاف  نالجر  امه  ثیدحلا و  یف  ۀسایّرلا  لجال  هب  بقل  نم  مهنم  اراخب و  ورمب و  ایـضاق  ناک  يزورملا  يداّدـحلا  نارهم 

هل سیل  ّيروباسینلا و  قاحسا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم  دمحا  وبا  مکاحلا  امهدحا  ثیدحلا  ۀفرعم 
174 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحاـص ّيروباـسینلا  هیودـمح  نب  دّـمحم  نـب  هَّللا  دـبع  نـب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وـبا  مکاـحلا  یناـثلا  ربکـالا و  وـه  باـتکلا و  اذـه  یف  رکذ 
هلمج زا  مکاح  بطاخم  دـلاو  هدافا  بسح  رهـشالا و  وه  تافنـصملا و  نم  کـلذ  ریغ  روباـسین و  خـیرات  نیحیحـصلا و  یلع  كردتـسملا 

رد هچنانچ  هدومن  ثیدح  ملع  ماکحا  نید و  ءایحا  هعبار  ۀئام  رد  تسنیعمجا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلـسرملا  متخ  بانج  نید  نیددجم 
ون رـس  زا  هک  يددجم  هیامرـس  رب  دش و  عقاو  نانچمه  دش و  دهاوخ  ادـیپ  يددـجم  ۀـئام  سار  رب  هک  نیزا  دـنداد  ربخ  هتفگ و  نینیعلا  ةرق 

سیـسات یعفاش  هیناث  ۀئام  رب  داهن و  هحلاص  موسر  تخادنارب و  ار  کلم  روج  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلوا  ۀئام  رب  دمآ  دیدپ  دومن  نید  ءایحا 
هعبار ۀـئام  رد  دومن و  اهرظانم  ناعدـتبم  اب  هدرک و  تنـس  لها  دـعاوق  ماکحا  يرعـشا  نسحلا  وبا  هثلاـث  ۀـئام  رب  درک و  هقف  عیرفت  لوصا و 
یهار یلازغ  هسماخ  ۀئام  رد  دندروآ و  هّیهقف  تاعیرفت  ناشیا  ریغ  دماح و  وبا  دـندومن و  ثیدـح  ملع  ماکحا  ناشیا  ریغ  یقهیب و  مکاح و 

تعاشا يزار  ماما  هسداس  ۀـئام  رد  تساخرب و  عازن  نونف  نیا  قئاقح  نایم  زا  تخیمآ و  مه  رب  مـالک  فوصت و  هقف و  درک و  ادـیپ  دـیدج 
هک تستریح  لامک  یهتنا  تسا  هدـمآ  هدـش  ادـیپ  يددـجم  ۀـئام  رـس  رب  لاح  ات  نانچمه  هقف و  ملع  ماکحا  يوون  ماـما  درک و  مـالک  ملع 

هیلع و هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دیـس  بانج  نید  نیددجم  زا  شدجام  دلاو  هدافا  بسح  هک  نأشلا  لیلج  ماما  نینچ  تیاور  دوجو  اب  بطاخم 
هعبار ۀـئام  رد  ثیدـح  ملع  ناقتا  ماکحا و  ترـضح و  نآ  نید  ءایحا  دـشابیم و  هداد  تراـشب  ناـشدوجوب  ترـضح  نآ  هک  ملـس  هلآ و 

هتفگ و نآرقلا  ۀمجرت  یف  نامحّرلا  حتف  رد  بطاخم  ردـپ  هَّللا  یلو  زین  لامک و  هدومن  تحب  راکنا  هدوب  مدـقم  وا  ریغ  یقهیب و  رب  هدومن و 
دادمتسا

175 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیزا یهتنا  هدش  هدرک  تسمکاح  يذـمرت و  ملـسم و  يراخب و  ریـسفت  هک  نیثّدـحم  ریـسافت  حـصا  زا  تسلقنب  قلعتم  هچنآ  رد  باتک  نیا 

دوخ اقوثو و  ۀـلالج و  هب  کیهان  تسیذـمرت و  ملـسم و  يراـخب و  ریـسفت  نیرق  ریـسافت و  حـصا  زا  مکاـح  ریـسفت  هک  تسرهاـظ  تراـبع 
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نیزا باوج  هتفگ  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مهدزناپ  نعط  باوجب  تسا  هدومن  کسمت  ّقح  لها  هلباقمب  مهنا  مکاح و  تایاورب  اجباج  بطاخم 
نب ثراـح  زا  لـصفم  یئاـسن  هچناـنچ  موس  يدزد  رد  راـب  کـی  هدـمآ  عوقوب  راـب  ود  رکب  وبا  زا  قراـس  پچ  تسد  عطق  هک  تسنا  لـیلد 

یهتنا املع  رثکا  دزن  تعیرش  مکح  تسنیمه  دانسالا و  حیحص  هک  تسا  هتفگ  مکاح  دناهدرک و  تیاور  مکاح  یناربط و  یمخل و  بطاح 
نب هملـس  زا  مکاح  هچنانچ  دوب  قیدص  رکب  وبا  رکـشل  ریما  زین  هرازف  ونب  رب  هتفگ و  رکب  یبأ  نعاطم  زا  مراهچ  نعط  باوجب  بطاخم  زین  و 

هک دنکیم  تیاور  عوکا 
وبا انرما  حبصلا  انیّلص  املف  انسّرعف  رکب  وبا  انرما  ءاملا  نم  انوند  املف  ةرازف  ینب  نم  اسان  انوزغف  رکب  ابا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  رما 

ثیدحلا رخآ  یلا  ةراغلا  انّنشف  رکب 
ار ثیدح  نیا  هریره و  وبا  زا  رگید  هباحـص  تایاورب  میدرک  عوجر  تسحیحـص  زین  هفیذـح  تیاور  نوچ  هتفگ و  مود  دـص و  دـیک  رد  و 

هجو اجنیا  زا  سپ  هضب  ام  یف  ناک  حرجلا  امئاق  لاب  امنا  لاق  ةریره  یبأ  نع  یقهیبلا  مکاحلا و  جرخا  دـش  عفدـنم  لاکـشا  میتفاـی و  رـسفم 
ناشیا ياهباتک  رد  هکنآ  لاح  دنراد  تسود  ار  تیبلها  نانمـشد  مسق  هچ  تنـس  لها  هتفگ و  مکی  دون و  دـیک  رد  یهتنا و  دـش  مولعم  مایق 

هک دنادوجوم  نومضم  نیاب  هحیرص  تایاور 
ماص یّلص و  نا  رانلا و  لخد  دمحم  لآل  ضغبم  وه  تام و  نم 

ار تیاور  نیا  و 
176 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگید تایاور  لثم  ار  وا  تیاور  تنس  لها  تفلاخم  تستنس و  لها  زا  مکاح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دناهدروآ  مکاح  یناربط و 
ار نآ  هکلب  دنکن  اغـصا  الـصا  ار  وا  تیاور  ياج  دـناد و  نکممان  تنـس  لها  زا  مکاح  تیاور  تفلاخم  ياج  هک  بجع  تسنکممان  هینس 

ٌباجُع  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  دیامرف  ّتنس  لها  زا  نآ  تیاور  یفن  دیامن و  لاطبا  راکنا و  المرب 
بتک تایاور  اب  تنس  لها  تفلاخم  وا  فارتعاب  هاگ  ره  هچ  دیدرگ  جراخ  شدوخ  فارتعاب  تنـس  لها  زا  لاطبا  نیاب  دوخ  تقیقح  رد  و 

تیالو و ثیدـح  لثم  رگید  تاماقم  ماقم و  نیرد  دوخ  زاب  دـنک و  رکذ  ار  مکاح  تیاور  تایاور  نیا  رکذ  رد  دـشاب و  نکمماـن  شدوخ 
لها زا  وا  هبـش  الب  دیامن  تسناشیا  هلمج  زا  زین  مکاح  هک  تنـس  لها  زا  هریثک  بتک  تایاور  تفلاخم  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ریط و  ثیدـح 

دشاب جراخ  تنس 

هیودرم نبا  - 7

نیا یناهبصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  هکنآ  ار  هیبشت  ثیدح  لامک  اب  بطاخم  راکنا  یفن و  لاطبا  ّدر و  هوجو  زا  متفه  هجو 
هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  رد  مزراوخ  بطخاـب  فورعملا  دـیوملا  وبا  دـمحا  نب  قفوم  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح 

ةزاجإ اذه  رادرهش  انربخا  هتفگ  مالسلا 
يرفعجلا رهاط  نب  دمحم  نب  لّضفملا  بلاط  یبأ  فیرـشلا  نع  ةزاجإ  ینادمهلا  سودـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  سودـبع  حـتفلا  وبا  انربخا  لاق 

انثّدـح لاق  میهاربا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انثّدـح  لاق  یناهبـصالا  كروف  نب  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  یبأ  ظـفاحلا  نع  ناهبـصاب 
یبأ نع  کیرـش  انثدح  یبأ  انثدـح  يدـهنلا  جاّجح  نب  ییحی  نب  رعـسم  نب  دـیوس  ینثدـح  لاق  ینوکّـسلا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

ۀیار بحاص  روعالا  ثراحلا  نع  قاحسا 
177 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

همهف و یف  احون  هملع و  یف  مدآ  مکیرا  لاقف  هباحـصا  نم  عمج  یف  ناـک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  اـنغلب  لاـق  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع 
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وه نم  لجرلا  اذهل  خب  خب  لسّرلا  نم  ۀثالثب  الجر  تسق  هَّللا أ  لوسر  ای  رکب  وبا  لاقف  ّیلع  علط  نا  نم  عرساب  نکی  ملف  هتمکح  یف  میهاربا 
خب رکب  وبا  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  لاق  ملعا  هلوسر  هَّللا و  لاق  رکب  ابا  ای  هفرعت  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای 

نسحلا ابا  ای  کلثم  نیا  نسحلا و  ابا  ای  کل  خب 
بیطلا دـقاعملا  مکحملا  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـهل  دـناعملا  دراملا  ّالا  هرما  ءالج  هناش و  ۀـلالج  دـحجی  يذـلا ال  هیودرم  نبا  ۀـیاور  هذـهف 

دساح و فوسع  دقاح و  جوجل  دحاج و  رکنم  لک  اقنح  اظیغ و  تمیلف  دهاعملا  سیفنلا  يواطملا و  یلاعلا  دراوملا و  بذـعلا  رداصملا و 
يرخا و دعب  ةرم  هقدص  دیزم  رهظ  ثیح  دمکملا  بیذملا  مهتکـس  مهتّکب و  دعقملا و  میقملا  بطاخملا  ءایلوا  ذخا  دق  دـشار و  ریغ  دونک 

لامک تعارب و  تراهم و  تلابن و  رّهمن و  رّحبت و  هبترم و  تلـالج  ردـق و  تعفر  ناـش و  تمظع  يرتت و  ۀـمجار  ۀـبقاث  ابهـش  هیلع  انلـسرا 
رب انب  اّما  تسین  بجتحم  یفخم و  راثآ  لاجر و  نف  نیسرامم  رب  رابت  یلاع  هیودرم  نبا  راخف  ومـس  لبن و  لضف و  تیاهن  رابتعا و  دامتعا و 
نب دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  سمـش  دوشیم  روکذـم  وا  هّیلج  لئاضف  زا  یخرب  هینـس و  دـماحم  زا  يذـبن  ماوع  نیلهاذ  هیبنت  ماهوا و  هلازا 

ریسفتلا و بحاص  یناهبصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  ۀماّلعلا  تبثلا  ظفاحلا  هیودرم  نبا  هتفگ  ظاّفحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  دمحا 
ریغ خیراتلا و 

178 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبطحلا و لیعامـسا  رافّـصلا و  ملع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  یناسارخلا و  قاحـسا  نب  نومیم  ناّطقلا و  دایز  نب  لهـس  یبأ  نع  يور  کلذ 

یلع نب  دـمحا  نب  دّـمحم  یفوـکلا و  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  قاحـسا  لـیلد و  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  ینابیّـشلا و  میحد  نـب  ّیلع  نـب  دّـمحم 
ةدنم و نب  نمحّرلا  دـبع  مساقلا  وبا  هنع  يور  مهتقبط و  یناّرکلا و  مصاع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  فاّفخلا و  یـسیع  نب  دـمحا  يراوسالا و 

وبا میلـس و  نب  دّمحم  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رکب  وبا  هیورکـس و  نب  دـمحم  روصنم  وبا  دـمحا و  نب  دّـمحم  ریخلا  وبا  باّهولا و  دـبع  هوخا 
امّیق ناک  يراخبلا و  حیحـص  یلع  جرختـسملا  لمع  ریثک و  قلخ  يرـصملا و  دحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  عیطم  وبا  سیئرلا و  یفقثلا  هَّللا  دـبع 

ناضمر نم  نیقب  ّتسل  تاـم  ۀـئام و  ثلث  نیرـشع و  ثلث و  ۀنـس 323  دلو  فیناصّتلا  حیلم  عابلا  لیوط  لاجرلاب  اریـصب  نأشلا  اذه  ۀفرعمب 
بحاص هماّلع  تبث و  ظفاح  هیودرم  نبا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  خـلا  اهریغ  تاـّیفقثلا و  یف  هیلاوع  عقی  ۀـئام  عبرا  ةرـشع و  ۀنس 410 

دبع لثم  هینـس  نیطاسا  هّلجا  دـنکیم و  تیاور  داقن  رباکا  رگید  دایز و  نب  لهـس  یبأ  لـثم  نیثدـحم  خویـش  مظاـعا  رباـکا و  زا  تستقث و 
دوـب مّیق  وا  دـنریگیم و  ارف  وزا  هّیوـبن  راـثآ  هّینید و  ملاـعم  ینعی  دـننکیم  تیاور  وزا  ریفغ  مج  ریثـک و  قـلخ  وا  ریغ  هدـنم و  نب  نمحّرلا 

فیکف ةرخافلا  حئادملا  ةرهازلا و  دماحملا  هذه  نم  ةدـحاوب  کیهان  فیناصّتلا و  حـیلم  عابلا و  لیوط  لاجرب و  ریـصب  ناش و  نیا  تفرعمب 
یّفوت اهیف  هتفگ  ۀئامعبرا  ةرشع و  ۀنس 310  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  تقسب و  هبقانم و  ۀحود  تعنیا  تقـّستا و  تعمتجا و  اذإ 

دمحا
179 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عمس نیعستلا  براق  دق  ناضمر و  نم  نیقب  ّتسل  فیناصّتلا  خیراتلا و  ریسفتلا و  بحاص  یناهبصالا  ظفاحلا  رکب  وبا  هیودرم  نب  یسوم  نب 
ینیدـملا دـحاولا  دـبع  نب  دّـمحم  عیطم  وبا  هتفگ  ربع  رد  یبهذ  زین  هتقبط و  ناّـطقلا و  داـیز  نب  لهـس  یبأ  نع  يور  قارعلا و  ناهبـصاب و 

شاقّنلا و هیودرم و  نب  رکب  یبأ  نع  يور  ناهبصاب  دانسالا  ّولع  هیلإ  یهتنا  ۀنس  نیعـست  اعـضب و  شاع  خساّنلا  فاّحّـصلا  لصالا  ّيرـصملا 
یهتنا هرقف  زا  وا  تمظع  تلالج و  هک  ینیدملا  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  عیطم  وبا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  ۀفئاط  يدروابلا و  لیقع  نبا 

مـساقلا وبا  هک  یتفایرد  یبهذ  ظاّفحلا  ةرکذـت  ترابع  زا  زین  هدرک و  تیاور  هیودرم  نبا  زا  دراد  روهظ  ناـعمل  ناهبـصاب  دانـسالا  ّولع  هیلإ 
نب نسحلا  نب  دّمحم  رکب  وبا  هیورکـس و  نب  دّمحم  روصنم  وبا  دمحا و  نب  دّمحم  ریخلا  وبا  باهولا و  دبع  وا  خا  هدنم و  نب  نمحّرلا  دـبع 

یـصخش زا  لـیلج  هقث و  لدـع و  صخـش  تیاور  دـناهدرک و  تیاور  هیودرم  نبا  زا  ریثک  یقلخ  یفقث و  هَّللا  دـبع  وبا  میلـس و  نب  دـمحم 
ۀیزوجلا مّیق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  قبس و  امک  دشابیم  هنع  يورم  تلادع  تلالج و  قوثو و  لیلد  هیّنـس  هّمئا  تادافا  بسح 
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هتمظع هتماخف و  هتلالج و  يدانی  لیلج  ریبک  ثیدح  اذه  هتفگ  قفتنملا  ینب  ثیدح  رکذ  دـعب  دابعلا  ریخ  يدـه  یف  داعملا  داز  رد  یلبنحلا 
ةرمـض نب  میهاربا  هنع  هاور  یندملا  نمحّرلا  دبع  نب  ةریغملا  نب  نمحّرلا  دبع  ثیدح  نم  ّالا  فرعی  ةّوبنلا ال  ةاکـشم  نم  جرخ  دق  ّهنا  یلع 

ۀّمئا هاور  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  ثیدحلا  لها  ماما  امهب  ّجتحا  حیحـصلا  یف  امهب  جتحی  ناتقث  ۀنیدملا  لها  رابک  نم  امه  يریبّزلا و 
نعطی مل  دایقنالا و  میلسّتلاب و  هولباق  لوبقلاب و  هوّقلت  مهبتک و  یف  ۀّنّسلا 
180 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب ةرمـض  نب  میهاربا  ّیلا  بتک  لاق  ۀّنّـسلا و  باتک  یف  هیبا و  دنـسم  یف  لبنح  نب  مامالا  هاور  نّممف  هتاور  نم  دحا  یف  هیف و ال  مهنم  دحا 
یّنع و هب  ثّدحف  کیلإ  هب  تبتک  ام  یلع  هتعمس  هتفرع و  دق  ثیدحلا و  اذهب  کیلإ  تبتک  ّيریبّزلا  ریبّزلا  نب  بعصم  نب  ةرمـض  نب  دّمحم 

میهاربا نب  دمحا  نب  دّمحم  دـمحا  وبا  ظفاحلا  مهنم  هل و  ۀّنّـسلا  باتک  یف  لیبّنلا  مصاع  نب  ورمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  لیلجلا  لضافلا  مهنم 
نم ریثک  یف  یناربطلا  بّویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مسقلا  وبا  هناوا  ثّدـحم  هنامز و  ظفاح  مهنم  ۀـفرعملا و  باتک  یف  لاّـسعلا  نامیلـس  نب 

دمحا رکب  وبا  ظفاحلا  مهنم  ناهبـصا و  ظفاح  ةدنم  نب  ییحی  نب  دّمحم  نب  قاحـسا  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  ظفاحلا  مهنم  هبتک و 
مهرکذ لوطی  مهاوس  ظاّفحلا  نم  ۀعامج  یناهبصالا و  قاحسا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  هرصع  ظفاح  مهنم  هیودرم و  نب  یـسوم  نب 

مخافا راثآ و  ظاّفح  لثاما  ّتلم و  خویـش  هّلجا  تنـس و  ۀّمئا  رابک  زا  هیودرم  نبا  هک  تسیلجنم  ءامّـسلا  دبک  یف  سمّـشلاک  ترابع  نیزا 
دامتعا و رب  لالدتسا  جاجتحا و  نیروکذم  هّمئا  رگید  تیاور  لثم  دوخ  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  وا  تیاورب  مّیقلا  نبا  هک  تسرابخا  ماّدخ 
رابتعالا و ۀـیاغ  قوثولا و  دامتعالا و  لامک  یلع  ۀـلالد  اذـه  کبـسح  دـیامنیم و  تّوبن  ةاکـشم  زا  نآ  جورخ  ققحت و  توبث و  راـبتعا و 

ّولع ترابع  نا  زا  هچنانچ  سپ  هدومرف  دودعم  مکاح  هقبط  زا  مه  ار  هیودرم  نبا  یکبـس  هک  یتفایرد  مکاح  حـئادم  رکذ  رد  افنآ  لوبقلا و 
نیدلا لالج  تسرهاظ و  هیودرم  نبا  تمظع  تلالج و  هرشع  هوجوب  نانچمه  دش  تباث  هرشع  هوجوب  مکاح  تبترم  ّومس  تلزنم و 

181 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیودرم نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  ۀماّلعلا  ریبکلا  ظفاحلا  هیودرم  نبا  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  نیّدلا  لامک  نب  نمحرلا  دـبع 
اریـصب نأّشلا  اذهب  امّیق  ناک  اقلخ و  ناّطقلا و  دایز  نب  لهـس  ابا  عمـس  يراخبلا  یلع  جرختـسملا  خـیراّتلا و  ریـسفتلا و  بحاص  یناهبـصالا 
هیودرم نبا  هک  تسناد  ناوت  تراـبع  نیزا  ۀنـس 410  ناضمر  نم  نیقب  ّتسل  تاـم  ۀنـس 323 و  دلو  فیناصتلا  حـیلم  عابلا  لیوط  لاجّرلاب 

لامک بحاص  لاجرب و  ریصب  ثیدح و  ناشب  مّیق  جرختسم و  خیرات و  ریـسفت و  لثم  هحیلم  فیناصت  بحاص  لیلج و  هماّلع  ریبک و  ظفاح 
هتفگ هّّیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  نیدلا  باهش  تسعالطالا و  ریثک  عابلا و  لیوط  و 

ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  أرق  لاق  سنا  نع 
یقابلا دبع  نب  دّمحم  هیودرم و  نبا  هاور  حاکن  انلک  حافس  مدآ  ندل  نم  یئابآ  یف  سیل  ابسح  ارهص و  ابسن و  مکسفنا  انا  لاق  ءافلا و  حتفب 

ّيرصملا ّیکلاملا  ّیناقرزلا  فسوی  نب 
ۀنس دلو  ۀماّلعلا  تبّثلا  یناهبصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  ظفاحلا  رکب  وبا  هتفگ  هیودرم  نبا  هاور  ظفل  حرـشب  هّّیندل  بهاوم  حرـش  رد 

لیوط لاجّرلاب  اریصب  نأّشلا  اذهب  امّیق  ناک  يراخبلا و  یلع  جرختسملا  دنسملا و  ریـسفّتلا و  خیراتلا و  فّنـص  ۀئامثالث و  نیرـشع و  ثلث و 
یکح میملا و  حتفب  هیودرم  ۀبسّنلا  هبتشم  یف  رصان  نبا  ظفاحلا  لاق  ۀئامعبرا  رشع و  ۀنس  ناضمر  نم  نیقب  ّتسل  تام  فیناصّتلا  حیلم  عابلا 

تحت نم  ةاّنثملا  ۀنکاس و  واولا  ۀمومضم و  ۀلمهملا  لاّدلا  ۀنکاس و  ءاّرلا  نیّیناهبصالا و  ضعب  نع  اهرسک  ۀطقن  نبا 
182 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیرات و بحاص  هماّلع  تبث  ظفاح  هیودرم  نبا  هک  تسراکـشآ  ادیوه و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  ترابع  نیزا  یهتنا  ءاه  اهیلت  ۀحوتفم 
دمحم نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  ظفاح  تسفینصتلا و  حیلم  عابلا و  لیوط  لاجرب و  ریصب  ثیدح و  ناشب  مّیق  جرختسم و  دنـسم و  ریـسفت و 

رمع نب  لیعامـسا  ظـفاحلا و  هیودرم  نب  رکب  وـبا  هنع  يور  هـتفگ  یناهبـصالا  بّدؤـملا  نیـسحلا  نـب  ةزمح  همجرتـب  باـسنا  رد  يزورملا 
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نب رکب  وبا  مهنم  ةدرفم  تافّنـصم  ثیدـحلا  اذـه  یف  ساـنلا  عمج  دـق  هتفگ و  ریط  ثیدـح  رکذ  رد  دوخ  خـیرات  رد  ریثک  نباـب  فورعملا 
فـشک رد  یبلجلا  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  ّیبهذلا و  انخیـش  هاور  امیف  نادمح  نب  دمحا  نب  دّمحم  رهاط  وبا  ظفاحلا و  هیودرم 
تاراـبع نیزا  ۀـئامعبرا  رـشع و  ۀنـس 410  یّفوتملا  یناهبـصالا  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وـبا  ظـفاحلا  وـه  هیودرم  نبا  ریـسفت  هتفگ  نوـنّظلا 

تاحالطصا نیفقاو  رب  ظفاح  بقل  ناش  تلالج  دناهدوتس و  ظفاح  بقلب  ار  هیودرم  نبا  یپلچ  بتاک  ریثک و  نبا  یناعمـس و  هک  تسرهاظ 
هب دارملا  ظفاحلا  هتفگ  لئامّـشلا  حرـش  یف  لئاسولا  عمجم  رد  يراقلا  دّمحم  ناطلـس  نب  ّیلع  نیّدلا  رون  تسین  یفخم  تیارد  لاجر و  نف 

هملع طاحا  نم  نیثّدحملا  حالطصا  یف  ظفاحلا  مث  ۀّنّـسلا  باتکلل و  اظفاح  ناک  ّهنا  لمتحی  كریم و  هرکذ  اذک  نآرقلا  ثیدحلا ال  ظفاح 
طاحا نم  ۀّجحلا  لماکلا و  ذاتـسالا  وه  مامالا  خیّـشلا و  ثّدحملا و  هیف و  بغارلا  يدتبملا  وه  بلاّطلا  ادانـسا و  انتم و  ثیدـح  فلا  ۀـئامب 

ثیداحالا عیمجب  هملع  طاحا  يّذلا  وه  مکاحلا  اخیرات و  الیدعت و  احرج و  هتاور  لاوحا  ادانسا و  انتم و  ثیدح  فلا  ۀئامثالثب  هملع 
183 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام يور  نم  ظفاحلا  هتیاردب و  ینتعا  هتیاور و  لمحت  نم  ثّدحملا  دانـسالاب و  ثیدـحلا  لقان  يوارلا  يزوجلا  نبا  لاق  کلذـک و  ۀـیورملا 
دـص وا  ملع  دشاب  هدرک  هطاحا  هک  تسیـسک  ظفاح  نیثّدحم  حالطـصا  رد  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  هیدل  جاتحی  ام  یعو  هیلإ و  لصی 

خیاشم هّلجا  زا  هک  يوارعـشلا  دمحا  نب  باّهولا  دبع  بهاوملا  وبا  خیـش  ۀلالج و  افرـش و  هب  یفک  دانـسا و  نتم و  يور  زا  ار  ثیدح  رازه 
هک رابخالا  ةداّسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  باتک  رد  يدینـش  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دـلجم  رد  وا  لئاضف  دـماحم و  تسبحاص و  هاش  هزاجا 

راـسکاخ نیا  دزن  راـگدرورپ  تیاـنعب  یـشخدب  ناـخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  ّطـخب  تسیـشحم  نآ  زا  یکی  هک  نآ  هقیتـع  هخـسن  اـت  هس 
یه اظفاح  یّمـس  ناسنالا  یف  تعمتجا  اذإ  یّتلا  طورّـشلا  لوقی  رجح  نبا  ظفاحلا  ناک  هتفگ و  یطویـس  نیّدـلا  لالج  همجرتب  تسدوجوم 

نوکی یتح  میقسلا  نم  حیحّـصلا  زییمت  مهبتارم و  ةاوّرلا و  تاقبطل  لیدعتلا  حرجلاب و  ۀفرعملا  لاجّرلا و  هاوفا  نم  ذخالا  بلطلاب و  ةرهّـشلا 
ترابع نیا  رب  انب  سپ  ظفاح  وهف  اهعمج  نم  طورّشلا  هذهف  نوتملا  نم  ریثکلا  ظافحتسا  عم  هرضحتسی  اّمم ال  رثکا  کلذ  نم  هرضحتسی  ام 

زا حیحـص  زییمت  ناش و  بتارم  تاور و  تاقبط  لیدـعت  حرجب و  تفرعم  لاـجر و  هاوفا  زا  ذـخا  بلطب و  نیروهـشم  رباـکا  زا  هیودرم  نبا 
ظاّفحلا مجارت  رد  یـشخدب  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  هدوب و  وا  تارـضحتسم  ریغ  زا  دـئاز  باـب  نیرد  وا  تارـضحتسم  هدوب و  میقس 

زا هیودرم  نبا  هک  تسرهاـظ  مه  تراـبع  نیا  بسح  ثّدـحملا  فـالخب  ثیدـحلا  ّنف  یف  رهم  نم  یلع  مسـالا  اذـه  قـلطی  ظـفاحلا  هتفگ 
يرزجلا دّمحم  نب  دّمحم  نیّدلا  سمش  هدوب و  ثیدح  نف  رد  نیرهام 

184 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءایقتالا هبحص  هلآ و  یلع  ءایبنألا و  دّیس  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  ءاضقلا و  ّدرل  ءاعّدلا  لعج  يّذلا  هَّللا  دمح  دعب  اّما  هتفگ  نیـصح  نصح  رد 

لوق نم  میظعلا  لکیهلا  نیمـالا و  ّیبّنلا  ۀـنازخ  نم  نینمؤملا  حالـس  نیلـسرملا و  دّیـس  مـالک  نم  نیـصحلا  نصحلا  اذـه  ّناـف  ءایفـصالا  و 
ّلک دنع  ةّدع  هتزربا  ۀحیحّصلا  ثیداحالا  نم  هتجرخا  ۀحیـصّنلا و  هیف  تلذب  نوماملا  موصعملا  ظفل  نم  نونکملا  زرحلا  میرکلا و  لوسّرلا 

ۀبیصملا ماهّسلا  نم  يوح  امب  ملاظ  ّلک  نم  تمصتعا  ۀبیصملا و  نم  مهد  امیف  هب  تنّصحت  ۀّنجلا  ساّنلا و  رـش  نم  یقت  ۀّنج  هتدّرج  ةّدش و 
میظعلا هَّللا  لأسا  هبیصم  هل  نوکت  نا  وجرا  یلایللا و  یف  اماهس  هل  تأبخ  هبیقر  شخی  مل  یفعض و  یلع  يّوقت  دق  صخشلا  اولوق  الا  تلق  و 

اّمل هب و  یتا  هرـضحتسا و  ّالا  هباب  یف  احیحـص  اثیدح  عدی  مل  هراصتخا  هراصتقا و  عم  ّهنا  یلع  هببـسب  ملـسم  ّلک  نع  جرفی  نا  هب و  عفنی  نا 
نیلـسرملا دّیـس  تیارف  نصحلا  اذهب  تنّـصحت  ایفتخم و  هنم  تبرهف  یلاعت  هَّللا  ّالا  هعفدی  نا  نکمی  ّودع ال  ینبلط  هبیذـهت  هبیترت و  تلمکا 

هراسی یلع  سلاج  انا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیتمیرکلا و هیدی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  عفرف  نیملـسملل  یل و  هَّللا  عدا  هَّللا  لوسر  ای  هل  تلقف  دیرت  ام  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهناکو 

نیملـسملا نع  یّنع و  هَّللا  جّرف  دـحالا و  ۀـلیل  ّودـعلا  برهف  سیمخلا  ۀـلیل  کلذ  ناک  میرکلا و  ههجو  امهب  حـسم  مث  اعدـف  امهیلإ  رظنا  انا 
تجّرخ یّتلا  بتکلا  تزمر  دق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  باتکلا  اذه  یف  ام  ۀکربب 
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185 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهنم

دواد و یبأ  ننـس  ملـسم و  يراخبلا خ و  حیحـص  ۀمالع  تلعجف  کلاسملا  رـصخا  اهیف  تکلـس  کلذ  یلع  ّلدت  فورحب  ثیداحالا  هذـه 
سم كردتسملا  حیحص  بح و  ناّبح  نبا  حیحص  ۀّتّسلا ع و  هذه  ۀع و  ۀعبرالا  هذه  ینیوزقلا ق و  ۀجام  نبا  ّیئاسّنلا س و  يذمرتلا ت و 
یبأ رازبلا ر و  دمحا ا و  مامالا  دنسم  صم و  ۀبیش  یبأ  نبا  فّنصم  طق و  ینطق  راّدلا  ننس  اط و  اّطوملا  هم و  ۀمیزخ  نبا  وع و  ۀناوع  یبأ  و 

یقهیبلل ورم  هیودرم  نبال  بط و  هل  ءاعّدلا  طص و  ریغـصلا  سط و  طسوالا  ریبکلا ط و  یناربّطلا  مجعم  یمراّدـلا و  یلـصوملا ص و  یلعی 
وم هزمر  لبق  تلعج  افوقوم  ثیدحلا  ناک  نا  ظفللا و  هل  نم  زمر  مدقا  یّنـسلا ي و  نبال  ۀـلیّللا  مویلا و  لمع  ینـس و  هل  ریبکلا  ننّـسلا  یف و 

هـسفنب أبری  ملاعل  الا  زومرلا  هذه  لعجا  مل  ّینا  یلع  هیف  فلتخا  وا  لصّتملا  مدع  ثیح  لیلق  کلذ  بتکلا و  نم  هدعب  امل  فوقوم  ّهنا  ملعیل 
عیمج نوکی  نا  وجرا  ّینا  ملعیلف  ساّنلا  مومعل  اهیلإ  جایتحا  ۀقیقحلا ال  یفف  ّالا  دیناسملا و  بتکلا و  حیحـص  فّرعتی  ملعتمل  وا  دـیلقتلا  نع 

تراـبع نیزا  فیلاوتلا  نم  تادـّلجم  هعمجت  مل  اـم  فیطللا  رـصتخملا  اذـه  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  عمج  دـق  ساـبتلالا و  لازف  احیحـص  هیف  اـم 
هدینادرگ هدرک  نایب  نآ  تلالج  تمظع و  تیاهن  هک  دوخ  باتک  ذخآم  زا  ار  هیودرم  نبا  باتک  يرزجلا  دّمحم  نب  دّـمحم  هک  تسرهاظ 

دواد وبا  دمحا و  ماما  ۀبیش و  یبأ  نبا  ملسم و  يراخب و  لثم  دوخ  هلحن  نیثّدحم  مخافا  نیدمتعم و  نیطاسا  بتک  رگید  لثم  و 
186 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدومن و دامتعا  نآ  رب  مهریغ  کلام و  همیزخ و  نبا  هناوع و  نبا  مکاح و  ناّبح و  نبا  راّزب و  ینیوزقلا و  ۀـجام  نبا  یئاـسن و  يذـمرت و  و 
رابت یلاع  بطاخم  احیحـص و  هیف  ام  عیمج  نوکی  نا  وجرا  ّینا  ملعیلف  لاق  ثیح  هتـسناد  حیحـص  ار  هیودرم  نبا  تایاور  هک  تسرهاظ  زین 
هریغ ریرج و  نبا  ریـسفت  یملید و  ریـسفت  هیودرم و  نبا  ریـسفت  دنیوگ  ریـسفت  ار  ریـسفتب  هقّلعتم  ثیداحا  هتفگ و  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد 

ریـسافت رکذ  رد  بحاصهاش  تسثیدـح و  ریـسافت  ریهاشم  زا  هیودرم  نبا  ریـسفت  هک  تسادـیوه  ترابع  نیزا  دـناثیدح  ریـسافت  ریهاـشم 
دناهتشاذگ ریسافت  رگید  رب  مّدقم  ار  وا  ریسفت  هروهشم 

میعن وبأ  - 8

نب دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ار  هیبشت  ثیدـح  هکنآ  راخفلا  لـیلج  بطاـخم  راـکنا  یفن و  لاـطبا  ّدر و  هوجو  زا  متـشه  هجو 
هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  هچنانچ  هدومن  تیاور  یناهبصالا  نارهم  نب  یسوم  نب  قاحسا 

همهف و یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  اعوفرم  ۀباحـصلا  لئاضف  یف  میعن  وبا  جرخا 
یهتنا بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتّلخ  یف  میهاربا  یلا 

ةافّنلا نیرکنملا  تاهبـشل  مساحلا  ثیدحلا  اذهل  تاقثلا  نیدقنملا  ظاّفحلا  رخف  تابثالا و  نیثّدحملا  جات  وه  يذـّلا  میعن  یبأ  ۀـیاور  هذـهف 
بّـصعتلا یف  غلاب  نا  دحال و  نکمی  له  راکنالا و  ّدرلا و  یف  جاّجللا  ظاظلإلا و  راصبتـسالا  ةربخلا و  لها  نم  دحال  نکمی  کلذ  دعب  لهف 
نیکلاـهلاب هقحلی  راـبکلا و  ۀّینّـسلا  نیطاـسا  نم  هجرخی  وا  راـخفلا  یلاـعلا  میعن  یبأ  لـضف  رکنی  نا  رابکتـسالا  سامـشلا و  جاـجوعالا و  و 

اودفنتسا راصبالا و  یلوا  ای  اوربتعاف  رارشالا 
187 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بقانم هرهاب و  دـماحم  هرهاز و  لئاضف  راثالا و  حاحـصل  لطبملا  ّدارلا  راجنلا  رخافملا  بطاخملا  نم  بارغتـسالا  اوغرفتـسا  باجعتـسالا و 
يذبن دومن و  ناوت  اصحا  هک  تسنا  زا  رتالاب  میعن  وبا  هعمال  یلاوع  هعطاس و  لئالج  هفیطل و  حئادم  هفیرـش و  رخافم  هفینم و  رثآم  هرخاف و 

داز یلبنح و  هیمیت  نبا  جاهنم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يزارلا و  رمع  نب  دّـمحم  نیدـلا  رخف  زا  یعفاشلا  لئاضف  باـتک  رظاـن  رب  نا  زا 
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یف ربع  یمزراوخلا و  دومحم  نب  دـمحم  وا  هفینح  یبأ  دـیناسم  عماج  لاجر  ءامـسا  یلبنحلا و  میقلا  نباب  فورعملا  یبأ  نب  دـمحم  داعملا 
ةآرم يدفّصلا و  کبیا  نب  لیلخ  تایفولاب  یفاو  یکبـسلا و  یلع  نب  باهولا  دبع  هیعفاشلا  تاقبط  یبهذلا و  دمحا  نب  دمحم  ربغ  نم  ربخ 

نیدـلا یلو  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  يونـسالا و  میحرلا  دـبع  نیدـلا  لامج  هیعفاش  تاقبط  یعفایلا و  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  ناـنجلا 
سیمخ خیرات  ینارعشلا و  باهولا  دبع  راونالا  حقاول  یطویسلا و  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  يدسا و  رکب  وبا  هیعفاش  تاقبط  بیطخلا و 

لوق بحاـصهاش و  دوخ  نیثدـحملا  ناتـسب  یبلاـعثلا و  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  دـیناسالا  دـیلاقم  يرکبرایدـلا و  دـمحم  نب  نیـسح 
اّما هتفگ و  یعفاـش  لـئاضف  باـتک  رد  يزارلا  رمع  نـب  دّـمحم  نیّدـلا  رخف  تسرهاـظ  نآ  ریغ  رـصاعم و  ناـمز  نـسح  يوـلوم  نسحتـسم 

مکاحلا ینطق و  رادـلا  نسحلا  وبا  مه  ءالؤه و  ثیدـحلا  ملع  یف  اقیقحت  مهّدـشا  ةوق و  مهاوقا  املع و  مهرثکاف  نیثّدـحملا  نم  نورخأتملا 
یقزوجلا اّیرکز  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  مامالا  یقهیبلا و  دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  یناهبصالا و  میعن  وبا  خیـشلا  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا 

ثیدحلا ملع  یف  ارحب  ناک  يّذلا  ّیباطخلا  نامیلس  وبا  مامالا  دادغب و  خیرات  بحاص  بیطخلا  مامالا  قفتملا و  باتک  بحاص 
188 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق ثیح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دواد  نونعی  نامیلـس  یبال  دیدحلا  لعج  امک  نامیلـس  یبال  ثیدحلا  لعج  هفـصو  یف  لیق  ۀغّللا و  و 
َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  هیف  یلاعت 

تایفو رد  ناکلخ  نبا  هیلع و  ءاـنثلا  یف  ۀـغلابملا  یعفاـشلا و  میظعت  یلع  نوقفتم  مهرـساب  مه  نیخیـشلا و  دـعب  ملعلا  اذـه  رودـص  ءـالؤهف 
باتک بحاص  روهـشملا  ظفاحلا  یناهبـصالا  نارهم  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاحلا  هتفگ  نایعألا 

نـسحا نم  ۀـیلحلا  هباتک  هب و  اوعفتنا  هنع و  اوذـخا  لضافالا و  نع  ذـخا  تاقثلا  ظافحلا  رباکا  نیثّدـحملا و  مالعا  نم  ناک  ءاـیلوالا  ۀـیلح 
ّهنا یلا  ةراشا  ملـسا  نارهم  هّدج  ّنا  رکذ  ةروّصلا و  هذه  یلع  هبـسن  هَّللا  دبع  هدلاو  ۀمجرت  یف  هنم  تلقن  ناهبـصا  خیرات  باتک  هل  بتکلا و 
نب هَّللا  دبع  رکذ  یتأیـس  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀیواعم  نب  هَّللا  دـبع  یلوم  ّهنا  هدادـجا و  نم  ملـسا  نم  لّوا 
ۀنس بجر  یف  دلو  هّمأ  لبق  نم  هّدج  دنع  نفد  ۀئامثالث و  نیتس و  سمخ و  ۀنس  بجر  یف  یفوت  هدلاو  ّنا  رکذ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  ۀیواعم 

ۀئامعبرا نیثلث و  ۀنـس  مرحملا  نم  نیرـشعلا  يداـحلا و  نینثـالا  موی  لـیق  رفـص و  یف  یفوت  نیثلث و  عبرا و  لـیق  ۀـئامثالث و  نیثلث و  تس و 
مظعا اردق و  ملعا  ءالؤه و  ّلجا  ثیدـحلاب  ءاملعلا  هب و  نوفرعی  لاجر  ملع  لکل  هتفگ و  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  ناهبـصاب 

هنورکذی امب  ةربخ  املع و  ۀناما و  انید و  اقدص و  سانلا  مظعا  نم  مهناف  انید  مهرثکا  ۀلزنم و  مهالعا  اقدص و 
189 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

كرابملا و نب  هَّللا  دبع  يدهم و  نب  نمحرلا  دبع  ناّطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  يروثلا و  نیفـس  ۀبعـش و  کلام و  لثم  لیدعّتلا  حرجلا و  نم 
ملـسم يراخبلا و  ینیدملا و  نب  ّیلع  نیعم و  نب  ییحی  دیبع و  یبأ  هیوهار و  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاشلا و  حاّرجلا و  نب  عیکو 
لاثما ینطق و  رادـلا  نسحلا  یبأ  یتسبلا و  متاح  یبأ  يدـع و  نب  دـمحا  یبأ  یلجعلا و  یئاسّنلا و  متاح و  یبأ  ۀـعرز و  یبأ  دواد و  یبأ  و 
لدعا مهـضعب  کلذ و  ضعب  نم  ملعا  مهـضعب  ناک  نا  لیدعتلا و  حرجلا و  لاجّرلاب و  ملعلا  لها  نم  مهددع  یـصحی  ریثک ال  قلخ  ءالوه 

نبال تاقبطلا  لثم  ارابک  اراغـص و  رابخالا  یف  ابتک  سانلا  فّنـص  دـق  کلذـک و  مولعلا  رئاس  یف  ساّنلا  ّنا  امک  همالک  نزو  یف  ضعب  نم 
هریغ و ناّطقلا و  دیعـس  نب  ییحی  اهلبق  اـمهریغ و  نیعم و  نب  ییحی  لـبنح و  نب  دـمحا  نع  ۀـلوقنملا  بتکلا  يراـخبلا و  یخیراـت  دـعس و 

ثیدحلا بتک  فّنـص  کلذ و  لاثما  متاح و  یبأ  بتک  يدـع و  نبا  باتک  متاح و  یبأ  نبا  ۀـمثیخ و  یبأ  نبا  نیفـس و  نب  بوقعی  باتک 
ۀبیـش و یبأ  نب  رکب  یبأ  یـسلایطلا و  دواد  یبأ  قاحـسا و  دمحا و  دنـسمک  هَّللا  لوسر  نع  بحاّصلا  هدنـسا  ام  رکذیف  دـیناسملا  یلع  ةرات 

دـصق نم  مهنمف  باوبالا  یلع  ةرات  مهریغ و  يرـصبلا و  رازبلا  رکب  یبأ  یلـصوملا و  یلعی  یبأ  عینم و  نب  دمحا  یندعلا و  رمع  نب  دّـمحم 
میعن و یبأ  یناـقربلا و  یلیعامـسالاک و  نیحیحـصلا  یلع  جّرخ  نم  مهریغ و  متاـح و  یبأ  ۀـمیزخ و  نبا  ملـسم و  يراـخبلاک و  حیحّـصلا 

مهریغ ۀجام و  نبا  یئاسّنلا و  دواد و  یباک  ننسلا  ثیداحا  جرخ  نم  مهنم  مهریغ و 
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190 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اهریغ لئاضفلا و  هیف  رکذـی  يذـّلا  عماجلا  جّرخ  نم  مهنم  مهریغ و  ۀـجام و  نبا  یئاسّنلا و  دواد و  یباک  ننـسلا  ثیداحا  جّرخ  نم  مهنم  و 

یف داعملا  داز  رد  یلبنحلا  ۀیزوجلا  میق  نباب  فورعملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  مالـسالا و  مولع  مظعا  نم  میظع  ملع  اذه  هریغ و  يذـمرتلاک و 
نم جرخ  دـق  ّهنا  یلع  هتمظع  هتماخف و  هتلالج و  يداـنی  لـیلج  ریبک  ثیدـح  اذـه  هتفگ  قفتنملا  ینب  ثیدـح  رکذ  دـعب  داـبعلا  ریخ  يدـه 
نم امه  يریبزلا و  ةرمـض  نب  میهاربا  هنع  هاور  یندـملا  نمحرلا  دـبع  نب  ةریغملا  نب  نمحرلا  دـبع  ثیدـح  نم  الا  فرعی  ةّوبنلا ال  ةاکـشم 

مهبتک یف  ۀّنّسلا  ۀّمئأ  هاور  يراخبلا  لیعامسا  نب  دّمحم  ثیدحلا  لها  ماما و  امهب  جتحا  حیحـصلا  یف  امهب  جتحی  ناتقث  ۀنیدملا  لها  رابک 
نمحرلا دبع  وبا  مامالا  نبا  مامالا  هاور  نّممف  هتاور  نم  دحا  یف  هیف و ال  مهنم  دحا  نعطی  مل  دایقنالا و  میلستلاب و  هولباق  لوبقلاب و  هوقلت  و 

ریبزلا نب  بعصم  نب  ةرمض  نب  دمحم  نب  ةرمض  نب  میهاربا  یلا  بتک  لاق  ۀّنسلا و  باتک  یف  هیبا و  دنـسم  یف  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع 
نب دمحا  رکب  وبا  لیلجلا  ظفاحلا  مهنم  ینع و  هب  ثّدحف  کیلإ  هب  تبتک  ام  یلع  هتعمس  هتفرع و  دق  ثیدحلا و  اذهب  کیلإ  تبتک  يریبزلا 

مهنم ۀفرعملا و  باتک  یف  لاّسعلا  نامیلـس  نب  میهاربا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  وبا  ظفاحلا  مهنم  هل و  ۀّنّـسلا  باتک  یف  لیبنلا  مصاع  نب  ورمع 
نب هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  ظفاحلا  مهنم  هبتک و  نم  ریثک  یف  یناربطلا  بّویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  هناوا  ثّدـحم  هناـمز و  ظـفاح 

ۀّنّسلا باتک  یف  یناهبصالا  خیشلا  وبا  ناّیح  نب  دّمحم 
191 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  مهنم  ناهبـصا و  ظفاح  ةدنم  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  نبا  ظفاحلا  مهنم  و 
مهرکذ لوطی  مهاوس  ظاّفحلا  نم  ۀعامج  یناهبـصالا و  قاحـسا  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  هرـصع  ظفاح  مهنم  هیودرم و  نب  یـسوم 

ماّدخ مخافا  راثآ و  ظاّفح  لثاما  ّتلم و  خویش  هّلجا  ّتنس و  هّمئا  رابک  زا  میعن  وبا  هک  تسیلجنم  ءامسلا  دبک  یف  سمشلاک  ترابع  نیزا 
رابتعا دامتعا و  رب  لالدتسا  جاجتحا و  نیروکذم  هّمئا  رگید  تیاور  لثم  دوخ  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  وا  تیاورب  میقلا  نبا  هک  تسرابخا 

وبا دیناسم  عماج  لاجر  ءامـسا  رد  یمزراوخلا  دومحم  نب  دـمحم  دـیؤملا  وبا  دـیامنیم و  تّوبن  ةاکـشم  زا  نآ  جورخ  ققحت و  توبث و  و 
دمحم طبس  یناهفصالا  عباّرلا  دنسملا  بحاص  ظفاحلا  میعن  وبا  نارهم  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هتفگ  هفینح 

تایاورلا یف  ّولعلا  هل  عمج  نم  مالعالا و  دحا  نیثّدحملا و  جات  وه  هخیرات  یف  راّجنلا  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  لاق  دـهازلا  یبایرفلا  فسوی  نب 
اهب تعفتنا  دالبلا و  یف  تراس  ابتک  ثیدـحلا  یف  بتک  لاجرلا و  هباب  یلا  رجاهت  لاحرلا و  هیلإ  ّدـشت  ناـک  ۀـیارّدلا و  مهفلا و  ظـفحلا و  و 
لاق نا  یلا  سراف  نب  دمحا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  ابا  هدلب  یف  عمس  دادجالاب و  دافحالا  قحلا  یتح  همایا  تدتما  تدعسا و  دابعلا و 
یف یّفوت  ۀـئامثالث و  نیثالث و  تس و  ۀنـس  بجر  یف  تدـلو  لاقف  هدـلوم  نع  لئـس  مالعالا و  ۀّـمئالا  هنع  يور  ةریثک و  ءامـسا  رکذ  دـعب 

ۀتس ۀنس و  نیعست  ثالث و  نبا  وه  ۀئامعبرا و  نیثلث و  ۀتس  مّرحم 
192 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربغ نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذلا  دمحا  نب  دمحم  بتکلا و  لوا  یف  هانرکذ  يذلا  عبارلا  دنسملا  بحاص  وه  هَّللا و  دابع  فعضا  لوقی  رهشا 
طبـس لوحالا  یفوّصلا  ظفاحلا  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  یناهبـصالا  میعن  وبا  یفوت  اـهیف  هتفگ و  ۀـئامعبرا  نیثلث و  ۀنـس  عئاـقو  رد 

ۀئامثالث و نیعبرا و  عبرا و  ۀنس  یف  هعمسا  هوبا و  هب  ینتعا  ۀنس  نوعست  عبرا و  هل  مّرحملا و  یف  ناهبصاب  ءاّنبلا  نب  فسوی  نب  دمحم  دهازلا 
نع يور  هنونف  ثیدحلا و  نم  راحبتسالا  ظفحلا و  عم  دانـسالا  ّولعب  اینّدلاب  دّرفت  اهتقبط و  ّمصالا و  یـسلبارطالا و  ۀمثیخ  هل  زاجتـسا  اهدعب 

ناسارخ و زاجحلا و  قارعلاب و  مهتقبط  داّلخ و  نب  رکب  یبأ  فاّوّصلا و  نب  یلع  یبأ  راسمـسلا و  دیعـس  نب  دـمحا  لاّـسعلا و  سراـف و  نبا 
عماجلا یفوّصلا  یناهبصالا  میعن  وبا  ظفاحلا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  باّهولا  دبع  راطقالا و  یف  ةروهـشملا  رابکلا  فیناصّتلا  فّنص 

هیلإ لحر  ۀیارّدلا  یف  ۀیاهنلا  ۀیاورلا و  یف  ّولعلا  نیب  هل  هَّللا  عمج  نیّدـلا  مالعا  دـحاو  طبـضلا  ظفحلا و  یف  ۀـیاهنلا  فّوصتلا و  هقفلا و  نیب 
ۀّیفوّصلا خیاشم  دحا  ءاّنبلا  فسوی  نب  دمحم  دهازلا  طبس  وه  ناهبـصاب و  ۀئامثالث  نیثلث و  تس و  ۀنـس  بجر  یف  دلو  راطقالا  نم  ظاّفحلا 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 100 

http://www.ghadirestan.com


طساو نم  يدلخلا و  رفعج  دادغب  نم  نامیلس و  نب  ۀمثیخ  ماشلا  نم  هل  زاجا  مهنع  ایندلا  یف  درفت  رصعلا  خویـش  نم  ۀفئاط  هوبا  هل  زاجتـسا 
سراف و نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نم  ۀـئامثالث  نیعبرا و  عبرا و  ۀنـس  عمـس  ّمصـالا و  روباـسین  نم  بذوش و  نب  رمع  نب  هَّللا  دـبع 

راسمسلا دیعس  نب  دمحا  لاّسعلا و  دمحا  نب  دمحم  دمحا  یبأ  یضاقلا 
193 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یباعجلا و خیـشلا و  یبأ  ینارهظلا و  یناربطلا و  رادنب و  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  راّعـسلا و  رادـنب  نب  دـمحا  راّصقلا و  دّـمحم  نب  دـمحا  و 
نب یـسیع  يراهنربلا و  رحب  ابا  يرابنالا و  مثیهلا  نب  رکب  ابا  فاّوصلا و  نب  ّیلع  ابا  دادـغبب  عمـسف  ۀـئامثالث  نیـسمخ و  تس و  ۀنـس  لـحر 

دمحا يّرجالا و  رکب  ابا  ۀّکمب  عمـس  ةریثک و  ۀفئاط  زاّزقلا و  ابیبح  یبیـصنلا و  دالخ  نبا  صلخملا و  دلاو  نمحرلا  دبع  يراموطلا و  دّمحم 
هَّللا دبع  رکب  ابا  ۀفوکلاب  ۀعامج و  يرماعلا و  ملـسم  نب  یلع  نب  دّمحم  یباطخلا و  میرکلا  دـبع  نب  قوراف  ةرـصبلاب  يدـنکلا و  میهاربا  نب 
نب رایـشوک  هنع  يور  مهدـعب  نمف  جارّـسلا  باحـصا  یمیمتلا و  کنـسح  مکاـحلا و  دـمحا  اـبا  روباـسینب  ۀـعامج و  یحیلطلا و  ییحی  نب 

یّفوت یناوکذـلا و  ّیلع  نب  رکب  وبا  ۀنـس و  ةرـشع  ینامثب  هلبق  یفوت  ینیلاملا و  دعـس  وبا  ۀنـس و  نیثلث  عضبب و  هلبق  یّفوت  یلیجلا و  زوریلابل 
خیرات یف  هرکذی  مل  کلذ  عم  هنع و  رثکا  هیلإ و  لحر  دق  هتذمالت و  ّصخا  نم  وه  بیطخلا و  رکب  وبا  ظفاحلا  ۀنـس و  ةرـشع  يدـحاب  هلبق 

نمم لیذلا و  یف  هرکذی  ملف  یناعمسلا  نب  دعس  وبا  ظفاحلا  هلفغا  کلذل  ناسنالا و  ۀعیبط  نایسّنلا  نکل  اهلخد و  هنا  هیلع  یفخی  دادغب و ال 
نب نامیلس  راطعلا و  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  هیلمتسم  یشحولا و  یلع  وبا  یـضاقلا  نّذؤملا و  حلاص  وبا  ظفاحلا  اضیا  میعن  یبأ  نع  يور 

رهاط وبا  ةافو  مهرخآ  ریثک  قلخ  داّدحلا و  دمحا  انبا  نسحلا  یلع  وبا  دمحا و  لضفلا  وبا  يزاریـشلا و  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  ظفاحلا و  میهاربا 
یملّسلا نمحرلا  دبع  وبا  يور  دق  یبهذلا و  حیسدلا  دمحم  نب  دحاولا  دبع 

194 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انا هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  انث  یمـشاهلا  دمحا  نب  دحاولا  دبع  انث  ۀـّیفوصلا  تاقبط  باتک  یف  لاقف  میعن  یبأ  نع  دـحاو  نع  همدـقت  عم 
ابا تعمـس  يدنقرمّـسلا  نب  دّمحم  وبا  لاق  اثیدح  رکذ  یمدآلا و  لهـس  نب  دمحم  نب  دمحا  ابنا  دادـغبب  يرقملا  شیبح  نب  یلع  نب  دّـمحم 

دّمحم نب  دمحا  لاق  جرعالا و  يودبعلا  مزاح  وبا  یناهبـصالا و  میعن  وبا  نیلجر  ریغ  ظفحلا  مسا  هیلع  قلطا  ادحا  را  مل  لوقی  بیطخلا  رکب 
هدـنع و اوعمتجا  دـق  ایندـلا  ظاّفح  ناک  هنم  ظفحا  دنـسا و ال  قافآلا  نم  قفا  یف  نکی  مل  هیلإ و  الوحرم  هتقو  یف  میعن  وبا  ناـک  هیودرم  نب 

مل رجـضی  ناک ال  ءزج و  قیرطلا  یف  هیلع  أرقی  ناک  امبر  هراد  یلا  ماق  اذاف  رهظلا  بیرق  یلا  هدیری  ام  أرقی  مهنم  دـحاو  ۀـبون  موی  ّلک  ناک 
الب ۀنس  ةرشع  عبرا  میعن  وبا  یقب  نولوقی  ثیدحلا  باحصا  ناک  يولعلا  ساّبعلا  نب  ةزمح  لاق  عیمستلا و  وا  فینـصتلا  يوس  ءاذغ  هل  نکی 

هورتشاف هتایح  لاح  روباسین  یلا  لمح  ۀیلحلا  باتک  فّنـص  امل  نولوقی  اوناک  ظفحا و  هنم و ال  ادانـسا  یلعا  ابرغ  اقرـش و ال  دجوی  ریظن ال 
لاق الجر و  نینامث  وحن  مه  هنع و  ثدح  نم  رکذ  میعن و  یبأ  رابخا  یفلّـسلا  انخیـش  عمج  دـق  ظفاحلا  لضفملا  نبا  لاق  رانید و  ۀـئامعبراب 
دحا نیثّدحملا و  جات  وه  راّجنلا  نبا  لاق  ریسی و  هنع  توف  يوس  هنع  یناساقلا  رفظملا  نبا  یلع  هانعمس  ءایلوألا  ۀیلح  هباتک  لثم  فّنصی  مل 
اهنع لحر  هلبق و  نم  ایلاو  اهیلع  ّیلو  ناهبصا  یلع  یلوتسا  امل  نیکتکبـس  دومحم  ناطلـسلا  ّنا  ةروکذملا  هتامارک  نم  تلق و  نیّدلا  مالعا 

اهیلإ دومحم  عجرف  یلاولا  اولتق  ناهبصا و  لها  بثوف 
195 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم ظفاحلا  میعن  ابا  اوعنم  دـق  کلذ  لبق  اوناـک  ۀـمیظع و  ۀـلتقم  مهنم  لـتق  عماـجلا و  یف  ۀـعمجلا  موی  مهدـصق  مث  اّوناـمطا  یتح  مهنمآ  و 
نم اعیرـس و  مهنم  هل  یلاـعت  هَّللا  ماـقتنا  لـتقل و  اـسلاج  ناـک  ول  ذإ  مهیلع  يرج  اـمم  ۀمالّـسلا  ناـتمارک  هل  تلـصحف  عماـجلا  یف  سولجلا 

باتک اضیا  هل  اهعیمـست و  ّبحی  اهیلع و  انّثحی  اریثک  هَّللا  همحر  دلاولا  مامالا  خیـشلا  ناک  بتکلا  نسحا  نم  یه  ءایلوألا و  ۀـیلح  هتافّنـصم 
باتک ناهبصا و  خیرات  باتک  ملسم و  یلع  جرختـسملا  باتک  يراخبلا و  یلع  جرختـسملا  باتک  ةّوبنلا و  لئالد  باتک  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم 

هل ۀئامعبرا و  نیثلث و  ۀنس  مّرحملا  نم  نیرشعلا  یف  یفوت  راغّصلا  تافّنصملا  نم  اریثک  ائیش  فّنـص  ۀباحّـصلا و  لئاضف  باتک  ۀّنجلا و  ۀفص 
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دق کلذ  یلا  ۀـعیرذ  هَّللا  همحر  میعن  یبأ  نم  لان  نم  اهذـختا  یتلا  مصاع  نب  دـمحم  ءزج  ۀـعقاو  نع  ثحبلا  رکذ  ۀنـس  نوعـست  نوعبرا و 
ضعب نعط  هیلع و  دامتعالا  زاج  یعامـس  اذـه  لاق  اذإ  قداص و  ماما  تبث  ۀـقث  لـجرلا  تاـبثالا و  هنع  هاور  ءزجلا و  اذـهب  میعن  وبا  ثّدـح 

هعامـسل ال هنادجو  مدع  ناف  هلئاق  یلع  ۀّبـس  مالکلا  اذه  ءزجلا و  اذهب  عامـس  هل  دجوی  مل  لجّرلا  ّنا  لاقف  نیّدلا  ۀّمئا  یف  نینعاطلا  لاهجلا 
يّزملا جاجحلا  ابا  ظفاحلا  انخیش  نا  یبهذلا  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  انخیش  رکذ  مث  فاک  هسفن  عامسب  ۀقثلا  رابخا  هدوجو و  مدع  ببس  نوکی 

عامـس لصا  تیأر  لاق  ّهنا  لیلخ  نب  فسوی  جاّجحلا  یبأ  ظـفاحلا  طـخب  دـجو  ّهنا  یـسّدقملا  نیّدـلا  ءایـض  ظـفاحلا  طـخب  يار  هنا  هثّدـح 
هودقتعا ام  لطبف  مصاع  نب  دمحم  ءزجل  میعن  یبأ  ظفاحلا 

196 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبأ ۀبحـصب  ةدئازلا  ۀیـصوصخلا  هل  تابثالا و  هل  عضخی  يذـلا  ربحلا  وه  يدادـغبلا و  رکب  وبا  بیطخلا  اذـه  ایناث و  نونعاطلا  لاق  مث  ۀـبیر 

ینربخا لاق  دادغب  نم  راجنلا  نب  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا  یلا  بتک  لاق  قشمد  نم  بلاط  یبأ  نب  دـمحا  نب  دـمحا  هب  ّیلا  بتک  امیف  لاق  میعن 
یـسّدقملا لضفلا  ابا  تعمـس  لاق  ةدنم  نب  باّهولا  دبع  نب  ییحی  انا  ّیفریّـصلا  لیعامـسا  نب  مساقلا  وبا  انا  ناهبـصاب  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  وبا 

نب دّمحم  ءزج  نع  میعن  یبأ  یلمتسم  راّطعلا  میهاربا  نب  دّمحم  تلأس  بیطخلا  طخب  دجو  هنا  رکذی  یطامنالا  باهولا  دبع  تعمـس  لوقی 
ۀیاکحلا هذـه  یف  سیل  انلق  هیلع  هتأرقف  یعامـس  وه  لاق  اباتک و  یلا  جرخا  لاقف  هعامـس  تیأر  فیک  میعن و  یبأ  یلع  هتأرق  فیک  مصاع 

ةءارقلا یف  دمتعا  هناب  هربخاف  هیلمتـسم  نم  کلذ  ةدافتـسا  داراف  ءزجلا  اذهب  هعامـس  دـجی  مل  بیطخلا  ّنا  اهلـصاح  لب  میعن  یبأ  یلع  نعط 
یف لوقی  نا  اهنم  اهیف  لهاستی  ءایـشا  میعن  یبال  تیأر  اضیا  بیطخلا  لاق  دـق  اثلاث و  نونعاطلا  لاـق  مث  فاـک  کـلذ  خیـشلا و  راـبخا  یلع 
اذاف هیف  فلتخم  ةزاجالا  یف  انربخا  قالطا  مث  حدقب  سیلف  هتوبث  ریدقتب  بیطخلا و  نع  تبثی  مل  اذـه  تلق  نیبی  نا  ریغ  نم  انربخا  ةزاجالا 

ّالا اووری  نا ال  ءاملعلا  یلع  انرجح  ول  حبقتـسملا و  لهاستلا  نم  سیلف  ّدع  نا  الهاست و  هنم  ّدعی  فیکف  میعن  ابا  ینعا  لیلجلا  ربحلا  اذه  هار 
هوور تابثالا  ظاّفحلا  ناب  مصاع  نب  دمحم  ءزج  ۀیضق  راّجنلا  نب  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  عفد  دق  ۀنّسلا و  نم  اریثک  انعیضل  اهیلع  عمجی  ۀغیصب 

ّنا نحن  کل  انیکح  میعن و  یبأ  نع 
197 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا تیزع  یتلا  ۀظفللا  هذه  ریغ  رکذی  مل  حداقب و  میعن  یبأ  یف  مّلکت  ادـحا  ظفحن  نحن ال  تالایخلا و  هذـه  تحاطف  دـجو  هعامـس  لصا 
نع ظفحن  انا ال  یلع  نیرتفملا  بیذاکا  نیداعملا و  نایذـهب  ةربع  ّهنا ال  هتلالج و  هتماما و  یلع  لمعلا  هنع و  تبثت  مل  اـّهنا  اـنلق  بیطخلا و 
یف راّجنلا  نبا  ظفاحلا  لاق  هترعم و  نم  میعن  ابا  هَّللا  ّرب  دـق  هلئاق و  یلع  ۀّبـس  ناکل  ظفح  ول  ّطح و  ـال  حرج و  یف  احیرـص  اـمالک  هیف  دـحا 

لهاسّتلا یبهذلا و  انخیـش  لاق  لبقی  الف  هتدـیقع  هبهذـمل و  هتفلاخمل  میعن  یبأ  یلع  لماحتی  نمم  دـحاو  ریغ  بیطخلا  نع  یکح  ام  دانـسا 
وبا انا  مصالا  ساّبعلا  وبا  ّیلا  بتک  يدـلخلا و  رفعج  ّیلا  بتک  لوقی  ام  اریثک  ّهناف  لاق  اردان  ةزاجالا  یف  هلعفی  ناک  ءیـش  هیلإ  ریـشا  يذـّلا 

انخیـش ناک  نا  تلق  ةزاجإ  اذه  نا  رهاظلا  لاق و  هیلع  يرق  امیف  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  انا  لوقی  هتیار  نکل  لاق و  هباتک  یف  دـشار  نب  نومیملا 
انخیـش ینعا  ّهناف  هیلإ  ملـسم  رمالاف  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نم  هصوصخب  هعمـسی  مل  میعن  ابا  ّنا  هّنظ  یلع  بلغ  ناکم  یف  کلذ  لوقی  یبهذـلا 
نوکی ثیح ال  ةرابعلا  هذـه  قلطی  ّهنا  انل  نیا  نمف  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نم  عمـس  دـق  میعن  وباف  الا  ظفحلا و  یف  هواـش  قحلی  ـال  يذـّلا  ربحلا 
ظفاحلا ةدنم  نب  ییحی  لاق  اعبار  نونعاطلا  لاق  مث  میعن  یبأ  نم  مظع  هنم ال  ّدشا  رفتغا  دـق  زئاج  سیلدـت  هتیاغف  كاذ  قلطا  نا  مث و  عامس 

همامتب ۀماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  دنسم  میعن  وبا  عمسی  مل  لوقی  یبشخنلا  زیزعلا  دبع  تعمس  لوقی  یضاقلا  نیسحلا  ابا  تعمس 
198 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ ّطخ  اهیلع  ۀـقیتع و  باتکلا  نم  ۀخـسن  تیار  اناف  اذـه  یف  زیزعلا  دـبع  مه  راّجنلا و  نبا  ظفاحلا  لاق  انلق  هّلک  هب  ثدـحف  داـّلخ  نبا  نم 
یفاو رد  يدفص  کبیا  نب  لیلخ  ةزاجالاب و  یقابلا  يور  هّلعلف  داّلخ  نبا  نم  دنسملا  اذه  نم  یعامس  رخآ  یلا  نالف  ینم  عمـس  لوقی  میعن 

یناهبصالا ءاّنبلا  نب  فسوی  نب  دّمحم  طبس  ظفاحلا  میعن  وبا  نارهم  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هتفگ  تایفولاب 
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ابتک ثیدحلا  نونف  یف  یلما  هیلإ  ّدشت  لاحّرلا  تناک  ۀیارّدلا و  مهفلا و  ظفحلا و  ۀیاورلا و  یف  ّولعلا  هل  نیدلا  مالعا  دـحاو  نیثّدـحملا  جات 
نب هَّللا  دـبع  هابا و  ناهبـصاب  عمـس  دانـسالا  ّولعب  درفت  دادـجالاب و  دافحالا  قحلا  یتح  هماّیا  تدـتما  دابعلا و  اهب  عفتنا  دـالبلا و  یف  تراـس 

ملعلا و یف  اماما  میعن  وبا  ناک  ةریثک و  ءامسا  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ةریثک  ۀعامج  یناربّطلا و  دمحا  نب  نامیلس  سراف و  نب  دمحا  نب  رفعج 
يراخبلا و اهیف  يواس  ثیداحا  امهیف  رکذ  نیحیحـصلا  یلع  جرختـسملا  ءایلوألا و  ۀـیلح  اـهنم  ةریثک  تافّنـصم  فّنـص  ۀـنایدلا و  دـهّزلا و 
ةوبنلا و لئالد  هنم و  هعمس  نّمم  هاعمس  ملـسم  يراخبلا و  ناک  اثیدح  امهیف  رکذ  هنم و  اهاعمـس  امهنأک  اهیف  امهیلع  الع  ثیداحا  املـسم و 
اقرش و دجوی  ریظن ال  الب  ۀنس  رشع  ۀعبرا  یقب  راغّصلا و  تافّنصملا  نم  اریثک  ۀّنجلا و  ۀفص  ۀّنجلا و  لئاضف  هدلب و  خیرات  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم 

دعـسا نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  خلا و  رانید  ۀـئامعبراب  عیب  روباسین  یلا  لمح  ۀـیلحلا و  باتک  بتک  امل  ظفحا و  هنم و ال  ادانـسا  یلعا  ابرغ  ال 
یلع نب 

199 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا فراعلا  خیشلا  ظفاحلا  مامالا  یّفوت  اهیف  هتفگ  ۀئامعبرا  نیثلث و  ۀنس 430  رد  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفایلاب  فورعملا  ینمیلا 
نع ذخا  نیدیفملا  ظاّفحلا  رباکا  نیثّدحملا و  مالعا  نم  ناک  ءایلوالا و  ۀیلح  باتک  بحاص  ّیفوّصلا  یناهفـصالا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  میعن 
نئل یلوق  باب  نم  وهف  اهل  هصیقنت  اهیف و  يزوجلا  نبا  نعط  اّما  تلق  بتکلا  نسحا  نم  ۀـیلحلا  باتک  هب و  اوعفتنا  هنع و  اوذـخا  لضافالا و 

تایبا عم  لطبم  ةوادع  نم  قح  بحاص  دساح و  ّمذ  نم  ءانـسح  تملـس  امف  یلحلا  یف  اهالح و  یف  الامج  باع  رئارـض و  اهتاراج و  اهّمذ 
ظفحلا عم  دانـسالا  ولعب  ایندلا  یف  دّرفت  ناهفـصا  خـیرات  باتک  هل  یلاعلا و  همالک  هفیناصت و  یلازغلا و  دـماح  یبأ  مامالا  حدـم  یف  يرخا 
ياهقف تاقبط  رد  يونسا  نیّدلا  لامج  خیش  راطقالا و  یف  ةروهـشملا  فیناصّتلا  فّنـص  ناسارخ و  زاجحلا و  قارعلاب و  خیاشملا  نع  يور 

فّوصّتلا ثیدحلا و  هقفلا و  نیب  عماجلا  اهریغ  ۀیلحلا و  بحاص  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نونلا  مضب  میعن  وبا  ظفاحلا  هتفگ  هیعفاش 
دحـالا موی  یفوت  ۀـئامثالث و  نیثـلث و  تس و  ۀنـس  بجر  یف  دـلو  جرعـالا  مزاـح  یبأ  نم  هنم و  ظـفحا  یخویـش  یف  قلا  مل  بیطخلا  لاـق 

یف ءاضقلا  باتک  ءانثا  یف  ۀضورلا  یف  هنع  لقن  اهلثم  ۀنـسلا  یف  ناکلخ  نبا  رکذ  ۀـئامعبرا و  نیثلث و  ۀنـس  مّرحملا  نم  نیرـشعلا  يداحلا و 
یـضر یعفاشلا  ناف  دعب  هتفگ و  تاقبط  عورـش  رد  يونـسا  زین  فورعملا و  وه  امک  زیجی  نا  هل  زوجی  زاجملا  ةزاجالاب  ۀیاوّرلا  یلع  مالکلا 

انعفن هاضرا و  هنع و  هَّللا 
200 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀثلثلا دجاسملا  یف  نومّدقملا  مهنا  اهنم  هریغ  باحصا  یف  قفتی  مل  روما  ةداعّسلا  نم  هباحصا  یف  هل  زیح  دق  نیعمجا  نیملسملا  ۀّمئأ  رئاس  و 
نید یتلا  ۀلـصأتملا  ایندلا  یف  ۀطـسوتملا  ةرماعلا  رابکلا  اهیلإ  راشملا  ۀلـضافلا  میلاقالا  یف  مهل  ۀملکلا  نا  اهنم  یلاعت و  هَّللا  اهفرـش  ۀفیرـشلا 

دایدزا اهنم  مورلا و  میلقا  رکب و  راید  ناسارخ و  نیقارعلا و  ماشلا و  رصم و  نمیلا و  زاجحلاک و  مظتنم  رهاظ  اهب  مالـسالا  راعـش  مالـسالا و 
نا اهنم  اهفصو و  قباسلا  میلاقالا  یف  مهریغ  یلع  مهروهظ  نم  هیلإ  انرشا  ام  هببـس  مهریغ و  یلا  ۀبـسنلاب  اننامز  یلا  رـصع  لک  یف  مهئاملع 
نبا رذنملا و  نبا  ۀجام و  نبا  ّیئاسّنلا و  يذمرتلا و  دمحا و  مامالاک  هعابتا  نع  وا  هنع  نیذخآلا  هباحـصا  ۀلمج  نم  اّما  ثیدحلا  ۀّـمئا  رابک 
هَّللا دـبع  نب  دـمحم  نیّدـلا  ّیلو  اذـه و  اننامز  یلا  مهریغ  میعن و  یبأ  بیطخلا و  یباـطخلا و  مکاـحلا و  یقهیبلا و  ۀـمیزخ و  نبا  ناـّبح و 

خیاشم نم  وه  ۀـیلحلا  بحاص  یناهفـصالا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  وه  یناهفـصالا  میعن  وبا  هتفگ  ةاکـشم  لاـجر  ءامـسا  رد  بیطخلا 
ۀنـس 430 رفـص  یف  تام  ۀـئامثالث و  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس 334  دلو  ردقلا  ریبک  مهلوق  یلا  عوجرملا  مهثیدـحب  لومعملا  تاقثلا  ثیدـحلا 

هَّللا دبع  نب  دمحا  هتفگ  هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  يدسا  رکب  وبا  نیّدلا  ّیقت  یضاق  ۀنس و  نوعـست  تس و  رمعلا  نم  هل  ۀئامعبرا و  نیثلث و 
ثیدحلا یف  ۀیاهنلا  فّوصّتلا و  هقفلا و  نیب  عماجلا  یناهفصالا  میعن  وبا  ریبکلا  ظفاحلا  نارهم  نب  یسوم  نب  قاحسا  نب  دمحا  نب 

201 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیرات باتک  ةّوبنلا و  لئالد  باتک  ۀباحّـصلا و  ۀـفرعم  باتک  لـیفح و  لـیلج  باـتک  وه  ۀـیلحلا و  باـتک  اـهنم  ةروهـشملا  فیناـصتلا  هل  و 
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یّفوت ۀئامثالث  نیثلث و  ّتس و  ۀنس  بجر  یف  دلو  جرعالا  مزاح  یبأ  نم  هنم و  ظفحا  یخویـش  یف  قلا  مل  يدادغبلا  بیطخلا  لاق  ناهفـصا 
نا هل  زوجی  زاجملا  ّنا  ةزاجالاب  ۀـیاوّرلا  یلع  مالکلا  یف  ءاضقلا  باـتک  ءاـنثأ  یف  ۀـضورلا  یف  هنع  لـقن  ۀـئامعبرا  نیثلث و  ۀنـس  مرحملا  یف 
نب دمحا  رـصعلا  ثّدحم  ریبکلا  ظفاحلا  میعن  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  فورعملا و  وه  امک  زیجی 
ۀنـس دلو  ءاّنبلا  فسوی  نب  دّمحم  دهاّزلا  طبـس  لوحالا  ّیفوّصلا  یناهبـصالا  ینارهملا  نارهم  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع 
مـسا هیلع  قلط  ادحا  را  مل  بیطخلا  لاق  هدانـسا  ّولع  هطبـض و  هملعل و  هباب  یلا  ظاّفحلا  تلحر  مهب و  دّرفت  اینّدلا و  خـیاشم  هل  زاجا  336 و 

یلع جرختـسملا  ۀـیلحلا و  فّنـص  هنم  دنـسا  ظفحا و ال  قافآلا  نم  قفا  یف  نکی  مل  هیودرم  نبا  لاـق  مزاـح و  یبأ  میعن و  یبأ  ریغ  ظـفحلا 
تام اهریغ  بّطلا و  ۀّنجلا و  ۀفص  ۀباحّصلا و  لئاضف  ناهبصا و  خیرات  ۀباحّصلا و  ۀفرعم  ةّوبنلا و  لئالد  ملسم و  یلع  جرختسملا  يراخبلا و 

هنع هَّللا  یضر  یناهفصالا  میعن  وبا  مهنم  هتفگ و  رایخالا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  رد  ینارعـش  باّهولا  دبع  ۀنس 430 و  مرحملا  یف 
نیثلث ۀنس  ناهبصاب  یّفوت  ۀئامثالث و  نیثلث و  تس و  ۀنس  هنع  هَّللا  یضر  دلو  امهریغ  تاقبطلا و  ۀیلحلا و  بحاص 

202 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیکتکبس و نب  دومحم  ناطلسلا  ناهفصا  یلع  ّیلوتف  عماجلا  یف  سولجلا  هوعنم  ناهفصا و  لها  هجرخا  ۀنس  نیعست  عبرا و  نع  ۀئامعبرا  و 

یلع یتا  یتح  مهلتق  مث  اّونأـمطا  یتح  مهنمآ  اـهیلإ و  دومحم  عجرف  هولتق  ناهفـصا و  لـها  بثوف  مهنع  لـحر  هلبق و  نم  اـیلاو  مهیلع  ّیلو 
ۀنس نینامث  یلع  فین  نأ  دعب  هردص  نم  ۀیلحلا  هباتک  یلمأ  هنع و  هَّللا  یضر  میعن  یبأ  تامارک  نم  کلذ  نوّدعی  اوناک  مهفصن و  نم  رثکا 

دمحا نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  ناهبـصا  ظفاح  تاـم  ۀـئامعبرا  نیثـالث و  ۀنـس  یف  هتفگ و  سیمخ  خـیرات  رد  يرکبراـید  نیـسح  و 
رد يرفعجلا  یبلاعثلا  دـمحم  نب  یـسیع  يدـهم  وبا  ۀنـس و  نوعـست  عبرا و  هل  مّرحملا و  یف  ۀـیلحلا  بحاـص  لوحـالا  یفوّصلا  یناهبـصالا 

مامالا وه  یبهذـلا  لاق  هفیرعت  نم  زارط  هتفگ  نآ  لّوا  نآ و  دنـس  رکذ  میعن و  وبا  زا  ملـسم  حیحـص  جرختـسم  رکذ  دـعب  دـیناسالا  دـیلاقم 
ّتس و ۀنس  دلو  یفوّصلا  یناهبصالا  ینارهملا  نارهم  نب  یسوم  نب  قاحـسا  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  رـصعلا  ثّدحم  ریبکلا  ظفاحلا 

نامیلـس نب  ۀـمثیخ  ّمصـالا و  ساـبعلا  وـبا  نینـس  ّتس  هل  ۀـئامثالث و  نیعبرا و  فـین و  ۀنـس  ایندـلا  خـیاشم  هل  زاـجا  ۀـئامثالث و  نیثـالث و 
عامّسلاب درفت  امک  مهتزاجاب  ایندلا  یف  درفت  ۀفئاط  بذوش و  رمع  نب  هَّللا  دبع  رمعملا  دایز و  نب  لاهنم  وبا  يدلاخلا و  رفعج  یسلبارطالا و 

ریبکلا دبع  نب  قوراف  يّرجالا و  رکب  ابا  یبیصنلا و  دالخ  نبا  فاوّصلا و  نب  یلع  ابا  یباعجلا و  خیشلا و  ابا  یناربطلا و  عمس  ریثک  قلخ  نم 
هدیناسا ّولع  هظفح و  هملعل و  هباب  یلا  ظاّفحلا  تلحر  قئالخ و  یباّطخلا و 
203 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعـس وبا  هنع و  رثـکا  هیلإ و  لـحر  هب و  هتذـمالت  ّصخا  وـه  يدادـغبلا و  بیطخلا  هنع  يور  ظـفاحل  عـقی  مل  اـم  راـبکلا  یقل  نم  هل  أـیهت  و 
هَّللا دبع  نب  دمحم  روصنم  وبا  زّرطملا و  دّـمحم  نب  دّـمحم  دعـس  وبا  داّدـحلا و  دـمحا  نب  نسحلا  یلع  وبا  نّذؤملا و  حـلاص  وبا  ینیلاملا و 

ظفحلا مسا  هیلع  قلطا  ادحا  را  مل  بیطخلا  لاق  یبهذلا  دمحا  نب  دـحاولا  دـبع  رهاط  وبا  ةافو  مهرخآ  قئالخ  یجربلا و  مناغ  یطورـشلا و 
سفن یتئام  نم  اوحن  یمـسف  میعن  یبأ  رابخا  یفلّـسلا  انخیـش  عمج  دـق  ظفاحلا  لضفملا  نب  یلع  لاق  يودـبعلا  مزاـح  یبأ  میعن و  یبأ  ریغ 

دحا قافآلا  نم  قفا  یف  نکی  مل  هیلإ  الوحرم  هتقو  یف  میعن  وبا  ناک  هیودرم  نبا  لاق  ءایلوألا و  ۀیلح  هباتک  لثم  فّنصی  مل  لاق و  هنع  اوثّدح 
امبر هراد  یلا  ماق  اذإ  رهظلا و  برق  یلا  هدیری  ام  أرقی  مهنم  دحاو  ۀبون  موی  ّلک  هنع و  اوعمتجا  دق  اینّدـلا  ظاّفح  ناک  هنم  دنـسا  ظفحا و ال 

باحصا ناک  يولعلا  ساّبعلا  نب  ةزمح  لاق  فینصتلا و  عیمستلا و  يوس  ءاذغ  هل  نکی  مل  رجضی  ناک ال  ءزج و  قیرطلا  یف  هیلع  أرقی  ناک 
فّنص امل  نولوقی  اوناک  هنم و  ظفحا  هنم و ال  ادانسا  یلعا  ابرغ  اقرش و ال  دجوی  ریظن ال  الب  ۀنس  ةرـشع  عبرا  ظفاحلا  یقب  نولوقی  ثیدحلا 

هدادجا نم  ملـسا  نم  لّوا  نارهم  نا  ناکلخ  نبال  تایفو  یف  رانید و  ۀئامعبراب  هورتشاف  روباسین  یلا  هتایح  یف  باتکلا  لمح  ۀـیلحلا  باتک 
ةزمهلا رسکب  ناهبصا  لاق و  هل  ناهبصا  خیرات  یف  میعن  یبأ  نع  هلقن  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  ۀیواعم  نب  هَّللا  دبع  یلوم  ّهنا  و 

204 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نسحل تیّمس  ۀحیلملا  تنمـس  يأ  ناهب  تّصا  هلـصا  سوماقلا  یف  اضیا و  ءافلاب  لاقی  ةدّحوملا و  حتف  ۀلمهملا و  داّصلا  نوکـس  اهحتف و  و 
ةروهشملا فیناصتلا  هل  یهتنا و  اهناّکـس  اوناک  مّهنال  دانجالا  يأ  ناهاپـسا  اهلـصا  ۀیمجعا و  اهنا  باوّصلا  تفّفخف و  اهئام  ۀبوذع  اهئاوه و 

خیرات باتک  ملـسم و  یلع  جرختـسملا  يراخبلا و  یلع  جرختـسملا  باتک  نیدـلجم و  یف  ةّوبنلا  لئالد  باتک  ۀباحـصلا و  ۀـفرعم  باتکک 
نیثالث ۀنس  مّرحملا  نم  نیرشعلا  یف  تام  راغص  ءایشا  دقتعملا و  باتک  ۀباحصلا و  لئاضف  باتک  بطلا و  باتک  ۀّنجلا و  ۀفـص  ناهبـصا و 

میعن یبال  ملـسم  حیحـص  یلع  جرختـسم  باتک  دیامرفیم  نیثّدـحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش  دوخ  ۀنـس و  نیعـست  عبرا و  نع  ۀـئامعبرا  و 
یبأ نب  ثراحلا  انث  لاق  دالخ  نب  فسوی  نب  دـمحا  انثدـح  دـیوگیم  تسلیئربج  ثیدـح  نا  لوا  تسنامیالا و  باتک  شلوا  یناهفـصالا 

نـسحلا نب  سمهک  انث  لاق  يرقملا  نمحرلا  دبع  انث  لاق  فاوّصلا  نب  یلع  وبا  انثدـح  يرقملا و  دـیزی  نب  نمحرلا  دـبع  وبا  انث  لاق  ۀـماسأ 
انا و تقلطناف  ةرـصبلاب  ینهجلا  دـبعم  ردـقلاب  لاق  نم  لّوا  نم  ناک  لاـق  ینیـسمرقلا  رمعی  نب  ییحی  نع  یملـسالا  ةدـیرب  نب  هَّللا  دـبع  نع 

نب هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  وا  بسن  مان و  ملـسم و  حیحـص  لئاوا  یف  روکذـملا  ثیدـحلا  رخآ  یلا  اجاجح  يریمحلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح 
ار وا  هک  دوب  هلاس  شش  هدش و  دلوتم  شش  یس و  دصشش و  لاس  رد  تسیفوص  یناهفصا  نارهم  نب  لئاو  نب  یسوم  نب  قاحسا  نب  دمحا 
يدلاخ و رفعج  یـسلبارطا و  نامیلـس  نب  همثیخ  مصا و  سابعلا  وبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنداد  تزاجا  ثیدـح  هدـمع  خـیاشم  كّربت  قیرطب 

تسبذوش رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  رمعم  خیش 
205 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیمز رد  هک  یمخت  درک و  لصاح  ثیدـح  خـیاشم  هّلجا  زا  ریثک  عامـس  دـش  ناوج  نوچ  هکنآ  زا  دـعب  تسدّرفتم  تیـصوصخ  نیاـب  وا  و 
دـالخ نبا  يرجا و  رکب  وبا  فاوّصلا و  یلع  وبا  یباـعج و  زا  خیـشلا و  وبا  زا  یناربـط و  زا  دروآ و  راـب  دوـب  هدـناشفا  یلفط  زا  وا  دادعتـسا 

وا يوسب  ثیدح  نف  ظاّفح  دیسر  هدافا  تخوخیش و  هبترمب  نوچ  نا  زا  دعب  هدومن و  هّمات  هدافتسا  یباطخ  ریبکلا  دبع  نب  قوراف  یبیصن و 
هدایز وا  بانجب  مدرم  نیا  تبغر  وا  ظفح  ملع و  روفو  هدیناسا و  ولع  تهجب  دندرک و  هدافتسا  دندومن و  موجه  وا  رد  رب  دندروآ و  عرضت 
دیعـس وبا  داّدح و  دمحا  نب  نسح  یلع  وبا  نّذؤم و  حلاص  وبا  ینیلام و  دیعـس  وبا  تسوا و  هذمالت  صخا  زا  يدادـغب  بیطخ  دوب  نارقا  زا 
باتک وا  بتک  رداون  زا  دنیوا و  نادرگاش  رایـسب  نیثدحم  رگید  یطورـش و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  روصنم  وبا  زرطملا و  نب  دّمحم  نب  دّمحم 

سلجم زا  نوچ  دـندرکیم و  ثیدـح  تأرق  وا  روضحب  رهظ  تقو  ات  حبـص  زا  هدـشن و  فینـصت  مالـسا  رد  نآ  ریظن  هک  تسایلوالا  ۀـیلح 
لاغتشا رد  وا  تبون  دشیمن و  لدگنت  لولم و  زگره  دندناوخیم و  يو  رب  مدرم  وزج  کی  ردقب  زین  هار  رد  تفریم  هناخب  تساوخیمرب و 

ترهش و نآ  وا  روضح  رد  ءایلوألا  ۀیلح  باتک  دوبن و  نآ  فینصت  ثیدح و  عامسا  زا  ریغ  اذغ  ار  وا  هک  دوب  هدیـسر  يوحنب  ثیدح  ملع 
ار میعن  وبا  ناهبـصا و  ظفل  قیقحت  هّدـج و  مالـسا  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  دـش  هدـیرخ  راـنید  دـص  راـهچب  روباـسین  رد  هک  درک  ادـیپ  جاور 

باتک ملـسم و  یلع  جرختـسملا  باتک  دـلج و  ود  رد  ةوبنلا  لئالد  باتک  ۀباحـصلا و  ۀـفرعم  باتک  تسهلمج  نآ  زا  تسرایـسب  فیناصت 
دقتعملا باتک  ۀباحّصلا و  لئاضف  باتک  ّبّطلا و  باتک  ۀنجلا و  ۀفص  باتک  ناهفصا و  خیرات 

206 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تشاد و رمع  لاس  راهچ  داتفه و  درک و  ترخآ  راد  تلحر  مرحم  متـشه  یـس  دـص و  راهچ  هنـس  رد  دراد  مه  رگید  هرـصتخم  لـئاسر  و 

مامالا يربکلا  تاقبطلا  یف  یکبـسلا  لاقف  میعن  وبا  ظفاحلا  اـّما  هتفگ  نسحتـسم  لوق  رد  یناـمکرتلا  مساـق  نب  دـمحم  ناـمز  نسح  يولوم 
یف ولعلا  نیب  مهل  هَّللا  عمج  نیذـّلا  مالعالا  دـحاو  طبـضلا  ظـفحلا و  یف  ۀـیاهنلا  فّوصتلا و  هقفلا و  نیب  عماـجلا  یفوّصلا  ظـفاحلا  لـیلجلا 

ادحا را  مل  لوقی  بیطخلا  رکب  ابا  تعمـس  يدنقرمـسلا  دّمحم  وبا  لاق  هلوق  یلا  راطقالا  نم  ظاّفحلا  هیلإ  لحر  ۀیاردلا  یف  ۀیاهنلا  ۀیاورلا و 
یف میعن  وبا  ناک  هیودرم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  لاق  جرعالا و  يودـبعلا  مزاح  وبا  یناهبـصالا و  میعن  وبا  نیلجر  ریغ  ظفحلا  مسا  هیلع  قلطا 
یقب نولوقی  ثیدـحلا  باحـصا  ناک  يولعلا  ساّبعلا  نب  ةزمح  لاق  هنم و  ظفحا  دنـسا و ال  قافآلا  نم  قفا  یف  نکی  مل  هیلإ و  الوحرم  هتقو 
دحاو نیثّدحملا  جات  وه  راّجنلا  نبا  ظفاحلا  لاق  هنم و  ظفحا  هنم و ال  ادانسا  یلعا  ابرغ  اقرش و  دجوی  ریظن ال  الب  ۀنـس  ةرـشع  عبرا  میعن  وبا 
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هک هدیـسر  هباثمب  میعن  وبا  رخف  تمظع  ردق و  تلالج  هک  دنامن  یفخم  ادسح و  هنم  لان  نم  یلع  ّدرلا  یف  یکبّـسلا  طسب  مث  نیّدـلا  مالعا 
هذمالت نیدیفتـسم و  زا  یکی  تسقاذح  هرهم  رباکا  مّلـسم  قافا و  هرهـش  هک  دماحم  لئاضف و  همه  نآ  اب  ینیوج  نیمرحلا  ماما  یلاعملا  وبا 

نب هَّللا  دبع  نب  فسوی  بوقعی  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  خیشلا  نب  کلملا  دبع  یلاعملا  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  تسوا 
یعفاشلا مامالا  باحصا  نم  نیرخأتملا  ملعا  نیمرحلا  ماماب  فورعملا  نیّدلا  ءایض  بّقلملا  یعفاشلا  هیقفلا  ینیوجلا  هیوبح  نب  فسوی 

207 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مّدـقت دـق  کلذ و  ریغ  بدـالا و  عورفلا و  لوصـالا و  نم  مولعلا  یف  هنّنفت  هتّداـم و  ةرازغ  یلع  قفتملا  هتماـما  یلع  عمجملا  قـالطالا  یلع 

ةدع یف  اهنم  دـحاو  لک  عقی  اسورد  رکذـی  ناک  هریغ و  یف  دـهعی  مل  ام  ةدابعلا  یف  عّسّوتلا  نم  قزر  ةدابعلا و  یف  هدـلاو  رکذ  یلع  مالکلا 
هیلع رهظی  ام  هتحیرق و  ةدوج  هلیـصحت و  هعبطب و  بجعی  ناک  دّمحم و  یبأ  هدلاو  یلع  هابـص  یف  هّقفت  اهنم و  ۀـملک  یف  مثعلتی  قاروا و ال 

هناکم دـعق  هدـلاو  یّفوت  اّمل  قیقدـتلا و  قیقحتلا و  یف  هیلع  داز  یّتح  اهیف  فّرـصت  هدـلاو و  تافّنـصم  عیمج  یلع  یتاف  لابقالا  لـئآخم  نم 
یلا رفاس  مث  لوصالا  ملع  هیلع  لّصح  یتح  یقهیبلا  ۀسردمب  ینئارفسالا  یفاکسالا  مساقلا  یبأ  داتسالا  یلا  یضم  هنم  غرف  اذإ  سیردتلل و 

بهذـملا قرط  عمجی  یتفی و  سّردـی و  ۀـنیدملاب  نینـس و  عبرا  ۀّـکمب  رواج  زاجحلا و  یلا  جرخ  مث  ءاملعلا  نم  ۀـعامج  اهب  یقل  دادـغب و 
هل ینبف  کلملا  ماظن  ذـئموی  ریزولا  یقوجلّـسلا و  نالـسرا  بلا  ناطلـسلا  ۀـیالو  لئاوا  یف  روباسین  یلا  داع  مث  نیمرحلا  ماـما  هل  لـیق  اذـهلف 
نم رباکالا  هسورد  رـضح  هفیناصت و  ترهظ  ةرظانملا و  ظعولل و  سلجی  ناک  اـهب و  ۀـباطخلا  ّیلوت  روباـسین و  ۀـنیدمب  ۀـّیماظنلا  ۀـسردملا 
هیلإ مّلسم  عفادم  محازم و ال  ریغ  ۀنـس  نیثلث  نم  ابیرق  کلذ  یلع  یقب  فاقوالا و  روما  هیلإ  ضّوف  باحـصالا و  ۀسایر  هیلإ  تهتنا  ۀّمئألا و 

بهذملا ۀیارد  یف  بلطملا  ۀیاهن  باتک  اهنم  ّنف  ّلک  یف  فّنص  ۀعمجلا و  موی  ریکذتلا  سلجم  سیردتلا و  ۀباطخلا و  ربنملا و  بارحملا و 
لاق هلثم  مالسالا  یف  فّنص  ام  يّذلا 

208 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عمس ۀّمئالا و  ماما  مویلا  تنا  برغملا  قرشملا و  لها  دیفم  ای  نیمرحلا  مامال  لوقی  يزاریشلا  قاحـسا  ابا  خیـشلا  تعمـس  ظفاحلا  رفعج  وبا 

لوصا یف  لماشلا  هفیناصت  نم  ءایلوألا و  ۀیلح  بحاص  یناهبـصالا  میعن  یبأ  ظفاحلا  نم  ةزاجإ  هل  هئاملع و  نم  ةریثک  ۀعامج  نم  ثیدحلا 
ۀیاـهن صیخلت  باـتک  همتی و  مل  لوقعلا  كرادـم  ۀـّیماظنلا و  ةدـیقعلا  داـشرالا و  بیرقتلا و  صیخلت  هقفلا و  لوصا  یف  ناـهربلا  نیدـلا و 

بتکلا و نم  کلذ  ریغ  فالخلا و  یف  نیدـشرتسملا  ۀـینغ  قحالا و  رایتخا  یف  قلخلا  ثیغم  ۀـمامالا و  یف  ممالا  ثاـیغ  همتی و  مل  بلطملا 
ینربخا هرخآ  یلا  هرمع  لّوا  نم  ۀیضرم  ةدیمح  ۀقیرط  یلع  لزی  مل  نیرضاحلا و  یکبا  لاوحالا  حرـش  ۀیفوصلا و  مولع  یف  عرـش  اذإ  ناک 
ةرجالاب خسنی  هرمع  لّوا  یف  ناک  یلاعت  هَّللا  همحر  دّمحم  ابا  خیـشلا  هدلاو  ّنا  بتکلا و  ضعب  یف  هرما  ۀّیلج  یلع  فقو  ّهنا  خـیاشملا  ضعب 

ماماب تلبح  نا  یلا  اضیا  هدی  بسک  نم  اهمعطی  لزی  مل  حالّـصلا و  ریخلاب و  ۀـفوصوم  ۀـیراج  هب  يرتشا  ءیـش  هدـی  بسک  نم  هل  عمتجاف 
یه اموی و  اهیلع  لخد  ّهنا  قفتاف  هعاضرا  نم  ادـحا  نکمت  نا ال  اهاصوا  هتعـضو  اّملف  ّلـحلا  بسکمب  اـهتیبرت  یلع  لمتـشم  وه  نیمرحلا و 

هنطب یلع  حسم  هسار و  سکن  هیلع و  قش  هار  اّملف  الیلق  اهنم  عضرف  اهیدثب  هتلغاش  مهناریج و  نم  ةأرما  هتذخا  دق  یکبی و  ریغّصلا  ۀّملاتم و 
ریغ نبل  برشب  هعبط  دسفی  تومی و ال  نأ  یلع  لهسی  لوقی  وه  هبرش و  ام  عیمج  ءاق  یتح  کلذ  هب  لعفی  لزی  مل  هیف و  یف  هعبصا  لخدا  و 

یکحی هّمأ و 
209 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّرحملا رـشع  نماث  هدـلوم  ۀعـضرلا و  کلت  ایاقب  نم  اذـه  لوقیف  ةرظانملا  سلجم  یف  ةرتف  نایحالا  ضعب  هقحلی  ناک  ّهنا  نیمرحلا  ماما  نع 
اهب تامف  ءاملا  ۀّفخ  ءاوهلا و  لادتعاب  ۀفوصوم  ناقتشب  اهل  لاقی  روباسین  لامعا  نم  ۀیرق  یلا  لمح  ضرم  اّمل  ۀئامعبرا و  ةرـشع و  عست  ۀنس 

ۀلیللا و کلت  روباسین  یلا  لقن  ۀئامعبرا و  نیعبس و  نامث و  ۀنس  رخآلا  عیبر  رهـش  نم  نیرـشعلا  سماخلا و  ةرخآلا  ءاشعلا  تقو  ءاعبرألا  ۀلیل 
تقلغا مسقلا و  وبا  هدـلو  هیلع  یّلـص  یلاعت و  هَّللا  همحر  هیبا  بنجب  نفدـف  نیـسحلا  ةربقم  یلا  نینـس  دـعب  لقن  مث  هراد  یف  دـغلا  نم  نفد 
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خلا یثارملا  هیف  اورثکا  هئازعل و  سانلا  دعق  عماجلا و  یف  هربنم  رسک  هتوم و  موی  قاوسالا 

یقهیب - 9

هدرک تیاور  یقهیبـلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  ار  هیبـشت  ثیدـح  هک  تسنآ  راـبت  ـالا  بطاـخم و  راـکنا  یفن و  ّدر  لاـطبا و  هوجو  زا  مهن  هجو 
یقهیب دـمحا و  زا  تیاور  نیا  لقن  نا  رد  هدروآ و  دعـسلا  ۀـیاده  رد  ار  نآ  هک  هعیـش  ریرقت  لـقن  نمـضتم  فئاحـص  تراـبع  زا  هچناـنچ 
تیاور مکاح  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یقهیب  هک  تسرهاظ  هتـشذگ  افنآ  هک  مزراوخ  بطخا  ترابع  زا  مه  تسحـضاو و  تسروکذـم 

نب ّیلع  نیدلا  رون  یبیـصنلا و  یـشرقلا  ۀـحلط  نب  دّـمحم  ملاس  وبا  لثم  دـناهدرک  یقهیب  زا  ثیدـح  نیا  لقن  مه  املع  هّلجا  رگید  هدرک و 
رداقلا دبع  نب  دمحا  یناشخدب و  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  يدبیملا و  يدزیلا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  غاّبـصلا و  نباب  فورعملا  دمحم 

مهرودص ّقّدلا و  رـسکلاب و  نیدحاجلا  سؤر  لوانت  ّقحلا و  نع  نابا  قهیب  ماما  اذهف  بیجملا  هَّللا  نوعب  بیرق  نع  هعمـستس  امک  یلیجعلا 
ّقشلا رقبلاب و 

210 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهراد و مده  مهراخف و  رّغص  مهراکنا و  لطبا  مهساسا و  علق  مهسأک و  أفکا  مهسابتلا و  لصاتـسا  مهـساکتنا و  حازا  مهـساوسو و  لازا  و 

داریا هرجا و  هیلع  هّرد و  هّللف  مهراثآ  مهموسر و  احم  مهراصنا و  مهناوعا و  لذخ  مهراوب و  فشک  مهراسخ و  حـضوا  مهراتـسا و  کته 
تدنـسا اذإ  ّینا  هتفگ  ناشیا  قح  رد  ةاکـشم  بحاص  هک  تسیناثّدـحم  هلمج  زا  یقهیب  هچ  نآ  رابتعا  رد  تسیفاـک  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب 

لوقب هکنآ  لاح  دشابن  ربتعم  یقهیب  تیاور  فصو  اب  ثیدح  نیا  هک  تسنکمم  هنوگچ  سپ  ّیبّنلا ص  یلا  تدنـسا  یناک  مهیلإ  ثیدحلا 
لحم کلذ  دـعب  لداجملل  امف  تسمّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب  نآ  دانـسا  لثم  واـب  ثیدـح  دانـسا  ةاکـشم  بحاـص 
دیاب اغصا  عمسب  ةاکشم  رد  بیطخلا  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  یلو  ترابع  الاح  هابتنالا  ماهفالا و  یلوا  یلع  فاخ  ریغ  وه  امک  هابتشالا  مالکلا و 

هتاکـشم و نم  ردص  امل  ءافتقالاب  الا  ّبتتـسی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیدهب  کّسمتلا  ناف  دعب  اما  حیباصملا  ةاکـشم  ردص  یف  لاق  دینش 
نب نیـسحلا  دمحم  وبا  ۀـعدبلا  عماق  ۀّنـسلا  ییحم  مامالا  هفّنـص  يذـلا  حـیباصملا  باتک  ناک  هفـشک و  نایبب  الا  ّمتی  هَّللا ال  لبحب  ماصتعالا 

قیرط هنع  هَّللا  یضر  کلس  امل  اهدباوا و  ثیداحالا و  دراوشل  طبضا  هباب و  یف  فّنص  باتک  عمجا  هتجرد  هَّللا  عفر  يوغبلا  ءاّرفلا  دوعـسم 
هَّللا ترختـساف  لافغالاک  مالعا  هیف  ام  سیل  نکل  دانـسالاک  تاقثلا  نم  هلقن  ناک  نا  داّقنلا و  ضعب  هیف  ملکت  دیناسالا  فذـح  راصتخالا و 

لفغا ام  تملعاف  هرصم  یف  هنم  ثیدح  لک  تفقوتسا  یلاعت و 
211 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبأ يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  لثم  نوخـسارلا  تاقثلا  نونقتملا و  ۀّمئألا  هاور  امک  هّرقم  یف  هنم  ثیدـح  لک  تعدوا  و 
هَّللا دبع  یبأ  یعفاشلا و  سیردا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  یحبصالا و  سنا  نب  کلام  هَّللا  دبع  یبأ  يریـشقلا و  جاّجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلا 
دبع یبأ  یناتـسجسلا و  ثعـشالا  نب  نامیلـس  دواد  یبأ  يذمرتلا و  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  یبأ  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 

یمراّدلا و نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  ینیوزقلا و  ۀجام  نب  دـیزی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا 
ام لیلق  مهریغ و  يردبعلا و  ۀـیواعم  نب  نیزر  نسحلا  یبأ  یقهیبلا و  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  یبأ  ینطقراّدـلا و  رمع  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ 

بتکلا و تدرـس  هنع و  انونغا  هنم و  اوغرف  دق  مهنال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلا  تدنـسا  ّیناک  مهیلإ  ثیدحلا  تبـسن  اذإ  ّینا  وه و 
نا امهب و  تیفتکا  امهدحا و  وا  ناخیشلا  هجرخا  ام  اهلّوا  ۀثلث  لوصف  یلع  ابلاغ  باب  لک  تمّسق  اهیف و  هرثا  تیفتقا  اهدرس و  امک  باوبالا 
نم بابلا  ینعم  یلع  لمتـشا  ام  اهثلاث  نیروکذـملا و  ۀّـمئألا  نم  اـمهریغ  هدروآ  اـم  اـهیناث  ۀـیاورلا و  یف  اـمهتجرد  ّولعل  ریغلا  هیف  كارتشا 

ریرکت نع  کلذف  باب  یف  اثیدح  تدقف  نا  ّکنا  مث  فلخلا  فلّـسلا و  نع  اروثام  ناک  نا  ۀطیرـشلا و  یلع  ۀـظفاحم  عم  ۀبـسانم  تاقحلم 
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فالتخا یلع  ترثع  نا  هقحلا و  هکرتا و  مامتها  یعاد  نعف  همامت  هیلإ  امومضم  وا  هراصتخا  یلع  اکورتم  هضعب  رخآ  تدجو  نا  هطقـسا و 
یناثلا یف  امهرکذ  لوالا و  یف  نیخیشلا  ریغ  رکذ  نم  نیلصفلا  یف 

212 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیار نا  امهینتم و  نیخیـشلا و  یحیحـص  یلع  تدـمتعا  لوصالا  عماج  يدـیمحلل و  نیحیحـصلا  نیب  عمجلا  یباتک  یعبتت  دـعب  ّینا  ملعاف 

هنع و هَّللا  یـضر  خیـشلا  اهکلـس  یتلا  ۀیاورلا  کلت  یلع  تعلطا  ام  یلعل  ثیداحالا و  قرط  بّعـشت  نم  کلذف  ثیدـحلا  سفن  یف  افالتخا 
ۀیارّدلا ال ۀّلقل  ّیلا  روصقلا  بسناف  هیلع  تفقو  اذاف  اهیف  اهفالخ  تدجو  وا  لوصالا  بتک  یف  ۀـیاورلا  هذـه  تدـجو  ام  لوقا  دـجت  ام  الیلق 

قیرط یلا  اندـشرا  هیلع و  اـنهّبن  کـلذ  یلع  فـقو  اذإ  نم  هَّللا  محر  کـلذ  نم  هـّلل  اـشاح  نیراّدـلا  یف  هردـق  هَّللا  عـفر  خیـشلا  باـنج  یلا 
نم هنع  هَّللا  یـضر  هیلإ  راشا  ام  تدجو و  امک  فالتخالا  اذه  تلقن  ۀقاطلا و  عسولا و  ردقب  شیتفّتلا  ریقنتلا و  یف  ادـهج  نا  مل  باوّصلا و 

کلذ ۀلمهم و  ضرغل  عضاوم  یف  ّالا  هکرت  یف  هتیفق  دقف  لوصالا  یف  اّمم  هیلإ  رـشی  مل  ام  ابلاغ و  ههجو  تنّیب  امهریغ  وا  فیعـض  وا  بیرغ 
ّینا هتفگ  ةاکشم  حرش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  اّلم  كازج و  هَّللا  نسحا  هب  هقحلاف  هیلع  ترثع  نا  ضایبلا و  تکرتف  هتیاور  یلع  علّطا  مل  ثیح 
ّیناک نیروهـشملا  ءاملعلا  نیب  مهدیناساب  مهبتک  ۀفورعملا  نیروکذـملا  ۀّـمئألا  ضعب  یلا  يأ  مهیلإ  ثیدـح  لک  يأ  ثیدـحلا  تبـسن  اذإ 

ناک اذإ  ۀباحـصلا  یلا  بلاغلا و  وه  اعوفرم و  ثیدـحلا  ناک  اذإ  اـمیف  يأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یلا  هلاـجرب  ثیدـحلا  يأ  تدنـسا 
نم موهفملا  دانـسالا  نم  يأ  رجح  نبا  لاق  مهرکذـب  لفاکلا  دانـسالا  نم  يأ  هنم  اوغرف  دـق  ۀّـمئالا  يأ  مّهنال  امکح  عوفرملا  وه  اـفوقوم و 

یهتنا يوقتلل  برقا  اوفعت  نا  ّدح و  یلع  دنسا 
213 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

* اوُفْعَت ْنَأ  َو  هلوق  ّنا  یفخی  و ال 
ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  وحن  يوقّتلا  یلا  برقا  مکوفع  ریدقتلا و  يوقتلل و  برقا  هربخ  أدتبم  ردصملا  لیواتب 

يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  ّدح  یلع  ّهنا  باوّصلاف 
يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  ّدح  یلع  هلصا  یف  مث 

امک هتفگ  ةاکشم  یسراف  حرش  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیش  باوّصلاب و  ملعا  هَّللا  باتکلا و  فّنصم  نم  مهو  وا  باّتکلا  نم  وهـس  اّما  وه  و 
نادمتعم دنراک و  ناگدننک  راوتسا  هک  ناماما  دوخ  تافّنصم  رد  ار  نآ  دناهدرک  تیاور  هچنانچ  نوخسارلا  تاقثلا  نونقتملا و  ۀّمئألا  هاور 

یبأ يراخبلا و  لیعامـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  لثم  ثیدـح  ملع  رد  دـناياج  رب  ياپ  راوتـسا و  تباث و  هک  ناگدـش  هتـشاد  راوتـسا  و 
هَّللا دبع  یبأ  یعفاشلا و  سیردا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ  یحبصالا و  سنا  نب  کلام  هَّللا  دبع  یبأ  يریـشقلا و  جاّجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلا 
دبع یبأ  یناتـسجسلا و  ثعـشالا  نب  نامیلـس  دواد  یبأ  يذمرتلا و  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  یبأ  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 

یمرادلا و نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  یبأ  ینیوزقلا و  ۀجام  نب  دـیزی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  یئاسّنلا و  بیعـش  نب  دـمحا  نمحرلا 
زا دنانت  هدزیـس  نیا  يردبعلا  ۀیواعم  نب  نیزر  نسحلا  یبأ  یقهیبلا و  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  یبأ  ینطق و  رادلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  یبأ 

هدرک و تبـسن  ناشیاب  ار  ثیداحا  ةاکـشم  بحاص  دناهدومن و  داریا  دوخ  تافنـصم  رد  دنراد  هک  يدـیناساب  ار  ثیداحا  هک  ثیدـح  هّمئا 
نوچ ناشیا و  ریغ  رکذ  تسکدـنا  رایـسب  ناشیا و  ریغ  وه و  ام  لیلق  مهریغ و  تفگ و  هچنانچ  هدرک  تبـسن  زین  ناشیا  ریغب  هک  تسیکدـنا 

زونه دوخ  نآ  دوب و  هدمآ  دانسا  رکذ  كرت  تهج  زا  حیباصم  رب  داقن  نخس  دیوگ  یسک  هک  دوب  نآ  ياج 
214 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تدنسا یناک  مهیلإ  ثیدحلا  تبسن  اذإ  یّتلا  دیوگیم و  مهوت  نیا  عفد  يارب  زا  تفاین  رکذ  دانـسا  نافّنـصم  نیزا  یکی  رکذب  هچ  تسیقاب 
متـشادرب مدرک و  دانـسا  نم  هک  اییوگ  هّمئا  نیا  يوسب  ار  ثیدح  مدرک  تبـسن  نوچ  نم  هک  یتسردـب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا 

تیاور دنادب  نآ  عضو  هک  ار  یثیدح  شیوخ  بتک  رد  هک  هدرک  مازتلا  یقهیب  همه  نیزا  رظن  عطق  یهتنا و  ترـضح  نآ  يوسب  ار  ثیدح 
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نیا هکنآ  هب  هدومن  بّقعت  ثیداحا  عضوب  ار  يزوجلا  نبا  مکح  اجباج  هعونصم  یلآل  رد  هعسات  ۀئام  رد  هیّنس  نید  دّدجم  یطویـس  دنکن و 
هدومن تیاور  یقهیب  ار  ثیدح 

نع یشاّقرلا  یسیع  نب  لضفلا  نع  مصاع  نب  ّیلع  انث  ناّسغ  وبا  ییحی  نب  کلام  انا  يرصبلا  دّمحم  نب  یلع  انث  نیهاش  نبا  یلآللا  یف  لاق 
يذلا مالکلا  ریغب  همّلک  روطلا  موی  یسوم  هَّللا  مّلک  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ردکنملا  نب  دّمحم 

نسلالا ةّوق  یلو  ناسل  فالآ  ةرشع  ةوقب  کتمّلک  امنا  یسوم  ای  لاق  هب  ینتمّلک  يذلا  کمالک  اذه  ّبر  ای  یـسوم  هل  لاقف  هادان  موی  همّلک 
اولاق هعیطتسأ  اذإ ال  هَّللا  ناحبس  لاق  نمحّرلا  مالک  انل  فص  یـسوم  ای  اولاق  لیئارـسا  ینب  یلا  یـسوم  عجر  اّملف  کلذ  نم  يوقا  انا  اهّلک و 

لتقت یتلا  قعاوّصلا  تاوصا  یلا  اورت  ملا  لاق  انل  هّبشف 
هیلع بیع  ام  رثکا  بذـکب و  مهّتی  مل  لـضفلا  ّناـف  رظن  هعـضوب  مکحلا  یف  تلق  كورتم  لـضفلا  حیحـصب و  سیل  هب  سیل  هنم  بیرق  هناـف 
یف یقهیبلا  هجرخا  هب و  مصاع  نب  یلع  انث  یسوم  نب  نامیلس  انث  هدنسم  یف  رازبلا  هجرخا  ثیدحلا  اذه  ۀجام و  نبا  لاجر  نم  وه  ردقلا و 

اثیدح هفیناصت  یف  جرخی  نا ال  مزتلا  دق  وه  تافّصلا و  ءامسألا و  باتک 
215 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیـش ۀّتبلا و  اعوضوم  اثیدح  هیف  جرخی  مل  درو و  ام  ّحـصا  هیف  جرخی  نا  مزتلا  دـق  هریـسفت و  یف  متاح  یبأ  نبا  هجرخا  عوضوم و  ّهنا  ملعی 
بّقعت هتفگ  ضرالا  تاومسلا و  دیلاقم  ریسفت  زا  نامثع  لاؤس  هرابرد  یثیدح  عضوب  مکح  رکذ  دعب  هعیرشلا  هیزنت  رـصتخم  رد  هَّللا  ۀمحر 

هرهاب و بقانم  هرخاف و  لـئاضف  عوضوم و  ّهنا  ملعی  اثیدـح  هبتک  یف  جرخی  ـال  نا  مزتلا  دـق  تافّـصلا و  ءامـسالا و  یف  هجرخا  یقهیبلا  ناـب 
يومح و توقای  ءابدالا  مجعم  زا  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دعب  ام  رد  نا  زا  يذبن  درک و  ناوت  نآ  ءافیتسا  هک  تسنآ  زا  رتالاب  یقهیب  هرهاز  حـئادم 

لیعامسا ءادفلا  وبا  رشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يرزج و  ریثا  نبا  لماک  یناعمـس و  میرکلا  دبع  باسنالا  باتک 
ۀمتت یبهذ و  مالـسالا  لود  ربغ و  نم  ربخ  یف  ربع  ظاّفحلا و  ةرکذت  ءالبنلا و  ریـس  بیطخلا و  نیدـلا  یلو  ةاکـشم  لاجر  ةامح و  بحاص 

میحرلا دـبع  هیعفاش  تاقبط  یکبـس و  باهولا  دـبع  يربک  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  يدرولا و  نبا  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخملا 
ریدقلا ضیف  یطویس و  نیدلا  لالج  ظافحلا  تاقبط  هبهش و  یضاق  نباب  فورعملا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و 

یناقرز و یقابلا  دبع  هیندـل  بهاوم  حرـش  يراق و  یلع  الم  ةاقرم  ةاکـشم و  یـسراف  حرـش  همّدـقم  ةاکـشم و  لاجر  يوانم و  فؤرلا  دـبع 
هَّللا تمالس  هاش  ءارآلا  ۀکرعم  بطاخم و  دوخ  نیثدحملا  ناتسب  بحاصهاش و  دجام  دلاو  نینیعلا  ةّرق  یبلاعث و  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم 

راکنا نیهوت  لاطبا و  هوجو  زا  مهد  هجو  دینـش  یهاوخ  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  ءالبّنلا  فاحتا  لّلکم و  جاـت  مولعلا و  دـجبا  و 
بطاخم

216 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  تسنآ  نیطف 

دّمحم نب  نیـسحلا  ان  باّهولا  دبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  انربخا  ّیلع  یلا  رظنیلف  حون  هقف  مدآ و  ملع  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مالّـسلا  هیلع  هلوق 
لاق لاق  کلام  نب  سنا  نع  زوریف  نب  نابا  انث  یلیـالا  يدـهم  نب  میهاربا  اـنث  دومحم  نب  دّـمحم  اـنث  یطـساولا  يولعلا  لدـعلا  نیـسحلا  نب 

یهتنا بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  حون  هقف  مدآ و  ملع  یلا  رظنی  نادار  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
بابرا یلع  بلج  راهجالا و  نالعالاب و  قحلا  حضوا  راخفلا  لیلجلا  ّیباّلجلا  اذهف  راثعلا  ریثکلا  دبعلا  دنع  دوجوملا  بقانملا  لصا  نع  القن 

نم مهل  سیل  نیلغدـملا  نیلطبملا  نا  راهظالا  ۀـیاغ  رهظا  رابتلا و  زلع  قایّـسلا و  فنع  مهقاذا  راوبلا و  ّرما  يدرلا و  رکنا  راـکنالا  دـحجلا و 
نائنـشلا و لها  كوکـش  هنع  طاما  ناونعلا و  ۀـباتکب  فیرـشلا  ثیدـحلا  تبثا  ثیح  قاقـش  مهدـهع  قافن و  مهنید  نا  قالخ و  فاصنالا 

ناعتسملا وه  قفوملا و  هَّللا  ناودعلا و 
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یلزاغملا نبا  - 10

يواح ریرحن  هماـّلع  تسنیدـمتعم  مخاـفا  نیروهـشم و  نیفّنـصم  مظاـعا  نیفراـع و  هّلجا  نیفورعم و  نیثدـحم و  رباـکا  زا  یلزاـغملا  نبا  و 
باسنا رد  هچنانچ  هدرک  دای  وا  هرهاز  حئادم  بقانم و  هرخاف و  دماحم  لئاضف و  زا  يذبن  یناعمـس  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  یناسنا  تاکلم 
نسحلا وبا  ۀبـسنلا  هذهب  روهـشملا  باّلجلا و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ةدحاوب  ۀطوقنملا  ءابلا  اهرخآ  یف  ماّللا و  دیدشت  میجلا و  مضب  ّیباّلجلا  هتفگ 

قارعلا طساو  لها  نم  یلزاغملا  نباب  فورعملا  ّیباّلجلا  ّبیطلا  نب  دّمحم  نب  یلع 
217 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تبختنا هتعلاط و  طساوب و  خیراتلا  لیذ  هل  تیأر  هبلط  ثیدحلا و  عامس  یلع  اصیرح  ناک  مهثیدح و  طساو و  تالاجرب  افراع  الضاف  ناک 
هنع انل  يور  مهریغ  راّطعلا و  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  ابا  بیطخلا و  دّمحم  نب  دمحا  رکب  ابا  یمشاهلا و  دبع  نب  ّیلع  نسحلا  ابا  عمس  هنم 

طـساو یلا  اتیم  لمح  ۀئامعبرا و  نینامث و  ثالث و  ۀنـس  رفـص  یف  ۀلجدلا  یف  دادغبب  قرغ  ریزولا و  راّرط  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  طساوب و  هنبا 
رایتخب نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  ۀباین  طساوب  ۀموکحلا  ءاضقلا و  یلو  ناک  یباّلجلا  دمحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  هنبا  اهب و  نفدف 
يرامک نب  دمحا  نب  لیعامـسا  یلع  ابا  يدزالا و  دّلخم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلا  ابا  هابا و  عمـس  الـضاف  املاع  اخیـش  ناک  یئادـنملا و 

نع هل  ةزاجالاب  ریثکلا  هیلع  تأرق  طساوب و  یماقم  ةّدـم  همزالأ  تنک  اـعیمج و  نیتبونلا  یف  طـساوب  ریثکلا  هنم  تعمـس  مهریغ  یـضاقلا و 
لـضاف فورعم و  ملاع  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  هک  تسحـضاو  تراـبع  نیزا  یطـساولا  يوحنلا  نارـشب  نب  دـمحا  نب  دـمحم  بلاـغ  یبأ 

ار وا  فینـصت  طساو  خیرات  لیذ  یناعمـس  هماّلع  نآ و  بلط  ثیدح و  عامـس  رب  هدوب  صیرح  تسناشیا و  ثیدح  طساو و  لاجرب  فراع 
داّرط نب  یلع  یلزاغملا و  نبا  رـسپ  یناعمـس  يارب  هدومن و  نا  زا  باختنا  نا  رب  رابتعا  دامتعاب و  هدـیدرگ و  فرـشم  نآ  هعلاـطمب  هدـید و 

الب تسیناعمس  خیش  یلزاغملا  نبا  رسپ  هطساو و  کیب  تسیناعمس  خیش  یلزاغملا  نبا  سپ  دندرک  یلزاغملا  نبا  زا  ثیداحا  تیاور  ریزولا 
يارب ثیداحا  تیاور  هک  هطساو 

218 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدینـش و طساو  رد  رایـسب  ثیداحا  زا و  یناعمـس  هدوب و  لـضاف  ملاـع و  خیـش  یناعمـس  حیرـصتب  وا  هدومن و  شدـجام  دـلاو  زا  یناـعمس 

یف هدناوخ و  يوحن  بلاغ  یبأ  زا  هزاجاب  وا  رب  ثیداحا  زا  يرایـسب  درکیم و  رایتخا  طساو  تماقا  تدم  رد  وا  تقرافم  مدـع  تمزالم و 
یلع یفخی  ام ال  ءاهبلا  لضفلا و  حوطس  ءانّسلا و  ۀعفرلا و  حوضو  رمالا و  ءالج  نأشلا و  ۀلالج  ۀمظعلا و  دیزم  یلع  ۀلالدلا  نم  کلذ  لک 
هَّللا دبع  نب  یفطصم  هدرک  نا  زا  دوخ  باختنا  ار و  نآ  دوخ  ندید  رکذ  یناعمـس  هک  ار  یلزاغملا  نبا  لیذ  باتک  ءاکذلا و  مهفلا و  یلوا 

یطساولا یثیبّدلا  نب  دیعس  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  خیرات  اهنم  طساو  خیراوت  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  هچنانچ  هدومن  رکذ  مه  ینیطنطسقلا 
یلزاغم نبا  حئادم  دماحم و  هک  یناعمـس  هماّلع  هک  دنامن  یفخم  یباّلجلا و  نبال  هیلع  لیذـلا  ۀئامتـس و  نیثلث و  عبـس و  ۀنس 637  یّفوتملا 

تیارد و نیواح  داقن  مخافا  نأشلا و  لیلج  نیققحم  مظاعا  نایعا و  نیطاسا  رباکا  زا  تسوا  رسپ  هطساوب  یلزاغملا  نبا  ذیملت  هدرک و  رکذ 
حئادم هیهب و  دماحم  هّینس و  بقانم  هیلع و  لئاضف  مالسالا  جات  لیمج  بقلب  بقلم  مالعالا  نیب  تلالج  فرش و  لامک  ببـسب  تسناقتا و 

جات هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  تسین  یفخم  لامک  اب  نیدـمتعم  تادافا  نیرظان  لاجر و  بتک  نیـسرامم  نیعبتتم و  رب  وا  هیـضو 
دمحم نب  دمحا  نب  راّبجلا  دبع  نب  دمحم  نب  روصنم  رفظملا  یبأ  نب  دّمحم  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دبع  دیعـس  وبا  لاقی  دعـس و  وبا  مالـسالا 

یعفاشلا هیقفلا  يزورملا  یناعمسلا  یمیمتلا  بیجملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  ملسم  نب  عیبّرلا  نب  لضفلا  نب  راّبجلا  دبع  نب  دمحا  نب  رفعج  نب 
219 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دقع ۀطساو  دعـس  وبا  ناک  لاقف  هرـصتخم  لّوا  یف  يرزجلا  ریثالا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیّدلا  ّزع  خیـشلا  هرکذ  نیدلا  ماوقب  بّقلملا  ظفاحلا 
قرش یلا  ثیدحلا  ملعلا و  بلط  یف  لحر  مهتدایس  تلمک  هب  مهتسایر و  تهتنا  هیلإ  ةرصانلا و  مهدی  ةرصابلا و  مهنیع  یناعمـسلا و  تیبلا 
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نادمه و ناهبصا و  يّرلا و  سموق و  یلا  تاعفد و  ةّدع  ناسارخ  دالب  رئاس  رهنلا و  ءاروام  یلا  رفاس  اهبونج و  اهلامش و  اهبرغ و  ضرالا و 
ءاملعلا و یقل  اهرـصح و  رذـعتی  اهرکذ و  لوطی  یتلا  دالبلا  نم  امهریغ  ماشلا و  ةریزجلا و  لصوملا و  زاـجحلا و  قارعلا و  لاـبجلا و  دـالب 

رکذ خیش و  فالآ  ۀعبرا  یلع  دیزت  هخویش  ةّدع  ناک  ةدیمحلا و  مهراثآ  ۀلیمجلا و  مهلاعفاب  يدتقا  مهنع و  يور  مهـسلاج و  مهنع و  ذخا 
مهعیدوتل انزرب  امل  یندشنا و  یکب و  رابنالا و  لیزن  هیقفلا  یلیجلا  دّمحم  وبا  بلاغ  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  ینعّدو  لاقف و  هیلاما  ضعب  یف 

تحـص قیرغلا و  اوحاصف  اوعـس  ذإ  مهتعبتاـف  اّولوت  اـقیفن  نا  اهرکـس  نم  تاـهیه  قارفلا و  سوؤک  اـنیلع  اورادا  اـقیقع  اـنیکب  اؤلول و  اوکب 
ۀسمخ وحن  وه  بیطخلا و  رکب  وبا  ظفاحلا  هفّنص  يّذلا  دادغب  خیرات  لییذت  کلذ  نمف  ةدئافلا  ةریزغلا  ۀنسحلا  فیناصتلا  فّنـص  اقیرحلا و 
نیدلا ّزع  هرـصتخا  يذلا  وه  تادـلجم و  نامث  وحن  باسنالا  کلذـک  ادـّلجم و  نیرـشع  یلع  دـیزی  ورم  خـیرات  کلذ  نم  وا  دـّلجم  رـشع 

رکذ دوجولا و  لیلق  لصالا  ساّنلا و  يدیاب  دوجوملا  وه  رصتخملا  تادلجم و  ثالث  یف  وه  هیلع و  كردتسا  روکذملا و 
220 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعامج نم  ثیدحلا  اهب  عمس  دادغب و  یلا  داع  مث  ۀئامعبرا  نیعست و  عبس و  ۀنس  ّجح  هابا  ّنا  هدلاو  ۀمجرت  یف  روکذملا  یناعمسلا  دعس  وبا 
ناهبـصا یلا  لحر  مث  ةّدم  کلذک  ماقا  بتکلا و  هیلع  لّصحی  ثیدحلا و  هیلع  أرقی  ۀّیماظنلا و  ۀـسردملاب  ساّنلا  ظعی  ناک  خـیاشملا و  نم 

ینلمح دعـس و  وبا  لاق  روباسین و  یلا  جرخ  ۀئامـسمخ و  عست و  ۀنـس  یلا  ورمب  ماقا  ناسارخ و  یلا  عجر  مث  ةریثک  ۀـعامج  نم  اـهب  عمـسف 
ّباش وه  ۀّینملا و  هتکردا  ورم و  یلا  داع  خیاشملا و  نم  هریغ  يواریشلا و  دّمحم  نب  رافغلا  دبع  رکب  یبأ  نم  ثیدحلا  انعمـس  اهیلإ و  یخا 
یفوت نیسمخ و  تس و  ۀنس  نابعش  نم  نیرـشعلا  يداحلا و  نینثالا  موی  ورمب  روکذملا  دعـس  یبأ  ةدالو  تناک  ۀنـس و  نیعبرا  ثالث و  نبا 
ایعفاش اهیقف  اثّدحم  ارظانم  الـضاف  اماما  دّمحم  هوبا  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامـسمخ  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  ةّرغ  ۀلیل  یف  ورمب 

لبق هلّـسغ  رعـش  هل  ناک  فیناصت و  ةدع  هل  اهتالکـشم و  نابا  دیناسالا و  نوتملا و  یلع  مّلکت  هلثم  یلا  قبـسی  مل  يذـلا  ءالمالا  هل  اظفاح و 
رشع و ۀنس  رفص  یناث  ۀعمجلا  ةالـص  نم  ساّنلا  غارف  تقو  یفوت  ۀئامعبرا و  نیتس و  تس و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  هتدالو  تناک  هتوم و 

الب هرـصع  ماما  روصنملا  هّدج  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  ورم  رباقم  يدحا  ناوحفـسب  رفظملا  یبأ  هدلاو  دـنع  تبّـسلا  موی  نفد  ۀئامـسمخ و 
بهذملا یفنح  ناک  فلاخملا و  قفاوملا و  کلذب  هل  ّرقا  ۀعفادم 

221 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
املف هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  ماما  بهذم  یلا  هلاقتنا  یضتقا  ام  زاجحلاب  هل  رهظ  ۀئامعبرا و  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  یف  ّجحف  مهتّمئا  دنع  انّیعتم 

بهذم یف  فّنص  یتفی و  سّردی و  کلذ  دعب  ۀّیعفاشلا  ماما  راص  کلذ و  یلع  ربصف  ادیدش  ابّصعت  انحم و  هلاقتنا  ببسب  یقل  ورم  یلا  داع 
یف فّنص  اهریغ و  ۀّیردقلا و  یلع  ّدرلا  راصتنالا و  ۀّنـسلا و  لها  جاهنم  اهنم  ةریثک  فیناصت  مولعلا  نم  هریغ  یف  هنع و  هَّللا  یـضر  یعفاشلا 

یسوبّدلا دیز  یبأ  یلع  هیف  ّدر  مالطصالا  طسوالا و  ۀّیفالخ و  ۀلئسم  فلا  نم  بیرق  یلع  لمتـشی  ناهربلا  فالخلا  یف  عطاوقلا و  لوصالا 
ملکت خیـش و  ۀئام  نع  ثیدح  فلا  ثیدـحلا  یف  عمج  سیفن و  باتک  وه  زیزعلا و  نآرقلا  ریـسفت  هل  اهعمج و  یتلا  رارـسالا  نع  باجا  و 
لّوالا عیبر  رهش  یف  یّفوت  ۀّجحلا و  يذ  یف  ۀئامعبرا  نیرـشع و  تس و  ۀنـس  یف  هتدالو  تناک  ةدوجلاب و  روهـشم  ظعو  هل  نسحاف و  اهیلع 
نوکس ۀلمهملا و  نیـسلا  حتفب  یناعمـسلا  ءاسؤر و  ءاملع و  ةریثک  ۀعامج  مهتیب  یف  یلاعت و  هَّللا  همحر  ورمب  ۀئامعبرا  نینامث و  عست و  ۀنس 
نیسلا رسکب  زوجی  لوقی  ءاملعلا  ضعب  تعمس  میمت و  نم  نطب  وه  ناعمس و  یلا  ۀبسنلا  هذه  نون  فلالا  دعب  ۀلمهملا و  نیعلا  حتف  میملا و 

ناسارخ و دالب  یف  هب  فاط  ثیدحلا و  عامـس  یف  هدلاو  هب  رکب  میحّرلا  دبع  رفظملا  وبا  هل  لاقی  دـلو  میرکلا  دـبع  دعـس  یبال  ناک  اضیا و 
هل عمج  خسنلا و  هل  لصح  ثیدحلا و  هعمسا  رهنلا و  ءاروام 

222 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
افرط دحاو  لک  نم  لصح  یتح  ثیدحلا  بدالا و  هقفلاب و  هلغش  نیمخض و  نیدلجم  یف  یلاوع  اءزج و  رـشع  ۀینامث  یف  هخیاشمل  امجعم 
عبس ۀنس  ةدعقلا  يذ  نم  تلخ  ۀلیل  ةرشع  عبـسل  ۀعمجلا  ۀلیل  یف  هدلوم  هدلبب و  امرتحم  ناک  بالّطلا و  هیلإ  لحر  ریثکلاب و  ثدح  احلاص و 
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نیتس و نیتنثا و  ۀنس  رد  لماک  رد  ریثا  نبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامتس  ةرشع و  عبرا  ۀنس  نیب  ام  ورمب  یفوت  روباسینب و  ۀئامـسمخ  نیثلث و  و 
یعفاشلا و هیقفلا  يزورملا  یناعمـسلا  رفظملا  یبأ  نب  دیعـس  وبا  روصنم  نب  دمحم  نب  میرکلا  دبع  یّفوت  ۀّنّـسلا  هذـه  یفف  هتفگ  ۀئامـسمخ 

دالب یلا  لخد  تاعفد و  ناسارخ  رهنلا و  ءاروام  یلا  لحر  هریغ و  هعمـسی  مل  ام  هنم  عمـس  هبلط و  یف  رفاس  ثیدحلا  عامـس  نم  ارثکم  ناک 
دادـغب و خـیرات  لیذ  اهنم  ةروهـشملا  فیناصتلا  هل  دالبلا و  نم  کـلذ  ریغ  ماـشلا و  ةریزجلا و  لـصوملا و  قارعلا و  ناهبـصالا و  لـبجلا و 

وبا هرکذ  دق  خیش و  فالآ  ۀعبرا  یلع  مهتّدع  تدازف  هتخیشم  عمج  دق  ءاش و  ام  اهیف  نسحا  کلذ  ریغ  بسنلا و  باتک  ورم و  ۀنیدم  خیرات 
ءارو امب  نالف  ینثّدـح  لوقیف  یـسیع  رهن  قوف  یلا  هب  ربعی  دادـغبب و  خیـشلا  ذـخای  ناـک  هنا  هیف  هلوق  ۀـلمج  نمف  هعّظفف  يزوجلا  نب  جرفلا 

درابلا سیلدتلا  اذه  یلا  هب  ۀجاح  ّياف  هخویش  ۀّماع  نم  هدالب  ۀّماع  یف  عمس  اّقح و  رهّنلا  ءاروام  یلا  رفاس  لجرلا  ّناف  اّدج  دراب  اذه  رهّنلا و 
ءادفلا وبا  ۀلبانحلا و  يرثکم  ّالا  دحا  یلع  قبی  مل  يزوجلا  نبا  ناف  هریغب  ةوسا  هل  یعفاش و  ّهنا  يزوجلا  نبا  دنع  هبنذ  امنا  و 

223 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیقفلا يزورملا  یناعمّسلا  رّفظملا  رکب  یبأ  نب  روصنم  نب  دّمحم  نب  دیعس  وبا  میرکلا  دبع  هتفگ  هنـس  نیمه  عئاقو  رد  رـصتخملا  باتک  رد 

ةروهشملا ۀنسحلا  فیناصتلا  هل  هریغ و  هعمسی  مل  ام  هنم  عمـس  رهنلا و  ءاروام  یلا  هبلط  یف  رفاس  ثیدحلا  عامـس  نم  ارثکم  ناک  یعفاشلا و 
نیّدلا زع  خیـشلا  روکذملا  باسنالا  باتک  رـصتخا  دق  تادلجم و  نامث  یف  باسنالا  باتک  ورم و  ۀنیدم  خیرات  دادـغب و  خـیرات  لیذ  اهنم 

عمج دـق  کلذ و  ریغ  هل  دوجولا و  لیلق  لصالا  ساّنلا و  يدـیا  یف  دوجوملا  وه  روکذـملا  رـصتخملا  تادـلجم و  ۀـثلث  یف  ریثـالا  نب  یلع 
خیـشلا ذـخای  ناک  ّهنا  هیف  هلوق  ۀـلمج  نمف  هیف  عقواف  يزوجلا  نبا  جرفلا  وبا  هرکذ  دـق  خیـش و  فالآ  ۀـعبرا  یلع  مهتّدـع  تدازف  هتخیـشم 

رهنلا ءاروام  یلا  رفاس  روکذملا  یناعمـسلا  نالا  ّدج  دراب  اذه  رهنلا و  ءارو  امب  نالف  ینثّدح  لوقی  یـسیع و  رهن  قوف  یلا  هب  ربعی  دادـغبب و 
ریغ دـحا  یلع  قبی  مل  يزوجلا  نبا  ناف  هریغب  ةوسا  هل  یعفاـش و  ّهنا  يزوجلا  نبا  دـنع  هبنذ  اـمنا  سیلدـتلا و  اذـه  یلا  هب  ۀـجاح  ّياـف  اّـقح 

بوسنم یناعمّسلا  نیلضاف و  هّدج  هوبا و  ناک  ۀئامـسمخ و  تس و  ۀنـس  نابعـش  یف  روکذملا  یناعمّـسلا  دعـس  یبأ  ةدالو  تناک  ۀلبانحلا و 
وبا میرکلا  دبع  یّفوت  اهیف  هتفگ و  هنس  نیمه  عئاقو  رد  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نبا  میمت و  نم  نطب  وه  ناعمـس و  یلا 

ثیدحلا عامس  نم  رثکم  یعفاشلا  يزورملا  هیقفلا  یناعمّسلا  رفظملا  رکب  یبأ  نب  روصنملا  نب  دّمحم  نب  دیعس 
224 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نبا ناک  ورم و  خیرات  لیذ  تادـلجم و  ۀـینامث  باسنالا  باتک  هل  فالآ و  ۀـعبرا  یلع  هخویـش  دـیزت  اهرکذ  لوطی  دالب  یلا  هبلط  یف  رفاس 
ۀجاح ّياف  دراب  اذه  رهّنلا و  ءارو  امب  نالف  ینثّدـح  لوقی  یـسیع و  رهن  قوف  ام  یلا  هب  ربعی  دادـغبب و  خیـشلا  ذـخای  ناک  ّهنا  لوقی  يزوجلا 

ۀلبانحلا و ریغ  دحا  یلع  قبی  مل  يزوجلا  نباف  یعفاش  هنا  يزوجلا  نبا  دنع  هبنذ  رهنلا و  ءاروام  یلا  رفاس  دق  سیلدتلا و  اذه  یلا  یناعمـسلل 
اضیا و ۀلحر  هل  ناک  میحرلا  دبع  رفظملا  ابا  هنبا  ناف  ماما  وبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  وه  ۀئامسمخ و  تس و  ۀنس  نابعـش  یف  یناعمّـسلا  دلوم 

نب میرکلا  دبع  دعس  وبا  مالسالا  جات  ۀمالعلا  عرابلا  ظفاحلا  یناعمّسلا  هتفگ  ظاّفحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  میمت و  نم  نطب  ناعمـس  یلا  هتبـسن 
دمحا نب  دّمحم  نب  راّبجلا  دبع  نب  دمحم  نب  روصنم  رّفظملا  یبأ  دهتجملا  ۀـماّلعلا  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  نیّدـلا  نیعم  مالـسالا  جات  ظفاحلا 

ۀنس رخآ  یف  روباسین  یلا  هدلاو  هلمح  ۀئامـسمخ و  تس و  ۀنـس  نابعـش  یف  دلو  فیناصتلا  بحاص  يزورملا  یناعمـسلا  یمیمتلا  رفعج  نب 
نب دمحم  روصنم  یبأ  یلع  ورمب  رـضح  ةّدع و  يریـشقلا و  دمحم  نب  دیبع  يوریـشلا و  دمحم  نب  راّفغلا  دبع  رمعملا  هروضحب  قحلف  عست 
یلا لـحر  هب و  ینع  نأـشلا و  اذـه  هیلإ  ّببح  مث  هقفلا  نآرقلا و  ظـفح  هلها و  هماـمعا و  عم  ّیبرت  رـشع و  ۀنـس  هوـبا  تاـمف  یعارکلا  ّیلع 

لالخلا و کلملا و  دبع  نب  نیسحلا  روباسینب و  امهتقبط  یماحّشلا و  رهاز  يوارفلا و  هَّللا  دبع  یبأ  نم  عمس  ۀیئانلا و  میلاقالا 
225 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفوکلاب و يولعلا  میهاربا  نب  رمع  دادغبب و  هتقبط  يراصنالا و  یقابلا  دبع  نب  دمحم  رکب  یبأ  ناهبـصاب و  امهتقبط  ءاجرلا و  یبأ  نب  دـیعس 
سرد و اهحیلم  ۀباتکلا  عیرس  امهف  ایکذ  ناک  تادلجم و  ةّدع  یف  مجعملا  لمع  خلب و  دنقرمس و  اراخب و  قشمدب و  یـصیصملا  حتفلا  یبأ 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 112 

http://www.ghadirestan.com


ظوفحملا ریثک  ۀبحّصلا  نسح  ةریّسلا  لیمج  انّید  الدع  ۀلحّرلا  عساو  ۀّجح  اظفاح  ۀقث  ناک  جرد و  ّبد و  نّمع  بتک  یلما و  ظعو و  یتفا و 
دیشانالا و ریثک  فیناصتلا  حیلم  ناک  دحا و  هغلبی  مل  ءیش  اذه  خیـش و  فالآ  ۀعبـس  هخویـش  ددع  نا  رکذی  نم  تعمـس  راّجنلا و  نبا  لاق 

دبع هدلو  هنع  يور  تلق  ۀعامج  هنع  ثّدح  هنارقا و  هخیاشم و  هنم  عمس  انّید  اقودص  ۀقث  ۀلحّرلا  عساو  اظفاح  افیرظ  حازملا  فیطل  دیناسالا 
دّمحم نب  زعملا  دبع  حور  وبا  ۀملسم و  نب  رافغلا  دبع  ۀنیکس و  نب  باّهولا  دبع  مساقلا و  هنبا  رکاسع و  نب  مساقلا  وبا  ورم و  یتفم  میحّرلا 

باتک رد  یبهذ  زین  قلخ و  غئاّصلا و  دّمحم  نب  دّمحم  حتفلا  وبا  یبلحلا و  بلطملا  دبع  راختفالا  یناودّـسلا و  باهـش  ءوضلا  وبا  يورهلا و 
فیناصتلا بحاص  قرـشملا و  ثّدحم  يزورملا  روصنم  نب  دّمحم  نب  میرکلا  دـبع  مالـسالا  جات  یناعمّـسلا  دعـس  وبا  ظفاحلا  هتفگ و  ربع 

ۀنس نورشع  ثلث و  هل  هسفنب و  لحر  عارکلا  روصنم  یبأ  يرویّسلا و  نم  اروضح  عمس  ۀنس  نیسمخ  اّتس و  شاع  ۀعـساولا  ۀلحّرلا  ةریثکلا و 
هخویش مجعم  هل  قشمد و  ناهبصا و  دادغب و  ةاره و  روباسینب و  هتقبط  يوارفلا و  نم  عمس 

226 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ورمب لوالا  عیبر  ةرغ  یف  یفوت  افیرـش  الیبن  افیظن  الّجبم  افیطل  افیرظ  لئاضفلا  ریثک  ملعلا  عساو  ارثکم  ۀقث  اظفاح  ناک  تادلجم و  رـشع  یف 

یناعمـسلا روصنم  نب  دّـمحم  نب  میرکلا  دـبع  ناـسارخ  ظـفاح  هتفگ و  ۀئامـسمخ  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  رد  مالـسالا  لود  رد  یبـهذ  زین  و 
نب میرکلا  دبع  دعس  وبا  مالـسالا  جات  مامالا  اهیف  هتفگ و  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀمج و  فیناصت  هل  ۀنـس و  نوسمخ  تس و  هل  يزورملا و 
یلع نسحلا  وبا  نیّدلا  زع  خیـشلا  رکذ  یعفاشلا  هیقفلا  يزورملا  یناعمـسلا  یمیمتلا  نب  دّمحم  نب  روصنم  رفظملا  یبأ  نب  دّـمحم  رکب  یبأ 

تلمک هب  هیلإ و  مهتسایر  تهتنا  ةرصانلا  مهدی  ةرصابلا و  مهنیع  یناعمسلا و  تیب  دقع  ۀطساو  دعس  وبا  لاقف  هرصتخم  یف  يرزجلا  ریثا  نب 
تاّرم و ناسارخ  دالب  رئاس  رهنلا و  ءاروام  یلا  اهبونج و  اهلامـش و  اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  یلا  ثیدحلا  ملعلا و  بلط  یف  لحر  مهتدایس 

لوطی یتلا  دالبلا  نم  اهریغ  ماشلا و  ةریزجلا و  لصوملا و  زاجحلا و  قارعلا و  لابجلا و  دالب  نادـمه و  ناهبـصا و  يرّـسلا و  سموق و  یلا 
ةدع تناک  مهنع و  يور  ةدیمحلا و  مهراثآ  ۀلیمجلا و  مهلاعفاب  يدتقا  مهنع و  ذخا  مهـسلاج و  ءاملعلا و  یقل  اهرـصح و  رذـعتی  اهرکذ و 

فّنـص افیرـش و  الیبن  افیظن  الّجبم  افیطل  افیرظ  لئاضفلا  ریثک  ملعلا  عساو  ارثکم  ۀـقث  اظفاح  ناک  خیـش و  فـالآ  ۀـعبرا  یلع  دـیزت  هخویش 
بیطخلا رکب  وبا  لضافلا  هفّنص  يّذلا  دادغب  خیرات  لییذت  کلذ  نم  ةدئافلا  ةریزغلا  ۀنسحلا  فیناصّتلا 

227 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیّدلا زع  خیـشلا  هرـصتخا  يّذلا  وه  تادلجم و  نامث  وحن  باسنالا  ادـلجم و  نیرـشع  یلع  دـیزی  ورم  خـیرات  ادـلجم و  رـشع  ۀـسمخ  وحن 

تس و ۀنس  نابعش  نم  نیرشعلا  يداحلا و  نینثالا  موی  دعس  یبأ  ةدالو  تناک  تادلجم و  ثلث  یف  هرـصتخم  هیلع و  كردتـسا  روکذملا و 
هلثم و یلا  قبسی  مل  ءالما  هتوم و  لبق  هلسغ  رعش  فیناصت و  ةّدع  هل  ایعفاش و  اظفاح  اثّدحم  اهیقف  ارظانم  الضاف  اماما  هوبا  ناک  ۀئامـسمخ و 

وبا هتفگ  ۀیعفاش  تاقبط  رد  يونسا  میحرلا  دبع  ۀئامسمخ و  رشع و  ۀنس  رشع  یناث  ۀعمجلا  ةالص  نم  ساّنلا  غارف  تقو  روکذملا  هوبا  یفوت 
ءامـسألا یف  رفظملا  یبأ  هدـج  رکذ  قبـس  مالـسالا  جات  بقلملا  یناعمـسلا  روصنم  رفظملا  یبأ  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دـبع  دـعس 

يداحلا و نینثالا  موی  یف  ورمب  دـلو  دیـشانالا  ریثک  جازملا  فیطل  ةریّـسلا  لیمج  ابیدا  اثّدـحم  اـهیقف  اـملاع  اـماما  روکذـملا  ناـک  ۀّیلـصالا 
هّمع و ینب  هلها و  نیب  أشن  نیّتس  عبرا  وحن  هرمع  هوبا و  تام  مث  روباسین  هدـلبب و  هوبا  هعمـسف  ۀئامـسمخ  تس و  ۀنـس  نابعـش  نم  نیرـشعلا 

دحال کلذ  قفتی  مل  خیش و  فالآ  ۀعبس  هخویش  ددع  نارکذی  ةّرم  هتعمس  راّجنلا  نبا  لاق  میلقالا  فاط  ریثکلا و  عمسف  لاغتـشالا  یلع  لبقا 
ورم خیرات  تادلجم و  نامث  وحن  باسنالا  اهنم  رمعی  مل  هنوک  عم  رابکلا  ةدیفملا  ةریثکلا  فیناصتلا  فّنـص  ۀیدیمعلا و  ۀـسردملاب  سرد  و 

ۀسمخ وحن  دادغبل  بیطخلا  خیرات  یلع  لیّذلا  باتک  ادلجم و  نیرشع  یلع  دیزی 
228 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیتس و نیتنثا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  ةرغ  ورمب  تام  ۀعامج و  هنع  يور  ۀمدقتملا و  ةدـعلا  یلع  لمتـشملا  هخویـش  مجعم  اهنم  ادـّلجم و  رـشع 
راّبجلا دبع  نب  دمحم  نب  روصنم  نب  دّمحم  نب  میرکلا  دـبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دـبع  ناکلخ و  نبا  هرکذ  ۀئامـسمخ 
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ثّدـحم مالـسالا  جات  نب  مالـسالا  جات  یناعمّـسلا  نبا  روصنم  یبأ  مامالا  نب  رفظملا  یبأ  ماـمالا  نب  رکب  یبأ  ماـمالا  نب  دعـس  وبا  ظـفاحلا 
مالـسالا و دالب  یف  تیب  عفرا  هتیب  یمزراوخلا  دومحم  لاق  ۀـلاصالا  ددوسلا و  ۀـسایرلا و  ۀـعتمملا و  ةدـیفملا  فیناصتلا  بحاـص  قرـشملا 

مهیلإ ۀعوفرم  ۀمامالا  ءالضفلا  ةوسا  ءاملعلا و  ةودق  هفالخا  تیبلا و  اذه  فالسا  لاق و  ۀّینیدلا  رومالا  ۀّیعرـشلا و  مولعلا  یف  همدقا  همظعا و 
دلو یهتنا  ۀحاقولا  لّدلاب و  ۀهاقفلا ال  لضفلاب و  مهیلع  اوبثو  قاقحتـسالاب و  قافآلا  یف  مهنامز  ۀّمئأ  یلع  اومدقت  مهیلع  ۀفوقوم  ۀـسایرلا  و 
یلع عامّسلا  هرضحا  عست و  ۀنس  روباسین  یلا  رکب  وبا  مامالا  هدلاو  هلمح  ورمب و  ۀئامسمخ  تس و  ۀنـس  نابعـش  نم  نیرـشعلا  يداحلا و  یف 
یلع نب  دّـمحم  روصنم  یبأ  یلع  ورمب  هرـضحا  دـق  ناـک  ۀـعامج و  يریـشقلا و  نب  دـمحم  نب  دـیبع  ءـالعلا  یبأ  يوریـشلا و  راـفغلا  دـبع 

هقالخاب و بّذـهت  هیلع و  دعـس  هّقفتف  ۀـقیلعتلا  بحاص  يذورورملا  میهاربا  مامالا  یلا  یـصوا  رـشع و  ۀنـس  هوبا  تاـم  مث  هریغ  یعارکلا و 
ناهبصا و ناسارخ و  دالب  تّمعف  هتلحر  تعستا  عامسلا و  ثیدحلاب و  ینع  هقفلا و  نآرقلا و  یلع  لبقا  قهار  اّملف  هلها  همامعا و  نیب  یقرت 

قارعلا رهنلا و  ءاروام 
229 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀبه یماحـشلا و  رهاز  يوارفلا و  نم  هسفنب  عمـس  نیترم  ّجح  يراصنلا و  يدـیاب  وه  سدـقملا و  تیب  راز  ناتـسربط و  ماشلا و  زاجحلا و  و 
نب رکب  یبأ  يریشقلا و  نب  معنملا  دبع  ظفاحلا و  لضفلا  نب  دّمحم  نب  لیعامـسا  يراوخلا و  راّبجلا  دبع  یناجرجلا و  میمت  يدنـسلا و  هَّللا 

اهب و عمـس  یتلا  نادلبلا  مجعم  ّفلا  مهدرـس و  لوطی  قئالخ  زازقلا و  ینابیـشلا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  يراصنالا و  یقابلا  دبع  نب  دّمحم 
خلب و اهیحاون و  ةاره و  اهیحاون و  روباسین و  یلا  هب  لحرف  میحّرلا  دـبع  رفظملا  وبا  هل  دـلو  جّوزتف و  نیثلث  نامث و  ۀنـس  ورمب  هنطو  یلا  داع 

ظعولا ءالمالا و  فینصتلا و  یلع  لبقا  اقش و  ضرالا  قش  ام  دعب  رفّسلا  یـصع  یقلا  ورم  یلا  هب  داع  مث  امجعم  هل  جرخ  اراخب و  دنقرمس و 
هخیاشم نم  ۀعامج  هنم  عمس  دحا  هغلبی  مل  ءیش  اذه  خیش و  فالآ  ۀعبس  هخویـش  ددع  نارکذی  نم  تعمـس  راّجنلا و  نبا  لاق  سیردتلا  و 

حور وبا  انیم و  نب  زیزعلا  دبع  ۀنیکـس و  نب  دـمحا  وبا  رکاسع و  نب  مساقلا  هنبا  رکاسع و  نب  مساقلا  وبا  ربکالا  ظفاحلا  هنع  يور  هنارقا و  و 
رفـس ضرالا  ّخود  نا  دعب  داع  نورخآ  فاّفخلا و  كرابملا  نب  فسوی  یناعمّـسلا و  نب  میحّرلا  دبع  رفظملا  وبا  هنبا  يورهلا و  زیزعلا  دـبع 
ۀّمئأ نم  اماما  یفوت  نا  یلا  ملعلا  رـشن  ۀـیدیمعلا و  ۀـسردملاب  سیردـتلا  ثیدـحتلا و  فینـصتلا و  عمجلاب و  الغتـشم  ماقا  ورم و  هدـلب  یلا 

هنم بتک  ورم  خـیرات  ۀـقاط  ۀـئامعبرا  یف  لیذـلا  هفیناـصت  نم  هنوـنف و  فـالتخا  یلع  ثیدـحلا  هب  اهّـسما  موـلعلا  نـم  ریثـک  یف  نیملـسملا 
ۀئامسمخ

230 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةرـشع سمخ  ءالمتـسالا  ءالمالا و  ۀقاط  نورـشع  سمخ و  رافـسالا  نع  رافـسالا  ۀقاط  نوسمخ  ۀئام و  بلطلا  بدا  یف  بهذلا  زارط  ۀقاط 

ۀقاط نوسمخ  ۀئام و  رفاسملا  ۀفحت  ۀقاط  نونامث  خویشلا  مجعم  ۀقاط  نوسمخ  نادلبلا  مجعم  ۀقاط  نوسمخ  ۀئام و  ةرـصبتلا  ةرکذتلا و  ۀقاط 
ةرشع سمخ  ۀیوبّنلا  ةرضحلا  نع  ۀّیورملا  تاوعدلا  ۀقاط  نوعبرا  ةریبکلا  تاوعدلا  ۀقاط  نوتـس  کسانملا  تاقاط  سمخ  ایادهلا  فّحتلا و 
باتک هیف  بّذه  ناک  ۀقاط و  ةرـشع  سمخ  مامحلا  لوخد  ۀقاط  ةرـشع  سمخ  نیتاسبلا  نینافا  تاقاط  سمخ  دـیلا  لسغ  یلع  ّثحلا  ۀـقاط 

نوسمخ ۀئامثالث و  باسنالا  ۀقاط  ۀئامثالث  ریبکلا  مجعملا  یف  ریبحتلا  تاقاط  رـشع  حیبستلا  ةالـص  لئاضف  مامحلا  لوخد  یف  رکب  یبأ  هیبا 
قارعلا ینکاس  یلا  قاتـشملا  ۀیغب  ءارمالا  يدی  نیب  ءاملعلا  ماقم  ۀحفاصملا  ةاواسملا و  ۀقاط  رـشع  حبّـصلا  ةالـص  ۀقاط  نّوتـس  یلامالا  ۀـقاط 
ایاحتلا ایادـهلا و  نیدـیعلا  ۀـفحت  ضیبلا  مایا  موص  ناطوالا  یلا  عورهلا  راحبلا  بوکر  یف  راـطخالا  باحـصالا  ۀـمحر  باـبحالا و  ةـالص 
میدـقت ةاوّرلا  نم  نیرخاتملل  ةافولا  خـیرات  ةوالحلا  باتک  لزنی  بیـشم  يرـشب  لحری و  بیبح  يرکذ  کیّدـلا  لئاضف  لمکت  مل  لـئاسرلا 
فیفخت یلع  مامالا  ّثح  باّتکلا  ۀباتک  نم  بایترالا  ةراّجتلا  بسکلا و  یف  ةراسخلا  حـبّرلا و  ۀـقادصلا  یف  قدـصلا  نافّیّـضلا  یلا  نافجلا 

دعس یباب  ینتکا  نمل  ّدعلا  ّدشلا و  ماشلا  ینکاس  یلا  مارغلا  طرف  مامتالا  عم  ةولّصلا 
231 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ینثا رکاسع و  نب  مساقلا  وبا  ریبکلا  ظفاحلا  هقیفر  هبحاص و  هرکذ  جیراختلا  فیناصتلا و  نم  کلذ  ریغ  ماشلا و  لئاضف  سی  ةروس  لئاضف 
هقّفوی ۀّنّـسلا و  رـشنل  هیقبی  هَّللا  ۀفّنـصم و  بتک  ءازجالل و  عامـس  ةرثک  ۀفرعم و  قدص و  نع  عفادـم  ریغ  ناسارخ  خیـش  نآلا  وه  لاق  هیلع و 

نفد ورم و  ۀـنیدمب  ۀئامـسمخ  نیّتس و  نیتنثا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  ةرغ  ۀـلیل  نم  رخآلا  ثلثلا  یف  دعـس  وبا  ظفاحلا  یفوت  ۀـّنجلا  لـها  لاـمعال 
نب میرکلا  دبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهش  یضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  هنع و  انع و  یضر  هَّللا و  همحر  ورم  ةربقم  نادجنسب 

ۀـّیعفاشلا و نم  مالعالا  دـحا  ریهـشلا  ماـمالا  ریبکلا  ظـفاحلا  رفعج  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  راـبجلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  روصنم  نب  دّـمحم 
يزورملا یناعمّسلا  یمیمتلا  رفظملا  یبأ  دهتجملا  مامالا  نب  رکب  یبأ  نیّدلا  نیعم  مالسالا  جات  مامالا  نب  دعـس  وبا  مالـسالا  جات  نیثّدحملا 

امجعم لمع  نادلبلا و  یلا  لحر  ریثکلا و  عمس  ۀئامـسمخ و  تس و  ۀنس 506  نابعـش  یف  دلو  ةریزغلا  دئاوفلا  ةریثکلا و  فیناصّتلا  بحاص 
افیرظ ناک  لاق و  دحا  هغلبی  مل  ءیش  اذه  خیش و  فالآ  ۀعبـس  هخویـش  ددع  نا  رکذی  نم  تعمـس  راّجنلا  نبا  لاق  رابک  تادلجم  رـشع  یف 

یلع لیذلا  اهنمف  هّطخب  اهدجو  ّهنا  رکذ  هفیناصت و  راّجنلا  نبا  درـس  فیناصتلا و  حیلم  ةریّـسلا  لیمج  انّید  اقودص  ۀقث  ۀـلحرلا  عساو  اظفاح 
ۀفحت ۀقاط  نوسمخ  ۀئام و  بلطلا  بدا  یف  بهذلا  زارط  ۀقاط  نوسمخ  ۀئامثالث و  باسنالا  ۀقاط  ۀئامـسمخ  ورم  ۀـئامعبرا  بیطخلا  خـیرات 

ۀئام رفاسملا 
232 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

درـس ۀقاط و  ۀئام  سمخ  یلامالا  ۀـقاط  نوثلث  ریبکلا  مجعملا  یف  ریبحتلا  ۀـقاط  نّوتـس  کسانملا  ۀـقاط  نوعبـس  ۀـلزعلا  ّزع  ۀـقاط  نوسمخ  و 
نیتـس و نیتـنثا و  ۀنـس  لّوـالا  عیبر  ةرغ  یف  یفوت  اـهیف  باـسنالا  باـتک  رکذ  هرا  مل  سارک و  ۀـقاّطلا  ّنا  یل  عـقی  یبهذـلا و  لاـق  هفیناـصت 

نیّدلا نیعم  ظفاحلا  نب  میرکلا  دبع  مالسالا  جات  ۀماّلعلا  عرابلا  ظفاحلا  یناعمسلا  دعـس  وبا  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـس  ۀئامـسمخ و 
عمس میلاقالا و  یلا  لحر  نأشلا و  اذهب  ینع  نابعش و  یف  ۀنس 506  دلو  يزورملا  روصنم  رفظملا  یبأ  دهتجملا  ۀمالعلا  نب  دّمحم  رکب  یبأ 

ورم و خیرات  بیطخلا و  خیرات  یلع  لیذلا  فّنص  خیش و  فالآ  ۀعبس  هخویش  تغلب  ۀقبطلا و  یماّحشلا و  رهاز  يوارفلا و  هَّللا  دبع  یبأ  نم 
هتینک نم  ماشلا  لضف  باسنالا  یلامالا  کسانملا  حیبستلا  ةالص  تاوعّدلا  نادلبلا  مجعم  خویشلا و  مجعم  ءالمتسالا  ءالمالا و  بلطلا  بدا 
جات وه  یناعمـسلا و  دعـس  وبا  خـیراوتلا  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀـنیدم  رد  یقینزا  ۀنـس 562 و  یلوالا  يدامج  یف  تام  کـلذ  ریغ  دعـس و  وبا 

ملعلا و بلط  یف  لـحر  یعفاـشلا  هیقفلا  ّيزورملا  یناعمّـسلا  روصنملا  رّفظملا  یبأ  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  مالـسالا 
دادغب خیرات  لیذ  اهنم  ۀنسحلا  فیناصتلا  فّنـص  دالبلا و  نم  کلذ  ریغ  ناسارخلا و  رهنلا و  ءاروام  یلا  رفاس  ضرالا و  راطقا  یلا  ثیدحلا 

دعـس وبا  دلو  تادلجم  نامث  وحن  باسنالا  کلذک  ادّلجم و  نیرـشع  یلع  دیزی  ورم  خیرات  ادّلجم و  رـشع  ۀـسمخ  وحن  بیطخلا  رکب  یبال 
نیرشعلا يداحلا و  نینثالا  موی 

233 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءاملعلا و ءالـضفلا و  نم  اضیا  هدجو  هوبا  ناک  ۀئامـسمخ و  نیتس و  نیتنثا و  ةّرغ  ۀلیل  یف  ورمب  یفوت  ۀئامـسمخ و  تس و  ۀنـس  نابعـش  نم 

روصنم نب  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعس  وبا  ناسارخ  ظفاح  تام  ۀئامسمخ  نیتس و  نیتنثا و  ۀنس  یف  هتفگ و  سیمخ  رد  يرکبراید  نیـسح 
همجرت رد  ظافحلا  مجارت  رد  یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  هّمج و  فیناصت  هل  ۀنـس و  نوسمخ  تس و  هل  يزورملا و  یناعمـسلا 

هرکذ نم  لک  یناعمسلا  روصنم  نب  دمحم  رکب  یبأ  ۀمجرت  نمض  یف  انرکذ  ۀمجرتلا و  هذه  یف  انلطا  دق  هتفگ  یناعمـس  روصنم  نب  دمحم 
یف هرکذن  انببحاف  یناعمسلا  تیب  دقع  ۀطساو  وه  هسفن و  دعس  یبأ  يوس  مهنم  قبی  مل  ۀبـسنلا و  هذه  یف  هتیب  لها  نم  یناعمّـسلا  دعـس  وبا 
یبأ نب  دمحم  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  مالـسالا  جات  ظعاولا  بیطخلا  لاّوجلا  لاحّرلا  ظفاحلا  مامالا  وه  لوقنف  هیبا  ۀـمجرت  لیذ 
ۀنـس نابعـش  نم  نیرـشعلا  يداحلا و  نینثالا  موی  دلو  يزورملا  یناعمّـسلا  یمیمتلا  راّبجلا  دـبع  نب  دّـمحم  روصنم  یبأ  نب  روصنم  رفظملا 

عست و ۀنـس  روباـسین  یلا  هلمح  مث  هریغ  یعارکلا و  یلع  نب  دّـمحم  روصنم  یبأ  یلع  هرغـص  یف  هدـلاو  هرـضحا  ورمب و  ۀئامـسمخ  تس و 
رشع ۀنس  یف  هوبا  تام  مث  ۀعامج  يریشقلا و  دمحم  نب  دیبع  ءالعلا  یبأ  يوریـشلا و  دّمحم  نب  راّفغلا  دبع  رکب  یبأ  یلع  عامّـسلا  هرـضحا 
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بّذهت هیلع و  دعس  وبا  هقفتف  یعفاشلا  بهذم  یف  هقیلعتلا  بحاص  يزورملا  دمحا  نب  میهاربا  قاحـسا  یبأ  مامالا  یلا  هب  یـصوا  ّرم و  امک 
عامّسلا ثیدحلاب و  ینع  هقفلا و  نآرقلا و  یلع  لبقا  قهار  اّملف  هقالخاب 

234 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قارعلا و لابجلا و  نادـمه و  ناهبـصا و  يّرلا و  سموق و  ناتـسربط و  مزراوخ و  رهنلا و  ءارواـم  ناـسارخ و  دـالب  تّمعف  هتلحر  تعـستا  و 

ةریثک ۀعامج  هل  زاجا  اریثک و  اقلخ  دالبلا  هذهب  عمـسف  يراصنلا  يدیاب  وه  سدقملا و  تیب  راز  نیترم و  جـح  ةریزجلا و  ماشلا و  زاجحلا و 
خیش فالآ  ۀعبس  غلبی  ةزاجالا  عامّسلاب و  هخویش  ددع  دّمحم و  ازرم  لاق  نا  یلا  ةزاجالا  عامّـسلاب و  هخویـش  ریهاشم  نم  ارفن  انه  رکذنل  و 
یلا هب  لحرف  میحّرلا  دبع  رّفظملا  وبا  دلو  جّوزتف و  نیثلث  نامث و  ۀنس  ورمب  هنطو  یلا  داع  هتلحر  نم  عجر  امل  هاوس و  هغلبی  مل  ءیـش  اذه  و 
قـش ام  دـعب  رفـسلا  یـصع  یقلا  ورم و  یلا  هب  داع  مث  امجعم  هل  جرخ  اراـخب و  دنقرمـس و  خـلب و  اـهیحاون و  ةاره و  اـهیحاون و  روباـسین و 
نم ۀـعامج  ثیدـحلا  هنم  عمـس  ملعلا و  رـشن  ۀـیدیمعلا و  ۀـسردملاب  سیردـتلا  ظعولا و  ءالمالا و  فینـصتلا و  یلع  لبقا  اّقـش و  ضرـالا 

ّیلع و نب  مساقلا  دّمحم  یبأ  هنبا  رکاسع و  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مساقلا  یبأ  ریبکلا  ظفاحلا  لثم  مهدـعب  نمف  هنارقا  هخیاشم و 
یبأ ۀنیکـس و  نباب  فورعملا  يدادغبلا  یلع  نب  باّهولا  دبع  یبأ  ظفاحلا  ینابجلا و  یـسلدنالا  رـسای  نب  یلع  نب  دّـمحم  رکب  یبأ  ظفاحلا 

نب میحرلا  دبع  رفظملا  یبأ  هنبا  یمّخللا و  زیزعلا  دـبع  نب  یـسیع  يورهلا و  زیزعلا  دـبع  حور  یبأ  فاّفخلا و  كرابملا  نب  فسوی  بوقعی 
یمزاحلا یـسوم  نب  دّـمحم  رکب  وبا  ظفاحلا  ةزاجالاب  هنع  يور  ءابرغلا و  ناـسارخ و  لـها  نم  مهریغ  یناعمـسلا و  میرکلا  دـبع  دعـس  یبأ 

نیب هنیب و  تناک  هریغ و  ینادمهلا و 
235 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعب عم  رخآلا  نع  امهدحا  بتک  عطقنی  مل  هنطو  لک  مزل  اقرافت و  امل  بلّطلا و  یلع  عامتجا  ةدـیکا و  ةّدوم  رکاسع  نب  مساقلا  یبأ  ظفاحلا 
خیـش نآلا  وه  لاق و  دادـغب و  خـیرات  لّیذ  افیفع  اـنّوصتم  ناـک  هنع و  بتک  یّنع و  بتک  لاـق  قشمد و  خـیرات  یف  ظـفاحلا  هرکذ  رایّدـلا و 
لسرا ۀّنجلا و  لها  لامعال  هقفوی  ۀّنّسلا و  رـشنل  هیقبی  هَّللا  ۀفّنـصم و  بتک  ءازجالا و  عامـس  ةرثک  ۀفرعم و  قدص و  نع  عفادم  ریغ  ناسارخ 

املع و ةدومحملا  ۀقیرطلا  یلع  ورمب  دعس  وبا  لاز  ام  ءازجا و  ۀینامث  یف  ماشلا  ینکاس  یلا  مارغلا  طرف  هاّمس  ظفاحلا  یلا  اباتک  ةرم  دعس  وبا 
نمف فیناصتلا  نسح  تاقوالا  طوبـضم  اهحیلم  ۀـباتکلا  عیرـس  ۀّـمهلا  یلاع  ناک  یّفوت و  نا  یلا  فّنـصی  سّردـی و  ظعی و  یلمی و  ةداـبع 

نم نیرخاتملل  ةافولا  خیرات  باسنالا و  ریبکلا و  مجعملا  یف  ریبّحتلا  نادلبلا و  مجعم  ورم و  خـیرات  بیطخلل و  دادـغب  خـیرات  لیذ  هفیناصت 
عورهلا ماشلا و  لئاضف  ماشلا و  ینکاس  یلا  مارغلا  طرف  قارعلا و  ینکاس  یلا  قاتـشملا  ۀیغب  دعـس و  یباب  ینتکا  نمل  دعلا  دـشلا و  ةاورلا و 

یف ةراسخلا  حبرلا و  رفاسملا و  ۀفحت  رافـسالا و  نع  رافـسالا  راحبلا و  بوکر  یف  راطخالا  بلّطلا و  بدا  یف  بهذلا  زارط  ناطوالا و  یلا 
ۀحفاصملا و ةاواسملا و  یلامالا و  ءالمتسالا و  ءالمالا و  ةرصبتلا و  ةرکذتلا و  لئاسولا و  لئاسرلا و  ایاحتلا و  ایادهلا و  ةراجتلا و  بسکلا و 

فیناصّتلا نم  کلذ  ریغ  بیشم و  يرشب  بیبح و  يرکذ  ۀلزعلا و  ّزع  کسانملا و  ۀّیوبنلا و  ةرضحلا  نع  ۀیورملا  تاوعدلا 
236 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نادجنسب نفد  ۀئامسمخ و  نیتس و  نیتنثا و  ۀنـس  لوالا  عیبر  نم  ۀلیل  لوا  یف  ورمب  هتافو  تناک  تافّنـصم و  نیـسمخ  وحن  یه  خیراّتلا و  و 
نونظلا فشک  رد  یپلچ  بتاک  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  ظاّفحلا و  تاقبط  یف  هابا  اذک  هایا و  نیّدلا  رصان  نبا  یبهّذلا و  رکذ  دق  ورم و  ةربقم 

ۀنـس 562 یفوتملا  ظفاحلا  یعفاشلا  يزورملا  دـمحم  نب  میرکلا  دـبع  دعـس  وبا  ماـمالا  وه  یناعمّـسلا  باـسنا  هتفگ  باـسنا  بتک  رکذ  رد 
مجحلا ریبک  ناک  امل  دوجولا و  لیلق  هنکل  تادلجم  ینامث  یف  نوکی  همامت  ّنفلا و  اذـه  یف  میظع  باتک  وه  ۀئامـسمخ و  نیتس و  نیتنثا و 

هتاف و ام  یلع  كردتـسا  ءایـشا و  هیف  داز  ۀئامتـس  نیثلث و  ۀنـس 63  یفوتملا  يرزجلا  ریثا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  ّزع  هصّخل 
بـسح هک  یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دـمحم  ازریم  هکنادـب  سپ  یلزاغملا  ۀـمجرت  یلا  عجرنلف  هّلک  کلذ  تعمـس  اذإ  خـلا و  بابّللا  هاّمس 

هماّلع هک  یلزاغملا  نبا  هلیمج  حئادم  بقانم و  هلیلج و  لئاضف  دماحم و  رکذـب  زین  تستنـس  لها  يامظع  زا  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  هدافا 
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باتک رد  هچنانچ  دـنکیم  رامـش  نأشلا  لیلج  ظافح  هلمج  زا  ار  وا  ترـضح  دـشابیم  نایبلا  بذـع  ناسّللا و  بطر  هدرک  دراو  یناـعمس 
هبیبح یلع  مالّسلا  ةولّـصلا و  هلاضفا و  یلع  هّلل  دمحلا  هتفگ  نا  عورـش  رد  هدرک و  جارختـسا  یناعمـس  باسنا  زا  ار  نآ  هک  ظاّفحلا  مجارت 

دبع دعس  یبأ  مالـسالا  جات  مامالل  باسنالا  باتک  نم  اهتجرختـسا  رثالا  داقن  ثیدحلا و  ظاّفح  مجارت  هذهف  دعب  هلآ و  هبحـص و  دّمحم و 
ضعب یف  راصتخا  عم  بتکلا  نم  هریغ  نود  هنانج  ۀقیدح  هنکـسا  هنارفغب و  هَّللا  هدـمغت  يزورملا  یناعمـسلا  روصنم  نب  دـمحم  نب  میرکلا 

نود مجارتلا 
237 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدئاف دیزم  هیف  ام  ّفلوملا  ةدابع  مامت  دعب  مجارتلا  ضعب  یف  تدز  یهتنا و  یلوقب  ۀمجرت  لک  یف  باسنالا  بحاص  ةرابع  تمتخ  ضعب و 
هَّللا و نم  قـیفوتلا  باـّلطلا و  یلع  اهجارختـسا  لهـسیل  باـقلالا  باـسنالا و  ینکلا و  رکذـب  ءامـسالا  تفدرا  ّینا  مث  تلق  یلوـقب  ارّدـصم 

لاق ّیبالجلا و  ۀبـسن  یف  یناعمّـسلا  ياهرکذ  یطـساولا  ّبیطلا  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  دـیامرفیم  باّهو  میرک  داوج  یلاعت  ّهناف  هیلع  نـالکّتلا 
دّمحم نب  یلع  نسحلا  وبا  ۀبـسنلا  هذهب  روهـشملا  باّلجلا و  یلا  ۀبـسنلا  هذه  ةدحاوب  ۀطوقنملا  ءابلا  اهرخآ  یف  ماللا  دیدشت  میجلا و  مضب 
عامـس یلع  اصیرح  ناک  مهثیدح و  طساو و  لاجرب  افراع  الـضاف  ناک  قارعلا  طساو  لها  نم  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یباّلجلا  ّبیطلا  نب 

نب دّمحم  نب  دمحا  رکب  ابا  یمشاهلا و  دبع  نب  یلع  نسحلا  ابا  عمـس  هنم  تبختنا  هتعلاط و  طساولا و  خیرات  لیذ  هل  تیار  هبلط  ثیدحلا و 
دادـغبب قرغ  دادـغبب و  ریزولا  داّرط  نب  یلع  مساقلا  وبا  طساوب و  هنبا  هنع  انل  يور  مهریغ  راّطعلا و  رّفظملا  نب  دـمحا  نسحلا  ابا  بیطخلا و 

دّمحم نب  یلع  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هنبا  اهب و  نفدـف  طساو  یلا  اتیم  لمح  ۀـئامعبرا و  نیناـمث و  ثلث و  ۀنس 483  رفـص  یف  ۀلجدلا  یف 
هریغ هابا و  عمس  الضاف  املاع  اخیش  ناک  یئادنملا و  رایتخب  نب  دمحا  ساّبعلا  یبأ  نع  ۀباین  طساوب  ۀموکحلا  ءاضقلا و  ّیلو  ناک  یباّلجلا و 

نیدـقنم و رباکا  نیققحم و  هّلجا  هک  تسناد  دـیاب  زین  طساوب و  یماقم  ةّدـم  همزالأ  تنک  اـعیمج و  نیتبونلا  یف  طـساوب  ریثکلا  هنم  تعمس 
دننکیم لقن  هینید  رافسا  بتک و  رد  اجباج  یلزاغملا  نبا  زا  هیّنس  نیدمتعم  لضافا  نیربتعم و  لثاما 

238 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لها بّصعت  اقـسلا و  نبا  ءانث  حدـم و  يزوجلا  یطـساولا  دـمحا  نب  یلع  نب  سیمخ  مرکلا  وبا  دـنیامنیم  ثبـشت  وا  تادافا  تاـیاورب و  و 

رد یبهذ  هچنانچ  هدومن  وا  دامتعا  راـبتعا و  تمظع و  تلـالج و  راـهظا  هدومرف  ریبعت  انخیـشب  ار  وا  هدومرف و  لـقن  یلزاـغم  زا  ورب  طـساو 
لب ءاقـس  نکی  مل  رـصم و  ۀبترم  نم  وه  لاقف  اقـسلا  نبا  نع  يزوجلا  اسیمخ  تلاس  یفلّـسلا  لاق  هتفگ  ءاقّـسلا  نبا  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت 

لـضفملا یلجبلا و  نادیز  نبا  یلعی و  یبأ  ۀفیلخ و  یبأ  نم  هعمـساف  هوبا  هب  لحر  ظفحلا و  ةورثلا و  يوذ  نییطـساولا و  هوجو  نم  هل  بقل 
یـضمف و هعـضوم  اولّـسغ  هوماقاف و  هب  اوبثوف  مهـسوفن  هلمحت  ملف  ریطلا  ثیدح  یلما  ّهنا  قفتا  هملع و  هّنـس و  یف  هَّللا  كراب  يدنجلا و  نب 

نسحلا وبا  انخیـش  هب  ینثدح  ۀئامثالث  نیعبـس و  يدحا و  ۀنـس  یفوت  مهدنع و  هثیدح  ّلق  اذهلف  نییطـساولا  نم  ادحا  ثدحی  مل  هتیب و  مزل 
مخافا نایعا و  نیدـقنم  نیثدـحم  مظاعا  ریراـحن و  ظاـقیا  هّلجا  ریهاـشم و  ظاـفح  رباـکا  زا  يزوج  سیمخ  هک  دـنامن  یفخم  یلزاـغملا و 

نب یلع  نب  سیمخ  مرکلا  وبا  طساو  ثّدـحم  مامالا  ظفاحلا  يزوجلا  هتفگ  ظاّـفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  تسناـش  ـالاو  نیدـقنم  نیققحم و 
دادغب و طساوب و  مهتقبط  ۀجلجلا و  نب  هَّللا  ۀبه  ینیزلا و  رـصن  ابا  يرـسبلا و  نب  مساقلا  ابا  میدّنلا و  دّمحم  نب  یلع  عمـس  یطـساولا  دمحا 

یضرفلا نسحلا  نب  باّهولا  دبع  يرقملا و  ملاس  نب  دمحا  میرکلا و  دبع  نب  دعـس  نب  اوحلا  وبا  هنع  يور  لدع و  حرج و  عمج و  بتک و 
يزوجلا سیمخ  تلاس  یفلّسلا  لاق  نورخآ  قارعلا و  يرقم  ینالقابلا  نارمع  نب  هَّللا  دبع  رکب  وبا  یفلّسلا و  رهاط  وبا  و 

239 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک هنع و  هلاس  نم  لاح  لک  یلع  هظفح  نم  یلمی  ۀـقث  املاع  ناک  لوقی  هیلع و  ینثی  یفلّـسلا  ناک  ینباجاف و  نیرخأتملا  طساو  لـها  نع 

لاق و بدالا  ثیدحلاب و  ۀفرعم  هل  ناک  هتقبط و  یطامنالا و  نب  زیزعلا  دبع  نم  عمـس  ۀطقن  نبا  لاق  طساو  یقرـش  ۀـیرق  زوجلا  هب و  هبوی  ال 
هتفگ ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀئامسمخ و  ةرشع و  ۀنس  اضیا  نابعش  یف  تام  ۀئامعبرا و  نیعبرا و  نیتنثا و  ۀنس  نابعـش  یف  هدلوم 
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نب مساقلا  یبأ  نم  دادغبب  عمس  لحر و  ظفاحلا  يزوجلا  یطساولا  یلع  نب  سیمخ  مرکلا  وبا  یفوت  ۀئامسمخ  ةرـشع و  ۀنـس  یف  يأ  اهیف  و 
نب سیمخ  مرکلا  وبا  یفوت  اهیف  ۀئامسمخ  ةرشع و  ۀنس  هتفگ  ناظقیلا  ةربع  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  الضاف و  املاع  ناک  هتقبط و  يرسبلا و 
نب دمحا  نب  یلع  نب  سیمخ  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ارعاش و  اظفاح  املاع  ناک  ظفاحلا و  يزوجلا  یطـساولا  یلع 
ناک قلخ و  یفلسلا و  هنم  ۀقبطلا و  یبنیزلا و  رصن  ابا  يرسیلا و  نبا  عمـس  طساو  ثّدحم  ظفاحلا  مرکلا  وبا  يدعجلا  یطـساولا  دمحا  یلع 

سمش همالع  ۀنـس 510 و  تام  نابعـش و  یف  ۀنـس 442  دـلو  لدـع  حرج و  عمج و  بدالا  ثیدـحلاب و  افراع  هظفح  نم  یلمی  ۀـقث  املاع 
یکبـس و هیعفاش  تاقبط  زا  وا  هّینـس  بقانم  هیلع و  رخافم  تسثیدـح و  لها  ماما  ریط  ثیدـح  باوجب  بحاصهاش  ّصنب  هک  یبهذ  نیدـلا 

تایفولا تاوف  يدسا و  هبهش  یضاق  نباب  فورعملا  نیدلا  یقت  هیعفاش  تاقبط  ینالقـسع و  رجح  نبا  هنماک  ررد  يونـسا و  هیعفاش  تاقبط 
تاقبط نزاخلا و  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحم  نیدلا  حالص 

240 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وعدملا نیّدلا  ثایغ  ریسلا  بیبح  يواخس و  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ینبم  لوق  ریزولا و  میهاربا  نب  دمحم  مساب  ضور  یطویس و  ظافحلا 

بحاصهاش دوخ  نیثّدحملا  ناتسب  یناعنـصلا و  ینمیلا  یناکوش  دمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  علاط  ردب  یقینزا و  مولعلا  ۀنیدم  ریما و  دناوخب 
ظافحلا ةرکذت  رد  هدومن  کّسمت  ثبـشت و  یلزاغملا  نبا  تادافاب  زین  تسادیوه  ادیپ و  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  مولعلا  دـجبا  و 

ۀّمئأ نم  اقـسلا  نبا  هخیرات  یف  یباّلجلا  بیطلا  نب  دّمحم  نب  یلع  لاق  هتفگ  ریطلا  ثیدح  دلجم  یف  اقباس  تعمـس  امک  اقـسلا  نبا  همجرتب 
عمال ءوض  زا  وا  هرهاب  دـماحم  هرخاف و  نساحم  هک  يدوهمـسلا  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  نیدـلا  رون  نینقتملا و  ظاّـفحلا  نییطـساولا و 
خیش بولقلا  بذج  یماش و  فسوی  نب  دّمحم  داشرلا  يدهلا و  لبـس  یناثدعلا و  یّکعلا  میهاربا  نب  رافغلا  دبع  بکارلا  ۀلاجع  يواخس و 
ۀغلب يرداق و  یناخیـش  دّـمحم  نب  دومحم  يوس  طارـص  یجنزرب و  لوسّرلا  دـبع  نب  دّـمحم  ضفاون  زا  وا  تلالج  تمظع و  قحلا و  دـبع 

دمحم ازریم  اجنلا  حاتفم  ینیسح و  دمحم  نیّدلا  یضر  دوقعلا  دیضنت  یّکم و  ریثکاب  لضف  نب  دمحا  لاملا  ۀلیسو  يدرک و  میهاربا  ریسملا 
رد تسحئال  حضاو و  بطاخم  ذیملت  ناخ  نیّدـلا  دیـشر  لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  یلیجع و  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  لاملا  ةریخذ  یناشخدـب و 
نم یعفاشلا ال  لوق  نم  کلذ  یف  فـالخلا  ّنا  یلع  ّلدـی  اّـمم  هتفگ و  یبن  لآ  رب  ةالـص  بوجو  رد  فـالتخا  رکذ  دـعب  نیدـقعلا  رهاوج 

لقن ۀلمرح  ّنا  یلع  ّلدی  ام  هلکشم  یف  يواحطلا  مالک  یف  ّنا  هحیجرت  اهلصا  ۀضورلا و  مالک  یضتقا  امک  هباحصا  فالتخا 
241 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دبع  یبأ  ظفاحلا  لوق  هل  دهـشی  تلق و  اهنع  لاؤسلا  دـعب  ۀـیفیکلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  میلعتب  لدتـسا  یعفاشلا و  نع  بوجولا 
لاق دق  هظفل و  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  لآ  لضف  ۀفرعم  یلا  لوصولا  جارعم  هباتک  لوا  یف  ّیندملا  يدـنرزلا  فسوی  نب  دـمحم 
هَّللا لوسر  تیب  لها  ای  مهلضف  ۀیاعر  نم  هب  یلاعت  هَّللا  مهّـصخ  ام  یلع  اهّبنم  مهفـصو و  یلا  اریـشم  ینعملا  اذه  هَّللا  همحر  یعفاشلا  مامالا 

هل و ةالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم  مکنا  ردقلا  میظع  نم  مکافک  هلزنم  نآرقلا  یف  هَّللا  نم  ضرف  مکبح 
هَّللا یّلـص  یبّنلا  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نع  يور  ّهنا  نیطمّـسلا  مظن  هباتک  یف  روکذملا  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  ظفاحلا  لاق  دق 
ّینا ّمهّللا  دّـمحم  لآ  یلع  دّـمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  لـقف  رما  کـلاه  اذإ  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلعل  لاـق  هنا  مّلـس  هیلع و 

رمالا کلذ  یفکت  ّکناف  رذحا  فاخا و  ام  ینیفکت  نا  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقحب  کلاسا 
دانسا ریغب  سودرفلا  دنسم  یف  يور  دق  هجرخمل و  روکذملا  ظفاحلا  هبسنی  مل  و 

نب نسحلا  وبا  هیقفلا  هجرخا  ۀجاح و  ۀئام  هل  هَّللا  یـضق  ةرم  ۀئام  دمحم  لآ  یلع  دّمحم و  یلع  یّلـص  نم  اعوفرم  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع 
نع قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  ینثدح  ملـسم  نب  دّمحم  ینثّدح  يدنکلا  یلع  نب  دّمحم  ینثدح  راّطعلا  سنوی  نب  ّیلع  قیرط  نم  یلزاغملا 

هعفر بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  هّدج  نع  هیبا 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 
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ٌحابْصِم  اهِیف  ٍةاکْشِمَک  یلاعت  هَّللا  لوق  نع  نسحلا  تلاس  رفعج  نب  یلع  نع  مساقلا  نب  یسوم  قیرط  نم  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  جرخا 
یلاق

242 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ٍۀَِّیبْرَغ َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  ۀکرابملا ال  ةرجشلا  ۀمطاف و  ةوکشملا 

ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ۀّینارصن  ۀّیدوهی و ال  ال 
ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ماما  دعب  ماما  اهنم  لاق 

ءاشی نم  انتای  الول  هَّللا  يدهی  لاق 
مهیلإ عجری  هیف و  کّسمتی  نیّدلا و  یف  مهب  يدتقی  ۀّمئأ  ینعی  ماما  دعب  ماما  هلوق  و 

هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 
ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  یلاعت  هلوق  یف  رقابلا  وه  رفعج  یبأ  نع  یلزاغملا  نسحلا  وبا  جرخا 

هَّللا ساّنلا و  نحن  لاق 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا  نع  سنا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ۀـمامث  هّمع  نع  یّنثملا  نب  هَّللا  دـبع  قیرط  نم  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  جرخا 
هنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  باتک  هعم  نم  الا  هیلع  زجی  مل  منهج  ریفش  یلع  طارّصلا  بصن  ۀمیقلا و  موی  ناک  اذإ  مّلس  هیلع و 

شیبح و نع  برح  نب  كاّمس  قیرط  نم  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 
اهیف بکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  ّنا  ظفلب  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبأ  نع  لیفطلا  یبأ  ثیدـح  نم  اضیا  یلعی  وبا  هجرخا 

هوحن و ّرذ  یبأ  نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  قیرط  نم  رازبلا  هجرخا  ۀّـطح و  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  ّنا  قرغ و  اـهنع  فلخت  نم  یجن و 
لاّجّدلا عم  لتاق  اّمناکف  نامزلا  رخآ  یف  انلتاق  نم  داز  یلزاغملا و  نب  نسحلا  وبا  هیقفلا  هجرخا  اذک 

هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 
ۀنیفس لثم  یتیب  لها  لثم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  ءابهّـصلا  نبا  نع 

قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون 
243 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لـضفملا نب  رـشب  قیرط  نم  بقانملا  یف  یلزاغملا  نبا  نسحلا  وبا  هیقفلا  هجرخا  مهریغ و  رازبلا و  ۀیلحلا و  یف  میعن  وبا  یناربطلا و  هجرخا 
لاق ّهنا  ّالا  هب  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  هیبا  نع  یبأ  ینثّدح  لوقی  روصنملا  تعمس  لوقی  يدهملا  تعمس  لوقی  دیشرلا  تعمس  لاق 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  هیبا  نع  عوکالا  نب  ۀملـس  نب  سایا  قیرط  نم  اضیا  هجرخا  کله و  اهنع  رخاـت  نم  و 
یجن اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم  مّلس 

هَّللا ّنا  رکذ  عباسلا  رکذلا  يأ  عباّسلا  دیامرفیم  هدومن  دراو  رکذ  هدزناپ  نا  رد  هک  باتک  یناث  مسق  رد  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 
نانجلا و مهلاخداب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هفّلک  ناّرینلا و  مهلخدی  نا ال  هتیب و  لها  بّذعی  نا ال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبن  دع  لج و  ّزع و 

اهب و مهتراشب 
ام مکعئاج و  عبـشی  مکفئاخ و  نمؤی  مّکلاض و  يدـهی  نا  هتلأس  ءامحر و  ءابجن  مکلعجی  نا  ّلج  ّزع و  هَّللا  تلأـس  ّینا  مشاـه  ینب  اـی  هلوق 

یضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ۀمیقلا  یف  ۀعافشلاب  ۀمارکلا  نم  اهب  اوّصخ 
هجرخا یهتنا و  يدّسلا  هلاق  راّنلا  هتیب  لها  نم  دحا  لخدی  نا ال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یـضر  لاق  ّهنا  ساّبع  نبا  نع  یبطرقلا  لقن 
عـساتلا رکذلا  يأ  عساتلا  هتفگ  یناث  مسق  رد  نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  زین  يدّـسلا و  نع  بقانملا  یف  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  هیقفلا 
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هیلع و هَّللا  یّلـص  هّیبنل  اباطخ  قسع  مح  ةروس  یف  یلاعت  هَّللا  لاق  میظعلا  باتکلا  نم  مهّدو  بوجو  مهّبح و  نم  عرـش  ام  یلع  ۀـلالدلا  رکذ 
244 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  مّلس 

ۀیآ ال مح  لآ  انیف  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  ناداز  نع  ینامرلا  ماشه  یبأ  ثیدح  نم  دحاو  قیرط  نم  نایح  وبا  خیشلا  يور  یبْرُْقلا  ِیف 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  أرق  مث  نمؤم  لک  الإ  انتدوم  ظفحی 

امب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لآ  یف  ةدوملا  ۀیآ  لوزن  يأ  هل  دهشتسی  دق  و 
لآل ةدوملا  لاق  انـسح  اهیف  هل  دزن  ۀنـسح  فرتقی  نم  لاـق و  ساـّبع  نبا  نع  کـلام  نبا  نع  يدّـسلا  قیرط  نم  هریـسفت  یف  یبلعثلا  هجرخا 

يّدّسلا نع  یلزاغملا  نبا  نسحلا  وبا  هیقفلا  هجرخا  دّمحم و 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هلوق  رثاب  ۀیآلا  هذه  نا  داهشتسالا  هجو  و 

یف ساّبع  نبا  نع  هلقنی  يوغبلا  یبلعثلا و  مزج  ام  یـضتقم  وه  لب  بساـنتلا  لـجا  نم  کلذـک  اـهلبق  اـم  نا  مهفی  کلذـب  ۀـیناثلا  ریـسفتب  و 
ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  کلذ  رثاب  هلوق  هریسفت 

ََۀبْوَّتلا ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  هلوق  یلا 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  یلاعت  هلوق  لزن  امل  ساّبع  نبا  لاق  لاقف 

ْمَأ لزناف  هومهتا  مهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لیئربج  ربخا  هدـعب و  نم  هبراقا  یلع  انثحی  نا  ّالا  دـیری  اـم  مهـسوفن  یف  موق  لاـق  ۀـیآلا 
ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی 

ََۀبْوَّتلا ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  لزنف  قداص  ّکنا  دهشن  هَّللا  لوسر  ای  موقلا  لاقف  ۀیآلا 
راونالا حقاول  زا  وا  هخذاب  بقانم  هخماش و  لئاضف  هک  یّکم  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیّدـلا  باهـش  هدابع و  نع 

هَّللا دبع  هّیهب  هفحت  سوردیعلا و  هَّللا  دبع  نب  خیش  نب  رداقلا  دبع  رفاس  رون  یجافخ و  نیّدلا  باهش  ءاّبلالا  ۀناحیر  ینارعـش و  باّهولا  دبع 
ۀیآلا هتفگ  قعاوص  رد  تسراکشآ  حضاو و  نآ  ریغ  يواقرش و  يزاجح  نب 

245 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف لاق  ّهنا  هنع  هَّللا  یـضر  رقابلا  نع  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  جرخا  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  یلاعت  هلوق  ۀـسداسلا 

هَّللا ساّنلا و  نحن  ۀیآلا  هذه 
ُهَّللا ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  تیبلها  لئاضف  تایآ  زا  مشـش  تیآ  هتفگ  هعطاق  نیهارب  رد  یمرهج  نیّدلا  رخف  نب  نیّدـلا  لامک  و 

ِِهلْضَف  ْنِم 
تثعب نآ  هک  دوخ  لضف  زا  ار  ناشیا  تسا  هداد  یلاعت  يادخ  هچنادب  برع  لئابق  عیمج  رب  ینعی  نامدرم  رب  نادوهی  دـندربیم  دـسح  هکلب 
ياطعا زا  دارم  تسترضح و  نآ  باحصا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  سان  زا  دارم  هکنآ  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تسا  هَّللا  لوسر 

یّلـص لوسر  تّوبن  رب  دندربیم  دسح  ینعی  هدروآ  نایبلا  عماج  يواضیب و  ریـسفت  رد  هچنانچ  تسزازعا  ترـصن و  باتک و  تّوبن و  لضف 
تیاور هنع  هَّللا  یـضر  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  یلزاـغملا  نب  نسحلا  وبا  مهنع و  هَّللا  یـضر  باحـصا  ترـصن  وا و  زازعا  رب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا 

یناخیـشلا یلع  نب  دّـمحم  نب  دومحم  دّیـس  میاادـخ و  لوسر  تیب  لها  هک  میئاـی  تیآ  نیرد  ساـنب  دارم  هک  هَّللا  تفگ و  هک  تسا  هدرک 
هتفگ یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوس  طارص  رد  يرداقلا 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا  نع  سنا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ۀـمامث  هّمع  نع  ینثملا  نب  هَّللا  دـبع  قیرط  نم  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  جرخا 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  ۀیالو  باتک  هعم  نم  ّالا  هیلع  رخی  مل  مّنهج  ریفش  یلع  طارّصلا  بصن  ۀمیقلا و  موی  ناک  اذإ  مّلس  هیلع و 

هتفگ يوس  طارص  رد  یناخیش  دومحم  دّیس  زین 
اهبکر نم  هموق  یف  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  هنع  هَّللا  یضر  ّرذ  یبأ  نع 
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246 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و 

وا
مکاحلا هجرخا  لیئارسا  ینبل  ۀّطح  لثم 

ظفل و یف  اذه 
اّمناکف نامزلا  رخآ  یف  انلتاق  نم  یلزاغملا و  نب  نسحلا  یبأ  ۀـیاور  یف  داز  حون و  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لـها  لـثم  نا  ـالا  رخآ  ظـفل  یف 

لاّجدلا عم  لتاق 
هتفگ لآلا  بقانم  یف  لآملا  ۀلیسو  رد  ریثکاب  دّمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  و 

یلاعت هَّللا  لوق  هنع  هَّللا  یـضر  نسحلا  تلاـس  لاـق  رفعج  نب  یلع  نع  مساـقلا  نب  یـسوم  قیرط  نم  یلزاـغملا  نب  نسحلا  وبا  هیقفلا  جرخا 
ٌحابْصِم  اهِیف  ٍةاکْشِمَک 

ٍۀَِّیبْرَغ َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  میهاربا ال  ۀکرابملا  ةرجشلا  ۀمطاف و  ةوکشملا  لاق 
ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ۀّینارصن  ۀّیدوهی و ال  ال 

ءاشی نم  انتیالول  يدهی  لاق  ءاشی  نم  هرونل  يدهی  ماما  دعب  ماما  اهنم 
هتفگ لآملا  ۀلیسو  رد  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  زین  و 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا  نع  سنا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ۀـمامث  هّمع  نع  یّنثملا  نب  هَّللا  دـبع  قیرط  نم  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  جرخا 
هَّللا یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  باتک  هعم  ناک  نم  ّالا  هیلع  زتجی  مل  مّنهج  ریفش  یلع  طارصلا  بصن  ۀمیقلا  موی  ناک  اذإ  مّلـس  هیلع و 

هَّللا بیبح  نب  هَّللا  ّیلو  يولوم  هنع و 
مامالا نع  یلزاغملا  نسحلا  وبا  جرخا  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  یلاعت  هلوق  ۀـعباّرلا  ۀـیآلا  هتفگ  نینمؤملا  ةآرم  رد 

ساّنلا نحن  ۀیآلا  هذه  یف  لاق  ّهنا  رقابلا 
رد تسا  هعیـش  نیدـهتجم  هدـمع  زا  هک  سنوی  نبا  هتفگ  باتک  نیمه  مهدزاـی  باـب  زا  مهدزیـس  بّصعت  هیـشاح  رد  بحاـصهاش  دوخ  و 

باتک تسا  هدرک  فینصت  ریرج  نبا  هک  هدروآ  میقتسملا  طارص 
247 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀبقنم باتک  یناهفـصا  میعن  وبا  ار و  ترـضح  نآ  لئاضف  رابخا و  باتک  هبیـش  یبأ  نبا  ار و  بقاـنملا  باـتک  نیهاـش  نبا  ار و  ریدـغلا  موی 
باـتک یکم  قفوم  ار و  تاـیرفعج  باـتک  یعفاـش  یناـیور  نساـحملا  وـبا  نینمؤـملا و  ریما  لـضف  یف  نآرقلا  نم  لزنا  اـم  ار و  نیرهطملا 

ماما نینمؤملا و  ریما  ناش  یف  نآرقلا  لوزن  يزاریش  یلع و  لئاضف  یف  سمّشلا  ّدر  باتک  هیودرم  نبا  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبرالا 
یلزاغملا نبا  ار و  هیولع  صئاصخ  باتک  يزنطن  ار و  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک  یئاـسن  ار و  تیب  لـها  بقاـنم  باـتک  لـبنح  نب  دـمحا 

ار و قئادح  باتک  بیطخ  ار و  نینمؤملا  ریما  تاجرد  باتک  يرـصب  اضیا و  بتارملا  باتک  یمـسی  نینمؤملا و  ریما  بقانم  باتک  یعفاش 
یمـسملا هتمجرت  نع  القن  یهتنا  زج  رازه  یلع  لـئاضف  زا  ماهدرک  عمج  تفگیم  هک  مدینـش  نیهاـش  نب  رمع  زا  هک  هتفگ  یـضترم  دـّیس 

لئاضف نمضتم  هک  تسین  ملاع  رد  فیناصت  نیا  فینصت  هعیـش  زا  هک  داد  دیاب  فاصنا  سپ  يرـشع  انثالا  ینیوزقلا  نیعملل  نافرعلا  راوناب 
ریما بقانم  لئاضف و  لقن  رد  هعیـش  ءاملع  ماـمت  هک  دـنادیم  نیقیب  دـیامن  هعیـش  بتک  عّبتت  هک  ره  هکلب  دنـشاب  تیب  لـها  نینمؤملا و  ریما 
دعب ام  هّمئا  لاح  رد  يرآ  دـنرآیم  لقن  بتک  نیمه  زا  اج  ره  رد  دناتنـس  لها  نیچهشوخ  سیلهساـک و  نینـسح ع  ءارهز و  نینمؤملا و 
نیزا یهتنا  نفلا  اذـه  بتک  نم  امهریغ  ۀـمهملا و  لوصفلا  ۀـمغلا و  فشک  باتک  کـلذ  یلع  لدـی  تسلمتحم  دنـشاب  هتـشاد  يزیچ  رگا 

تـسین هعیـش  فیناصت  هدرک  رکذ  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نینمؤملا و  ریما  بانج  لئاضف  نمـضتم  فیناصت  نیا  هک  تسرهاـظ  تراـبع 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 121 

http://www.ghadirestan.com


تنس لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  نا  زا  لقن  ببسب  ار  هعیش  هک  تستنس  لها  فیناصت  هکلب 
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فیناصت نیا  هدومن و  بتک  نیزا  مالسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  ترـضح  نینمؤملا و  ریما  بانج  لئاضف  رد  ناش  لقن  رـصح  هداد و  رارق 
نیعبرالا باتک  یلزاغملا و  نبا  بقانم  باتک  تسفیناصت  نیا  هلمج  زا  هک  تسرهاظ  هتـسناد و  ناش  يالو  توبث  هیّنـس و  راختفا  بجوم  ار 

دناتنـس و لها  زا  بحاصهاش  دوخ  هداـفا  بسح  ود  ره  بطخا  یلزاـغملا و  نبا  هک  دـش  تباـث  سپ  تسمزراوخ  بطخا  ار  وا  هک  قفوم 
اب ناش  يالو  تبثم  رابتالاو و  هیّنـس  راهظتـسا  جاهتبا و  راشبتـسا و  راختفا و  هیام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  رد  ناشفینـصت 

ینیچهشوخ یـسیلهساک و  تبثم  بطخا  یلزاغم و  نبا  باتک  زا  هعیـش  لقن  تسراخفلا و  لیلج  بطاخم  دزن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  تیبلها 
ناش فینـصت  بطخا و  یلزاغم و  نبا  يارب  تلالج  تمظع و  همه  نیا  تابثا  دـعب  هک  تستریح  سپ  تسرادـقالا  لـیمج  ناینـس  زا  هعیش 

دنناوت ار  ود  ره  نیا  نیجهت  نیهوت و  هنوگچ  دـیچیپ و  دـنناوتیم  ناش  راـبخاب  جاـجتحا  تاـیاور و  لوبق  زا  رـس  ّقح  لـها  باوجب  هنوگچ 
ثیح دـعب  امیف  هفنـصم  لاح  نم  رهظیـس  امل  لقاع  هیف  بیرتسی  اّمم ال  هنالطبف  ۀعیـشلا  بتک  نم  ۀـمهملا  لوصفلا  نوک  معز  اـّما  تشاد و 
ریما بانج  بقانم  بتک  اما  مازلا و  يارب  هدومن  هینس  زا  لقن  عضوم  رثکا  رد  مه  هّمغلا  فشک  باتک  رد  فیرشلا و  ثیدحلا  اذه  هنع  لقنی 

رصح و زا  رتارف  دناهدرک  دراو  نا  رد  ار  لئاضف  دوخ  قرط  زا  هعیش  هک  مالسلا  امهیلع  نینـسح  همطاف و  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
دیاب راونالا  راحب  مارملا و  ۀـیاغ  لثم  ثیدـح  بتک  هیلاـجر و  بتکب  عوجر  تسبجع  هچ  دـنوشن  علّطم  نا  رب  رگا  بحاـصهاش  تساـصحا 

ددرگ رهاظ  یفن  تبارغ  دوش و  حضاو  بتک  نیزا  هلمج  لاح  نا  زا  هک  درک 
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ّدر هوجو  زا  مهدزای  هجو 
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تیاور ار  هیبشت  ثیدح  ینادمهلا  یملیدلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  عاجـش  وبا  هکنآ  رابتیلاع  بطاخم  راکنا  لاطبا  و 
ارمحلا وبا  هتفگ  تسرضاح  راگدرورپ  تیانعب  راثعلا  ریثک  ریقف  شیپ  نآ  هبتکتسم  هخسن  هک  رابخالا  سودرف  رد  هچنانچ  هدومن 

یبأ نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هدـهز  یف  یـسیع  یلا  هشطب و  ةّدـش  یف  یـسوم  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هراـقو و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نـم 
بلاط

نا رابتعالا  دامتعالا و  حضاولا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذهل  رادرهـش  نب  هیوریـش  ۀیاورب  تبث  ثیح  رادقملا  ۀمیظعلا  معنلل  بهاولا  هّلل  دـمحلاف 
ای اوُِربَتْعاَف  رابتعالا  دـقنلا و  نع  ةدـیاحملا  بّصعتلا و  یف  نوکبترم  نولماحتم  مّهنا  رابخالا و  ۀعانـص  لها  نم  اوسیل  نیرکنملا  نیدـحاجلا 

ِراْصبَْألا ِیلوُأ 
ظحی مل  راسخلل و  ۀثروملا  ۀـعالجلا  هماهم  یف  عضوملا  یلباکلا  دـیلقت  یف  کمهنا  فیک  راخفلا  لیلجلا  خیـشلا  اذـه  نم  بجعلا  اوضقا  و 

راثآلا و دقن  یف  لبالا  طابآ  برـضی  مهیلإ  راصعالا و  یف  رادـملا  مهیلع  نیذـلا  رابکلا  نیطاسالا  تادافا  یلع  عالطالا  روثعلا و  نم  طسقب 
یف نیروهـشم  نیربتعم  رباکا  راخفلا و  لیلج  نیثّدـحم  ماظع  رابت و  یلاع  نیدنتـسم  ماخف  رابک و  نیدـمتعم  مـالعا  زا  رادرهـش  نب  هیوریش 

دمحم نب  میرکلا  دبع  تسراثآ  تایاور و  ماّدخ  لضافا  رابخا و  ثیداحا و  نیجّورم  لثاما  راطقالا و  یف  نیفورعم  خیاشم  هّلجا  راصمالا و 
نم ظفاحلا  ینادمهلا  عاجـش  وبا  یملیّدلا  ورـسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  هتفگ  نیودـت  باتک  رد  یعفاّرلا  میرکلا  دـبع  نب 

لاق لحر  ریثکلا و  عمج  عمس و  هکالما  عیر  نم  یلاعت  هَّللا  هقزر  امب  اعنام  ناک  ظفحلاب  نیفوصوملا  نیروهشملا  ثیدحلا  لها  يرّخاتم 
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اهب عمـس  نیوزق و  درو  دـق  ناک  امهریغ و  نیینادـمهلا و  تاقبط  باتک  سودرفلا و  باـتک  فّنـص  عمجلا  یف  بعت  یناعمـسلا و  دعـس  وبا 
عمس یموقملا و  روصنم  یبأ  نم  ۀجام  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ننس  خیراتلا  اذهب  عمس  ۀئامعبرا و  نینامث و  ۀنس  يرقملا  دواد  نب  یعفاشلا  ذاتسالا 
هتفگ ظاّفحلا  ةرکذت  باتک  رد  یبهذـلا  دـمحا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  سمـش  خـیراتلا و  اذـهب  هتءارقب  لیلخلا  نب  دـقاولا  دـیز  ابا 
عمس سودرفلا  باتک  فّنصم  اهخیرات و  فّنصم  نادمه و  دیفم  ظفاحلا  ثّدحملا  یملیّدلا  ورـسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریش 

نامثع نب  دّمحم  لضفلا  ابا  یعاضقلا و  نسحلا  نب  دیمحلا  دبع  هیوجنف و  نب  نیسحلا  نب  نیفس  یلمتسملا و  فسوی  نب  دّمحم  نب  فسوی 
ابا ناهبـصاب و  ةدنم  نب  دحاولا  دـبع  نادـمهب و  قئالخ  يرونیدـلا و  یـسیع  نب  دـمحا  يریرجلا و  دّـمحم  نب  ّیلع  جرفلا  ابا  یناسموقلا و 

قلخلا و نسح  سّیک  ّباش  وه  ةدنم  نب  ییحی  لاق  نکاما  نیوزقب و  دادغبب و  اقلخ  يرسبلا و  نب  مساقلا  ابا  راطعلا و  یقابلا  دبع  نب  روصنم 
لـضفلا نب  دّـمحم  رادرهـش و  هنبا  هنع  يور  هنم  نقتا  هریغ  ۀـفرعملا و  نسح  وـه  تلق  مـالکلا  لـیلق  ۀّنّـسلا  یف  بلـص  بلقلا  ّیکذ  قـلخلا 

راّطعلا و نسحلا  نب  دمحا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  لضفلا و  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  يرـسبلا و  مسقلا  نب  دّـمحم  ینئارفـسالا و 
رمع نب  هَّللا  دبع  كرابملا و  نب  نیسحلا  أبنأ  زامئاق  نب  دّمحم  انربخا  نورخآ  ینیدملا و  یسوم  وبا  ظفاحلا 

هَّللا دبع  نب  میهاربا  انا  لاّفقلا  دّمحم  نب  میهاربا  انا  ظفاحلا  یملیّدلا  رادرهش  نب  هیوریش  انث  حوتفلا  وبا  انث  الاق 
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یبأ نع  هربخا  ۀملـس  ابا  نع  يرهزلا  نع  فوطعلا  وبا  انث  یبأ  انث  رذنملا  نب  ییحی  نب  دمحا  انا  ۀّکمب  یبارعالا  نب  دیعـس  وبا  أبنا  ۀشرخ  نب 
هبنذ نم  مّدقت  ام  هل  رفغ  اباستحا  انامیا و  ناضمر  ماص  نم  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  تعمس  ةریره 

ناکرسخ نب  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  هتفگ  البّنلا  ریس  رد  یبهذ  زین  ۀئامسمخ و  عست و  ۀنس  بجر  رشع  عسات  یف  یّفوت 
نیعبرا و سمخ و  ۀنـس  دـلو  نادـمه  خـیرات  سودرفلا و  باتک  ّفلؤم  ینادـمهلا  یملیّدـلا  عاجـش  وبا  خّروملا  ظـفاحلا  ملاـعلا  ثّدـحملا 

نیسحلا نب  نیفس  یلمتـسملا و  فسوی  نب  دّمحم  نب  فسوی  یناسموقلا و  نامثع  نب  دّمحم  عمـس  هیف  لحر  نأّشلا و  اذه  بلط  ۀئامعبرا و 
دمحا یلجبلا و  يریرجلا  دمحم  نب  یلع  جرفلا  ابا  ةدنم و  نب  ورمع  ابا  یبنیزلا و  رـصن  ابا  یعاقفلا و  نسحلا  نب  دیمحلا  دـبع  هیوجنف و  نب 
راّطعلا لضف  نب  دّمحم  رادرهش و  هدلو  هنع  ثّدح  اریثک  اددع  يرسبلا و  نب  مساقلا  ابا  راطعلا و  یلع  نب  یقابلا  دبع  يرونیدلا و  یسیع  نب 

ةدنم نب  ییحی  لاق  ةّدع  ینیدملا و  یـسوم  وبا  یفّلّـسلا و  رهاط  وبا  لضفلا و  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  ءالعلا  وبا  يرقملا و  راّطعلا  ءالعلا  وبا  و 
بجر رـشع  عسات  یف  تام  نقتا  هنم و  عربا  هریغ  ظفحلا و  طّسوتم  وه  تلق  مالکلا  لیلق  ۀّنّـسلا  یف  بلـص  بلقلا  ّیکذ  نسح  سّیک  ّباـش 

نب رادرهش  نب  هیوریش  عاجـش  وبا  هتفگ  ۀئامـسمخ  عست و  ۀنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  ۀنـس و  نّوتـس  عبرا و  هل  نیـسمخ و  عست و  ۀنس 
نادمه خیرات  سودرفلا و  باتک  بحاص  ظفاحلا  ینادمهلا  یملیّدلا  هیوریش 

252 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عمسف لحر  هتقبط و  یلمتسملا و  دّمحم  نب  فسوی  نم  ریثکلا  عمس  هنم  نقتا  هریغ  ۀنـس و  نیعبـس  عبرا و  نع  بجر  یف  یّفوت  کلذ  ریغ  و 
عاجـش وبا  اهیف  هتفگ  ۀئامـسمخ  عست و  ۀنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀّنّـسلا و  یف  ابلـص  ناک  يرـسبلا و  نب  مساقلا  یبأ  نم  دادغبب 
ۀّیعفاش تاقبط  رد  یکبّـسلا  یفاکلا  دبع  نب  یلع  نب  باّهولا  دبع  نادمه و  خیرات  سودرفلا و  باتک  بحاص  ظفاحلا  ینادـمهلا  یملیّدـلا 

ۀنس دلو  سودرفلا  باتک  فّنصم  نادمه و  خّروم  یملیّدلا  عاجش  وبا  ظفاحلا  ورـسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  هتفگ  يربک 
نب ّیلع  جرفلا  ابا  یلمتسملا و  فسوی  نب  دّمحم  نب  فسوی  یناسموقلا و  نامثع  نب  دّمحم  لضفلا  ابا  عمـس  ۀئامعبرا و  نیعبرا و  سمخ و 

يرـسبلا و نب  مساقلا  ابا  راّطعلا و  ّیلع  نب  یقابلا  دبع  روصنم  ابا  يرونیدلا و  داّبع  نب  یـسیع  نب  دمحا  یلجبلا و  يریرجلا  یلع  نب  دّمحم 
بقلی ناک  نورخآ  ینیدـملا و  یـسوم  وبا  ظفاحلا و  لضفلا  نب  دّـمحم  رادرهـش و  هنبا  هنع  يور  ةریثک  دالبب  مهریغ  ةدـنم و  نب  ورمع  اـبا 
ۀّیعفاش تاقبط  رد  یعفاشلا  هیقفلا  يونسالا  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیّدلا  لامج  خیش  ۀئامسمخ و  عست و  ۀنس  بجر  رهـش  عسات  تامایکلا 

واو امهدعب  نیتلمهم  ءار  نیس و  ۀمجعم و  ءاخ  نون و  ءافب و  ورسخانف  نب  ۀمجعملا  نیّشلاب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  عاجـش  وبا  هتفگ 
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فیناصت فّنـص  مالکلا  لـیلق  ۀّنّـسلا  یف  ابلـص  اـّیکذ  قلُخلا  قلَخلا و  نسح  ۀـلحّرلا  عساو  اثّدـحم  ناـک  لاـقف  حالّـصلا  نبا  هرکذ  یملیّدـلا 
خیرات سودرفلا و  باتک  اهنم  هنع  ترشتنا 

253 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد هبهش  یضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  ّیقت  ۀئامسمخ و  عست و  ۀنـس  بجر  یف  یّفوت  ۀئامعبرا و  نیعبرا و  سمخ و  ۀنـس  دلو  نادمه 

عاجش وبا  واو  امهدعب  نیتلمهم  ءار  نیس و  ۀمجعم و  ءاخ  نون و  ءافب و  ورسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  هتفگ  ۀّیعفاش  تاقبط 
اّیکذ قلُخلا  قلَخلا و  نسح  ۀلحّرلا  عساو  اثّدحم  ناک  لاقف  حالّـصلا  نبا  هرکذ  یباحّـصلا  زوریف  نب  كاّحـضلا  دلو  نم  ینادمهلا  ّیملیّدـلا 

نادمه خیرات  یف  باتک  تامانملا و  تایاکح  یف  باتک  سودرفلا و  باتک  اهنم  هنع  ترهتشا  فیناصت  فّنص  مالکلا  لیلق  ۀّنّسلا  یف  ابلص 
هتفگ سودرفلا  ۀضور  رد  ینادمهلا  نیّدلا  باهش  نب  ّیلع  ۀئامسمخ و  عست و  ۀنـس  بجر  یف  یّفوت  ۀئامعبرا  نیعبرا و  سمخ و  ۀنـس  دلو 
هقّفو همرکب و  هنع  هَّللا  افع  ینادمهلا  نیّدلا  باهـش  نب  ّیلع  ریبکلا  ّیلعلا  هَّللا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  مهرقحا  هَّللا و  دابع  فعـضا  لوقیف  دعب  اّما 

رـصان نیّدلا  ۀّلملا و  عاجـش  نیثّدحملا  ۀّجح  نیقّقحملا  ةودق  ۀماّلعلا  مامالا  خیّـشلا  تافّنـصم  نم  سودرفلا  باتک  تعلاط  امل  همعن  رکـشل 
ظاّفحلا تاقبط  رد  یطویس  خلا و  ینّابرلا  ۀمحرلا  لاجس  هحور  یلع  هَّللا  ضافا  ینادمهلا  یملیّدلا  رادرهش  نب  هیوریش  دماحملا  یبأ  ۀّنّـسلا 
باّهولا دبع  عمس  سودرفلا  باتک  اهخیرات و  فّنصم  نادمه و  دیفم  ثّدحملا  ظفاحلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  هتفگ 

یسوم وبا  ظفاحلا  هنبا و  هنع  يور  هنم  نقتا  هریغ  ۀفرعملا و  نسح  وه  ۀقبّطلا و  يرسبلا و  نبا  ةدنم و  نب 
254 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیامرفیم ریغـص  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  ۀنـس 509 و  بجر  عسات  یف  تام  راّطعلا  ءالعلا  وبا  یئاـطلا و  حـتفلا  وبا  ینیدـملا و 
هّفلا یملیّدـلا  عاجـش  یبأ  مالـسالا  داـمع  ماـمالل  سودرفلا  باهـشلا و  باـتک  یلع  جرخملا  باـطخلا  روثاـمب  یّمـسملا  سودرفلا  دنـسم 

روصنم یبأ  ظفاحلا  هدـلول  هدنـسم  ّرم و  امک  نیجّرخملل  فورحلاب  اهئازاب  ملعا  هظفح و  لهـسیل  فورحلا  یلع  اـّبترم  دـیناسالا  فوذـحم 
فورحلا ۀمالع  نم  سودرفلا  باتک  یف  ام  یلع  فوقولا  ۀیفیک  ۀفرعم  یف  ۀهبشلا  ۀنابا  هاّمس  ثیدح و  لک  دنس  جّرخ  هیوریـش  نب  رادرهش 

مامالا وه  یبهذلا  لاق  هربخ  نم  ۀحمل  هتفگ  یملید  سودرف  دنسم  رکذ  دعب  دیناسالا  دیلاقم  باتک  رد  دّمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا  خیـش  و 
نب دّمحم  نب  فسوی  عمس  سودرفلا  باتک  فّنصم  اهخیرات و  فّنصم  نادمه و  دیفم  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  ظفاحلا  ثّدحملا 

ةدنم نب  باّهولا  دبع  يرونیّدلا و  یسیع  نب  دمحا  یعاّقفلا و  نسحلا  نب  دیمحلا  دبع  هیوجنف و  نب  نیسحلا  نب  نیفس  یلمتسملا و  فسوی 
قلخلا قلخلا و  نسح  سّیک  ّباش  وه  ةدنم  نب  ییحی  لاق  نکاما  نیوزق و  دادـغب و  ناهفـصا و  نادـمهب و  اقلخ  يرـسبلا و  نب  مساقلا  ابا  و 

نب نسحلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  رادرهـش و  هنبا  هنع  يور  هنم  نقتا  هریغ  ۀـفرعملا و  نسح  وه  تلق  مالکلا  لیلق  ۀّنّـسلا  یف  بلـص  بلقلا  ّیکذ 
هک دنامن  یفخم  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامـسمخ  عست و  ۀنـس  بجر  عسات  یف  یّفوت  نورخآ  ینیدـملا و  یـسوم  وبا  ظفاحلا  راّطعلا و  دـمحا 

تالوبقم ریهاشم  زا  رادرهش  نب  هیوریش  فینصت  رابخالا  سودرف  باتک 
255 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیلج نیطاـسا  تاـّیورم  راـبک و  ياـملع  تازاـجا  لـخاد  تسراـبتعا و  داـمتعا و  تیاـهنب  فوـصوم  رایـسب و  حـئادمب  حودـمم  رافـسا و 
ّزع هَّللا  دمح  نوقماولا  هب  هل  نوقداّصلا و و  هب  هّوفت  نوقطانلا و  هب  قطن  ام  نسحا  ّنا  هتفگ  رابخالا  سودرف  لّوا  رد  یملید  دوخ  تسراخفلا 

میقّـسلا حیحّـصلا و  ۀفرعم  اولهج  هدیناسا و  ثیدحلا و  نع  اوضرعا  اندلب  لها  ۀّصاخ  اذه  اننامز  لها  تیأر  ّیناف  دعب  اّما  لاق  نا  یلا  لج  و 
بادآلا و مارحلا و  لالحلا و  ننّـسلا و  ضئارفلا و  یف  اهوعمج  یّتلا  دیناسملا  اثیدـح و  امیدـق و  نیّدـلا  ۀّـمئأ  اهفّنـص  یّتلا  بتکلا  اوکرت  و 
ثیدحلا و ۀلقن  اهفرعی  مل  یّتلا  اهدیناسا  اهنع  ۀفوذحملا  ثیداحالا  صـصقلاب و  اولغتـشا  لامعالا و  لئاضف  ظعاوملا و  لاثمالا و  ایاصولا و 

تاقرّطلا یلع  سلاجملا  یف  تاعیطقلا  اهب  اولانیل  صاّـصقلا  اهعـضو  یّتلا  تاـعوضوملا  اوبلط  ثیدـحلا و  باحـصا  نم  دـحا  یلع  أرقت  مل 
دارفـالا و بئارغلا و  حاحّـصلا و  نم  راـصتخالا  لـیبس  یلع  راغّـصلا  ثیداـحالا  نم  اـفین  ثیدـح و  فلا  رـشع  ینثا  اذـه  یباـتک  یف  تبثا 
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هلیمج بقانم  هلیلج و  دماحم  هک  یملید  هیوریش  رسپ  رادرهش  خلا و  بیعـش  نب  رمع  اضّرلا و  یـسوم  نب  ّیلعل  یبّنلا  نع  ۀّیورملا  فحـصلا 
راثع رصاق  رظنب  هدش  هتشون  فّنـصم  تایح  رد  هک  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  سودرفلا  دنـسم  لّوا  رد  دروخیم  تشوگب  بیرقنع  هَّللا  ءاشنا  وا 

نا رد  هبطخ  زا  لبق  مدرک و  بختنم  هدیدع  تارابع  نا  زا  هدیسر و  ۀّیحت  ةالص و  فلا  فلا  هلآ  اهفرشم و  یلع  هرّونم  هنیدم  هناخبتک  رد 
نیّدلا نیز  ظفاحلا  ایکلا  دّیّسلا  ّلجالا  مامالا  لاق  دوب  موقرم  روطس  نیا  هخسن 

256 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف یلعا  هرمع و  هَّللا  لّوط  یملیّدـلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ۀّنّـسلا  رـصان  ۀّـمئألا  جات  ظاّـفحلا  دّیـس  مالـسالا  سمش 

ءایبنألا و متاخ  دّـمحم  هّیبن  یلع  مالّـسلا  ةولـصلا و  لبّـسلا و  قرّطلا و  موقا  یلا  يداهلا  ّلج  ّزع و  هَّللا  دـمح  دـعب  اـّما  هتفگ  هرکذ  نیراّدـلا 
اّمنا سودرفلا  باتک  اهامس  یّتلا  ثیداحالا  عمج  نیح  هحیرض  رون  هحور و  هَّللا  سدق  هیوریش  عاجش  ابا  دیعـسلا  مامالا  يدلاو  ّناف  لسّرلا 

افیفخت اهیناث  ةدابعلا و  دهّزلا و  ملعلا و  لها  نم  همّدقت  نمب  ءاّستا  ءادتقا و  اهلّوا  ةّدـع  بابـسال  ادـصق  هنم و  ادّـمعت  اهدـیناسا  اهنم  فذـح 
نم لاجّرلا  یماسا  یلع  هلیوعت  مدع  تادنسملا و  یف  نمّزلا  اذه  لیج  ۀبغر  ۀّلق  اهثلاث  هل و  نیظفاحلا  هیف و  نیرظانلل  الیهست  نیبلاّطلا و  یلع 

ول ال رومالا و  ّمها  نم  وه  ذإ  نیّدلا  نم  هعضوم  دانـسالا و  ۀلیـضف  راکنا  اذه  یلوقب  دیرا  ّینا  رـشقلا ال  نود  ّّبللا  یلع  مهراصتقا  ةاوّرلا و 
ظفحی و هب  ّبللا و  ناوص  وه  رشقلا  نا  ثیح  نم  رشقلاب  دانسالا  هبشی  لب  بذکلا  نم  قدّصلا  میقّسلا و ال  نم  حیحّصلا  فرع  امل  دانـسالا 

ثیح كرابملا  نبا  هَّللا  محر  داسفلا  للخلا و  هیلإ  قّرطت  هراف  اذاف  هل  ناوص  ثیدـحلل  دانـسالا  کلذـکف  تاـفآلا  هقحلی  نا  نم  هیلع  نمؤی 
هعـضوم و اذـه  سیل  قاروا و  هنّمـضتی  نا  نم  رثکا  دانـسالا  ۀلیـضف  یف  لوقلا  ءاش و  ام  ءاش  نم  لاقل  دانـسالا  الول  نیّدـلا  نم  دانـسالا  لاق 

تاعومجم تاقثلا و  ظاّفحلا  تافّنصم  یف  ةدنسم و  اهتّماع  لب  اهرثکا  ّنا  انّقیتم  اقّقحتم  هَّللا  همحر  ناک  هتاعومسم و  نم  اهجّرخ  ّهنا  اهعبار 
تابثالا ۀّمئألا 

257 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀـیوبنلا و ررّدـلا  ررغلل و  عماج  هب  نوتفم  دوجولا  زیزع  سیفن  باتک  وه  باتکلا و  ۀـبطخ  یف  هرذـع  نّیب  امک  اراصتخا  دانـسالا  نع  اهارعف 

قبسی مل  ابیوبت و  الیصفت و  هلثم  مالسالا  یف  فّنـصی  مل  قافّرلا  هظفحت  یف  تسفانت  قافآلا و  هب  ّتنط  دق  ةریثکلا  نساحملا  ۀّمجلا و  دئاوفلا 
راّطع ۀنوج  وا  ۀـنونکملا  یلّآللا  ۀـموظنملا و  ررّدـلا  نم  تئلم  یلآل  ۀّـقح  هلوصف  نم  لصف  ّلک  ّنأک  ابیترت  افیـصرت و  ماّیالا  ۀفالـس  نم  هیلإ 

وهف بتکلا  نم  ریثک  یف  دـجوی  امم ال  ثیداحالا  بئارغ  رابخالا و  بئاجع  نم  هَّللا  همحر  هنّمـض  مک  ۀنوحـشم و  کسملا  تاراـفب  تقتف 
یف هخـسن  ترثک  دقف  مویلا  اّماف  نیعالا  ّذـلت  سفنالا و  یهتـشت  ام  اهیف  لاقف و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  اهفـصو  یّتلا  سودرفلاک  ۀـقیقحلا  یف 

هلیـصحت و یلع  نورباثم  اهءاملع  ّالا و  قافآلا  راطقا  نم  ةروک  قارعلا و ال  دالب  نم  ةدـلب  قبی  مل  ثیحب  داـبعلا  نیب  اـمیف  ترهتـشا  دـالبلا و 
راسف هدئاوف  رامث  نم  نونتجی  هنـساحم و  ضایر  یف  نوعتری  هظفح  هتءارق و  یلع  نوبظاوم  اهؤالمف  هخـسن و  هئارتشا و  یلع  نّوبکم  اهتّمئأ 

هبیطتـست ظاّعولا و  ءاملعلا و  هنم  دیفتـسی  ظاّفحلا و  ۀّمئالا و  هنـسحتسی  رحبلا  ربلا و  یف  حـیّرلا  بوبه  ّبه  ةدـلب و  ّلک  یف  سمـشلا  ریـسم 
نامّزلا اذه  لها  نم  ادحا  عمسا  مل  اهتنازخل و  هباتکتـسا  یف  بئاغرلا  كولملا  لذبت  اهتـسافنل و  ءاغلبلا  سایکا  هیـضترت  ءالـضفلا و  ریراحن 

ناش نم  بابّللا  نم  رشقلا  ۀیقنت  نال  هعفانم  مظعا  هدئاوف و  نسحا  نم  کلذ  اوّدع  لب  دانسالا  فذح  ببـسب  هیف  نعط  وا  باتکلا  اذه  باع 
بابلالا يوذ  ءاملعلا 

258 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریبکلا ّیلعلا  هَّللا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  مهرقحا  هَّللا و  دابع  فعضا  لوقیف  دعب  اما  هتفگ  سودرفلا  ۀضور  رد  ینادمهلا  نیّدلا  باهش  نب  ّیلع  و 

ةودق ۀماّلعلا  مامالا  خیـشلا  تافّنـصم  نم  سودرفلا  باتک  تعلاط  امل  همعن  رکـشل  هقّفو  همرکب و  هنع  هَّللا  یفع  ینادـمهلا  باهـش  نب  ّیلع 
هحور یلع  هَّللا  ضافا  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  دماحملا  وبا  ۀّنّـسلا  رـصان  نیّدلا  ۀلملا و  عاجـش  نیثّدحملا  ۀـجح  نیقّقحملا 
هلوصف قئادح  یف  انوزخم  ۀّیوبنلا  ظافلالا  قئاقحب  انوحشم  فئاطّللا  زونک  نم  ازنک  دئاوفلا و  روحب  نم  ارحب  هتدجو  ینابّرلا  ۀمحّرلا  لاجس 
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تادایّزلا و لیوطتلا و  نم  هیف  امل  هراـثآ  سمطنی  هراونا و  یفطنی  نا  داـک  هدـئاوم  لومـش  هدـئاوف و  ةرثک  عم  ۀّیوفطـصملا و  راـثآلا  قئاـقد 
قلعتی یّتلا  ۀـفرخزملا  مولعلاب  مهلاغتـشا  ۀنّـسلا و  باـتکلا و  ۀـفرعم  نع  رـصعلا  لـها  رثکا  ضارعا  تاـبلّطلا و  ضاـفخنا  تاـبغّرلا و  روصق 

لوح نوموحی  ةّزعلا  ّبر  ۀّیـشمب  نامز  رـصع و  ّلک  یف  ملعلا  اذـه  لها  نم  لاجر  ول ال  تایاکحلا و  صـصقلاب و  مهفغـش  تاموصخلاب و 
اریخ نیملـسملا  نع  اّنع و  ملعلا  اذه  ۀّمئأ  هَّللا  ازجف  ءاش  ام  ءاش  نم  لاقل  ۀـعدبلا  لها  غیز  بئاوش  هسدـق  بانج  نع  نّوبذـی  ۀنّـسلا و  یمح 
اذه رعق  نم  تجرختـساف  ظاّفحلا  كردل  اریـسیت  ظافلالا و  طبـضل  الیهـست  هباوبا  راضحتـسا  هبابل و  جارختـسا  یلا  يرطاخ  ثعاوب  ینتعد 
لک اباب  نیرـشع  یلع  هتبّوب  سودرفلا و  ۀضور  اذـه  یباتک  تیّمـس  اهرهاوز و  سفن  اهـضایر  ناصغا  نم  تینج  اهرهاوج و  فرـشا  رحبلا 

بابلا ّالا  ریغ  ّیباحص ال  ۀیاورب  اهنم  باب 
259 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب یفطـصم  نیعم و  ّقفوم و  ریخ  ّهنا  یـضری  ّبحی و  امل  همامتا  یف  ینقّفوی  ّنا  یلاعت  هَّللا  لأـسن  یّتش و  تاـیاور  یلع  يوتحی  ّهناـف  رخـآلا 
عاجـش نبال  ثیدـحلا  یف  باهّـشلا  باتک  یلع  جّرخملا  باطخلا  روثامب  راـبخالا  سودرف  هتفگ  نونّظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع 

هیف دروا  ّهنا  هیف  رکذ  خلا  نوقطاّنلا  هب  قطن  ام  نسحا  ّنا  هلّوا  ۀنس  یّفوتملا  یملیّدلا  ینادمهلا  ورسخانف  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریش 
مجعملا فورح  یلع  اهبتر  اـهتاور و  سودرفلا  یف  رکذ  ثیدـح و  فـالآ  ةرـشع  اـضیا  یعاـضقلا  دروا  ّهنا  رکذ  ثیدـح و  فـالآ  ةرـشع 

هدـلو عمج  مث  ریغـصلا  هعماـج  یف  هرثا  یطویّـسلا  یفتقا  نورـشع و  هزومر  ددـع  هبناـجب و  هجّرخم  تاـمالع  عضو  دـیناسالا و  نع  ةدّرجم 
هاّمـس تادّلجم و  عبرا  یف  انـسح  ابیترت  اهّبتر  سودرفلا و  باتک  دـیناسا  ۀئامـسمخ  نیـسمخ و  نامث و  ۀنس 558  یّفوتملا  رادرهـش  ظفاحلا 
خیشلا یلع  يأ  هیلع  ةءارق  هب  ینربخا  یملیّدلل  سودرفلا  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا  دّمحم  نب  یـسیع  يدهم  وبا  سودرفلا و  دنـسم 

اّنحلاب ناحیّرلا  ّفح  ناحیّرلاب و  ۀّنجلا  هَّللا  قلخ  امل  لصف  نم  ماللا  فرح  یف  يروهجالا  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نیّدلا  رون 
رمع نب  هَّللا  دبع  نع  ثیدحلا  اّنحلا  نم  هیلإ  ّبحا  ةرجش  هَّللا  قلخ  ام  و 

مامت یلا 
لاق ءالوه  نم  لیئربجل  تلق  ناک  اـمک  داـع  اودـصح  اـمّلک  موی  یف  نودـصحی  موی و  یف  نوعرزی  موق  یلع  تیتا  یب  يرـسا  اـمل  ثیدـح 

ةریره یبأ  نع  ثیدحلا  هَّللا  لیبس  یف  نودهاجملا  ءالؤه 
روصنم یبأ  ظفاحلا  هدلو  بیترت  نم  کلذ  ّلک  هرئاسل  ةزاجإ  و 

260 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع یخونّتلا  قاحسا  یبأ  نع  نّقلملا  نب  نیّدلا  لالج  نم  هتزاجاب  یطویسلا  لالجلا  لضفلا  یبأ  ظفاحلا  یلا  هدنسب  فورحلا  یلع  دنـسملل 
زین هرکذف و  هّفلؤم  نع  ینیدملا  یسوم  یبأ  ظفاحلا  نع  یسّدقملا  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  نیّدلا  ءایض  ظفاحلا  نع  ةزمح  نب  نامیلس  یقّتلا 

باتک رد  يوفدالا  بلغت  نب  رفعج  لضفلا  وبا  دـنیامنیم  دانتـسا  جاجتحا و  اجباج  رابخالا  سودرف  ثیداحاب  راـبت  یلاـع  هیّنـس  هّمئا  رباـکا 
سیلبا نا  نم  هب  هوحشر  ام  هتفگ و  کتوصب  مهنم  تعطتـسا  نم  ززفتـسا  هیاب و  انغ  نیمّرحم  جاجتحا  ّدر  ماقم  رد  عامّـسلا  ماکحاب  عاتمالا 

یّمـسملا هباـتک  یف  هیوریـش  نیّدـلا  عاجـش  ظـفاحلا  يور  دـقف  اـمارح  سیلبا  هلعف  اـم  ّلـک  اـمف  ۀّـجح  هیف  نکی  مل  ّحـص  وـل  یّنغت  نم  لّوا 
ّلد لیلّدلا  ّنا  اوعدا  ناف  اقافتا  امارح  ادحلا  سیل  ادح و  نم  لّوا  سیلبا  ّنا  هدنسب  باهّـشلا  باتک  یلع  ّبترملا  باطخلا  روثامب  سودرفلاب 
وا هک  دنامن  یفخم  هنع و  عنملا  حیحـص  قیرط  نم  تبثی  مل  ءانغلا و  ۀحابا  یلع  لیلّدلا  ّلد  دق  انلق و  لیلدب  جرخف  ءادـحلا  ۀـحابا  یلع  یلع 

تاقبط رد  یعفاّشلا  ّيونسالا  ّیلع  نب  میحّرلا  دبع  نیّدلا  لامج  خیش  تسا  هیّنس  ماخف  نیطاسا  مالعا و  ياملع  رباکا  زا  عاتما  بحاص  يوق 
اهنم و ال ّلکب  فرعی  ناک  هدلاو و  عضوب  هیلع  امالعا  تناک  ۀعبرالا  هذه  يوفدالا و  هَّللا  دعو  رفعج  لضفلا  وبا  نیّدـلا  لامک  هتفگ  هّیعفاش 

یف اکراشم  الـضاف  روکذملا  ناک  ناوسا  نم  ۀبیرق  ۀّیـصوقلا  لامعالا  رخاوا  یف  ةدلب  وفدا  کلذ و  لثم  هل  عقو  نیّیرـصعلا  نم  دـحا  فرعی 
امیرک اّیکذ  ارعاش  ابیدا  ةدّدعتم  مولع 
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261 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
الیم کلذ  یلا  لیمی  ناک  ّهناف  ریثک  عالّطا  نع  هیف  أبنا  عاتمالاب  هاّمس  اسیفن  اباتک  عامّـسلا  ماکحا  یف  فّنـص  ةریبک  ةورم  اذ  فّلکتلل  احراط 
داعا هدجـسمب و  ابابلا  نب  یلگنج  ریمالا  هأشنا  يذـلا  ثیدـحلا  سردـمب  ةریـسی  ماـّیاب  هتوم  لـبق  سرد  ثدـح و  عمـس و  هرـضحی  اریبک و 
تام رخآ  ضرغل  ةأرما  یلع  دقع  ّهنا  ّالا  هدنع  کلذ  ۀیعاد  نادقفل  رّـسفی  مل  جّوزتی و  مل  اهب  امیقم  ناک  ةرهاقلا و  نم  ۀّیحلاصلا  ۀـسردملاب 

یف هفرعن  يذـّلا  ۀـّیفوّصلا و  رباقمب  نفد  نیعبّـسلا و  نیّتّسلا و  نیب  ام  هرمع  ۀئامعبـس و  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  یف  عقاولا  ریبکلا  نوعاّطلا  لیبق 
ۀبـسّنلا سایق  ۀمجعم و  لاذب  لاق  مهـضعب  قوف و  نم  ةانثم  ءات  ةزمهلا  یلی  يّذلا  ّنا  يوفعتلا  نع  یطاشّرلا  لقن  ۀـلمهملا و  لاّدـلاب  اهنا  وفدا 

رد یملید  هک  لزهلا  حیرـص  تافارخ  لصایب و  تاعوضوم  ضعبب  ّقح  لها  هلباقمب  بحاصهاش  هک  تسنآ  بئاجع  بجعا  یفدا و  اـهیلإ 
تراسج و دـیزمب  هکلب  دـننکیم  نیثّدـحم  ریهاشم  زا  وا  ندوبب  حیرـص  حیرـصت  دـنیامنیم و  ّثبـشت  هدرک  رکذ  لبّنلا  لیلج  ثلاـث  لـضف 

حارص قدص  نینچ  راثیإب  حاجس  هملیسم و  حاورا  جیورت  رد  قبـس  تابـصق  دنیامرفیم و  مارک  نایعیـش  رب  وا  نتـسناد  ربتعم  ماّهتا  تعالخ 
ار وا  زین  هعیـش  تسنیثّدحم و  ریهاشم  زا  هک  یملید  هیوریـش  عاجـش  وبا  دـنیامرفیم و  یمانم  رکذ  دـعب  نعاطم  باب  رد  هچنانچ  دـنیابریم 

حیحـص روهـشم و  زین  نسح  ماما  ترـضح  باوخ  هدروآ و  بولـسا  نیمهب  ار  باوخ  نیمه  ساّبع  نبا  زا  یقتنم  باتک  رد  دننادیم  ربتعم 
هدروآ یقتنم  باتک  رد  یملید  تسا  ۀیاوّرلا 

تیأر اهتیار  ایؤر  دعب  لتاقال  تنک  ام  لاق  یلع  نب  نسح  نع 
262 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مّلـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بکنم  یلع  هدـی  اعـضاو  رکب  ابا  تیأر  شرعلا و  یلع  هدـی  اعـضاو  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
نامثع مد  اولاقف  اذه  ام  تلقف  هنود  امد  تیأر  رمع و  بکنم  یلع  هدی  اعضاو  نامثع  تیأر  رکب و  یبأ  بکنم  یلع  هدی  اعـضاو  رمع  تیأر 

هب هَّللا  بلطب 
لتق موی  یلقع  شاط  دـقل  نامثع و  مد  نم  کیلإ  أربا  ّینا  ّمهّللا  لوقی  لمجلا  موی  اّیلع  تعمـس  لاق  دابع  نب  سیق  نع  ناّمّـسلا  نبا  يور  و 

الا مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  الجر  اولتق  اـموق  عیاـبا  هَّللا  نم  ییحتـسا  ـالا  تلقف  ۀـعیبلل  ینؤاـج  یـسفن و  ترکنا  ناـمثع و 
عجر نفد  اّملف  اوفرصناف  دعب  نفدی  مل  ضرالا  یف  لیتق  نامثع  عیابا و  نا  هَّللا  نم  ییحتسال  ّینا  ۀکئالملا و  هنم  ییحتست  لجر  نم  ییحتسا 

یبلق عدص  اّمناکف  نینمؤملا  ریما  ای  اولاقف  لاق  تعیابف  ۀمیزع  تءاج  مث  هیلع  مدقا  اّمم  قفشم  ّینا  مهّللا  تلقف  ۀعیبلا  نولأسی  ساّنلا 
لبجلا لهّسلا و  یف  نامثع  ۀلتق  هَّللا  نعل  لمجلا  موی  لاق  اّیلع  ّنا  ۀّیفنحلا  نب  دّمحم  نع  اضیا  وه  يور  و 

لبجلا لهـسلا و  یف  هَّللا  مهنعل  نامثع  ۀلتق  نعلا  انا  لاقف  ههجو  امهب  غلب  یتح  هیدی  عفرف  نامثع  ۀلتق  نعلت  ۀشئاع  ّنا  هغلب  اّیلع  ّنا  اضیا  هنع  و 
اثلث وا  نیتّرم 

ۀفیذـح یلع  تلخد  لاق  بدـنج  نع  هتیحل و  لب  یّتح  یکبف  نامثع  لتق  هدـنع  رکذ  دـق  نسحلا و  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  وه  يور  و 
تسّریحت تیاهن  ماقم  سپ  یهتنا  راّنلا  یف  اوناک  ۀّنجلا و  یف  ناک  هولتق  نا  لاق  همف  هیلتاق  مهارا  تلقف  نامثع  ینعی  لجّرلا  لعف  ام  یل  لاقف 

ءایحلا ریثک  ثلاث  لضف  تابثا  ماقمب  افج  روج و  دیزمب  بحاصهاش  هک 
263 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ول نیثّدحم و  زا  یـسک  تکراشم  بحاصهاش  هدرک و  تیاور  افلخ  ّبحب  التبا  ربانب  یملید  هک  هعیظف  تایاکح  هعینـش و  تایاور  نینچ  رب 
یملید هک  ار  هیبشت  ثیدـح  دـنزادناتسد و  دـناهدرکن  تباث  لّوا  باوخ  تیاور  ياوس  نآ  لقن  رد  نامـسا  نبا  یملید و  اـب  ادـحاو  ناـک 

زا نآ  ندوب  راکنا  رـسارس  هک  دـنیامن  نیهوت  هباـثمب  دناکیرـش  نآ  تیاور  رد  وا  اـب  قاّذـح  ریهاـشم  ریراـحن  زا  يرایـسب  هدرک و  تیاور 
تیالو ثیدح  لوبق  زا  زین  فیعـض و  دنـسب  ول  تسین و  دوجوم  ّتنـس  لها  باتک  زا  یباتک  چیه  رد  هک  دننک  هدافا  دننک و  هّینـس  ثیداحا 

بقانم و دـیناسم و  عیماجم و  حاحـص و  بابرا  نیثّدـحم  نیطاسا  زا  ریثک  یعمج  ریفغ و  یعمج  هدرک و  لقن  قیرط  ودـب  ار  نآ  یملید  هک 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 127 

http://www.ghadirestan.com


اْهنَع اُوناک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  دافمب  دناكراشم  یملید  اب  نآ  تیاور  رد  ماّلعلا  هدلاو  ماقمقلا و  بطاخملا  خیـشلا  مهنم 
* َنیِضِْرعُم

َقَْحلا  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطاْبلِاب  اُولَداج  َو  قادصمب  نآ  حرج  حدق و  لاطباب و  ربک  ندرگ  هکلب  دنزاس  ضارعا 
اًلِیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  دنزارفا 

اًلِیبَس ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اًلِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِدْشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 
هّریحم هدافا  نیا  مامت  رد  ماقمق  بطاخم  بیذـکت  مامت  تحارـصب  یناث  بطاخم ال  یماح  یناتلم  هَّللا  فیـس  هک  تسنآ  روهد  بئارغ  زا  و 

دزن ینعی  دننادیم  ربتعم  ار  وا  مه  هعیش  هّینس و  دزن  ینعی  تسنیثّدحم  ریهاشم  زا  یملید  هک  دیامرفیم  راهظا  بطاخم  ینعی  دیامنیم  ماهفا 
ةرابع هذه  تسین و  ربتعم  ود  ره  یّنـس  هعیـش و  دزن  یملید  ثیداحا  هک  دـنکیم  هدافا  نآ  سکعب  یناتلم  تسربتعم و  ود  ره  یّنـس  هعیش و 

فاصنا سپ  هلوق  هّیفسلا  هیبنت  هاّمس  يّذلا  هیفّسلا  هیومت  یف  یناتلملا 
264 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

درک دیاب  فاصنا  خلا  دننادیم  مارح  ار  هّیقت  هک  نیفلاخم  اب  دنیامنیم  هّیقت  فوخ  تقو  رد  هک  دنانایعیش  ترتع  هنیفـس  بکار  هک  دنیامن 
ضقانّتلا اذه  یلا  هَّللا  کمحر  رظناف  خلا  دشاب  ربتعم  هعیش  دزن  هکنآ  یئاج  هچ  تسین  ربتعم  مه  ّتنس  لها  دزن  یملید  سودرف  ثیداحا  هک 

نالطب عوبتملا و  عباّتلا و  نیب  حئاّللا  رکانتلا  شحافلا و  دناعّتلا  اذـه  نم  بّجعت  عوطقملا و  عرفلا  لصالا و  نیب  حـضاولا  بذاکّتلا  رهاّظلا و 
رهاظ و نعاطملا  دییشت  باطتسم  باتک  هظحالم  زا  دناهدومرف  لقن  وا  ریغ  یملید و  زا  ثلاث  تلیـضف  تابثا  يارب  بحاصهاش  هک  یتایاور 

هیلإ عجریلف  ءاش  نم  تسرهاب 

یمصاع - 12

ار فیرـش  ثیدح  نیا  یمـصاعلا  یلع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  دّـمحم  وبا  هکنآ  لامک  اب  باطخم  راکنا  لاطبا  ّدر و  هوجو  زا  مهدزاود  هجو 
ینلاس دـقف  دـعب  اّما  هتفگ  نآ  لّوا  رد  هک  یتا  له  ةروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  رد  هچنانچ  هدرک  تیاور  هددـعتم  دـیناسا  هعونتم و  ظاـفلاب 
کلذ لعجا  ناسنالا و  ةروس  حرش  نم  اتکن  رکذا  نا  همارکا  هفاحتا  یسفن  تمزلا  همامذ و  هّقح و  هناحبس  هَّللا  یف  ةدوملا  تبجوا  نم  ضعب 

هیف ینعجار  مث  نآرقلا  مولع  یف  الوصا  تجرختـسا  نمحرلا و  ةروس  دـئاوف  ضعب  تصخل  ینآر  ام  دـعب  ناسحالا  عئانـصلا و  ررغ  نم  هیلإ 
هماعنا یلا  ةردابم  هفالسا و  قوقح  هقوقحل و  ةاعارم  يرحا  یلوا و  هفاعساب  لاغتـشالا  تیارف  يرکذ  ۀظع و  هل  کلذ  نوکیل  يرخا  دعب  ةّرم 

دعو امیف  هیلإ  ابغار  ریصنلا و  معن  یلوملا و  معن  هناف  هناحبس  هّللاب  امصتعم  ةراختسالا  دعب  تأدتباف  هفالخا  هئایلوا و  یلع  ةاماحم  هفاحتا و  و 
رجا ّرب  نم 

265 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تنّیب هرکذ و  تمّدق  يّذلا  دعب  هیلع  ینادح  ام  دشا  هیلإ و  یناعد  ام  دـکوا  نم  ناک  دـقل  ریدـق و  ءاشی  ام  یلع  وه  ریـسی و  هیلع  کلذ  ّناف 

زیجتسن انا  ماکحالاب  ۀعامجلا  ۀّنـسلا و  لها  ۀعامج  مارکلا و  رـشاعم  انب  ماعنا  ةدالبلا  یف  مه  نیذلا  ۀلفغلا  ماثغالا و  ءالهجلا  ضعب  ّنظ  هرما 
يّذلا وه  کلذ و  زیجتسن  فیک  هدافحا و  هبعش و  یف  مث  هدالوا  یف  هیدل و  ام  ریخ  هابح  هیلع و  هَّللا  ناوضر  یضترملا  یف  ۀعیقولا 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 
هیلع هَّللا  ناوضر  یضترملا  هباشم  رکذ  نم  افرط  رکذن  نا  اندعو  اّنک  دق  دیامرفیم  لوصالل  قفاوم  وه  لوبقلاب و  ۀّمئألا  هتقلت  ثیدح  اذه  و 
مدآ انیبا  نم  ۀهباشم  هیلع  هَّللا  ناوضر  یضترملا  یف  ذإ  مالّسلا  هیلع  مدآ  ثیدحب  ةروّسلا  هذه  هناحبس  هَّللا  حاتتفا  انرکذ  ثیح  هیلإ  انرـشا  و 

مالّسلا هیلع  لیلخلا  میهاربا  مث  مالّسلا  هیلع  ّیفصلا  حون  مث  مالّسلا  هیلع  مدآ  مهلّواف  هدعب  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنألا  ضعب  نم  مث  مالّـسلا  هیلع 
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بّویا مث  مالّـسلا  هیلع  رکاّشلا  نامیلـس  مث  مالّـسلا  هیلع  ۀیآلا  وذ  دواد  مث  مالّـسلا  هیلع  میلکلا  یـسوم  مث  مالّـسلا  هیلع  قیّدّـصلا  فسوی  مث 
دحاو لکل  درفا  انا  مالّسلا و  هیلع  یفطصملا  ٍدّمحم  مث  مالّسلا  هیلع  حوّرلا  یـسیع  مث  مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  مث  مالّـسلا  هیلع  رباّصلا 

رکذ نم  هیلإ  انبهذ  اـم  دـّیؤی  يذـّلا  باوّصلل و  قفوملا  هَّللا  هءارو و  اـم  یلع  هب  ّلدتـسیف  لـقاعلا  هیف  رظنیل  هیف  اـم  یلع  المتـشم  الـصف  مهنم 
هباشملا

هینربخا ثیدح 
266 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یـسوم نب  هَّللا  دـیبع  نع  ملـسم  انثّدـح  لاق  راّزبلا  ییحی  یبأ  یلمتـسم  يزارلا  رفعج  وبا  انثّدـح  لاق  هَّللا  همحر  رجاـهملا  نب  دـمحا  يّدـج 
مدآ یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ءارمحلا  یبأ  نع  یناربحلا  دشار  یبأ  نع  يدزالا  رمع  یبأ  نع  یـسبعلا 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف 
نب دمحا  نب  دمحم  رفعج  وبا  انثّدح  لاق  ّيروخلا  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیـسحلا  وبا  انربخا  لاق  ۀـقثلا  اّیرکز  یبأ  نب  دّـمحم  انربخا  و 

يزاّرلا و رفعج  وبا  انثّدح  لاق  ینادمهلا  یلع  نب  میهاربا  دمحا  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  دّمحم  نب  دمحا  یخیـش  ینربخا  يزارلا و  دـیعس 
يدزالا رمع  وبا  انثّدح  لاق  یسبعلا  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انثّدح  لاق  ملـسم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  انثّدح  لاق  نیـسحلا  یبال  ثیدحلا  قایس 

همهف و یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  ءارمحلا  یبأ  نع  یناربحلا  دـشار  یبأ  نع 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  نارمع  نب  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا 

کلام نب  دّمحم  انثّدح  لاق  ناخرط  نب  رکب  وبا  انثّدح  لاق  هیلع  یتارقب  خلبب  یمصاعلا  لهس  وبا  انربخا  لاق  ۀقثلا  ییحی  نب  دّمحم  انربخا  و 
ءارمحلا یبأ  نع  دشار  یبأ  نع  يدزالا  رمع  یبأ  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انثّدح  لاق  دسا  نب  دمحا  انثّدح  لاق  يدنکلا  ّبتکملا  یناه  نب 

یف مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لبقاف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  عم  اسولج  اّنک  لاق 
همهف یف  حون  هملع و 

267 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هملح  یف  میهاربا  و 

انثّدح لاق  يدبعلا  ۀـفرع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاق  ةورع  یبأ  نع  يورهلا  یلع  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  رجاهملا  نب  دـمحا  يّدـج  ینربخا  و 
یبأ نب  ّیلع  نع  دـقان  نب  ۀـعیبر  یبأ  نع  قراط  یبأ  نع  ةریـصح  نب  ثراح  نع  کلملا  دـبع  نب  مکحلا  نع  راـّبالا  صفح  اـبا  ینعی  رمع 

هولزنا یتح  يراصّنلا  هتّبحا  هّمأ و  اوتهب  یتح  دوهی  هتضغبا  میرم  نب  یسیع  لثم  کیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  بلاط 
نا یلع  ینانش  هلمحی  رتفم  ضغبم  ّیف و  سیل  امب  ینفّرعی  رطم  ّبحم  نالجر  ّیف  کلهی  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق  مث  هب  سیل  يذلا  لزنملاب 

ینتهبی
ذإ ةودق  افرـش و  کلذ  انافک  مالّـسلا و  هیلع  لوسرلاب  کلذ  یف  انیدتقا  انا  یلع  هباشملا و  رکذ  یف  انبهذم  نسح  یلع  رابخالا  هذـه  ّتلدـف 
اذه دعب  اذه  انقیرط  یف  انیدتعا  ناودـعلا و  ایاطم  انبکترا  انا  ّيوغ  بصان  وا  ّیبغ  لهاج  ننظی  الف  ةوسا  ارزو و  نیملـسملل  یلاعت  هَّللا  هلعج 

هتفگ یتفلا  نیز  رد  زین  ناثدحلا و  عراصم  یف  نالکتلا  هیلع  نامزلا و  ّرش  نم  ناعتسملا  هَّللا  نایبلا و 
ینثملا نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لاق  رـشب  نب  دمحم  انثّدح  لاق  روصنم  یبأ  نب  هَّللا  دبع  انثّدـح  لاق  یـسبلا  دّـمحم  نب  نیـسحلا  انربخا 

اهّیا لاقف  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیلع  لخدـف  اّیلع  رکاذـتن  ۀّـکم  تارجح  ضعب  یف  اّنک  لاق  سنا  نع  دـیمح  ینثّدـح  لاـق  يراـصنالا 
هتداهز و یف  یسیع  یلا  هتّدش و  یف  یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ساّنلا 

سمشلا ّيّرّدلا و  بکوکلا  یلا  هتناما و  لیئربج و  یلا  هئاهب و  دّمحم و  یلا 
268 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 129 

http://www.ghadirestan.com


بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  راشا  لجّرلا و  اذه  یلا  رظنیل  لواطتیلف و  ءیضملا  رمقلا  یحّضلا و 
مداه راسخلل  بلاجلا  راکنالا  ءانبل  مسا و  ۀفرعملا و  ۀمسب  نیرصبتسملا  یصاونل  مسار و  ۀلیلجلا  ۀلیضفلا  هذه  تابثا  ساسال  یـصاعلا  اذهف 

هفش تنبب  هّوفتلا  نع  زجعلاب  مشاه و  عیملتلا  لالزالا و  لیوستلا و  لالضالا و  كارـشال  مشاغ و  بّصعتم  لک  سأرل  ّضار  قحلا  ۀقرطمب  و 
مقار ءاملا  یلع  حقاوتملا  دحاجلا  نا  تبثم  مصا و  لماحتم و  لداجم  لکل 

يزنظن - 13

ار فیرـش  ثیدـح  نیا  يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  هکنآ  لامک  اب  بطاخم  راکنا  یفن و  لاطبا  هوجو  زا  مهدزیـس  هجو 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  هّیولع  صئاصخ  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور 

هنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  علطف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لوح  اّنک  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلوم  ءارمحلا  یبأ  نع 
نب ّیلع  یلا  رظنیلف  هتّلخ  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 

بلاط یبأ 
قبی ملف  رـساک  رباکم  دناعم  لک  رهظل  وه  يّذلا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  ۀیاورب  رهاظلا  ّقحلا  باب  حتف  رهاملا  يزنطنلا  حتفلا  وبا  اذهف  یهتنا 

داجما و ءاملع  رباکا  زا  يزنطن  زمغلا و  نم  يربلا  ّيزنطنلا  ۀیاور  عامس  دعب  زنطلا  نعطلل و  غاسم  زمهلل و  لاجم  فاصنالا  بابرا  نم  دحال 
نم لضفا  يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دّـمحم  حـتفلا  وبا  هتفگ  يزنطن  تبـسن  رد  باسنا  رد  یناعمـس  میرکلا  دـبع  تسداـقن  ءالـضف  هّلجا 

احلاص افرط  هیلع  تأرق  نیرشع و  يدحا و  ۀنس  ورمب  انیلع  مدق  رعشلا  ۀعنصب  مایقلا  بدالا و  ۀغّللا و  یف  قارعلا  ناسارخب و 
269 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع تبتک  ّالا و  هتیقل  ام  اهب و  یماقم  ةدم  یف  ةرم  ریغ  دادغبب  انیلع  مدق  مث  نادمهب  هتیقل  مث  هرحب  نم  تفرتغا  هنم و  تدفتـسا  بدالا و  نم 
نب یلع  ابا  زازرلا و  نایب  نب  مساقلا  ابا  دادغبب  یّخّرلا و  رصن  نب  مصاع  داّدحلا و  یلع  ابا  زرطملا و  دعـس  ابا  ناهبـصاب  عمـس  هنم  تسبتقا  و 

لضفا وا  تسیناعمس و  داتسا  خیش و  يزنطن  هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  نیزا  ثیدحلا  ورمب  اریخا  هنم  تعمـس  مهتقبط  بتاکلا و  ناهبن 
یناعمـس هک  تسرهاظ  زین  هدومن و  هدافتـسا  وزا  هدـناوخ و  بدا  ورب  یناعمـس  رعـش و  تعنـصب  ماـیق  بدا و  تغل و  رد  تسناـسارخ  لـها 

ولع یلع  ۀلالد  کلذب  یفک  هدومرف و  ثیدح  عامس  زا و  ورمب  ارخآ  هدومن و  سابتقا  تباتک و  وزا  هکنیا  رگم  هدرک  هن  تاقالم  واب  یهاگ 
سواط نب  یلع  دّیّـسلا  لقن  ام  یلع  دادغب  خیرات  رد  يزنطن  حدمب  رابت  یلاع  راّجنلا  نبا  هناکم و  ۀعفر  هناش و  ۀمظع  هرخف و  ّومـس  هردـق و 
کبیا نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  هلئاضف و  ضعب  یف  هنامز  لها  قاف  رهدـلا و  ۀـغبان  کلفلا و  ةردان  ناک  هتفگ  نیقیلا  باـتک  یف  هارث  باـط 

دالبلا و رفاس  رثّنلا  مظنلا و  لها  ءاغلب  نم  ناک  يزنطنلا  بتاکلا  حتفلا  یبأ  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم  هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يدفصلا 
ۀمیظع ۀهاجو  هل  تناک  نیطالّسلا و  كولملا و  مدان  مایّـصلا و  ۀقدصلا و  رثکم  ۀنّـسلا و  ملعلا و  ّبحم  ظوفحملا  ریثک  ناک  رباکالا و  یقل 

ۀیاوّرلاب عّتمتی  مل  دادغب و  ناسارخ و  ناهبصاب و  ریثکلا  ثیدحلا  عمس  ملعلا  لهال  اعضاوتم  مهیلع  اهاّیت  ناک  مهدنع و 

یئانس میکح  مظن  - 14

نومضم ضعب  يونزغلا  یئانسلا  مدآ  نب  دودجم  دجملا  وبا  هکنآ  مهدراهچ  هجو 
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حدمب ۀقیرطلا  ۀعیرش  ۀقیقحلا و  ۀقیدح  باتک  رد  هچنانچ  دراد  ثیدح  نیا  توبث  رب  هحیرص  تلالد  نآ  هدومن و  مظن  فیرش  ثیدح  نیا 
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بآ وا  ظفل  دوب  یناعم  ملاع  وا  لد  خارف  حور  وچمه  دوب  یملاـع  خاتـسا  حون  وچمه  دوب  یملاـع  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
ران مرـضاف  قالقا  کیکـشت و  الب  امزج  امتح و  هیبشتلا  ثیدح  ۀحـص  حیـصفلا  غیلبلا  همظنب  تبثأ  دق  یئانـسلا  میکحلا  اذهف  دوب  یناگدنز 

ٌقالِتْخا  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  قداّصلا  یحولا  قح  یف  اولاق  نیدلا  راثآل  نیفتقملا  نیدحاجلا  بولق  یف  دمکلا  يوجلا و 
فارطا اجرا و  وا  مراکم  نساحم و  تاحفنب  جّجاتم و  قلتوم و  فانکا  قافآ و  یئانس  میکح  رثام  ءانس  رخافم و  ءایـضب  هک  دنامن  یفخم  و 

يونزغ یئانس  میکح  هتفگ  سنالا  تاحفن  رد  یماج  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  تسجّومتم  وا  حئادم  لویسب  رابک  مالعا  رافسا  راحب  جّراتم و 
يارعـش ياربک  زا  دندوب  مع  ءانبا  یلع ال ال  نیّدلا  یـضر  خیـش  ردپ  اب  يو  تسمدآ  نب  دودـجم  دـجملا  وبا  يو  مان  تینک و  هّرـس  سّدـق 

قاوذا و نایب  رعش و  رد  يو  لامک  رب  هقیقحلا  ۀقیدح  باتک  دناهدروآ و  دوخ  تافنـصم  رد  داهـشتساب  اریو  نانخـس  تسا و  هیفوص  هفئاط 
هک دوب  نآ  يو  هبوت  ببـس  تسینادـمه و  فسوی  هجاوخ  نادـیرم  زا  تسعطاس  یناهرب  عطاـق و  یلیلد  دـیحوت  تفرعم و  باـبرا  دـیجاوم 

هدیصق يو  حدم  رد  یئانس  نینزغ و  زا  دوب  هدمآ  نوریب  رافک  راید  زا  یضعب  نتفرگ  تمیزعب  ناتسمز  لصف  رد  نیگتکبس  دومحم  ناطلس 
اریز راوخ  يالب  دوب  روهشم  هک  هتفر  نوریب  فیلکت  دح  زا  نابوذجم  زا  یکی  هک  دیسر  ینخلگ  ردب  دناسر  ضرعب  هک  تفریم  دوب  هتفگ 

نیگتکبس دومحم  مشچ  يروکب  یحدق  نک  رپ  هک  تفگیم  دوخ  یقاس  اب  هک  دینش  يزاوآ  دوب  اجنآ  رد  يدروخ  بارش  يال  هتسویپ  هک 
مالسا هاش  واب  تسیزاغ و  يدرم  دومحم  تفگ  یقاس  مروخب  ات 

271 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دریگ رگید  تکلمم  هک  دوریم  هدرواـین  رد  طبـض  زیح  رد  تسا  هدـمآرد  يو  مکح  تحت  رد  هچنآ  تسدونـشوخان  سب  یک  درم  تفگ 
تفگ تسعبط  فیطل  لضاف و  درم  یئانـس  تفگ  یقاس  رعاش  یئانـس  يروکب  رگید  یحدق  نک  رپ  تفگ  زاب  دروخب  تفرگ و  حدـق  کی 

دـیآیم و هن  يو  راک  چـیهب  هک  هتـشون  يذـغاک  رد  دـنچ  یفازگ  يدـمآ  راکب  اریو  هک  يدوب  لوغـشم  يراکب  يدوب  عبط  فیطل  رگا  يو 
تلفغ یتسم  زا  راوخیـال  نآ  هیبـنت  هب  تشگ و  ریغتم  يو  رب  لاـح  دینـش  ار  نآ  نوچ  یئانـس  دـناهدیرفآ  راـک  هچ  يارب  اریو  هک  دـنادیمن 
میکح هجاوخ  هک  تسروکذم  هّرـس  سّدق  یمور  نیّدلا  لالج  انالوم  نانخـس  رد  دش  لوغـشم  كولـسب  هداهن  هار  رد  ياپ  دـش و  رایـشوه 
هچناز متـشگزاب  دناوخیم  تیب  نیا  دـندرب  شناهد  شیپ  شوگ  نارـضاح  تفگیم  يزیچ  نابز  ریز  رد  دوب  رـضتحم  هک  یتقو  رد  یئانس 

نخـسب زین  نخـس  زا  نتـشگزاب  تقو  رد  هک  تسیلاح  بجع  تفگ  دینـش  ار  نآ  يزیزع  نخـس  ینعم  رد  نخـس و  رد  تسین  هکناز  متفگ 
دوب نآ  تمیزع  ار  لالج  هاج و  بابرا  زا  یکی  ضرعم  اـیند  لـها  تطلاـخم  زا  دوبیم و  عطقنم  يوزنم و  هراومه  يو  تسا  هدوب  لوغـشم 
مظنب دوخ  هچنانچ  هقیدح  یمامت  خـیرات  لاق  نا  یلا  فئاطل  یبسن  رب  لمتـشم  هتـشون  يوب  یبوتکم  خیـش  دور  يو  تمزالم  ترایزب و  هک 

بطاخم دوخ  هدافا  زا  ملعا و  یلاعت  هَّللا  دناهتشون و  نیمه  ار  تافو  خیرات  یضعب  تسا و  هدوب  ۀئامسمخ  نیرـشع و  سمخ و  ۀنـس  هدروآ 
هکنآ مشـش  یـس و  دـیک  هتفگ  هفحت  باتک  نیمه  مود  باب  رد  هچنانچ  تسرهاظ  هیّنـس  دزن  تیلوبقم  تمظع و  تلالج و  لامک  زین  رهام 

نامهب تنس و  لها  بهذم  فلاخم  دشاب و  عیشت  رد  حیرص  هک  ینومضمب  دنیامن  قاحلا  ناینس  ءاربک  راعشا  رد  تیب  ود  کی 
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دناهدومن و طاقـسا  فذح و  ار  تایبا  نیا  دوخ  تلاجخ  تفخ و  ربانب  تنـس  لها  دنیوگ  دنزاس و  توحنم  عونـصم و  تغل  هیفاق و  نزو و 
ظفاح مور و  انالوم  یئانس و  میکح  زیربت و  سمـش  يدحوا و  خیـش  راّطع و  دیرف  خیـش  لثم  تنـس  لها  نالوبقمب  تبـسن  رثکا  ارجام  نیا 

دناهدرک قاحلا  تیب  هس  ناشیا  يامدق  زین  یعفاش  ماما  راعـش  اب  هداد و  ور  ناشیا  لاثما  يولهد و  نیّدـلا  بطق  هجاوخ  ترـضح  يزاریش و 
اـضیف ینم  یلا  جـیجحلا  ضاف  اذإ  ارحـس  ضهاّنلا  اهفیخ و  نکاسب  فتها  ینم و  نم  بّصحملاب  فق  ابکار  ای  تس  نیا  یعفاش  ماما  راعـشا 

تـسبصاون هلباقم  تایبا  نیزا  یعفاش  ماما  ضرغ  یـضفار و  ّینا  نالقثلا  دهـشیلف  دّـمحم  لآ  ّبح  اضفر  ناک  نا  ضئافلا  تارفلا  مطتلمک 
اهنآب زین  دناعیشت  رد  حیرص  هک  رگید  تیب  هس  نیا  هعیش  بتک  ضعب  رد  الاح  دندرکیم و  ضفرب  تبـسن  ار  مدرم  تیبلها  بح  ببـسب  هک 

ّینا مهربخا  ضغابب  تسل  هینب  هّیصو و  دمحمل و  یّنناف  دان  مث  فق  هتسج  کسمت  یعفاش  ماما  عیشت  رب  نادب  دناهدرک و  لقن  هتخاس  قحلم 
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تیاغب ناشیا  دـیک  نیا  یـضر و  ام  ّیلع  یلع  هومتمدـق  يذـّلا  میدـقتب  سیردا  نبا  لـق  ضقاـنب و  سیل  تیبلا  لـها  ءـالوب  يذـّلا  رفنلا  نم 
یئاذک رعش  ود  کیب  تستنس  لها  بهذم  رب  مدق  ات  رس  زا  نارادمان  نیا  تقیرط  تعیرش و  ناراوگرزب و  نیا  راک  يانب  هک  اریز  تسچوپ 

دیآیم هن  مه  بتکم  لافطا  زا  ندرک  نامگ  یعیش  ار  ناشیا 

یملید رادرهش  - 15

یملیدلا ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  هکنآ  راخفلا  لیلج  بطاخم  راکنا  یفن و  لاطبا  هوجو  زا  مهدزناپ  هجو 
هتفگ سودرفلا  دنسم  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

انثّدح یضاقلا  نیکد  نب  یکم  انثّدح  یبأ  انربخا 
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نیـسحلا نب  ّیلع  انثّدح  ۀفوکلاب  مشاه  ینب  یلوم  نسحلا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  يدنکلا  لضفلا  انثّدح  فسوی  نب  دّـمحم  نب  ّیلع 
دواد یبأ  نع  یعیبّسلا  قاحسا  یبأ  نع  ءالعلا  وبا  لماک  انثّدح  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  یلفونلا  مشاه  یبأ  نب  دمحا  انثّدح 
هملع یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلوم  ءارمحلا  یبأ  نع  عیفن  نع 

ّیلع لبقاف  لبقملا  اذه  یلا  رظنیلف  هدهز  یف  یسیع  یلا  هتّدش و  یف  یسوم  یلا  و 
فیرـشلا ثیدحلا  اذه  تبث  ثیح  ریدقلا  فیطللا  هّلل  دمحلاف  رظتناف  اضیا  مزراوخ  بطخا  ةرابع  نم  ثیدحلا  اذهل  رادرهـش  ۀیاور  رهظی  و 

اومدقا ثیح  ریبخلا  میلعلا  یلع  ربکتـسملا  رورغلا  سواسو  مهلاتغا  اّمنا  نیّدارلا  نیلطبملا و  ّنا  حضو  ریبکلا و  ریرحنلا  اذـه  ۀـیاورب  ریهـشلا 
رادقالا و میظع  نیثّدحم  هّلجا  راطخالا و  لیلج  ظاّفح  ریهاشم  رابک و  هّمئا  زا  رادرهش  روصنم  وبا  رینتـسملا و  ّقحلا  اذه  لثم  بیذکت  یلع 

عئاذ عئاش و  وا  حئادم  دماحم و  راکـشآ و  ادیوه و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  وا  تلالج  لضف و  تسرابتعا و  دامتعا و  تیاغب  فوصوم 
ظفاحلا نب  رادرهـش  هتفگ  ۀئامـسمخ  نیـسمخ و  نامث و  هنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  رافـسا  بتک و  رد  نّودـم  روکذـم و  راصما و  راـطقا و  رد 

هابا و عمـس  افیرظ  بدالاب  افراع  امهف  ثیدـحلاب  افراع  اظفاح  ناک  یناعمـسلا  نبا  لاق  روصنم  وبا  ثّدـحملا  یملیّدـلا  رادرهـش  نب  هیوریش 
یلع نب  باّهولا  دبع  ۀنس و  نیعبـس  اسمخ و  شاع  يزاریّـشلا و  فلخ  نب  رکب  وبا  هل  زاجا  ۀفئاط و  رالّـسلا و  یّکم  هَّللا و  دبع  نب  سودبع 

هیعفاش تاقبط  رد  یکبّسلا 
274 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀباتک یف  هدـلاو  رثا  اعبّتم  هدجـسم  امزال  افیفخ  افیرظ  بدالاب  اـفراع  اـمهف  ثیدـحلاب  اـفراع  اـظفاح  ناـک  یناعمـسلا  نبا  لاـق  هتفگ  يربک 
روصنم نب  ّیّکم  هَّللا و  دـبع  نب  سودـبع  حـتفلا  ابا  هابا و  عمـس  دادـغب و  یلا  ّمث  هدـلاو  عم  ناهبـصا  یلا  لحر  هبلط  هعامـس و  ثیدـحلا و 
همجرت رکذ  دـعب  هّیعفاش  تاقبط  رد  يونـسالا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  میحّرلا  دـبع  نیّدـلا  لامج  خـلا و  شمعـالا  رـصن  نب  دـمحا  یخرکلا و 
باتکل دیناسا  جّرخ  هدجـسم  امزال  افیرظ  بدالاب  افراع  اثّدحم  ناک  روصنم  ابا  یّنکی  رادرهـش و  هل  لاقیف  هدلو  اّما  هتفگ و  یملید  هیوریش 

رکذی مل  حالّصلا و  نبا  هلاق  ۀئامعبرا  نینامث و  ثلث و  ۀنس  دلو  ریبکلا و  سودرفلا  یّمسی  انـسح و  ابیترت  هّبتر  سودرفلاب و  یّمـسملا  هدلاو 
یبأ نب  روصنم  وبا  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسالا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  ةافو و  هل 

انـسح و ابیترت  هّبتر  تادّلجم و  ثلث  یف  سودرفلاب  یّمـسملا  هدلاو  باتکل  دیناسا  جّرخ  افیرظ  بدالاب  افراع  اثّدـحم  ناک  یملیّدـلا  عاجش 
نب یسیع  يدهم  وبا  ۀئامـسمخ و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  بجر  یف  یّفوت  ۀئامعبرا و  نیثالث و  نامث و  ۀنـس  دلو  ریبکلا  سودرفلا  یّمـسی 

یملیدلا رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظفاحلا  مامالا  وه  یبهّذلا  لاق  هربخ  نم  ةذبن  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعثلا  دّمحم 
افیفخ افیرظ  بدالاب  افراع  امهف  ثیدـحلاب  افراع  اـظفاح  روصنم  وبا  ناـک  یناعمـسلا  نبا  لاـق  كاّحـضلا  ّیملیّدـلا  زوریف  یلا  هبـسن  یهتنی 
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لحر هبلط  هعامس و  ثیدحلا و  ۀباتک  یف  هدلاو  رثا  اعبّتم  هدجسم  امزالم 
275 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دّمحم ابا  یخرکلا و  روصنم  نبا  یّکم  هابا و  عمس  نیثالث  عبس و  ۀنس  دادغب  یلا  لحر  مث  ۀئامـسمخ  سمخ و  ۀنـس  هدلاو  عم  ناهبـصا  یلا 
ابیترت هّبتر  هدـلاول و  سودرفلا  باتک  دـیناسا  عمجی  ناـک  يرقملا  نیـسحلا  نب  روصنم  یبأ  نم  ةزاـجإ  هل  هیوجنز و  نب  رکب  اـبا  ینوّدـلا و 

دوخ هَّللا و  همحر  ۀئامسمخ  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یّفوت  ۀفئاط  دمحا و  ملسم  وبا  هنبا  هنع  يور  هحّقن  هبّذه و  هنم و  غرف  دق  انسح و  ابیجع 
نب هیوریش  نب  رادرهش  وا  رـسپ  هتفگ و  دوخ  باد  بسح  دیلاقم  ترابع  لاحتنا  ذخاب و  یملید  رکذ  دعب  نیثدحملا  ناتـسب  رد  بحاصهاش 

یهاوگ تفرعم  مهفب و  وا  ّقح  رد  مه  یناعمس  هچنانچ  دوب  رتهب  ردپ  زا  نآ  مهف  ثیدح و  تفرعم  رد  روصنم  وبا  وا  تینک  یملید  رادرهش 
ثیدح عامتسا  لغشب  ابلاغ  تشاد و  تمزالم  دوخ  دجـسم  رد  دوب و  دباع  حور و  کبـس  درم  تسنادیم و  بوخ  زین  ار  بدا  ملع  هداد و 

دوخ دادغبب  دوب  وا  هارمه  جنپ  دصناپ و  لاس  ناهفصا  رفس  رد  دوب  کیرش  دوخ  دلاو  اب  ثیدح  ملع  بلط  رد  دینارذگیم و  نآ  نتـشون  و 
دّمحم وبا  یخرکلا و  روصنم  نب  یّکم  زا  هچناـنچ  هدرک  لیـصحت  رایـسب  هذـتاسا  زا  دوـخ  ردـپ  توـم  زا  دـعب  تفه  یـس و  لاـس  رد  هتفر 

باتک نیا  دیناسا  هداد و  وا  عضو  نیرب  سودرف  باتک  بیترت  هدرک و  لصاح  تزاجا  ناثّدحم  یـضعب  زا  هیوجنز و  نب  رکب  وبا  ینوّدـلا و 
زا رگید  تعاـمج  یملید و  رادرهـش  نب  دـمحا  ملـسم  وبا  وا  رـسپ  دـش  غراـف  وا  بیذـهت  حـیقنت و  زا  نوچ  هدرک و  عمج  ماـمت  تنحمب  ار 

لتاق هک  دسریم  یملید  زوریفب  نادناخ  نیا  بسن  تستشه و  هاجنپ و  دصناپ و  لاس  رد  رادرهش  تافو  دندرک  تیاور  يو  زا  وا  نادرگاش 
تسیباحص وا  زوریف و  زاف  هدومرف  تلاسر ص  بانج  وا  قح  رد  دوب  یسنع  دوسا 

مزراوخ بطخأ  - 16

هکنآ هیجو  بطاخم  راکنا  لاطبا  هیبشت و  ثیدح  تابثا  هوجو  زا  مهدزناش  هجو 
276 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هچنانچ هدومن  تیاور  هددعتم  قرطب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  قاحـسا  دیعـس  یبأ  نب  دمحا  نب  ّقفوم  دیوملا  وبا 
انربخا لاق  یمزراوخلا  یمـصاعلا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاحلا  دهازلا  خیـشلا  انربخا  دانـسا  نیاب  یثیدح  لقن  دـعب  بقانملا  باتک  رد 

دانسالا اذهب  هتفگ و  خلا  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  انربخا  لاق  ظعاولا  دمحا  نب  لیعامسا  ةاضقلا  خیش 
دّمحم انثّدح  لاق  دیعـس  نب  دمحا  نب  دّمحم  رفعج  وبا  انثدح  لاق  خیراتلا  یف  ظفاحلا  هَّللا  دبع  وبا  انربخا  لاق  اذـه  نیـسحلا  نب  دـمحا  نع 

هَّللا لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  یناربحلا  دشار  یبأ  نع  يدزالا  رمع  وبا  انثّدح  لاق  یسبعلا  یـسوم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق  ملـسم  نب 
نارمع نب  یـسوم  یلا  هدـهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف 
هتفگ یملید  رادرهش  زا  یثیدح  لقن  دعب  بقانملا  باتک  رد  زین  ملعا و  هَّللا  دانسالا و  اذهب  ّالا  هبتکا  مل  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  لاق 

انثّدح يدنکلا  لضفلا  انثّدح  فسوی  نب  دّمحم  نب  ّیلع  انثّدح  یـضاقلا  نیکد  نب  یّکم  انثّدـح  یبأ  ینربخا  ةزاجإ  اذـه  رادرهـش  ینربخا 
نب هَّللا  دیبع  انثّدح  یلفونلا  مشاه  یبأ  نب  دمحا  انثّدح  نیـسحلا  نب  ّیلع  انثّدح  ۀفوکلاب  مشاه  ینب  یلوم  نیـسحلا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دـبع 
لاق مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلوم  ءارمحلا  یبأ  نع  عیفن  نع  دواد  یبأ  نع  یعیبسلا  قاحـسا  یبأ  نع  ءالعلا  وبا  لماک  انثّدـح  یـسوم 
اذه یلا  رظنیلف  هدهز  یف  یـسیع  یلا  هتّدش و  یف  یـسوم  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 

لبقملا
277 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ّیلع لبقاف 
هتفگ بقانملل  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  زین  و 

نب لضفملا  بلاط  یبأ  فیرـشلا  نع  ةزاجإ  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا  دبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انربخا  لاق  ةزاجإ  اذـه  رادرهـش  ینربخا 
دمحا نب  دّمحم  انثّدح  لاق  یناهبـصالا  كروف  نب  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  یبأ  ظفاحلا  نع  ناهبـصاب  يرفعجلا  رهاط  نب  دّمحم 

لاق یبأ  انثّدح  لاق  يدهنلا  جاّجح  نب  ییحی  نب  رعـسم  نب  دـیوس  ینثّدـح  لاق  يولّـسلا  نیـسحلا  ّیلع  نب  نیـسحلا  انثّدـح  لاق  میهاربا  نب 
هباحصا نم  عمج  یف  ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  انغلب  لاق  ّیلع  ۀیار  بحاص  روعالا  ثراحلا  نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرـش  انثّدح 

تـسق هَّللا أ  لوسر  اـی  رکب  وبا  لاـقف  ّیلع  علط  نا  نم  عرـساب  نکی  ملف  هتمکح  یف  میهاربا  همهف و  یف  اـحون  هملع و  یف  مدآ  مکیرا  لاـقف 
لاق ملعا  هلوسر  هَّللا و  لاق  رکب  ابا  ای  هفرعت  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هَّللا  لوسر  ای  وه  نم  لجّرلا  اذهل  خب  خب  لسّرلا  نم  ۀثالثب  الجر 

نسحلا ابا  ای  کلثم  نیا  نسحلا و  ابا  ای  کل  خب  خب  رکب  وبا  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبا 
فیرـشلا ثیدحلا  اذه  يور  ثیح  ادیدست  کلذل  دّدس  قدّصلا و  ةرـصنل  ّقفو  ادییات و  ّقحلا  دّیا  دـمحا  نب  قفوم  دـّیوملا  وبا  اذـهف  یهتنا 

یف لاق  یتلا  ةرهابلا  لئاضفلا  ةرخافلا و  بقانملا  نم  هّدـع  قراش و  ّرذ  ام  ۀـّیحت  مالـس و  فلا  هلآ  هیلع و  قئالخلا  ریخ  نع  قئارط  ثلث  نم 
نیع مهدوحج  ّنا  نابا  نیحلا و  تارکـس  یف  نیرکنملا  محقا  نیملا و  بذـکلا و  ةءالم  کتهف  ریثک  نم  ریـسی  اهنا  اهّقح  یف  هباـتک  ردـص 

نیّرلا يوهلا و  ّطلست  نم  شان  ّهنا  نیشلا و  ططشلا و 
278 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیفورعم رباکا و  رودص  ریراحن و  تابثا  ریهاشم و  تاقث  زا  ءالمک و  مخافا  الضف و  مظاعا  اهبن و  هلجا  اهقف و  دئامع  زا  مزراوخ  بطخا  و 
بتاکلا دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  دامع  لثم  ناشیلاع  هرهم  نایعا و  نیطاسا  تسرثاـملا و  باـبرا  نیدـمتعم  رخاـفملا و  يوذ 

نـساحملا نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  يزرطملا و  یلع  نب  دّیـسلا  دـبع  مراکملا  یبأ  نب  رـصان  حـتفلا  وبا  یناهفـصالا و 
افولا وبا  يدفصلا و  کبیا  نب  لیلخ  نیّدلا  حالص  افصلا  وبا  یمزراوخلا و  دّمحم  نب  دومحم  نب  دّمحم  دیلولا  وبا  راّجنلا و  نباب  فورعملا 

یـسافلا یلع  نب  دمحا  سابعلا  یبأ  نب  دمحم  بیطلا  وبا  نیّدـلا  یقت  یـشرقلا و  ملاس  نب  هَّللا  رـصن  نب  دـمحم  نب  دّـمحم  نب  رداقلا  دـبع 
لئاضفلا و حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیّدلا  باهـش  یطویـسلا و  نیّدلا  لامک  نب  نمحرلا  دـبع  نیّدـلا  لالج  یکملا و 
رابحا و مالعا  زا  یعمج  دناهدوتـس و  هرخاف  حـئادم  هرهاب و  لئاضف  همیخف و  بقاـنم  همیظع و  دـماحمب  ار  وا  يوفکلا  نامیلـس  نب  دومحم 

نب دومحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  یجنکلا و  فسوی  نب  دـمحم  لثم  دـناهدروآ  اهلقن  دوخ  بتک  رد  مزراوخ  بطخا  زا  رابت  یلاع  لـضافا 
هَّللا دـبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیّدـلا  روـن  یناعنـصلا و  ریزوـلا  نباـب  فورعملا  یلع  نب  میهاربا  نـب  دـمحم  يدـنرزلا و  نـسحلا 

یکملا و یمتیهلا  رجح  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  ینـسحلا و  يدوهمـسلا  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یکلاملا و  غاّبـصلا  نباب  فورعملا 
بیبح نب  هَّللا  یلو  يولوم  يریطملا و  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  ریثکاب و  دـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  یمرهجلا و  نیّدـلا  رخف  نب  نیدـلا  لامک 

رد سپ  ار  مزراوخ  بطخا  یناهبـصا  دمحم  نب  دمحم  بتاک  نیّدلا  دامع  يانث  حدـم و  اما  رـصاعملا  یلع  ردـیح  يولوم  يونهکللا و  هَّللا 
یکملا دـمحم  نب  دـمحا  نب  قفوملا  دـیوملا  وـبا  مزراوـخ  بیطخ  هتفگ  هنع  لـقن  اـم  یلع  رـصعلا  لـها  ةدـیرج  رـصقلا و  ةدـیرخ  باـتک 

ابدا اهقف و  رباکالا  لضافالا  نم  یمزراوخلا 
279 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلاع بتاک  دامع  رابتعا  دامتعا و  راهتـشا و  قوثو و  تقاذـح و  تراهم و  تلابن و  تهاقف و  لـضف و  ابـسن و  ابـسح و  مراـکالا  لـثامالا  و 
یف رصتخم  یبهذ و  مالـسالا  لود  ربع و  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  رظان  رب  وا  لئاضف  زا  یـضعب  تسراهظا و  نییبت و  زا  ینغتـسم  راخف 

تاقبط یکبـس و  هیعفاش  تاقبط  يونـسا و  هیعفاش  تاقبط  یعفای و  نانجلا  ةآرم  يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  ءادـفلا و  وبا  رـشبلا  راـبخا 
بطخا یفنح  يزرطم  دّیسلا  دبع  نب  رصان  حتفلا  وبا  ءانث  حدم و  اّما  تسین  یفخم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  مولعلا  دجبا  يدسا و  هیعفاش 
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دیامنیم و فصو  هماّلع  ّلجا  ماماب  ار  وا  یهاگ  هک  تسین  یفخم  يزرطم  فینصت  يریرح  تاماقم  حرش  حاضیا  عّبتتم  رب  سپ  ار  مزراوخ 
يالوم یهاگ  دیامنیم و  بقلم  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  هّمئالا و  ردـصب  یهاگ  رودـصلا و  ردـص  دیهـشلا  دیعـسلا  ردـصلا  يالومب  یهاگ 

وا تادافا  تیاورب و  جاـجتحا  لالدتـسا و  دانتـسا و  اـجباج  دـنکیم و  قـالطا  وا  قح  رد  ریبکلا  ردـصلا  يـالوم  یهاـگ  هماـّلعلا و  ردـصلا 
یکملا دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  ۀـماّلعلا  ّلجالا  مامالا  هب  ینربخا  ام  ینرقلا  سیوا  يأ  هدـهز  یلع  لدـی  اممف  هتفگ  حاضیا  رد  دـیامنیم 

انا ینیسحلا  يولعلا  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  فیرشلا  انا  لّدعملا  یـسّرنلا  یلع  نب  دّمحم  مئانغلا  وبا  خیـشلا  انربخا  لاق 
نیـسح انث  فلخ  نب  ّیلع  نب  دّمحم  انث  يرقملا  روصنم  نب  دّمحم  انث  رمع و  نب  دمحا  نب  یلع  انث  ةءارق  يرقملا  راّطعلا  نب  یلع  نب  دـمحا 
قّدصت هیلجر و  هسار و  اهب  یّطغف  ۀفیطق  ذخا  یسما  اذإ  ینرقلا  سیوا  ناک  لاق  ورمع  نب  دیسا  نع  لجر  نع  نیسحلا  نب  دّلخم  انث  رقشالا 

لوقی هلضفب و  قّدصتی  هلزعیف و  هتوق  یلا  رظنی  اهلضفب و 
280 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اـضیا يالوم  هب  ینربخا  ام  هتدابع  ةرثک  یلع  ّلدی  اّمم  هتفگ و  حاضیا  رد  زین  لضف و  يدـنع  هل  سیلف  اعئاج  وا  ایراع  یـسما  ناک  نم  مهّللا 
سیوا لاق  لاق  يرکّسلا  یسیع  نب  میهاربا  نع  نامیلس  نب  رفعج  انث  راّیـس  انث  دایز  یبأ  نب  هَّللا  دبع  انث  روصنم  نب  دّمحم  یلا  دانـسالا  اذهب 
حبصی یتح  هیمدق  ّفصیف  مایقلا  ۀلیللا  سفن  ای  لاق  لیللا  لبقتسا  اذإ  ناکف  ءامّـسلا  یف  ۀکئالملا  هدبعت  امک  ضرالا  یف  هَّللا  ّندبعال  ینرقلا 

الف دوجسلا  ۀلیّللا  سفن  ای  لوقیف  ۀثلاثلا  ۀلیّللا  لبقتـسی  مث  حبـصی  یتح  اعکار  لازی  الف  عوکرلا  ۀلیّللا  سفن  ای  لوقیف  ۀیناثلا  ۀلیللا  لبقتـسی  مث 
رودصلا ردص  دیهشلا  دیعـسلا  ردصلا  يالوم  ینربخا  دقف  اینّدلا  یحانج  دحا  هلوق و  اّما  هتفگ و  حاضیا  رد  زین  حبـصی و  یتح  ادجاس  لازی 

نب یلع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  فیرشلا  انا  لّدعملا  یـسرنلا  یلع  نب  دّمحم  مئانغلا  وبا  خیـشلا  انا  ةزاجإ  یکملا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا 
ةرـصبلا لها  انعمـس  یفقثلا و  دّمحم  نب  میهاربا  لاق  لاق  باّطرلا  دیز  نب  دّمحم  انا  ناقهدلا  لضفلا  نب  یلع  انا  ینیـسحلا  يولعلا  هَّللا  دـبع 

هتفگ حاضیا  رد  زین  خلا و  رمالا  عقو  ابرخ  اذاف  ناحانج  رصم  ةرـصبلاف و  رئاط  ةروص  یلع  تّلثم  اینّدلا  ّنا  ةریره  یبأ  نع  رکذی  امب  اورختفا 
ینیسحلا لضفلا  وبا  یضترملا  مامالا  دّیّـسلا  ینربخا  لاق  یمزراوخلا  مت  یکملا  دمحا  نب  قفوم  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  ۀّمئألا  ردص  انثّدح 

ینربخا هیلع  یتءارقب  ینابیـشلا  ینیـسحلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  دّیّـسلا  انربخا  اریخ  یّنع  هَّللا  هازج  يّرلا  ۀـنیدم  نم  یتا  هباـتک  یف 
ملاعلا خیشلا  انربخا  يزارلا  راّمتلا  یسیع  نب  باّهولا  دبع  نب  دّمحم  مجنلا  وبا  ملاعلا  خیشلا 

281 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع یتءارقب  بیدالا  رفعج  نب  ّیلع  نب  دّمحم  انربخا  ّيروباسینلا  نیسحلا  نب  دمحا  نب  دمحم  دیعس  وبا 

نع ناّطقلا  یـسوم  نب  فسوی  نع  مارهب  نب  دّمحم  نب  نسحلا  نع  جلثلا  یبأ  نب  دمحا  نب  دّمحم  نع  جرفلا  وبا  ایرکز  نب  افاعملا  ینثّدـح 
باّسح و ّنجلا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایّرلا  ّنا  ول  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  دـهاجم  نع  ثیل  نع  ریرج 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  اوصحا  ام  باّتک  سنالا 
هتفگ حاضیا  رد  زین  و 

لاق لیق و  نع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یهن  مهلوق  یف  لاق  هنا  مزراوخ  رخف  نع  ردصلا  يالوم  ینربخا 
ریمازملا برـض  مزراوخ  رخف  لاق  لاق  ۀماّلعلا  ردـصلا  يالوم  ینربخا  هتفگ  حاضیا  رد  زین  خـلا و  اذـک  نالف  لاق  اذـک و  لیق  مهلوق  نم  وه 

لوقی مزراوخ  رخف  تعمـس  لوقی  ۀماّلعلا  ریبکلا  ردصلا  يالوم  تعمـس  هتفگ  حاضیا  رد  زین  خلا و  هتمغن  ةوالح  دواد و  توص  نسحل  الثم 
خلا و ةواس  ةریحب  تصاغ  سراف و  ران  تدمخ  ۀفرـش و  ةرـشع  عبرا  هنم  تطقـسف  يرـسک  ناویا  سجترا  هَّللا  لوسر  اهیف  دلو  ۀلیل  ناک  امل 

ّهنا يوری  رغث و  دادس  ۀهیرک و  مویل  همامت  تلّـصلا و  یبأ  نبا  ۀّیمال  وه  نیمـضت و  اوعاضا  یتف  ّيأ  ینوعاضا و  هلوق  هتفگ و  حاضیا  رد  زین 
ۀفینح وبا  کلذ  عمـس  املف  سبح  سـسعلا و  هذخاف  نارکـس  ۀلیل  تاذ  جرخ  نا  قفتاف  تیبلا  اذهب  اریثک  ینغتی  قساف  راج  ۀفینح  یبال  ناک 

هیعـس و تاکربب  بات  هدـیب و  ذـخاف  كانعـضا  لـه  لاـق  هلزنم  هلخدا  اـملف  سبحلا  نم  قلطا  یتح  هیف  مّلکت  دـغلا و  نم  اعرـسم  هیلإ  ضهن 
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یلا هدانساب  ۀفینح  یبأ  بقانم  یف  ردّصلا  يالوم  یلع  ۀیاکحلا  هذه  تعمس 
282 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رظاـن عبتتم و  رب  ریرحن  يزرطم  هلیمج  لـئاضف  هلیلج و  بقاـنم  همیخف و  دـماحم  همیظع و  حـئادم  ترکذ و  اـمم  بیرق  ظـفلب  فـسوی  یبأ 
قیدـص يولوم  مولعلا  دـجبا  يراق و  یلع  هّینج  رامثا  يوفک و  رایخالا  مالعا  بئاتک  یعفای و  نانجلا  ةآرم  ناـکلخ و  نبا  ناـیعألا  تاـیفو 

دوخ لییذت  رد  سپ  ار  مزراوخ  بطخا  راّجنلا  نبا  راخفلا  لیلج  ملاع  يارطا  فصو و  انث و  حدم و  اما  تسین  بجتحم  رصاعم  ناخ  نسح 
بیطخ ناک  یکملا  دـمحا  نب  قفوم  هتفگ  نیقیلا  باتک  یف  هارث  باط  سواـط  نب  ّیلع  لـیلجلا  دیّـسلا  هنع  لـقن  اـم  یلع  دادـغب  خـیرات  رب 

الاو هذـباهج  راجن و  یلاع  هّمئا  رابک و  نیطاسا  زا  راـجنلا  نبا  يرـشخمزلا و  ةذـمالت  نم  اـغیلب  ارعاـش  اـبیدا  الـضاف  اـهیقف  ناـک  مزراوخ و 
دومحم نب  دّـمحم  دـیوملا  وبا  میخفت  میرکت و  میظعت و  لیجبت و  اـما  دـش  روکذـم  ریط  دـلجم  رد  اـقباس  وا  دـماحم  بقاـنم و  تسراـبت و 
بوسنم لوق  رکذ  دعب  هفینح  یبأ  دیناسم  عماج  رد  سپ  وا  تادافا  تایاورب و  دانتسا  لالدتسا و  جاجتحا و  ار و  مزراوخ  بطخا  یمزراوخ 

ام یلع  یمزراوخلا  یکملا  دیوملا  وبا  ابرغ  اقرـش و  ءابطخلا  بطخا  ینعملا  اذه  مظن  دـق  هتفگ و  هقفلا  یف  ۀـفینح  یبأ  لایع  ساّنلا  یعفاشب 
ردص برغلا  قرـشلا و  ءابطخ  بطخا  ۀمالعلا  ردّصلا  یندشنا  لاق  یمزراوخلا  یکملا  قفوم  نب  دمحا  نیّدلا  فرـش  ریبکلا  ردّصلا  یندشنا 
بیر الب  اعیمج  ایندلا  هذه  ۀّمئأ  ضر  ۀفینح  ابا  اهب  حدمی  هل  تایبا  ةدـع  یف  هسفنل  یمزراوخلا  یکملا  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  ۀّـمئألا 

یمزراوخلا یکملا  قفوم  نب  دیؤم  نب  دمحا  نیّدلا  فرـش  ریبکلا  ردصلا  یندشنا  هتفگ  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  زین  ۀـفینح و  یبأ  لایع 
هسفنل هَّللا  همحر  یمزراوخلا  یکملا  دمحا  نب  قفوم  دّیؤملا  وبا  برغلا  قرشلا و  ءابطخ  بطخا  ۀمالعلا  ردبلا  يّدج  یندشنا  لاق 

283 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا زین  نامعن و  قئاقـش  نامعن  قئاقد  اهب  دـجت  علاط  هقفلا  بتک  لئالج  نامعن  لئاضف  یـصحت  یـصحتل و ال  امکاصح  نا  نامعن  یلبج  اـیا 

ۀماّلعلا ردصلا  یندشنا  لاق  یمزراوخلا  یّکملا  دّیؤملا  نب  دـمحا  نیّدـلا  فرـش  ریبکلا  ردـصلا  یندـشنا  هتفگ و  دـیناسم  عماج  رد  دـّیؤملا 
يواتفلا یف  ۀباحّصلا  دعب  ادغ  ۀفینح  وبا  ةادهلا  یتّما  ینید و  جارـس  لاق  هَّللا  لوسر  هسفنل  یکملا  دمحا  نب  ّقفوملا  دّیؤملا  وبا  ۀّمئألا  ردص 

ردصلا یندشنا  هتفگ  دـیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  زین  ۀـفیخ و  نمحّرلا  نم  هتمحل  داهتجا و  هایتف  جابید  يدـس  ۀـفیلخ  هتعیرـش  یف  دـمحال 
ادغ هسفنل  یمزراوخلا  یکملا  دمحا  نب  ّقفوملا  دّیؤملا  وبا  ۀّمئألا  ردص  ۀماّلعلا  ردصلا  یندشنا  لاق  دـّیؤم  نب  دـمحا  نیّدـلا  فرـش  ریبکلا 

رد زین  بهاذملا و  ریخ  کش  هبهذمف ال  یقتلا  عم  نورقلا  ریخ  یف  هقفت  بکاوکلا  ریخ  حاّضولا  رمقلا  اذک  بهاذـملا  ریخ  نامعنلا  بهذـم 
هنع هَّللا  یـضر  ۀفینح  یبأ  بقانم  یف  یکملا  دمحا  نب  ّقفوم  دّیؤملا  وبا  ۀّمئألا  ردص  مزراوخ  ءابطخ  بیطخ  رکذ  دق  هتفگ و  دیناسم  عماج 

دیناسم عماج  رد  دّیؤملا  وبا  زین  هنع و  هَّللا  یضر  هنع  اوور  نّمم  نیضرالا  راطقا  قافآلا و  یف  نیملسملا  خیاشم  نم  الجر  نیثالث  ۀئامعبس و 
نود نیعباتلا  ۀّمئأ  خویـش  نم  فالآ  ۀعبرا  دـنع  ذّـملتلا  اهب  دّرفت  یّتلا  هلئاضف  ۀـفینح و  یبأ  بقانم  يأ  هبقانم  نم  سداّسلا  عونلا  اّما  هتفگ و 

نب قفوم  دّیؤملا  یبأ  ۀّمئألا  ردص  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  ۀماّلعلا  ردصلا  نع  خـیاشملا  تاقث  نم  ۀـعامج  انربخا  ام  هیلع  لیلّدـلاف  هدـعب  نم 
لاق ّهنا  هَّللا  همحر  هدلاو  نع  يرشخمزلا  یلع  نسحلا  یبأ  مامالا  نب  رمع  صفح  یبأ  نع  یکملا  دمحا 

284 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زین خـلا و  اهبحاص  ۀـفئاط  ّلک  لـضفف  ضر  یعفاـشلا  مّظعملا  ماـمالا  باحـصا  ۀـفینح و  یبأ  مظعـالا  ماـمالا  باحـصا  نیب  ۀـعزانم  تعقو 

دحال قفّتی  مل  ام  باحـصالا  نم  هل  قّفتا  ّهنا  اهب  درفت  یّتلا  ۀـفینح  یبأ  بقانم  يأ  هبقانم  نم  عباّسلا  عّونلا  هتفگ  دـیناسم  عماج  رد  یمزراوخ 
دبع لضفلا  وبا  مالـسالا  نکر  ۀمالعلا  مامالا  ینربخا  لاق  یکملا  دمحا  نب  ّقفوم  دّیؤملا  وبا  ۀّمئألا  ردص  هرکذ  ام  هیلع  لیلدـلا  هدـعب و  نم 

بهاذملا رئاس  یلع  هنع  هَّللا  یضر  ۀفینح  یبأ  بهذم  حیجرت  یف  ینامیلا  دواد  نب  قیتع  رکب  وبا  ةاضقلا  یـضاق  انا  لاق  هیوریما  نب  نمحرلا 
یلاعت هَّللا  هدّیا  مث  ۀعیرـشلا  ملع  نیودـت  یلا  قباّسلا  ۀعیـسدلا  مخـض  ۀـّمالا  جارـس  ۀّـمئألا  ماما  وه  لاق  نا  یلا  غیلب  حیـصف  لیوط  مالک  یف 

فارطالا و یف  راصعالا  نم  رـصع  یف  عمتجی  مل  ام  ۀـمالا  هذـهل  یلاعت  هنم  ۀمـصع  ۀّـمئألا  باحـصالا و  نم  هل  عمجف  ۀمـصعلا  قیفوتلاـب و 
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هبقانم و قیفوتلا  هّللاب  لوقنف و  اعامجا  اهب  دّرفت  یتلا  هلئاضف  نم  ءیـش  رکذ  یف  لوالا  بابلا  هتفگ  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  زین  راطقالا و 
اهیف هدعب  نم  اعامجا  هکراشی  مل  اهب و  دّرفت  یّتلا  ۀصاخ  هلئاضف  نم  نکل  یـصقتست  نا  نکمی  یـصحت و ال  ّدعت و ال  یـصحلاک ال  هلئاضف 
نامز یف  دـلو  ّهنا  یف  یناـثلا  هدـعب  نم  نود  هحدـم  یف  ۀـّیورملا  راـثآلا  راـبخالا و  یف  لّوـالا  ةرـشع  عاونا  یف  اهطبـض  اـهؤاصحا و  نکمی 

ینربخا دـقف  لّوالا  اّما  هتفگ  لوا  عون  نایب  رد  خـلا و  هدـعب  نم  نود  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  دهـش  يذـّلا  نرقلا  ۀباحّـصلا و 
لاق نا  یلا  یکملا  دمحا  نب  قفوم  نب  دّیؤم  نب  دمحا  نیدلا  فرش  ریبکلا  ردصلا 
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ۀعونصم تایاور  ۀعوضوم و  رابخا  ةدع  لقن  دعب  یمزراوخلا 

قفوملا دّیؤملا  یبأ  ۀّمئألا  ردص  هدج  نع  یمزراوخلا  یکملا  دمحا  نب  قفوم  نب  دّیؤم  نب  دمحا  نیّدـلا  فرـش  ریبکلا  ردّـصلا  ینأبنا  دـقو 
دمحا نب  رمع  رفعج  یبأ  نع  یمزراوخلا  یجارّـسلا  قاحـسا  نب  دّمحم  مامالا  نع  ینیقتاربلا  دمحا  نب  دیمحلا  دـبع  نع  یکملا  دـمحا  نب 

نب دیمحلا  دبع  لیهـس  یبأ  نع  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  دهازلا  نع  یحـصانلا  نسحلا  نب  دّمحم  حـتفلا  یبأ  نع  یـسیبارکلا 
نب دـمحا  دیعـس  یبأ  نع  بیدالا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رـصنلا  یبأ  نع  يرـصبلا  رهاطلا  نب  سنوی  مساقلا  یبأ  نع  هیبا  نع  یفاّوطلا  دّـمحم 

سدقت یلاعت و  كرابت و  هنع  هَّللا  یضر  رمع  نبا  نع  عفان  نع  لجر  نع  داّمح  نع  رشب  نب  دیعس  نع  دیزی  نب  دّمحم  نع  رـشب  نب  دّمحم 
هیدی یلع  یتّنس  هَّللا  ییحی  ۀفینح  یباب  فرعی  لجر  يدعب  نم  رهظی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

تـسرهاظ هدیدع  تارابع  نیزا  هدرک  لقن  هفینح  یبأ  حدم  رد  بطخا  دانـساب  هقلتخم  هدـیدع  تایاور  هلعتفم  هلوعجم  تیاور  نیا  دـعب  و 
لالدتـسا جاجتحا و  هفینح  وبا  لـضف  تاـبثا  يارب  تسمزراوخ  بطخا  هک  دـمحا  نب  قفوم  تاـیاور  تاداـفاب و  یمزراوخ  دـیوملا  وبا  هک 
فاصواب دومحم  نب  دّمحم  دـّیؤملا  وبا  دـیامرفیم و  دراو  هلیمج  بقانم  هلیلج و  حـئادمب  بطخا  فصو  انث و  حدـم و  اجباج  دـیامنیم و 

وبا زا  لقن  دورسم و  مالعا  هّمئأ  بتک  رد  وا  هّیـضو  بقانم  هّیلع و  رثآم  هّیهب و  رخافم  هّینـس و  دماحم  تسدومحم و  همیخف  بقانم  همیظع و 
وبا مامالا  خیـشلا  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  دوجوم  هینـس  رباکا  بتک  رد  اجباج  تادافاب  دانتـسا  دّیؤملا و 

ۀلملا مجن  داتسالا  رظنلا  یشنم  یلع  هّقفت  ۀئامتس و  ثالث و  ۀنـس  دلو  بیطخلا  یمزراوخلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  دومحم  نب  دّمحم  دّیؤملا 
نیّدلا و 
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مث اهل  راتتلا  ذخا  دعب  اهتباطخ  مزراوخ و  ءاضق  یلو  قشمدب و  ثدح  اهب و  عمس  دادغب و  مدق  مزراوخب و  عمـس  یـصفحلا  دّمحم  نب  رهاط 
ۀنـس تام  نا  یلا  اهب  سّرد  دادـغب و  یلا  داع  مث  قشمد  مدـق  رـصم و  راید  قیرط  یلع  عجر  رواج و  ّجـح و  مث  اّجاح  دادـغب  مدـق  اهکرت و 

یمزراوخلا دـّیؤملا  وبا  مامالا  نسح  نب  دومحم  نب  دّـمحم  هتفگ  هّیـضم  رهاوج  رد  دّـمحم  نب  رداقلا  دـبع  ۀئامّتـس و  نیـسمخ و  سمخ و 
اهب و عمـس  دادغب و  مدق  مزراوخب و  عمـس  یـصفحلا  دّمحم  نب  رهاط  مامالا  یلع  هّقفت  ۀئامـسمخ  نیعـست و  ثالث و  ۀنـس  هدـلوم  بیطخلا 

راید قیرط  یلع  عجر  رواج و  ّجح و  مث  اّجاح  دادغب  مدق  اهکرت و  مث  اهل  راتاّتلا  ذخا  دعب  اهتباطخ  مزراوخ و  ءاضق  یلو  قشمدـب و  ثّدـح 
هَّللا دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  ۀئامّتـس و  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  اـهب  تاـم  اـهب و  سّرد  دادـغب و  یلا  داـع  مث  قشمد  مدـق  رـصم و 
نب نسح  هاور  ۀئام  نیسمخ و  ۀنس  یفوتملا  یفوکلا  تباث  نب  نامعن  ۀفینح  یبأ  مظعالا  مامالا  دنـسم  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا 

نیدّلجم و یف  یلامالا  هیلع  هل  هقفلا و  باوبا  یلع  یثراحلا  ۀیاورب  یفنحلا  اغبولطق  نب  مساق  خیّشلا  روکذملا  دنـسملا  ّبتر  يؤلؤللا و  دایز 
هحرش و مث  ۀئامعبس  نیعبـس و  ۀنس 770  یفوتملا  یقشمّدلا  يونوقلا  دمحا  نب  دومحم  نیّدلا  لامجل  دمتعملاب  یمـسملا  دنـسملا  رـصتخم 

اناقس يّذلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  ۀئامّتس  نیّتس و  سمخ و  ۀنـس  یفوتملا  یمزراوخلا  دومحم  نب  دمحم  دّیوملا  وبا  هدئاوز  عمج  دنتـسملا و  هاّمس 
ار یمزراوخ  دیناسم  عماج  یناغوا  یـسیع  نب  لیعامـسا  راصتخا  رکذ  دـعب  نونظلا  فشک  رد  زین  خـلا و  عئارـشلا  عئارـش  یفـصا  نم  هلوطب 

خلا نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  هلوا  ۀنس  یّفوتملا  یکملا  يودعلا  یشرقلا  دّمحم  ءایضلا  یبأ  نب  دمحا  ءاقبلا  وبا  مامالا  اضیا  هرصتخا  هتفگ و 
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دنتـسملا هتیّمـس  هنع و  ارّرکم  ناک  ام  هنم و  دیناسالا  تفذح  یمزراوخلا  دّیؤملا  وبا  مامالا  هعمج  يّذلا  مظعالا  مامالا  دنـسم  رـصتخم  اذهف 

یفوکلا تباث  نب  نامعن  ۀفینح  یبأ  مظعالا  مامالل  دیناسملا  عمج  باتک  هتفگ  عّلطتملا  ۀـیافک  رد  ناّهد  نیّدـلا  جات  دنـسملا و  رـصتخم  یف 
هیوری یلاعت  هَّللا  همحر  یمزراوخلا  دّمحم  نب  دومحم  نب  دّمحم  دّیؤملا  یبأ  ةاضقلا  یـضاق  بیطخلا  ۀمالعلا  فیلات  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر 

ۀیفنحلا تاقبط  یف  هّیـضم  رهاوج  باتک  رد  سیار  مزراوخ  بطخا  یفنح  دمحم  نب  رداقلا  دبع  يانث  حدم و  اما  خلا  نییفنحلا  ءاهقفلا  نع 
ۀنس 775 یفوتملا  یشرقلا  دّمحم  نب  رداقلا  دبع  خیشلا  هیف  فّنص  نم  لّوا  ۀیفنحلا  تاقبط  هدومن  جهن  نیاب  نونظلا  فشک  رد  نآ  رکذ  هک 

مه انباحـصا و  تاقبط  عمج  ادحا  را  مل  هتبطخ و  یف  لاق  امک  ۀـیفنحلا  تاقبط  یف  ۀئیـضملا  رهاوجلا  بحاص  ۀئامعبـس  نیعبـس و  سمخ و 
یلع نسحلا  یبأ  یکبّـسلا و  نسحلا  یبأ  يراخبلا و  ءالعلا  یبأ  یبلحلا و  میرکلا  دبع  نیّدلا  بطق  خیـشلا  دادـماب  اهعمجف  نوصحی  مما ال 

رـصان ذاتـسا  مزراوخ  بیطخ  یکملا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  قفوملا  دیامرفیم  ۀّیهقفلا  دـئاوفلا  مجارتلا و  نم  اریثک  ائیـش  راصف  ینیدراملا 
هل لضاف  بیدا  ةاحنلا  رابخا  یف  یطفقلا  هرکذ  ۀئامعبرا  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  دودـح  یف  هدـلوم  دـّیؤملا  وبا  برغملا  بحاص  هَّللا  دـبع  نب 

نامث و ۀنـس  یلاعت  هَّللا  همحر  تام  یفـسنلا و  دمحا  نب  دمحم  نب  رمع  نع  نسحلا  نب  دّمحم  تافنـصم  يور  بدالا و  هقفلا و  یف  ۀفرعم 
یلاعم يواح  رثآم و  لئالج  زئاح  رهام و  لبن  رهاز و  لضف  بحاص  رداقلا  دـبع  يرـشخمّزلا و  نع  ۀـّیبرعلا  ملع  ذـخا  ۀئامـسمخ و  نیتس و 

رداقلا دبع  لماکلا  ریرحنلا  لضافلا و  یلوملا  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک  نامیلس  نب  دومحم  تسرخافم 
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تارـضاحم و خـیراوت و  فیناصت و  تاعومجم و  هل  مولعلل  اعماج  الـضاف  املاع  ناک  یـشرقلا  افولا  یبأ  ملاس  نب  هَّللا  رـصن  نب  دّـمحم  نب 
سمـش ةاضقلا  یـضاق  هدلاو  ینامکرتلا و  نیّدلا  ءالع  مهنم  ةریثک  ۀعامج  نع  مولعلا  ذخا  ۀئامعبـس و  نیعبـس و  تس و  ۀنـس  دـلو  فیلاوت 

یتفا و ثدح و  عمـس و  کلذ و  ریغ  ینامکرتلا و  هَّللا  ۀبه  ینامکرتلا و  نیّدلا  ءالع  دلاو  ینامکرتلا  ینیدراملا  نامثع  نیّدلا  رخف  نیّدلا و 
عومجملا اضیا  هیّمسی  لئالدلا و  ۀصالخ  ثیداحا  جیرخت  یف  لئاسولا  قرطلا و  ۀیادهلا و  ثیداحا  ریرحت  یف  ۀیانعلا  باتک  فّنص  سرد و 

ءامسالا بیذهت  بیترت  باتک  ۀفینح و  یبأ  مامالا  نع  ۀبیش  یبأ  نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀفینملا  سردلا  باتک  يواحطلل و  راثآلا  یناعم  حرـش  و 
عومجم لئاسم  ثیدحلا و  مولع  یف  رصتخم  ۀیفنحلا و  تاقبط  یف  ۀّیضملا  رهاوجلا  باتک  نامعنلا و  لئاضف  یف  ناتـسبلا  باتک  تاغللا و  و 

بحاص اغبولطق  نب  مساق  لضافلا  یلوملا  ذخا  هنم و  عمـس  دئاوف و  تایآ و  ریـسفت  نیدـّلجم و  یف  ۀـصالخلا  حرـش  نم  ۀـعطق  هقفلا و  یف 
یف ةرـضاحملا  نسح  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀئامعبـس  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  تام  مجارتلا  صیخلت 

سرد و یشرقلا  افولا  یبأ  نب  دمحم  وبا  نیّدلا  ییحم  مالـس  نب  هَّللا  رـصن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  رداقلا  دبع  هتفگ  هرهاقلا  رـصم و  رابخا 
نیعبـس و تس و  ۀنـس  دلو  کلذ  ریغ  ۀیادهلا و  ثیداحا  جیرخت  ۀصالخلا و  حرـش  ۀـیفنحلا و  تاقبط  راثالا و  یناعم  حرـش  فنـص  یتفا و 

نب رداقلا  دبع  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ۀئامعبس و  نیعبس و  سمخ و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  یف  تام  ۀئامّتس و 
تفگ سرد  یشرقلا  افولا  یبأ  نب  دمحم  وبا  نیّدلا  ییحم  مالس  نب  هَّللا  رصن  نب  دمحم  نب  دمحم 
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زا کلذ  ریغ  ۀـیادهلا و  ثیداحا  جـیرخت  ۀـّیفنحلا و  تاـقبط  تشون  هصـالخ  حرـش  راـثآلا و  یناـعم  حرـش  درک و  فینـصت  داد و  يوتف  و 

رکذ ةاحنلا  رابخا  رد  ار  بطخا  وا  هک  هدرک  هدافا  رداقلا  دبع  هک  یطفق  هماّلع  ۀئامعبس و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  یف  تام  تسوا  فیلاوت 
یطفقلا هتفگ  هرـضاحملا  نسح  رد  یطویـس  تسلبنلا  ریثک  لضاف  لـضفلا و  مج  ملاـع  رخفلا و  لـیلج  ذـبهج  ردـقلا و  میظع  ریرحن  هدومن 

هیوب ینب  خیرات  رصم و  خیرات  نمیلا و  خیرات  ةاحنلا و  خیرات  بحاص  بلح  ریزو  ینابیشلا  میهاربا  نب  فسوی  نب  یلع  نیّدلا  لامج  ریزولا 
ةاعولا ۀیغب  رد  یطویس  زین  ۀئامتس و  نیعبرا و  تس و  ۀنـس  بلحب  تام  ۀئامـسمخ و  نیتس و  نامث و  ۀنـس  طفقب  دلو  قوجلـس  ینب  خیرات  و 

نـسحلا وبا  ثراحلا  نب  ۀعیبر  نب  دّمحم  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  یـسوم  نب  دحاولا  دـبع  نب  میهاربا  نب  فسوی  نب  ّیلع  هتفگ 
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لـضفلا مج  ناک  طفقب و  ۀئامـسمخ  نیتس و  نامث و  ۀنـس  عیبر  یف  دلو  توقای  لاق  ةاحنلا  خیرات  بحاص  مرکالا  یـضاقلاب  فرعی  یطفقلا 
موجنلا ۀیـضایّرلا و  قطنملا و  لوصالا و  ثیدحلا و  هقفلا و  ةءارقلا و  ۀغللا و  وحنلاک و  نونفلا  نم  نف  یف  ملکت  اذإ  ردقلا  میظع  لبنلا  ریثک 

حاحـصلا یف  عقاولا  للخلل  حالـصالا  فّنـص  هجولا  قلط  ّفکلا  حمـس  ناک  مایق  نسحا  هب  ماـق  لیدـعتلا  حرجلا و  خـیراتلا و  ۀـسدنهلا و  و 
نب دمحم  ّبیّطلا  وبا  نیّدلا  یقت  ظفاح  يانث  حدم و  اما  اّلک  هوجو  باعیتسا  یف  یّلحملا  رصم  خیرات  ةاحنلا  خیرات  ءاظلا  داضلا و  يرهوجلل 
وبا یّکملا  دـمحم  نب  دـمحا  نب  قفوملا  هتفگ  نیمـالا  هَّللا  دـلب  خـیرات  یف  نیمثلا  دـقعلا  باـتک  رد  سپ  ار  مزراوخ  بطخا  ساـفلا  دـمحا 

ارهد مزراوخب  بطخ  اهوفم  احیصف  ابیدا  ناک  مزراوخ  بیطخ  ۀماّلعلا  دّیوملا 
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خیرات یف  یبهذلا  اذکه  هرکذ  ۀئامـسمخ  نیّتس و  نامث و  ۀنـس  رفـص  یف  مزراوخب  یفوت  ۀعامج و  هب  جّرخت  ساّنلا و  أرقا  بطخلا و  أشنا  و 
ۀفرعم هل  لضاف  بیدا  ةاحنلا  رابخا  یف  یطفقلا  هرکذ  لاق  ۀّیفنحلا و  تاقبط  یف  یفنحلا  رداقلا  دـبع  نیّدـلا  ییحم  خیـشلا  هرکذ  مالـسالا و 

یلا تعقو  برعلا  طخب  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  یفـسّنلا  نع  دمحا  نب  دّمحم  نب  رمع  نسحلا  نب  دّـمحم  تافّنـصم  يور  بدالا و  هقفلاب و 
تعارب و ناقتا و  رحبت و  تلابن و  قذح و  تلالج و  لضف و  دیدّشلا و  بلطلا  دیدملا و  صحفلا  دـعب  دـیجملا  ّبّرلا  فطلب  دـیمعلا  دـبعلا 
رد یعفاش  يواخس و  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیّدلا  سمش  دشاب  عانق  فشکب  جاتحم  هک  تسنا  زا  رتالاب  یـساف  هماّلع  تراهم  ناش و  ولع 
نب یلع  نب  دمحا  نب  دّـمحم  هتفگ  تسرـضاح  راسکاخ  نیا  دزن  فّنـصم  طخب  تسنّیزم  هک  نآ  هخـسن  هک  عساتلا  نرقلا  لهال  عمال  ءوض 
هَّللا دبع  وبا  ّیقتلا  کلملا  دبع  نب  دیعـس  نب  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ 

فرعی هوبا و  یضاملا  مرحلا و  خیش  یکلاملا  ّیّکملا  یسافلا  ینـسحلا  نسحلا  یبأ  نب  ساّبعلا  یبأ  باهـشلا  نبا  رهتـشا  اهب  ّبیطلا و  وبا  و 
نینامث ثالث و  ۀنس  یف  هّمأ  عم  اهیلإ  هلوحتل  ۀنیدملاب  اهب و  أشن  ۀکمب و  ۀئامعبس  نیعبس و  سمخ و  ۀنس  لوالا  عیبر  یف  دلو  یسافلا  یقّتلاب 

نیمرحلاب و ثدح  یتفا و  سرد و  هنع و  اوذـخا  هب و  سانلا  عفتنا  دافا و  ریثکلا و  بتک  ۀـیانع و  ّمتا  ثیدـحلا  ملعب  ینع  لاق و  نا  یلا  اتقو 
یف انخیـش  لاق  هنع  ذـخا  نّمم  ۀـعامج  ۀّـکمب  ءایحالا  یف  ۀّـمئألا و  هنم  عمـس  هتافّؤم  هتاّیورم و  نم  ۀـلمجب  نمیلا  دـالب  قشمد و  ةرهاـقلا و 

ثیداحاب هظفل  نم  ینثدح  همجعم 
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ۀعامجلا رئاس  یلع  همّدقت  انخیشل و  ذّملتلاب  فرتعی  وه  ناک  فنصت و  ام  ریغ  انخیش  هل  ضرق  هلثم و  زاجحلاب  فلخی  مل  يدالوال و  زاجا  و 
ثیدحلا یف  یلوط  دی  اذ  ناک  هلامکا و  لبق  تام  امجعم  یسوم  نب  لامجلا  هل  جّرخ  رهاوجلا و  یف  کلذ  تبث  امک  یقارعلا  امهخیش  یتح 

اخیرات اهب  بتکف  اهنایعا  مجرت  اهرثآم و  دّدـج  اهلهاجم و  حـضوا  اهملاعم و  ییحاف  هدـلب  رابخاب  ینتعا  ظفحلا و  عساو  ریّـسلا  خـیراتلا و  و 
هرـصتخا هلبق و  ام  لب و  هدـعب  دّدـجت  ام  هیلع  داز  یقرزالا و  هرکذ  ام  هیف  عمج  نیدـّلجم  یف  مارحلا  دـلبلا  رابخاب  مارغلا  ءافـش  هاّمـس  الفاح 

اهئابطخ و اهتاضق و  اهتالو و  ۀـکم و  ماّکح  نم  ۀـعامج  هیف  مجرت  تادـلجم  عبرا  یف  نیمالا  دـلبلا  خـیرات  یف  نیمثلا  دـقعلا  لـمع  ارارم و 
هل فیـضا  ام  یف  وا  اهیف  رثآم  مهل  ۀعامج  اهب و  تام  وا  نینـس  اهنکـس  نم  اذک  اهلها و  نم  ةاوّرلا  ءاملعلا و  نم  ۀـعامج  اهینذوم و  اهتّمئا و 

راکذالا و یف  هبلاغ و  دّوس  تایرخآلا  یف  اباتک  ۀـطقن و  نبال  دـییقتلا  یلع  ءالبنلا و  ریـس  یلع  لـّیذ  اذـک  هرـصتخا و  مث  مجعملا  یلع  هبتر 
تـسرهفلا تانیابتملا و  نیعبرـالا  جّرخ  يریمدـلل و  ناویحلا  ةاـیح  رـصتخا  کـلام و  یعفاـشلا و  بهذـم  یلع  کـسانملا  یف  تاوعدـلا و 

یساقلا هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  خلا و  هخویـش  نم  ۀعامجل  جرخ  اذک  هسفنل و  امهالک 
هل زاجا  ۀئامعبس و  نیعبـس و  سمخ و  ۀنـس  دلو  ّبیطلا  وبا  یّکملا  فیرـشلا  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  ّیقت  ظفاحلا 

یتفا و سرد و  ثیدحلا و  ءارقاب  یقارعلا  نیّدلا  نیز  خیشلا  هل  نذا  جّرخ و  عرب و  لحر و  راّلسلا و  نب  میهاربا  بحملا و  دمحا  نب  رکب  وبا 
اهنم ابتک  فّنص 
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خیـش هلثم و  زاجحلا  یف  فلخی  مل  رجح و  نبا  لاق  ۀئامنامث  نیثالث و  نیتنثا و  ۀنـس  لاوش  یف  تام  اهب  ۀیکلاملا  ءاضق  یلو  ۀـکم و  خـیرات 
مالعاب مالعالا  باتک  رد  تسرهاظ  ییحم  رثالا  ۀـصالخ  یجافخ و  ءابلالا  ۀـناحیر  زا  وا  هرهاز  لئاضف  بقاـنم و  هک  یناورهن  نیدـلا  بطق 

هتفگ تسرضاح  لاحلا  مه  ریقف  شیپ  نآ  هخسن  کی  مدید و  افیرـشت  هَّللا  اهداز  هکم  مرح  هنازخ  رد  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  مارحلا  هَّللا  تیب 
نا دب  لقنلا و ال  کلذ  یلع  دامتعا  الف  هنع  لقنی  نم  يواّرلا و  لقانلا  نیب  دنس  كانه  نکی  مل  ام  هلئاق و  یلا  هتبسن  ملعلا  ۀکرب  نم  نا  ملعا 
مث یقرزالا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  دـیلولا  وبا  مامالا  وه  ۀـکم  یخّروم  مدـقا  ۀـیاورلا و  کلتل  رابتعا  الف  ّالا  مهب و  اقوثوم  دنّـسلا  لاجر  نوکی 

ینـسحلا یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  یقت  دّیـسلا  ةاضقلا  یـضاق  مث  یکملا  یهکافلا  ساّبعلا  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  مامالا 
نب رمع  نب  زیزعلا  دبع  نیّدلا  ّزع  خیشلا  هدلو  مث  یکملا  يولعلا  یعفاشلا  دهف  نب  دّمحم  نب  رمع  نیّدلا  مجن  ظفاحلا  مث  یکملا  مث  یسافلا 

انیورف یقرزالا  دیلولا  وبا  اّماف  مهنع  انلقن  یلع  دمتعیل  مهیلإ  اندنـس  رکذـنف  نولّوالا  اّما  ۀـیاور و  هنع  انل  هانکردا و  نّمم  ریخالا  اذـه  دـهف و 
نب نیدلا  ءاهب  نب  یـضاق  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نیّدـلا  ءالع  انالوم  موحرملا  يدـلاو  مهنم  رابک  ءاملع  رایخا و  ءالجا  ۀـعامج  نع  هتافلؤم 
نم روهـشملا  يواتفلا  بحاص  اذـه  ناخ  یـضاق  انّدـج  سیل  یلاعت و  هَّللا  همحر  یکملا  مث  یناورهنلا  یناـقرخلا  يرداـقلا  یفنحلا  بوقعی 
رمع نیّدلا  مجن  ظفاحلا  هدلاو  نع  دهف  نب  زیزعلا  دبع  زعلا  اهب  ینربخا  لاق  هَّللا  مهمحر  ۀناورهن  ءاملع  نم  کلذ  ریغ  اذه  لب  انبهذم  ءاملع 

رد یفنح  یکم  ناهد  نیّدلا  جات  خلا و  خّروملا  یسافلا  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  یقت  دیّسلا  ةاضقلا  یضاق  هخیش  نع  دهف  نب 
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یکلاملا یکملا  یسافلا  ینیسحلا  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیّدلا  یقت  ظفاحلا  ةاضقلا  یضاقل  ۀفرـشملا  ۀکم  خیراوت  هتفگ  علطتملا  ۀیافک 
نع اهب  ربخا  اهریغ  ۀثلثلا و  رـصتخم  نیمالا و  دـلبلا  خـیرات  یف  نیمثلا  دـقعلا  ۀعبـسلا و  هتارـصتخم  مارحلا و  دـلبلا  رابخاب  مارغلا  ءافـش  اهنم 

لئالدلا حیـضوت  باتک  رد  سپ  ار  مزراوخ  بطخا  دمحا  نیدلا  باهـش  دّیـس  يارطا  فصو و  انث و  حدم و  اما  خلا  یلجعلا  دـمحا  خیـشلا 
ناقیالا ّقحلا و  بابرا  راصعالا و  نورقلا و  یف  هتالاوم  ّلظ  نع  نوحربی  نافرعلا ال  ملعلا و  باحـصا  لزی  مل  هتفگ و  لئاضفلا  حیجرت  یلع 

حئادملا و نم  هلام  یلا  نوریـشی  امظن و  ارثن و  بقانملا  حئادملاب و  هصیـصختب  نورهجی  راصمالا و  نادـلبلا و  یف  هتافاصم  لضفب  نوحوبی 
نیدـلا ءایـض  بیجنلا  دـقانلا  بیطخلا و  ظفاحلا  ّیکزلا  لضافلا  ربحلا  ماقمقلا و  ملاعلا  مامهلا و  مامالاک  امـضه  فانالل و  اماغرا  بتارملا 

نم رردلا  رثن  هیف و  لاق  ثیح  همزع  ماصعب  هیحـصان  کلف  یف  جمدنا  همظن و  ماظنب  هیحدام  کلـس  یف  جردنا  ّهناف  یکملا  دـمحا  نب  قفوم 
باکستلا یف  ّحلی  ةامکلا  مدب  هفیس  ءامسلا و  نم  ءادنلا  ءاج  بانلا  هلایص و  موی  رفظلاک  هتانق  هفیس و  هلالا و  دسا  هیف 

ّیلع ّالا  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالا  فیس  ال 
بانج صیصخت  راهظا  هک  تسناقیا  قح و  بابرا  نافرع و  ملع و  باحصا  زا  مزراوخ  بطخا  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  بازحالا  مزاه 
مضه ماصخ و  فانآ  ماغرا  ترضح  نآ  بتارم  حئادم و  يوس  هراشاب  دننکیم و  امظن  وا  رثن  بقانم  حئادمب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

تسبیجن دقان  بیطخ و  ظفاح  یکز و  لضاف  ربح  ماقمق و  ملاع  مامه و  ماما  بطخا  دنیامنیم و  مائل  تعامج  نیا 
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هدیدرگ و جمدنم  ترضح  نآ  نیحـصان  کلف  رد  دوخ  مزع  ماصعب  هدش و  جردنم  نینمؤملا  ریما  بانج  نیحدام  کلـس  رد  دوخ  ماظنب  و 
حیجرت یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  زین  هدومرف و  دوخ  ناهد  زا  ررد  رثن  ترضح  نآ  حدم  رد  راعش  تغالب  راعش  نتفگب 

هتفگ لئاضفلا 
هدـعب نم  یقلی  ام  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یلعل  مّلـس  كراب و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  رکذ  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دیعـس  یبأ  نع 

نا ینلأست  یلع  ای  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ینضبقی  نا  یلاعت  هَّللا  توعد  الا  یتبحـص  یتبارق و  قحب  کلأسا  لاق  یکبف و 
نیّدلا یف  ثادحالا  یلع  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  موقلا  لتاقا  ام  یلع  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  لّجؤم  لجال  هَّللا  وعدا 

نا مّلـس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّیلا  دهع  لاق  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  نع  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  دیعـس  یبأ  نع  و 
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نوطساقلا لمجلا و  لها  نوثکانلا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  لاق  نوثکانلا  نم  نینمؤملا  ریما  ای  هل  لیقف  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکاّنلا و  لتاقا 
یناحلاصلا امهاور  جراوخلا  نوقراملا  ماشلا و  لها 

روثاـمب ملعلا  لاـمج  هَّللا  مادا  دـّیؤملا  وـبا  قـفوملا  مزراوـخ  بیطخ  هیودرم و  نـب  رکب  وـبا  ۀـیارد  ۀـیاور و  قـلطملا  ماـمالا  اـمهاور  لاـق  و 
تیاور و يور  زا  تسقلطم  ماـما  هیودرم  نبا  ظـفاح  لـثم  مزراوخ  بطخا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  امهدـیناسم  دوهـشم  امهدـیناسا و 

لالجلا وذ  ّبر  زا  لاـمج  نیا  تمادا  نیّدـلا  باهـش  تسلـصاح و  وا  دـیناسم  روهـشم  دـیناسا و  روثاـمب  ملع  لاـمج  هک  دـشابیم  تیارد 
ةاعولا ۀیغب  رد  سپ  ار  مزراوخ  بطخا  یطویس  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیّدلا  لالج  يانث  حدم و  اما  تسبولطم 
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ناک يدفـصلا  لاق  مزراوخ  بطخاـب  فورعملا  دـّیؤملا  وبا  قاحـسا  دیعـس  یبأ  نب  دـمحا  نب  قفوملا  هتفگ  ةاـحنلا  نییوغللا و  تاـقبط  یف 
دلو يزرطملا  رصان  هیلع  أرق  یطفقلا و  لاق  رعش  بطخ و  هل  يرشخمزلا و  یلع  أرق  ارعاش  ابیدا  الـضاف  اهیقف  ملعلا  ریزغ  ۀیبرعلا  یف  انکمتم 

دماحم هرهاز و  یلاعم  هخذاب  بقانم  هخماش و  لئاضف  ۀئامـسمخ و  نیتس و  نامث و  ۀنـس  تام  ۀـئامعبرا و  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  دودـح  یف 
ثیدح دلجم  رد  نا  زا  يذـبن  درکناوت و  نآ  يافیتسا  هک  تسنا  زا  رتالاب  تسهعـسات  ۀـئام  رد  هینـس  نید  ددـجم  هک  یطویـس  هماّلع  هرخاف 
بهذم ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  سپ  ار  مزراوخ  بطخا  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  يانث  حدم و  اما  يدینـش  هَّللا  دمحب  تیالو 

ّلک یف  ثدحی  نا  هتقیلخ  یلع  ۀیراجلا  ۀفیطللا  هتمعن  هتّیرب و  یف  ۀیراجلا  هلیلجلا  هَّللا  ۀنس  ناف  دعب  هتفگ و  نآ  لّوا  رد  هک  راتخملا  نامعنلا 
داسآ لواصت  نولواصتی  راظنلا و  رامـضم  یف  دارّطلا  ناسرف  لواجت  نولواجتی  راصمالا  نئادملا و  یف  ءاملعلا  نم  ۀفئاط  راصعالا  نم  رـصع 

لک یف  عمجی  ثیحب  مهقیرط  ملعلا  سابتقا  یلا  لّهـس  مهقیفر و  هقیفوت  لعجف  مهّرف  مهّرک و  لاز  مهّرد ال  هّلل  راظنتلا  كرتعم  یف  دـالجلا 
ذإ یبقعلا  ایندلا و  ۀمعن  مهیلع  ضافی  يوتفلا و  ءاضقلا و  ۀـمدخ  مهیلإ  ضّوفیف  لصالا  مهفلا و  ةوالح  مهیف  دـهاشی  لمعلا و  ملعلا و  مهنم 

قباّسلا و هئاضق  یف  یلاعت  هّلل  ّناف  ۀـّماعلا  ۀّـصاخلا و  ۀحلـصم  مهملق  مهیارب و  مظتنی  ۀـمالا و  ماـهم  نیّدـلا و  مکح  مهملع  مهمکحب و  متی 
هتبرغ ایاضق  اهتاقوا و  یف  درت  ۀبیجع  عئاقو  قحاللا  هردق 
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لحب مزتلی  نم  عئاـقولا و  هذـه  عاـنق  فشکب  موقی  نم  ۀـّیلجلا  لـئاضفلاب  ۀـیلحتملا  ۀـّیلعلا  ۀـفئاّطلا  کـلت  دوجو  ـالول  اـهتایاغ و  یلا  يرجت 
هئالآ ةرفاوتملا و  هئامعن  نم  غبـسا  ام  یلع  هّلل  دمحلا  مث  اذهل  اناده  يذلا  هّلل  دمحلا  یلاعت و  هَّللا  نم  ۀیاده  اذه  عئادبلا و  هذـه  تالکـشم 

يوفکلاب ریهشلا  نامیلس  نب  دومحم  يوفطصملا  عرـشلا  ناوید  مداخ  ریدقلا  لیلجلا  هَّللا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  لیلذلا  دبعلا  اذه  یلع  ةرثاکتملا 
نم هّرـسی  اـهنقتا و  اـهّقحا و  دـئاقعلا  یف  هقّفو  ثیح  هسمأ  نم  اریخ  هموـی  لـعج  هسفن و  رخآ  ریخلاـب  هـل  مـتخ  هـسفن و  بوـیعب  هَّللا  هرـصب 

ءالآلا کیتاه  لئالج  ۀـلیلجلا و  معنلا  کلت  فئاطل  نم  اهفطلا و  نونفلا  نم  هالوا  اهفرـشا و  مولعلا  نم  هاطعا  اهنزوا و  اهبوصا و  بهاذـملا 
انخیاشم یلا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  انّیبن  ندـل  نم  راصمالا  ةاضق  ایتفلا و  يوذ  نم  راصعالا  ءاهقف  رابخا  عمج  یلا  هقاس  ام  ۀـلیزجلا 

فـشک رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  خـلا و  نامزلا  راودا  نم  رود  یف  اودافتـسا  اودافا و  اوتفا و  اوضق و  ام  بسح  ناوالا  کلت  یف 
ۀنس یفوتملا  يوفکلا  نامیلس  نب  دومحم  یلوملل  راتخملا  نامعنلا  بهذم  ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا  بئاتک  هدومن  جهن  نیاب  نا  رکذ  نونظلا 

برغملا بحاص  دّیسلا  دبع  نب  رصان  مامالا  ذاتسا  مزراوخ  بیطخ  یکملا  دّمحم  نب  دمحا  نب  قفوملا  دیامرفیم  ۀئامعـست  نیعـست و   990
رمع نیّدلا  مجن  نع  ذـخا  بدالا  هقفلاب و  ۀـّمات  ۀـفرعم  هل  الـضاف  ابیدا  ناک  ۀـئامعبرا  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  دودـح  یف  هدـلوم  دـّیؤملا  وبا 

یناودنهلا رفعج  یبأ  نع  يدقونلا  مکاحلا  نع  يراّیسلا  فسوی  نع  يودزبلا  رسیلا  یبأ  مالسالا  ردص  نع  یفسنلا 
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يرشخمزلا نع  ۀیبرعل  ملع  ذخا  ۀفینح و  یبأ  نع  دّمحم  نع  یناجزوجلا  نامیلـس  یبأ  نع  فاکـسالا  رکب  یبأ  نع  شمعالا  رکب  یبأ  نع 
نب دومحم  هک  دنامن  بجتحم  ۀئامـسمخ و  نیعـست و  نامث و  ۀنـس  تام  برغملا  بحاص  دیّـسلا  دبع  نب  رـصان  ۀیبرعلا  هقفلا و  هنع  ذـخا  و 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 141 

http://www.ghadirestan.com


رد یسیع  يدهم  وبا  دنیامنیم  نا  زا  لقن  دوخ  بتک  رد  اجباج  هینس  هّمئا  تسبتک و  ریهاشم  زا  وا  باتک  تس و  نأشلا  لیلج  ملاع  نامیلس 
دحاو لک  درفنا  سؤر  نماثلا  نرقلا  سار  یلع  عمتجا  هبئاتک  یف  يوفکلا  لاق  هتفگ و  یقارع  نیّدـلا  نیز  همجرتب  دـیناسالا  دـیلاقم  باـتک 

نب دّـمحم  سمـشلا  ثیدـحلا و  مولعب  یقارعلا  نیزلا  ۀـغللاب و  يوغللا  دـجملا  فیناصتلا و  ةرثکب  نقلملا  نباف  هنارقا  هیف  قاـف  لـضفب  مهنم 
وبا زین  يرانفلا و  مهمظعا  لاق و  مولعلا  رئاس  ۀـیکلاملا و  هقف  یف  ۀـفرع  نب  هَّللا  دـبع  خیـشلا  ۀـیلقعلا و  مولعلا  یلع  عالطالاب  يراـنفلا  ةزمح 
راثآ هلف  کلذ  عم  ۀـیعفاشلا و  ءاملع  رابک  نم  ناک  هبئاـتک  یف  يوفکلا  لاـق  هتفگ و  ینازاـتفت  همجرتب  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یـسیع  يدـهم 

سخرس یلا  لقن  ۀئامعبس و  نیعست و  نیتنثا و  ۀنس  مرحم  نم  نیرـشعلا  یناثلا و  نینثالا  موی  دنقرمـس  رهاظب  یفوت  ۀّیفنحلا  لوصا  یف  ۀلیلج 
زین قّقحملا و  مامالا  ربحلا  ۀـضور  یلع  اومّلـس  اوروز و  راّوزلا  اهّیا  الا  هربق  قودنـص  یلع  بتک  ۀنّـسلا و  نم  یلوالا  يدامج  یف  اهب  نفد  و 
یلع دـیزی  نآرقلا  ماکحا  باتک  ۀـّیفنحلا  تاقبط  یف  يوفکلا  لاق  هتفگ و  يواحط  همجرتب  دـیناسالا  دـیلاقم  باـتک  رد  یـسیع  يدـهم  وبا 

طسوالا ریغصلا و  طورشلا  ریبکلا و  طورشلا  باتک  ریغصلا و  عماجلا  حرش  ریبکلا و  عماجلا  حرش  راثآلا و  لکشم  باتک  هل  ءزج و  نیرـشع 
ضئارفلا ایاصولا و  تاّلجسلا و  و 
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یلع تایاورلا  فالتخا  باتک  تایاکحلا و  رداونلا و  هل  ۀـیهقفلا و  رداونلا  یلاـعت و  هَّللا  همحر  ۀـفینح  یبأ  بقاـنم  باـتک  ریبک و  خـیرات  و 

بئاتکب یمـسملا  هباتک  یف  يوفکلاب  ریهـشلا  نامیلـس  نب  دومحم  انالوم  لاق  هتفگ  ناجرملا  ۀحبـس  رد  دازآ  یلع  مالغ  نییفوکلا و  بهذم 
نب دّمحم  نب  نسحلا  یناعملا  ماکحالاب و  فراعلا  ینّابرلا و  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  نا  يور  راتخملا  نامعنلا  بهذم  ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا 

هتفگ و هَّللا  ءایلوا  لسالس  یف  هابتنا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  خلا و  هنع  هَّللا  یضر  باّطخلا  نب  رمع  لسن  نم  ناک  یناعنّصلا  ردیح  نب  نسح 
تـسا هتفگ  هیفنح  تاقبط  رد  يوفک  روهـشملا و  وه  اذه  اراخب  عباوت  زا  تسیعـضوم  مان  میج  نوکـس  هروسکم و  همجعم  نیغب  ناودـجغ 

نیثدحملا ناتـسب  باتک  رد  بطاخم  اراخب و  نم  خسارف  ۀتـس  یلع  ةریبک  ۀیرق  ۀلمهملا  لادلا  مض  میجلا و  نوکـس  ۀمجعملا و  نیغلا  ّمضب 
رب هدایز  نآرقلا  ماکحا  باتک  هک  تسا  هتـشون  هیفنحلا  تاقبط  رد  يوفک  هتفگ و  يواحطلا  ۀمالـس  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  همجرتب 

يوفک نامیلـس  نب  دومحم  هلمجنآ  زا  هتفگ  دنادیزی  نعال  هک  هّینـس  ياملع  رکذ  رد  نیغلا  ۀلازا  رد  یلع  ردـیح  يولوم  تسوزج و  تسیب 
راهتـشا یلع  ءانب  دـیزی  نعل  نا  ّقحلا  دـیامرفیم و  راربا  نیا  راکذـت  دـعب  راتخملا  نامعنلا  بهذـم  ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا  بئاـتک  رد  هک 
بلاّطلا ۀـیافک  باتک  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  یجنک  فسوی  دـمحم  لقن  اّما  خـلا  هلیـصافت  فرع  ام  یلع  هرـس  رهاـظ  هرتاوت و  هرفک و 

هتفگ
ینادمهلا نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  یبأ  ظفاحلا  نع  لصوملا  ۀـنیدمب  هدجـسم  یف  یبتکلا  ۀـکرب  نب  قاحـسا  وبا  يرقملا  انربخا 

ظفاحلا انربخا  ناهبصاب  هراد  یف  يرفعجلا  رهاط  نب  دّمحم  نب  لّضفملا  بلاط  یبأ  فیرشلا  نع  سودبع  حتفلا  یبأ  نع 
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نب نیـسحلا  یمع  ینثّدح  یبأ  ینثدح  رذنملا  انثّدح  يرّـسلا  نب  دمحم  نب  دمحا  انربخا  كروف  نب  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وبا 
اّیلع تعمـس  لاق  یلع ع  بتاک  يراصنالا  لیحارـش  نب  دـیزی  ینثّدـح  رجاهم  نب  میهاربا  نع  زاّزبلا  داـیز  نب  لیعامـسا  نع  هیبا  نع  دـیعس 

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هَّللا  لوق  عمست  ملا  ّیلع  يأ  لاقف  يردص  یلا  هدنسم  انا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینثّدح  لوقی 
ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا 

نیلّجحم اّرغ  نوعدت  باسحلل  ممالا  تءاج  اذإ  ضوحلا  مکدعوم  يدعوم و  کتعیش و  تنا و 
ار بطخا  یجنک  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  ّیلع  بقانم  یف  یمزراوخلا  یکملا  نب  دمحا  نب  قفوم  دّیؤملا  وبا  ظفاحلا  هرکذ  اذکه  تلق 

فسوی نب  دمحم  زین  قبس و  امک  تسین  یفخم  لاجر  تیارد و  نف  نیسرامم  رب  ظفاح  ناش  تمظع  تلالج و  دیاتـسیم و  ظفاح  فصوب 
دانسالا اذهب  هتفگ و  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنکلا  دمحم  نب 
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نب رفعج  نع  ایرکز  نب  دّمحم  نع  قاحـسا  نب  نیـسحلا  نع  هباتک  نم  يدّلخملا  دمحا  نب  نسحلا  دّـمحم  وبا  ینثّدـح  لاق  ناذاش  نبا  نع 
یخال لعج  یلاعت  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  دّمحم 

مل هلئاضف  نم  ۀلیضف  بتک  نم  رخات و  ام  هبنذ و  نم  مّدقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  اهب  اّرقم  هلئاضف  نم  ۀلیضف  رکذ  نمف  ةرثک  یصحت  لئاضف ال  ّیلع 
رظن نم  عامتسالاب و  اهبستکا  یتلا  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  ۀلیضف  عمتسا  نم  مسر و  ۀباتکلا  کلتل  یقب  ام  هل  رفغتـست  ۀکئالملا  لزت 

رظنلا لاق  مث  رظنلاب  اهبستکا  یتلا  بونّذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  ۀلیضف  یلا 
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هئادعا نم  ةءاربلا  هتیالوب و  ّالا  دبع  نامیا  هَّللا  لبقی  ةدابع و ال  هرکذ  ةدابع و  یلع  هجو  یلا 
مزراوخ بطخا  زا  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  لقن  اما  یمزراوخلا  هعبات  ینادـمهلا و  ظفاحلا  هاور  ناذاش  نبا  ثیدـح  نم  الا  هانبتک  ام  تلق 

هتانق هفیس و  هلالا و  دسا  هر  یکملا  دمحا  نب  قفوملا  مزراوخ  بطخا  نیّدلا  ءایض  بیطخلا  دشنا  هتفگ  نیطمّـسلا  ررد  مظن  باتک  رد  سپ 
باکستلا یف  ّحلی  ةامکلا  مدب  هفیس  ءامّسلا و  نم  ءادّنلا  ءاج  باّتلا  هلایص و  موی  رفظلاک 

ّیلع ّالا  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالا  فیس  ال 
یف مسابلا  ضورلاب  یمـسم  دوخ  باتک  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  یناعنـصلا  ینامیلا  یلع  نب  میهاربا  نب  دـمحم  لقن  اّما  بازحالا  مزاـه 

نیسحلا سار  يأ  سارلا  لمح  ّیلوت  هتفگ و  مدرک  دیرخ  هدیدح  رد  ّجح  زا  عوجر  تقو  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  مساقلا  یبأ  ۀنـس  نع  ّبذلا 
ابا و اّما و  ساّنلا  ریخ  تلتق  ابّجحملا  کلملا  تلتق  انا  ابهذ  ۀّضف  یباکر  ألما  لوقی  وه  دایز و  نبا  یلع  هب  لخد  يدنکلا و  کلام  نب  رشب  ع 

سار روف  نم  دایز  نب  هَّللا  دیبع  رما  حـیبقلا و  هلعفب  هَّللا  یقل  حـیبذلا و  دّیّـسلا  اذـه  ظیرقت  ثیدـحلا و  یف  قسافلا  لئاقلا  اذـه  قدـص  دـقل 
یف مهعمج  ساّنلا و  یف  يدان  هلعف و  کـلذ و  یلا  هباـجاف  كراـبملا  نب  قراـط  ماـقف  ساـنلا  هاـماحتف  حـمّرلا  یف  بصنی  یتح  نیـسحلا ع 

نیسحلا و سار  هیلإ  مّلسف  یفعجلا  سیق  نب  ریرج  دایز  نب  هَّللا  دیبع  اعد  مث  اهرکذ  ّلحی  ۀبطخ ال  بطخ  ربنملا و  دعص  عماجلا و  دجـسملا 
مّلکتف دیزی  يدی  نیب  هعـضوم  سارلا  رـضحا  مث  روز  بذک و  اهیف  ۀبطخ  ریرج  بطخ  قشمد و  اومدـق  یتح  اهلمحف  هباحـصا  هلها و  سور 

خایشا نم  دحاو  ریغ  یقهیبلا و  مکاحلا و  هرکذ  دق  حیبق  مالکب 
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یف هفیلات  یف  یمزراوخلا  دمحا  نب  نیّدلا  قفوم  دّیؤملا  وبا  نیّدلا  ءایـض  ءابطخلا  بطخا  هرکذ  دـق  حیحـص و  فیعـض و  قیرطب  لقنلا  لها 
دمحم رابتعا  قوثو و  تیاهن  راهتشا و  دامتعا و  تیاغ  راخف و  ومس  رادقم و  ولع  ناش و  تلالج  نیدلجم و  یف  يدنع  وه  نیسحلا و  لتقم 

یلع نب  میهاربا  نب  دـمحم  هتفگ  عمال  ءوض  رد  يواخـس  تسین و  یفخم  ریراـحن  هّمئأ  بتک  نیعبتتم  رب  ریزولا  نباـب  فورعملا  میهاربا  نب 
دبع وبا  ّزعلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نب  میهاربا  نب  مساقلا  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  نب  يداهلا  نب  یـضترملا 
یلع ّدّرلا  یف  فّنص  هیف و  عربف  مظنلا  یناعت  ۀئامعبس و  نیتس و  سمخ و  ۀنس  ابیرقت  دلو  یتالا  يداهلا  وخا  یناعنّصلا  ینامیلا  ینـسحلا  هَّللا 

نب یقتلا  هرکذ  هریغ و  مساقلا و  یبأ  ۀّنـس  نع  مسابلا  ضوّرلا  یف  هرـصتخا  مساقلا و  یبأ  ۀّنـس  نع  ّبذلا  یف  مصاوقلا  مصاوعلا و  ۀـّیدیزلا 
رد سپ  مزراوخ  بطخا  زا  غاّبّـصلا  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  لقن  اما  خلا  همجعم  یف  یمـشاهلا  دهف 

هیولاخ و نبال  لآلا  باتک  نع  هتفگ  ۀّمئألا  ۀفرعمب  ۀمهم  لوصف  باتک 
اکحاض امّسبتم  موی  تاذ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیلع  علط  لاق  ۀمامح  نب  لالب  نع  بقانملا  باتک  یف  یمزراوخلا  رکب  وبا  هاور 

نبا یخا و  یف  ّیبر  نم  ینتتا  ةراشب  لاق  رونلا  اذـه  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هیلإ  ماـقف  رمقلا  ةرئادـک  قرـشم  ههجو  و 
لها یبحم  ددـعب  اکاکـص  ینعی  اقاقر  تلمحف  یبوط  ةرجـش  ّزهف  نانجلا  نزاخ  ناوضر  رما  ۀـمطاف و  نم  اـّیلع  ّجوز  هَّللا  ناـف  یتنبا  یمع و 
ّبحم یقبی  الف  قئالخلا  یف  ۀـکئالملا  تدان  اهلهاب  ۀـمایقلا  توتـسا  اذاف  اّکـص  کلم  لک  یلا  عفد  رون و  نم  ۀـکئالم  اهتحت  أـشنا  تیبلا و 

هیف اّکص  هیلإ  تعفد  ّالا  تیبلا  لهال 
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ءاسن لاجر و  باقر  كاکف  یتنبا  یمع و  نبا  یخا و  بح  راصف  رانلا  نم  هکاکف 

هتفگ همهم  لوصف  رد  زین  و 
راصنالا نیرجاهملا و  نم  هباحصا  نیب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یخآ  امل  لاق  ساّبع  نبا  نع  یمزراوخلا  نیّدلا  ءایـض  بقانم  نع 

نیب یخآ  فوـع و  نب  نمحرلا  دـبع  ناـمثع و  نیب  یخآ  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  رمع  رکب و  یبأ  نیب  یخآ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  وـه  و 
مهنم دـحا  نیب  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع  نیب  خاوی  مل  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  ناوـضر  دادـقملا  يراـفغلا و  رذ  یبأ  نیب  یخآ  ریبزلا و  ۀـحلط و 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هبلطف  بارتلا  هیلع  حـیرلا  یفـست  هیف  ماـن  هعارذ و  دـسوت  ضرـالا و  نم  الودـج  یتا  یتح  ابـضغم  ّیلع  جرخ 

راصنالا و نیرجاهملا و  نیب  تیخآ  نیح  تبـضغا  بارت  ابا  الا  نوکت  نا  تحلـص  امف  مق  هل  لاق  هلجرب و  ةرک  ۀفّـصلا و  کلت  یلع  هدجوف 
نمالاب و ّفح  دقف  کّبحا  نم  الا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  مهنم  دحا  نیب  کنیب و  خاوأ  مل 

ۀّیلهاج ۀتیم  هَّللا  هتاما  کضغبا  نم  نامیالا و 
دّیؤملا یبال  بقانملا  باتک  نم  هتفگ و  نا  رد  زین  و 

هَّللا لاسی  یتح  ۀمیقلا  موی  لوزت  هدیب ال  یـسفن  يذـّلا  موی و  تاذ  سولج  نحن  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةزرب  یبأ  نع 
لاقف تیبلا  لها  انّبح  نع  هقفنا و  امیف  بسک و  امم  هلام  نع  هالبا و  امیف  هدسج  نع  هانفا و  امیف  هرمع  نع  عبرا  نع  لجرلا  یلاعت  كرابت و 

يدعب نم  اذه  ّبح  یّبح  ۀیآ  لاق  هبناج و  یلا  سلاج  وه  ّیلع و  سار  یلع  هدی  عضوف  مکبح  ۀیآ  ام  رمع  هل 
دعب وا  هک  هدرک  لقن  يدنرز  زا  الوا  نیدقعلا  رهاوج  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  ینسحلا  يدوهمـسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  لقن  اما 

رکذ
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 

هتفگ
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ۀمیقلا و موی  اهنع  لوئسم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  اهتبثا  يذلا  ۀیالولا  هذه  يدحاولا  مامالا  لاق 
َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  یلاعت  هلوق  یف  يور 

تیبلا لها  یلع و  ۀیالو  نع  يأ 
نولأسی مهنا  ینعملا  یبرقلا و  یف  ةّدوملا  ّالا  رجا  ۀـلاسّرلا  غیلبت  نع  مهلأسی  ّهنا ال  قلخلا  فرعی  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبن  رما  هَّللا  ّنـأل 

دوخ ۀـعبتلا و  ۀـبلاطملا و  مهیلع  نوکیف  اـهولمها  اـهوعاضا و  مأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  مهاـصوا  اـمک  ةـالاوملا  ّقح  مهوـلا  لـه و 
امیف بقانملا  باتک  یف  دّیؤملا  وبا  هجرخا  ام  کلذل  دهشی  هتفگ و  نآب  الصّتم  ترابع  نیا  لقن  دعب  يدوهمس 

مّلـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةزرب  یبأ  نع  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  یکملا  مث  یـسقافسلا  یلع  نسحلا  وبا  هلقن 
هانفا و امیف  هرمع  نع  عبرا  نع  لجّرلا  یلاعت  هَّللا  لأسی  یتح  ۀمیقلا  موی  مدق  نع  مدق  لوزت  هدـیب ال  یـسفن  يذـّلا  موی و  تاذ  سولج  نحن 

عضوف مکّبح  ۀیآ  ام  هَّللا  ّیبن  ای  هنع  هَّللا  یضر  رمع  هل  لاقف  تیبلا  لها  انّبح  نع  هقفنا و  امیف  هبستکا و  امم  هلام  نع  هالبا و  امیف  هدسج  نع 
خلا يدعب  نم  اذه  ّبح  یّبح  ۀیآ  لاق  هبناج و  یلا  سلاج  وه  ّیلع و  سار  یلع  هدی 

هیولاخ و نبال  لآلا  باتک  یف  هتفگ  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 
موی تاذ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیلع  علط  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ۀمامح  نب  لالب  نع  بقانملا  باتک  یف  یمزراوخلا  رکب  وبا  هاور 

ام مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هنع  هَّللا  یضر  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هیلإ  ماقف  رمقلا  ةرئادک  قرـشم  ههجو  اکحاض و  امّـسبتم 
ّجوز یلاعت  هَّللا  ّناب  یتنبا  یمع و  نبا  یخا و  یف  یبر  نم  ینتتا  ةراشب  لاق  رّونلا  اذه 
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نم ۀکئالم  اهتحت  أشنا  تیبلا و  لها  یبحم  ددعب  اکاکص  ینعی  اقاقر  تلمحف  یبوط  ةرجـش  ّزهف  نانجلا  نزاخ  ناوضر  رما  ۀمطاف و  نم  اّیلع 
هیف اکص  هیلإ  تعفد  ّالا  تیبلا  لهال  ّبحم  یقبی  الف  قئالخلا  یف  ۀکئالملا  تدان  اهلهاب  ۀمایقلا  توتسا  اذاف  اّکص  کلم  لک  یلا  عفد  رون و 

رانلا نم  یتّما  نم  ءاسن  لاجر و  باقر  كاکف  یتنبا  یّمع و  نبا  یخا و  راصف  رانلا  نم  هکاکف 
هتفگ هقرحم  قعاوص  باتک  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  یکملا  یمتیهلا  رجح  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  لقن  اما 

ةراشب لاقف  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هلأسف  رمقلا  ةرئادک  قرـشم  ههجو  مهیلع و  جرخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  یمزراوخلا  رکب  وبا  جرخا 
ینعی اقاقر  تلمحف  یبوط  ةرجـش  ّزهف  نانجلا  نزاخ  ناوضر  رما  ۀمطاف و  نم  اّیلع  جوز  هَّللا  ّناب  یتنبا  یمع و  نبا  یخا و  یف  ّیبر  نم  ینتتا 

یف ۀـکئالملا  تدان  اهلهأب  ۀـمایقلا  توتـسا  اذاف  اّکـص  کلم  لک  یلا  عفد  رون  نم  ۀـکئالم  اهتحت  أشنا  تیبلا و  لـها  یبحم  ددـعب  اـکاکص 
ءاسن لاجر و  باقر  كاکف  یتنبا  یمع و  نبا  یخا و  راصف  رانلا  نم  هکاکف  هیف  اّکـص  هیلإ  تعفد  ّالا  تیبلا  لهال  ّبحم  یقبی  الف  قئـالخلا 

رانلا نم  یتما  نم 
رکب وـبا  هتفگ  هقرحم  قـعاوص  همجرت  هعطاـق  نیهارب  باـتک  رد  سپ  مزراوـخ  بطخا  زا  یمرهج  نیّدـلا  رخف  نـب  نیّدـلا  لاـمک  لـقن  اـما 
رمق هرئاد  لثم  دوب  ینارون  ترـضح  نآ  كرابم  يور  دـمآ و  نوریب  يزور  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  یمزراوخ 

دومرف ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دیسرپ  نیا  ببـس  زا  هنع  هَّللا  یـضر  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هاگنا  دوب  لاحشوخ  رـشبتسم و  ینعی 
دومن جیوزت  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  نم  رتخد  باب  رد  نم و  مع  نبا  ردارب و  باب  رد  نم  راگدرورپ  بناج  زا  تسا  هدیـسر  نمب  یتراشب  هک 

همطافب ار  یلع 
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ناتـسود ددـعب  دروآ  راب  دـنچ  هتـشون  تخرد  نآ  هاگنا  دـینابنج  ار  یبوط  تخرد  ات  دومرف  رما  ار  نانج  نزاخ  ناوضر  اهنع و  هَّللا  یـضر 
رد اهتشرف  نآ  دوش  مئاق  تمایق  نوچ  سپ  داد  اههتشون  نا  زا  یکی  هتـشرف  ره  تسدب  دیرفآ و  رون  زا  اهتـشرف  تخرد  نا  ریز  رد  تیبلها و 

سپ دـنهد  يو  تسدـب  خزود  شتآ  زا  يادا و  زا  همان  نآ  هکنآ  رگم  دـنامن  تیب  لها  ناتـسود  زا  سکچیه  دـننک و  يدانم  قئالخ  ناـیم 
نب لضفلا  نب  دمحا  لقن  اما  خزود  شتآ  زا  دوب  دنهاوخ  نم  تّما  نانز  نامدرم و  زا  يرایسب  یـصالخ  ثعاب  نم  رتخد  مع و  نبا  ردارب و 

هتفگ لآملا  ۀلیسو  باتک  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  ریثکاب  دّمحم 
لیلخلا میهاربا  ماـقم  لوح  نیعمتجم  ساـّنلا  تیأرف  مارحلا  دجـسملاب  تنک  لاـق  ّهنا  دـمحم  نب  مساـقلا  یبأ  نع  یمزراوخلا  رکب  وبا  يور 

هیلع تفرشاف  بیجع  ثیدحب  ثدحی  وه  ۀّکم و  یلا  ءاج  ملسا و  دق  بهار  اولاقف  اذه  ام  تلقف  مالّسلا  ةولّصلا و  لضفا  هیلع  انّیبن و  یلع 
انا امنیب  لاق  هیلإ  نوعمتـسی  مه  ساّنلا و  ثدحی  ماقملا  دنع  دعاق  وه  ۀـّثجلا و  میظع  فوص  ةوسنلق  فوص و  ۀـّبج  هیلع  ریبک  خیـش  وه  اذاف 

یمرف ایاقتف  رحبلا  یطاش  یلع  ةرخص  یلع  طقـس  دق  ریبکلا  رـسّنلاک  رئاطب  اذاف  هفارـشا  اهنم  تفرـش  اذإ  مایالا  ضعب  یف  یتعموص  یف  دعاق 
لماک و ناسنا  اهنم  ماقف  تماتلاف  ضعب  نم  اهضعب  ءازجالا  تندف  راط  مث  رخآ  اعبر  ایاقتف  داع  مث  اریـسی  باغ  راط و  مث  ناسنا  عبرب  هیف  نم 

هعیمج هفطتخا  نا  یلا  لعفی  اذـکه  رخآ و  اعبر  فطتخاف  داع  مث  راط  مث  هعبر  فطتخاف  هیلع  ّضقنا  دـق  رئاّطلاب  اذاف  تیأر  امم  بّجعتا  انا 
لبقا دق  رئاطلاب  انا  اذاف  یناثلا  مویلا  ناک  اّملف  هتّصق  نع  هل  یلاؤس  مدع  نم  رّسحتا  رّکفتا و  تیقبف 

306 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تکـسف اذـه  ای  تنا  نم  هّللاب  هتلأس  هیلإ و  اردابم  یتعموص  نم  تلزن  الماک  اصخـش  تراص  ءازجالا و  تمأتلا  اّملف  سمـالاب  هلعفک  لـعف  و 

لّکوف بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تلتق  ّینا  لاق  رئاّطلا  اذه  عم  کتّصق  امف  تلق  مجلم  نبا  انا  لاقف  تنا  نم  ینتربخا  ام  ّالا  کقلخ  نم  قحب  تلقف 
لوسر ّمع  نبا  ّهنا  یل  لیقف  وه  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  تلأس  یتعموص و  نم  تجرخف  موی  ّلک  يرت  ام  یب  لـعفی  رئاـطلا  اذـه  یب  هَّللا 

رد زین  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ةرایز  ّجحلل و  ادـصاق  مارحلا  هَّللا  تیب  یلا  اذـه  ياتام  تیتا  تملـساف و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
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ةزرب یبأ  نع  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  یّکملا  مث  یـسقافسلا  یلع  نسحلا  وبا  هلقن  امیف  بقانملا  باتک  یف  دّیؤملا  وبا  جرخا  هتفگ  لآملا  ۀلیـسو 
ۀمیقلا موی  مدق  نع  مدق  لوزت  هدیب ال  یـسفن  يذـّلا  موی و  تاذ  سولج  نحن  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر 

لاقف تیبلا  لها  ّبح  نع  هقفنا و  امیف  هبستکا و  اّمم  هلام  نع  هالبا و  امیف  هدسج  نع  هانفا و  امیف  هرمع  نع  عبرا  نع  لجّرلا  هَّللا  لأسی  یتح 
هَّللا دبع  لقن  اما  يدعب  نم  اذه  ّبح  یّبح  ۀیآ  لاق  هبناج و  یلا  سلاج  وه  ّیلع و  سأر  یلع  هدی  عضوف  مکّبح  ۀیآ  ام  هنع  هَّللا  یضر  رمع 

عبارلا و ثیدـحلا  هتفگ  ةرهاـطلا  هترتـع  یبـنلا و  تیب  لآ  لـضف  یف  هرهاز  ضاـیر  باـتک  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  يریطملا  دـمحم  نب 
هیولاخ نبال  لآلا  باتک  نم  نوتّسلا 

موی تاذ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیلع  علط  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ۀمامح  نب  لالب  نع  بقانملا  باتک  یف  یمزراوخلا  رکب  وبا  هاورو 
فوع نب  نمحرلا  دبع  هیلإ  ماقف  رمقلا  ةرئادک  قرشم  ههجو  اکحاض و  امّسبتم 

307 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رما اهنع و  هَّللا  یـضر  ۀمطاف  نم  اّیلع  ّجوز  هَّللا  ّناف  یتنبا  یّمع و  نبا  یخا و  یف  یبر  نم  ینتتا  ةراشب  لاق  رّونلا  اذـه  ام  هَّللا  لوسر  ای  لاقف 
لک یلا  عفد  رون و  نم  ۀکئالم  اهتحت  أشنا  تیبلا و  لها  یبحم  ددـعب  اکاکـص  ینعی  اقاقر  تلمحف  یبوط  ةرجـش  ّزهف  نانجلا  نزاخ  ناوضر 

رانلا نم  هکاکف  هیف  اّکـص  هیلإ  تعفد  الا  تیبلا  لهال  ّبحم  یقبی  الف  قئالخلا  یف  ۀـکئالملا  تدان  اهلهاب  ۀـمیقلا  توتـسا  اذاف  اّکـص  کلم 
رانلا نم  یتّما  نم  ءاسن  لاجر و  باقر  كاکف  یتنبا  یّمع و  نبا  یخا و  راصف 

هتفگ نینمؤملا  ةآرم  باتک  رد  سپ  مزراوخ  بطخا  زا  يونهکللا  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  لقن  اما 
ةراشب لاقف  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هلاسف  رمقلا  ةرئادک  قرـشم  ههجو  مهیلع و  جرخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  یمزراوخلا  رکب  وبا  جرخا 

ینعی اقاقر  تلمحف  یبوط  ةرجـش  ّزهف  نانجلا  نزاخ  ناوضر  رما  ۀمطاف و  نم  اّیلع  ّجوز  هَّللا  ّناب  یتنبا  یمع و  نبا  یخا و  یف  ّیبر  نم  ینتتا 
یمع و نبا  یخا و  راصف  رانلا  نم  هکاکف  هیف  اّکـص  کلم  لک  یلا  عفد  رون و  نم  ۀـکئالم  اهتحت  أشنا  تیبلا و  لـها  یبحم  ددـعب  اـکاکص 

قفانم ّالا  انـضغبی  ّیقت و ال  نمؤم  الا  تیبلا  لها  انبحی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  رانلا  نم  ءاسن  لاجر و  باقر  كاـکف  یتنبا 
یقش

نأشلا ۀـلیلج  لئاضف  تایاور  لوبق  زا  فاکنتـسا  ابا و  ناودـع و  تفزاجم و  همه  نیا  اب  ناشیلاع  بطاخم  دوخ  هک  تسنآ  همه  زا  رتـالاب  و 
زا نآ  تئارب  مانـصا و  رـسک  باب  رد  هینـس  نیطاسا  رگید  تیاور  لثم  وا  تیاور  تیامح  هدرک و  تباث  مزراوخ  بطخا  زا  تنـس  لها  لقن 

دش دناوت  وا  معزب  لاطبا  در و  ببس  هک  هرقف 
308 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ره دندرک  تیاور  هک  یعونب  بانج  نآ  هناش  رب  نینمؤملا  ریما  ندمآرب  هّصق  دیوگیم و  مراهچ  داتـشه و  دـیک  رد  هچنانچ  هتخاس  حـضاو 
زا ار  هّصق  نیا  تنس  لها  دنیامرفیم و  هیـشاح  رد  یهتنا و  دوشیم  هن  هتفای  ّتنـس  لها  حیحـص  ثیداحا  رد  نکیل  تسماوع  دز  نابز  دنچ 

نکیل دـننکیم  تیاور  یناجرج  ینبلعث و  هیودرم و  نبا  هدـنم و  نبا  يزاریـش و  باقلالا و  باتک  رد  ینارفعز  یمزراوخ و  بطخا  باـتک 
مهدزای باب  هیـشاح  رد  بحاص  هاش  زین  لاحلا و  ۀـقیقحب  ملعا  هَّللا  تشادرب و  یناوتن  ارم  راـب  وت  هک  تسین  عقاو  ظـفل  نیا  تاـیاور  نا  رد 

هدرک فینصت  ریرج  نبا  هک  هدروآ  میقتـسملا  طارـص  رد  تسا  هعیـش  نیدهتجم  هدمع  زا  هک  سنوی  نبا  دناهدومرف  يدینـش  اقباس  هچنانچ 
باتک یناهفصا  میعن  وبا  ار و  ترضح  نآ  لئاضف  رابخا و  باتک  هبیـش  یبأ  نبا  بقانملا و  باتک  نیهاش  نبا  ار و  ریدغلا  موی  باتک  تسا 
باتک یکم  قفوم  ار و  تایرفعج  باتک  یعفاش  ینایور  نساحملا  وبا  نینمؤملا و  ریما  لـضف  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ار و  نیرهطملا  ۀـبقنم 
دمحا ماما  نینمؤملا و  ریما  ناش  یف  نآرقلا  لوزن  يزاریـش  ّیلع و  یف  سمـشلا  در  باتک  هیودرم  نبا  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبرالا 
یعفاش یلزاغملا  نبا  ار و  هیولع  صئاصخ  باتک  يزنطن  ار و  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک  یئاسن  ار و  تیبلا  لها  بقاـنم  باـتک  لـبنح  نب 

دّیـس ار و  قئادـح  باتک  بیطخ  ار و  نینمؤملا  ریما  تاجرد  باتک  يرـصب  اضیا و  بتارملا  باتک  یمـسی  نینمؤملا و  ریما  بقاـنم  باـتک 
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راوناب یمـسملا  ۀـمجرت  نع  القن  یهتنا  وزج  رازه  یلع  لئاضف  زا  ماهدرک  عمج  تفگیم  هک  مدینـش  نیهاش  نب  رمع  زا  هک  هتفگ  یـضترم 
ریما لئاضف  نمـضتم  هک  تسین  ملاع  رد  فیناصت  نیا  فینـصت  هعیـش  زا  هک  داد  دـیاب  فاصنا  سپ  يرـشع  انثالا  ینیوزقلا  نیعملل  نافرعلا 

دنادیم نیقیب  دیامن  هعیش  بتک  عبتت  ره  هک  هکلب  دنشاب  تیب  لها  نینمؤملا و 
309 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا اج  ره  رد  دناتنـس  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  نینـسح ع  ءارهز و  نینمؤملا و  ریما  بقانم  لئاضف و  لـقن  رد  هعیـش  ياـملع  ماـمت  هک 
لوصفلا ۀّمغلا و  فشک  باتک  کلذ  یلع  لدی  تسلمتحم  دنـشاب  هتـشاد  يزیچ  رگا  دـعب  ام  هّمئا  لاح  رد  يرا  دـنرآیم  لقن  بتک  نیمه 

رب تسلمتـشم  هک  نافرعلا  راونا  ترابع  رکذ  دـعب  بحاص  هاش  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  نفلا  اذـه  بتک  نم  اـمهریغ  ۀـمهملا و 
رگید فیناصت  رکذ  رب  نآ  لامتشا  لثم  نینمؤملا  ریما  لئاضف  یف  نیعبرالا  باتک  تسمزراوخ  بطخا  نیمه  هک  یکم  قفوم  فینصت  رکذ 
نینسح ءارهز و  ترضح  نینمؤملا و  ریما  بقانم  لئاضف و  لقن  رد  هعیش  ياملع  مامت  هک  دنیامرفیم  هدافا  هینس  مالعا  هّمئا  ماخف و  نیطاسا 

هک دش  مولعم  سپ  دنرآیم  لقن  بتک  نیمه  زا  اج  ره  رد  دناتنـس و  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  مالـسلا  ۀیحتلا و  لضفا  مهعیمج  یلع 
زا و و لقن  ببـسب  هعیـش  ياملع  هک  تستنـس  لها  زا  نیروکذـم  نیطاـسا  هّمئا و  رگید  لـثم  مزراوخ  بطخا  بحاـصهاش  فارتعا  بسح 
سوسدم و ضیرعت  سوکنم و  عینـشت  سوکعم و  نعط  دروم  دـندیدرگ و  تنـس  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  بحاصهاش  معزب  وا  لاثما 

هدافا عامـس  دعب  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  دنچ  ره  دندش و  رظنلا  قیقد  بطاخم  ترـضح  شودـخم  زمل  شوشغم و  زمغ  سوحنم و  بیع 
نکیل دیسر  یلاع  سب  ماقمب  تیکبت  عیرقت و  تاکسا و  ماحفا و  دنامن و  یقاب  ندز  مد  ياج  نیلداجم  نیککـشم و  زا  اریدحا  بحاصهاش 

نیبصعتملا و ةدـمع  مالک  زا  مزراوخ  بطخا  دامتعا  راـبتعا و  تمظع و  تلـالج و  حدـم و  هَّللا  دـمحب  هک  تسنآ  رتزغن  نخـس  همه  نیزا 
رد ضوخ  فارطا و  بناوج و  هطاحا  دـیقنت و  قیقحت و  رد  ار  وا  هبترم  هک  رـصاعم  یلع  ردـیح  يولوم  نیتنعتملا  رخف  نیلداجملا و  سیئر 

هکنآ ببسب  دنهنیم  بحاصهاش  هبترم  زا  رتالاب  قئاقح  زیمت  قئاقد و 
310 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنم ردـص  نم  رهظی  امک  دـشکیم  رد  رود و  هصیقن  نیزا  ار  دوخ  روکذـم  رـصاعم  دـناراتفرگ و  لاحتنا  قارتسا و  راع  رد  بحاـصهاش 
ۀفینح یبأ  بقانم  یف  نامجلا  دوقع  باتک  زا  هک  فیکف  هتفگ  نیغلا  ۀلازا  رد  روکذم  رـصاعم  هک  تسناد  دیاب  سپ  میامنیم  تباث  مالکلا 
دابعلا ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  ینعی  میخـض  باتک  فنـصم  یعفاشلا  یحلاّصلا  یقـشمدلا  فسوی  نب  دمحم  هماّلع  هک  نامعنلا 

زین نوـنف  رگید  هیبرع و  موـلع  رد  هفینح  وـبا  رحبت  مه  هلاـمعا  نسحاـب  یلاـعت  هَّللا  هازج  دـننکیم  تبث  زین  هیقوـقرب  لـیزن  وا  همجرت  رد  هک 
نم ضعب  لاق  دوش  ظوحلم  اهنیعب  شترابع  هچنانچ  ددـنویپیم  حوضوب  زین  بّویا  نب  یـسیع  لداع  کلم  باتک  لاح  دـماجنایم و  روهظب 

عباصالاب و هیلإ  راشی  اغلبم  هیف  غلب  ّهنا  مّدقت  دقف  مالکلا  ملع  اما  بیـصن  رفواب  مولعلا  نم  ذخا  هَّللا  همحر  ۀفینح  وبا  ناک  بقانملا  یف  فّنص 
هیف غلبف  وحنلا  بدالا و  ملع  اّما  يأّرلا و  لـها  ماـما  ۀـفینح  وبا  هیف  اولاـق  یتح  يارلا  ۀـباصا  ساـیقلا و  رظنلا و  ملع  هیلإ  مّلـس  هنا  هب  کـیهان 
وبا ینب  یتلا  ۀـّیهقفلا  لئاسملا  نم  هیلع  ّدرلا  یف  بّویا  نب  یـسیع  مظعملا  کلملا  رکذ  دـقف  هئادـعا  ضعب  هلاق  ام  یلا  تافتلا  تاـیاغلا و ال 

اوردقف رعشلا  اما  هطابنتسا و  نسح  ملعلا و  اذه  یف  هنکمت  نم  باجعلا  بجعلا  تیأرل  هیلع  تفقو  ول  ام  ۀیبرعلا  مولع  یلع  اهیف  هلاوقا  ۀفینح 
دیناسالاب هنع  اهوور  اهب و  درفنا  تأرق  فیلاتب  اوّرقا  دقف  ةءارقلا  اما  همکح و  باب  یف  اهنم  ۀلمج  یتایس  تلق و  ۀمیظع  ءایـشا  همظن  نم  هنع 

مساقلا وبا  اهدرفا  نّمم  اهریغ و  ریسافتلا و  بتک  یف  ةروهشم  ةروکذم  یه  و 
311 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهـش یف  متخی  ناک  ّهنا  هنع  ّحـص  دـق  نآرقلا و  ظفحی  ناک ال  ّهنا  معز  نم  یلع  انتف  هباب  یف  کلذ  یلع  یتایـس  تلق و  هریغ  يرـشخمزلا و 
ۀفینح یبال  راعـشا  هر  دمحا  نب  قفوملا  دّیؤملا  یبال  هباب و  یف  یتایـس  امک  ةدحاو  ۀـعکر  یف  هّلک  نآرقلا  أرق  تلق و  ۀـمتخ  نیتس  ناضمر 

ءارقلا و هل  تعضخ  ّهنا  ۀفینح  یبأ  ّرد  هّلل  ءارقلا  اهنسح  نم  تبجعتف  همایا  یف  ءارقلا  یلع  تضرع  ءاّرغ  ۀلوحسم  ةروهـشم  ةءارق  راخفلا  يذ 
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ناک ءادـصا و  هل  اوتفا  اذإ  مه  اهئاهقف و  نم  ضرـالا  یف  نم  ناطلـس  ءاـفلخلا  ۀـلالجل  تلاـضتف  مهملع  یف  مهّلک  ۀباحـصلا  فلخ  ءاـهقفلا 
ناک هنال  ذـخا  هنع  اشن و  هنم  لصالا  نا  یلا  ةراشا  اهریغ  لابجلا و  یف  کـتوص  لـثمب  کـبیجی  يذـّلا  وه  رـصقلاب و  يدـص  عمج  ءادـصا 

مامالا بتک  یف  رظنلا  میدی  ناک  ینزملا  هلاخ  نا  يواحطلا  یکح  حر و  یعفاشلا  مامالا  هیلع  صن  امک  هلایع  مهنال  مهیبرم  ءاهقفلا و  لفاک 
یف یلیلخلا  یلعی  وبا  کلذ  يور  امک  ۀفینح  یبأ  بهذم  یلا  یعفاشلا  مامالا  بهذـم  نع  يواحطلا  لاقتنا  ببـس  کلذ  ناک  ۀـفینح و  یبأ 
نم قئالخ  يأر  هنا  تملع  دـق  ۀـفینح و  یبأ  نم  ثیدـحلا  سفنب  ملعا  ادـحا  تیأر  ام  حـیر  فسوی  وبا  لاق  دـقف  ثیدـحلا  اّما  داـشرالا و 
امک ثیدـحلا  فرعی  سیل  ّهنا  لاق  نم  یلع  كراـبملا  نبا  رکنا  یّنم و  حیحـصلا  ثیدـحلاب  رهما  ۀـفینح  وبا  ناـک  اـضیا  لاـق  نیثّدـحملا و 

يذمرتلا یـسیع  وبا  يور  کلذ و  یف  لوقلا  لوبقم  حیرجتلا  لیدـعتلاب و  ثیداحالا و  للعب  اریـصب  حر  ناک  هّلحم و  یف  کلذ  نایب  یتأیس 
للعلا باتک  یف 

312 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یقهیبلا يور  حابر و  یبأ  نب  اطع  نم  لضفا  یفعجلا و ال  رباج  نم  بذـکا  تیأر  ام  لوقی  ۀـفینح  ابا  تعمـس  لاق  ینامحلا  نع  هعماج  نم 

هنع بتکا  لاق  يروثلا  نع  ذخالا  یف  لوقت  ام  ۀفینح  ابا  مامالا  تلأس  لوقی  یناعنّـصلا  دیعـس  ابا  تعمـس  لاق  دیمحلا  دبع  نع  لخدملا  یف 
یندـعقا نم  لّوا  لاق  ۀـنییع  نب  نیفـس  نع  بیطخلا  يور  یفعجلا و  رباـج  ثیداـحا  رباـج و  نع  قاحـسا  یبأ  ثیداـحا  ـالخ  اـم  ۀـقث  ّهناـف 

يروثلا و ثیدـحلا  یف  رماتـسی  نمب  کیهانف  مهتثدـحف  یلع  اوعمتجا  رانید و  نب  رمع  ثیدـحب  ساـّنلا  ملعا  اذـه  نا  ۀـفینح  وبا  ثیدـحلل 
مث داوطالا  يرذ  اهنم  الع  اهرـساب  مولعلا  رـشن  دق  نامعن  یلاعت  هَّللا  همحر  دّیؤملا  وبا  دـشنا  نایب و  دـیزم  اذـهل  یتایـس  ۀـنییع و  نبا  سلجی 

ههقف یف  یقترا  دقل  داّسحلا  سطاس  مغرب  اّقح  يرولا  یتفی  هدـعب  نم  یهتنا  مث  داجنالا  راوغالا و  یف  حار  دـق  يذـّلا  هقفلا  یلا  اهنم  یهتنا 
ياهقف زا  هک  هعطاق  صوصن  نیزا  دعب  داه  موق  لکل  مهادـهف و  مهّیطم  هیلإ  اودـح  لالّـضلا  قوف  داّسحلا  يوق  اهدـعاصم  بهذـم  ۀـّلق  یف 

زج ار  نیحداق  هک  دنام  یبیر  ار  سکچیه  هداتفا  لوقنم  هینید  مولعب  وا  فاصتا  دیزم  هفینح و  وبا  تیملعا  هرابرد  نیثدحم  هّمئأ  نیرحبتم و 
تیبرع مولع  رد  هفینح  وبا  رحبت  تابثا  يارب  رـصاعم  لضاف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دشاب  هدش  ثعاب  رگید  يزیچ  دسح  لهج و 

زا اج  ود  نا  رد  هک  هدرک  لقن  یترابع  نیفنـصم  ضعب  زا  وا  هک  هدرک  لقن  یحلاصلا  یقـشمدلا  فسوی  نب  دّـمحم  هماـّلع  زا  نونف  رگید  و 
قوثو تیاهن  رابتعا و  دامتعا و  لامک  سپ  تسروکذم  هفینح  یبأ  حدم  رد  هدیدع  راعـشا  تسمزراوخ  بطخا  نیمه  هک  قفوم  دّیؤملا  وبا 

لحمب وا  ندوب  مزراوخ و  بطخا  راهتشا  و 
313 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کّـسمت دانتـسا و  یماش  فسوی  نب  دّـمحم  هماّلع  لثم  هک  دـیدرگ  رهاب  رهاظ و  داقتعا  تمالـس  تینـسب و  وا  فاصتا  داـمتعا و  دانتـسا و 
تسریظنلا مودعم  ققحم  هک  ریرحن  رصاعم  لضاف  دنکیم و  دراو  هفینح  یبأ  حدم  تابثا  يارب  راخفلا  یلاع  بطخا  راعـش  تغالب  راعـشاب 

ياهقف زا  هک  صوصن  نیزا  دعب  دوخ  لوقب  دنکیم و  رکذ  ار  نآ  راختفا  طاسبنا و  رورس و  تیاهن  راشبتـسا و  طاشن و  جاهتبا و  لامکب  زین 
ُدْمَْحلا ِهَِّللَف  دنادرگیم  تباث  نیثدحم  هّمئا  نیرحبتم و  ياهقف  زا  مزراوخ  بطخا  ندوب  خلا  نیثدحم  هّمئا  نیرحبتم و 

ِِهلْهَِأب اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  کلذ  یلع 

یناقلاط ریخلا  وبأ  - 17

فـسوی نب  لیعامـسا  نب  دمحا  نیّدـلا  یـضر  ریخلا  وبا  هکنآ  ار  هیبشت  ثیدـح  لامک  اب  بطاخم  یفن  لاطبا  در و  هوجو  زا  مهدـفه  هجو 
هرـضنلا ضایر  رد  يربطلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  ّبحم  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یمکاحلا  ینیوزقلا  یناـقلاطلا 

مالّسلا مهیلع  ءایبنالا  نم  ۀسمخب  ههبش  رکذ  هتفگ 
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یلا همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  مهل  بقانم  یف 
ینیوزقلا هجرخا  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  نارمع  نب  یـسوم  یلا  هدـهز و  یف  اـیرکز  نـب  ییحی  یلا  هـملح و  یف  مـیهاربا 

یمکاحلا
هتفگ یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  نیّدلا  ّبحم  زین  و 

یف میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نـع 
یمکاحلا ریخلا  وبا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و 

دوحجلا رتس  کته  دق  لیبّنلا  رحبلا  لیلجلا و  ربحلا  لیعامسا  نب  دمحا  اذهف 
314 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکنم ّلک  نیع  یف  يذـقلا  ّرذ  لیلد و  نسحا  هیلع  ماقا  لیمجلا و  ّقحلا  لیبس  نابا  لـیوهّتلا و  ریوزتلا و  عدـخلا و  یـصع  قش  لـیوستلا و  و 
نیروهشم مخافا  نیدمتعم و  نیفورعم  مظاعا  نیرّسفم و  يالمک  نیثدحم و  يالبن  زا  یناقلاط  یمکاح  ریخلا  وبا  هک  دنامن  یفخم  لیحم و 

هخـسن هک  نیوزقب  ملعلا  لها  رکذ  یف  نیودتلا  باتک  رد  یعفار  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  تسنیحودـمم  لثاما  نیلوبقم و  هّلجا  نیدنتـسم و 
ریخلا وبا  ساّبعلا  نب  دّـمحم  نب  فسوی  نب  لیعامـسا  نب  دـمحا  هتفگ  تسرـضاح  نیجـش  دـبع  نیا  شیپ  نیعملا  معنملا  دـمحب  نآ  هقیتع 

بلطلاب لـصح  ینغلب و  اـم  یلع  عبـس  نبا  وه  نآرقلا و  ظـفح  یلاـعت و  هَّللا  ۀـعاط  یف  أـشن  ۀـکربلا  ریخلا و  ریثک  ماـما  ینیوزقلا  یناـقلاّطلا 
ةوالت رکذلل و  امیدم  ناک  هتدئاف و  هتکرب و  تمظع  افینصت و  وا  ریکذت  امیلعت و و  ۀیارد و  ۀیاور و  اهیف  عرب  یتح  ۀیعرـشلا  مولعلا  ثیثحلا 

لستغملل و هتیبعت  دنع  هبحن  یضق  ام  دعب  هدنع  رـضح  نمم  دحاو  ریغ  تعمـس  هلاوحا و  ۀّماع  هدوعق و  همایق و  هباهذ و  هئیجم و  یف  نآرقلا 
أرقی یّلـصی و  وه  ملعلا و  هیلع  أرقی  ناک  یلاعت و  هَّللا  رکذـب  هرمع  لوط  امهکّرحی  ناک  امک  ناـکّرحتت  اـتناک  هیتفـش  نا  هیلإ  لـقنی  نا  لـبق 

ـالّوطم و اـهریغ  هقفلا و  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  یف  ریثـکلا  فّنـص  هّتلز و  یلع  يراـقلا  هّبنی  دـق  ةءارقلا و  یلا  کـلذ  عـم  یغـصی  نآرقلا و 
لوادـتم و هتاعومـسم  تسرهف  اهریغ و  دادـغب و  روباسین و  نیوزقب و  ریثکلا  عمـس  نیملـسملا و  ماوع  ملعلا و  لـها  هملعب  عفتنا  ارـصتخم و 

زیجولا اهنمف  بتکل  هنم  هتاعامـس  تداهـش  دق  مهل و  عقو  دساف  ّنظب  يوارفلا  دمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نم  هعامـس  یف  نیفزاجملا  ضعب  مّلکت 
ةءارقب هنم  هعمس  يدحاولل 

315 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاکربلا یبأ  مامالا  طخ  نم  هانعم  تلقن  ۀئامسمخ  نیثلث و  ۀنس  ناضمر  نابعش و  یف  تعقو  سلاجم  ۀتـس  یف  یـسبطلا  قاّزرلا  دبع  ظفاحلا 

دعس یبأ  مالسالا  جات  ةءارقب  هیوجنز  نب  دیمحل  بیغرتلا  هنم  عمـس  یناعمّـسلا و  دعـس  یبأ  مالـسالا  جات  ّطخ  نم  هلقن  ّهنا  رکذ  يوارفلا و 
نع یسرافلا  رفاغلا  دبع  نع  هتیاورب  ییحی  نب  ییحی  ثیدح  نم  ءزج  يوارفلا  نم  عمس  ۀئامسمخ و  نیرـشع و  عست و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  یف 
هَّللا ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  یبأ  ظفاحلا  ةءارقب  ییحی  نب  ییحی  نع  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دواد  نع  ینئارفـسالا  دمحا  نب  لهـس  یبأ 

لضفلا یبأ  دّیّسلا  ةءارقب  هتاعومسم  نم  يونزغلا  رایدزیا  نب  دّمحم  جیرخت  نیعبرالا  هنم  عمس  ۀئامسمخ و  نیرشع و  عست و  ۀنس  یقـشمدلا 
تیأر يدادغبلا و  ینابیشلا  دّمحم  نب  روکذم  طخ  نم  نیعامّسلا  تلقن  نیرشع  عست و  ۀنس  بجر  یف  ینیـسحلا  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم 

تافّصلا ءامسالا و  باتک  روشنلا و  ثعبلا و  باتک  ةّوبنلا و  لئالد  يوارفلا  نم  عمس  هَّللا  همحر  ّهنا  یناعمّسلا  دعس  یبأ  مالـسالا  جات  طخب 
مالسالا و جات  ةءارقب  ۀئامسمخ  نیثلث و  ۀنس  روهش  یف  فّنصملا  نع  هتیاورب  یقهیبلا  ظفاحلا  رکب  یبأ  فیناصت  نم  اهّلک  داقتعالا  باتک  و 

سیردـت ّیلوت  ضرـالا و  راـطقا  یف  هتیـص  رـشتنا  هردـق و  عفترا  ّماوعلا و  صاوخلا و  دـنع  ماـتلا  لوبقلا  نیرفاولا  هتداـبع  هملع و  عم  دـجو 
هَّللا همحر  وه  فالتخالا و  عقاوم  یف  هاوتف  الوبقم  الـضاف  هیلإ  اعوجرم  ۀفالخلا  مرح  یف  امرکم  ۀنـس  رـشع  ۀسمخ  نم  ابیرق  دادغبب  ۀیماظنلا 

هَّللا رهش  نم  یناثلا  سیمخلا  موی  ةرکب  ۀقرخلا  هدی  نم  تسبل  عاضرلا و  نم  یّمال  يّدج  یتدلاو و  لاخ 
316 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 149 

http://www.ghadirestan.com


ۀقرخلا سیل  يریشقلا  دحاولا  دبع  نب  نمحرلا  ۀبه  دعسالا  وبا  مامالا  ۀقیرطلا  یف  هخیش  نادمهب و  ۀئامـسمخ  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  بجر 
ناک ریثکلا و  ثیدحلا  هنم  تعمـس  هَّللا و  مهمحر  ییحی  نب  دمحم  مامالا  دهـشمب  قاقّدلا  یلع  یبأ  ذاتـسالا  هّدج  طابر  یف  روباسینب  هدـیب 

رظنلا لماک  نیرّسفملا  لاوقا  لوزنلا و  بابسال  اظفاح  ریسفتلا  یف  ارهام  هَّللا  همحر  ناک  اهیلإ و  ءاغـصإلاب  نیرـضاحلا  رمای  یتءارق و  هبجعی 
ۀئامـسمخ نیعـست و  ۀنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذلا  دمحا  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  خـلا و  ثیدـحلا  یناعم  نآرقلا و  یناعم  یف 

یتنثا ۀنس  دلو  ظعاولا  یعفاشلا  هیقفلا  یناقلاطلا  فسوی  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  ریخلا  وبا  نیّدلا  یـضر  ۀماّلعلا  ینیوزقلا  یفوت  اهیف  هتفگ و 
رهاز و يوارفلا و  نم  عمس  نارقالا و  قاف  یتح  ییحی  نب  دمحم  یلع  روباسینب  مث  یکرمعلا  دادکلم  هیقفلا  یلع  هّقفت  ۀئامسمخ و  ةرـشع و 
ۀیماظنلاب و سرد  نیعـستلا و  لبق  اهمدق  مث  ظعو  اهب و  سرد  نیعبـسلا و  لبق  اهمدق  مث  ظعو  اهب و  سرد  نیّتسلا و  لبق  دادغب  مدق  مث  قلخ 

هقطنم ةوالح  هتمس و  نسحل  ساّنلا  یلع  همالک  قفن  ارابک و  ابتک  يور  ظعولا و  ریسفتلا و  لوصالا و  فالخلا و  بهذملا و  یف  اماما  ناک 
تام نا  یلا  ةدابعلا  مزل  نینامث و  ۀنـس  نیوزق  یلا  عجر  نأشلا  ریبک  ریظنلا  میدع  ةدابعلا  یف  خـسار  مدـق  بحاص  ناک  هتاظوفحم و  ةرثک  و 

یعفاشلا ۀماّلعلا  هیقفلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  هروکذم  ۀنـس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفایلا  دعـسا  نب  هَّللا  دبع  دـمحم  وبا  هَّللا و  همحر  مّرحملا  یف 
لوصالا و فالخلا و  بهذملا و  یف  اماما  ناک  ۀـماظنلاب و  سرد  دادـغب و  مدـق  یناقلاطلا  لیعامـسا  نب  دـمحا  ریخلا  وبا  ظعاولا  ینیوزقلا 

ارابک ابتک  يور  ظعولا و 
317 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا عجر  ریظنلا  میدـع  نأشلا  ریبک  ةدابعلا  یف  خـسار  مدـق  بحاص  ناک  هتاظوفحم و  ةرثک  هقطنم و  ةوـالح  هتمـس و  نسحل  همـالک  قفن  و 
دمحم نب  دـمحم  ریخلا  وبا  نیدـلا  سمـش  خیـش  هَّللا و  همحر  ةروکذـملا  ۀنـسلا  مّرحم  یف  تام  نا  یلا  ةداـبعلا  مزل  نیناـمث و  ۀنـس  نیوزق 

ءرقم ینیوزقلا  یعفاشلا  یناقلاطلا  یمکاحلا  ریخلا  وبا  سابعلا  نب  دمحم  نب  فسوی  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  هتفگ  ارقلا  تاقبط  رد  يرزجلا 
نع نارهم  یبال  ۀیاغلا  ءرقا  ۀـّیمهجلا  ۀـّیلولحلا و  یلع  اّدر  نآرقلا  لئاسم  یف  نایبتلا  باتک  هل  ةریثک و  مولعب  ۀـفرعم  هل  ّریخ  حـلاص  رّدـصتم 

دوعسم نب  دّمحم  دّمحم و  هنبا  هیلع  أرق  رشعم  نبا  بحاص  ینیوزقلا  کلملا  دبع  نب  میهاربا  یلع  تایاوّرلاب  أرق  یماحشلا و  رهاط  نب  رهاز 
ۀنس نیعست  وحن  نع  ۀئامسمخ  نیعست و  ۀنس  مّرحملا  یف  یفوت  يرـصقلا  دیعـس  نب  نادبع  عماج و  نب  سایلا  ینیوزقلا و  سراوفلا  یبأ  نبا 

ینیوزقلا فـسوی  نب  لیعامـسا  نب  دـمحا  ریخلا  وـبا  خیـشلا  هتفگ  هیعفاـش  تاـقبط  رد  يونـسالا  نسحلا  نب  مـیحرلا  دـبع  نیّدـلا  لاـمج  و 
لصالا و یف  هرکذ  قباسلا  ینیوزقلا  یلع  نب  دادـکلم  یلع  هدـیعم  راص  مث  ییحی  نب  دّـمحم  یلع  أرق  ةدّدـعتم  مولعب  املاع  ناک  یناـقلاطلا 

ّظحلا رفاو  ریخلا  ریثک  اماما  ناک  لاقف  یلامالا  یف  یعفارلا  هرکذ  ةرشع  يدحا  وا  ۀئامـسمخ  ةرـشع و  یتنث  ۀنـس  نیوزقب  دلو  ثدح  عمس و 
نآرقلا و ةوالت  نم  یلاعت و  هَّللا  رکذ  نم  ابطر  لازی  هناسل ال  ناک  فینـصتلا و  ریکذتلا و  میلعتلاب و  ارـشن  اعمج و  اظفح و  عرـشلا  مولع  نم 

نم رشع  یناثلا  مویلا  ناک  هتداع و  یلع  اهیف  اموی  مّلکتف  ۀعمجلا  موی  اهنم  عوبسالا  نم  مایا  ۀثلث  یف  ۀّماعلل  ظعولا  سلجم  دقعی  ناک 
318 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  یلاعت  هلوق  یلا  درطتسا  ۀئامسمخ و  نیعست و  ۀنس  مرحملا 
ۀعبس ّالا  اهدعب  شعی  مل  ّمح و  ربنملا  نم  لزن  اّملف  ماّیا  ۀعبـس  ّالا  ۀیآلا  هذه  لوزن  دعب  شاع  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  رکذ  و 
دقل لاق و  لاحترالا  تقو  ناح  ّهناف  لاـحلاب  ملعا  ّهناـک  تاـقافتالا و  بیجع  نم  کـلذ  تبّـسلا و  موی  نفد  ۀـعمجلا و  موی  تاـم  ّهناـف  ماـّیا 
رکف ۀـّین و  ریغ  نم  يرطاخ  یف  عقو  ذإ  رـسکنم  هباصا  امم  رّکفتم و  هناش  یف  انا  ۀـیزعتلا و  دـصق  یلع  مویلا  کـلذ  ةرکب  رادـلا  نم  تجرخ 

ۀّیوّرلاب اتایبا  هیلإ  تفضا  مث  کلذب  ینمّلکی  الئاق  ناک  اهلیعامسا  نبا  اهدمحا  ةافول  اهلیوع  اهلیوب و  مولعلا  تکب  وه  رعـش و  نم  تیب  ۀّیور 
نب دّمحم  نب  فسوی  نب  لیعامسا  نب  دمحا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  یعفارلا و  مالک  یهتنا 

دیعم راص  ییحی و  نب  دّمحم  یلع  أرق  ۀئامسمخ  ةرشع و  يدحا  وا  ةرشع  یتنثا  ۀنس  دلو  یناقلاطلا  ینیوزقلا  ریخلا  وبا  نیّدلا  یضر  ساّبعلا 
یلع اّدر  نآرقلا  لئاسم  یف  نایبلا  باتک  فّنـص  ینیوزقلا و  کـلملا  دـبع  نب  میهاربا  یلع  تاـیاوّرلاب  أرق  ینیوزقلا و  دادـکلم  یلع  هسرد 
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رضحی اموی و  يزوجلا  نبا  اموی و  مّلکتی  ناک  ّمات و  لوبق  هل  لصح  اهب و  ظعوف  دادغب  مدق  باحصالا و  سیئر  راص  ۀّیمهجلا و  ۀیلولحلا و 
هرکذ هدلب  یلا  داع  مث  نینامث  ۀنـس  یبأ  نیتس  عست و  ۀنـس  دادغبب  ۀیماظنلا  سیردت  ّیلو  ممالا و  قئالخلا و  رـضحی  راتـسالا و  ءارو  ۀفیلخلا 

فینـصّتلا و ریکذّتلا و  میلعتلاب و  ارـشن  اعمج و  اظفح و  عرـشلا  مولع  نم  ّظحلا  رفاو  ریخلا  ریثک  اماما  ناک  لاق  یلامالا و  یف  یعفاّرلا  مامالا 
يرذنملا میظعلا  دبع  ظفاحلا  لاق 

319 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀئامـسمخ و نیعـست و  ۀنـس  مرحملا  یف  یّفوت  نآرقلا  ةوالت  نم  یلاعت و  هَّللا  رکذ  نم  ابطر  لازی  هناسل ال  ناـک  هنا  دـحاو  ریغ  هنع  یکح  و 

دبع امـسا و  نیتس  ۀـعبرا و  ناضمرل  سدـقلا  رئاظح  هباتک  یف  ریخلا  وبا  رکذ  جاـهنملا و  حرـش  یف  یکبّـسلا  لاـق  نیناـمث  عست و  ۀنـس  لـیق 
یناقلاطلا ینیوزقلا  ریخلا  وبا  خیشلا  ساّبعلا  نب  دّمحم  نب  فسوی  نب  لیعامسا  نب  دمحا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  یلع  نب  باهولا 

ةرشع و يدحا  ۀنس  لیق  نیوزقب و  ۀئامسمخ  ةرشع و  یتنثا  ۀنـس  یف  دلو  مالعالا  دحا  نیّدلا  یـضر  بقلملا  ظعاولا  یفوصلا  مامالا  خیـشلا 
يریشقلا و نب  معنملا  دبع  یماحّشلا و  رهاز  يوارفلا و  لضفلا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  هیبا و  نم  ریثکلا  عمس  ییحی و  نب  دّمحم  یلع  هقفت 
دادغب و روباسینب و  مهریغ  یطبلا و  نب  حتفلا  یبأ  رهاط و  نب  هیجو  يرـسبلا و  نب  هَّللا  ۀـبه  يراوخلا و  رابجلا  دـبع  یـسرافلا و  رفاغلا  دـبع 

سرد مهریغ  یعفارلا و  مامالا  فسوی و  نب  فیطللا  دبع  قفوملا  یطساولا و  دهنلا  یبأ  نب  ّیلع  نب  دّمحم  یشرقلا و  نبا  هنع  يور  امهریغ 
حیحـص دواد و  یبأ  ننـس  مکاحلا و  خیراتک  بتکلا  رابکب  ثدح  ۀّیماظنلاب و  سرد  دادغب و  یلا  مث  هدلب  یلا  داع  مث  دادغبب  مث  ةّدم  هدـلبب 

فالخلا و بهذملا و  یف  اماما  ناک  یعفاشلا و  باحصا  سیئر  ناک  راّجنلا  نبا  لاق  سلاجم  ةّدع  یلما  اهریغ و  قاحـسا و  دنـسم  ملـسم و 
اظفح و عرـشلا  مولع  نم  ظحلا  رفوم  ریخلا  ریثک  ماما  هیف  لاق  هیلاما و  یف  یعفارلا  مامالا  هنع  ثدح  دهزلا و  ظعولا و  ریـسفتلا و  لوصالا و 

هیلع ئرق  اّمبر  نآرقلا و  ةوالت  هَّللا و  رکذ  نم  ابطر  لازی  هناسل ال  ناک  فینصّتلا و  ریکذتلا و  میلعتلاب و  ارشن  اعمج و 
320 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يور هنید و  هملع و  یلع  ءانثلا  هتمجرت و  یف  راجنلا  نبا  لاطا  تلق و  لز  اذإ  ههّبنی  يراقلا و  لوقی  ام  یلا  یغـصی  یلـصی و  وه  ثیدـحلا و 
ظفحلا و یف  نهّذلا  دیلب  ناک  ّهنا  هسفن  نع  یکح  یناقلاطلا  ّنا  اهلـصاح  ۀّیبرعلا  یلا  یمجعلا  نم  اهب  ّربع  ّهنا  رکذ  ۀطوسبم  ۀیاکح  هدانـساب 

هوظفح ام  مهیلع  ذخای  ۀـعمج و  لک  ءاهقفلا  ضرعتـسی  نا  ییحی  نبا  ةداع  نم  ناک  ۀـسردملا و  یف  ییحی  نب  دـمحم  مامالا  دـنع  ناک  ّهنا 
ّیبّنلا يارف  ماّمح  نّوتا  یف  مانف  بهذـی  نیا  يردـی  وه ال  لیللا و  یف  جرخف  هجرخاف  ارّـصقم  یناقلاطلا  دـجوف  هجرخا  ارّـصقم  هدـجو  نمف 

موی ناک  اّملف  لاق  ادج  هنهذ  ّدتحا  اظوفحم و  یضاملا  دجو  داعف و  ۀسردملا  یلا  دوعلاب  هرما  نیترم و  همف  یف  لفتف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نمحرلا دـبع  خیـشلا  دـنع  یلـصیف  هتبلط  نم  عـمج  یف  ۀـعمجلا  ةالـص  یلا  یـضمی  نا  ییحی  نب  دّـمحم  ماـمالا  ةداـع  نم  ناـک  ۀـعمجلا و 
ۀعامجلا فالخلا و  لئاسم  نم  ءیش  یف  نمحرلا  دبع  خیشلا  ملکت  نمحرلا  دبع  خیشلا  عم  سلج  اّملف  هعم  تیضمف  لاق  دهازلا  فاکـسالا 

دبع خیشلا  مهل  لاقف  تفتلا  انا ال  كاسمالاب و  ّیلا  نوریشی  ءاهقفلا  هعزانأ و  هیلع و  ضرتعا  ینهذ  ةّدح  ینس و  رغصل  هعم و  ابّدات  نوتکاس 
لاق ۀفشاکم  ّهنا  تملع  تمهف و  دارأ و  ام  ۀعامجلا  ملعی  مل  لاق و  همّلع  يّذلا  نم  وه  اّمنا  هنم  وه  سیل  هلوقی  يّذلا  اذه  ّناف  هوعد  نمحرلا 
ءاج ۀّیماظنلا  سیردت  یلا  یعد  امل  ّهنا  یکح  دحاو و  صرق  یلع  ۀلیل  لک  رطفی  مایـصلا  ماودب  هلاغتـشا  ةرثک  عم  ناک  ّهنا  لیق  راّجنلا و  نبا 
یلا تفتلا  ۀـمتخلا  ءاعد  اعد  سیردـتلا و  ّیـسرک  یلع  رقتـسا  اّـملف  ناـیعألا  رودّـصلا و  نوسردـملا و  كاـنه  ءاـهقفلا و  هلوح  ۀـقلحلاب و 

ّيأ نم  لاق  سرّدلا و  ءاقلا  یف  عورشلا  لبق  ۀعامجلا 
321 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هقفلا و یف  لـعف  کلذـک  اودارأ و  اـم  مهل  رکذ  اونّیعف و  نودـیرت  ةروس  ّيأ  نم  لاـقف  اـباتک  اونّیعف  رکذا  نا  نوـّبحت  ریـسافتلا  سرد  بتک 
انخیـش یلـص  لاق  یفوّصلا  مساقلا  وبا  انخیـش  ینثّدـح  راّجنلا  نبا  لاق  هراضحتـسا  ةرثکل  اوبجعف  هل  ۀـعامجلا  نیع  ام  ّالا  رکذـی  مل  فالخلا 

هلّوا نم  نآرقلا  ریسفت  یف  عرش  اعد و  متخلا  ۀلیل  ناک  اّملف  ریثک  قلخ  هدنع  رضحی  ناک  ناضمر و  رهش  یلایل  یف  حیواّرتلا  سانلاب  ینیوزقلا 
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یف هتبون  ناک  ۀّیماظّنلا و  ۀسردملا  یلا  دغلا  نم  جرخ  ءاشعلا و  ءوضوب  رجفلا  ةالص  ساّنلاب  یّلـصف  رجفلا  علط  یتح  ةروس  رّـسفی  لزی  مل  و 
رّـسف ذـئتلیل  خیـشلا  ّنا  مهل  رکذـف  نایعألا  زامیق و  نیدـلا  بطق  ریمالا  سلجملا  یف  ناک  هتداـع و  یلع  ربنملا  یف  مّلکت  اّـملف  اـهب  سولجلا 

ناک ال ناف  ائیـش  انیلع  بجوا  ریمالا  نا  لاق  خیـشلا و  تفتلاف  ۀبجاو  خیـشلا  یلع  ۀـمارغلا  نیّدـلا  بطق  لاقف  دـحاو  سلجم  یف  هلک  نآرقلا 
سانلا سلباف  الیل  رکذ  امم  ۀـملک  دـیعی  نا  ریغ  نم  هرخآ  یلا  هلّوا  نم  نآرقلا  رّـسف  عرـشف و  کلذ  رثؤن  لب  اولاقف ال  هب  اـنیف  مکیلع و  قشی 

ّهنا رکذ  ینعدوف و  ـالیل  نیوزقلا  ینءاـج  دادـغبب  ضفرلا  بحاـصلا  نبا  رهظا  اـمل  ۀنیکـس  نب  دـمحا  وبا  لاـق  هملع  ةرازغ  هظفح و  ةّوـق  نم 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ّبسب  اهیف  رهجی  ةدلبب  میقا  نا  هَّللا  ذاعم  لاقف  ساّنلا  عفنت  ّبیط و  انهه  ّکنا  تلقف  هدالب  یلا  هّجوتم 

ناک یلامالا  یف  ّیعفارلا  لاق  اهب  یفوت  نا  یلا  امرتحم  امّظعم  نیوزقب  ماقا  تلق  هب  دـهعلا  رخآ  ناـک  نیوزق و  یلا  دادـغب  نم  جرخ  مث  مّلس 
هتداع یلع  مّلکتف  ۀعمجلا  موی  ۀحیبص  اهادحا  عوبسالا  یف  تاّرم  ثالث  ۀّماعلل  سلاجملا  دقعی 

322 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  یلاعت  هلوق  یف  ۀئامسمخ  نیعست و  ۀنس  مّرحملا  رشع  یناث  ۀعمجلا  موی 

ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  اهنم  ارخآ  ۀلزنملا  تایآلا  ّدع  لزن و  ام  رخاوا  نم  اّهنا  رکذ  و 
ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  یلاعت  هلوق  رصنلا و  ةروس  اهنم  و 

یف تام  ّمح و  ربنملا  نم  لزن  امل  یعفاّرلا و  لاق  مایا  ۀعبـس  ّالا  ۀـیآلا  هذـه  لوزن  دـعب  شاع  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  رکذ  و 
لاحترالا تقو  ناح  ّهنا  لاحلاب و  ملعا  ّهناک  لاق و  تاقافتالا  بیجع  نم  کلذ  لاق و  ماّیا  ۀعبـس  الا  کلذ  دعب  شعی  مل  يرخالا و  ۀعمجلا 

یف عقو  ذإ  رـسکنم  هباصا  اّمم  رّکفتم و  هناش  یف  انا  ۀیزعتلا و  دصق  یلع  مویلا  کلذ  ةرکب  رادلا  نم  تجرخ  دـقل  لاق و  تبّـسلا  موی  نفد  و 
اتایبا هیلإ  تفـضا  مث  کلذب  ینمّلکی  ادحا  ّنأک  اهلیعامـسا  نبا  اهدمحا  ةافول  اهلیوع  اهلیوب و  مولعلا  تکب  ۀّیور  رکف  ۀین و  ریغ  نم  يدلخ 

نب دمحا  هتفگ  نیرسفملا  تاقبط  رد  یطویس  ذیملت  یکلام  دواد  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ملعا و  هَّللا  یهتنا و  ینع  تبهذ  ۀّیورلاب 
ناک یعفاشلا و  باحصا  سیئر  ناک  راجنلا  نبا  لاق  مالعالا  دحا  نیّدلا  یضر  یعفاشلا  ینیوزقلا  یناقلاطلا  ریخلا  وبا  فسوی  نب  لیعامـسا 

يوارفلا و هَّللا  دبع  یبأ  نم  ریثکلا  عمس  ظعو و  ثیدحلا  یلما  ظوفحملا  ریثک  ظعولا  ریسفتلا و  لوصالا و  فالخلا و  بهذملا و  یف  اماما 
بتکلاب ثدح  دادغبب و  هدلبب و  سرد  یّکم و  نب  دّمحم  دادکلم و  یلع  هّقفت  یّطبلا و  نب  حتفلا  یبأ  يدنسلا و  هَّللا  ۀبه  یماحّـشلا و  رهاز 

هل موّصلا  مئاد  رکّذلا  مئاد  ةولّصلا  ةدابعلا و  ریثک  ناک  ۀّیماظنلا و  سیردت  ّیلو  رابکلا و 
323 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیطللا دبع  نب  قفوملا  لاق  ثیدحلا و  ۀـفرعم  مولعلا و  یلع  عالطا  رظنلا و  یف  ۀطـساب  دـی  هل  ناک  ینیدـملا  نبا  لاق  ۀـمتخ و  موی  لک  یف 
ۀنـس مّرحملا  یف  تام  ۀئامـسمخ و  ةرـشع و  یتنثا  ۀنـس  دـلو  رهـش  یف  هلمع  نع  دـهتجملا  زجعی  ام  لیّللا  مویلا و  یف  لمعی  ناک  يدادـغبلا 

وا تیاور  زین  تسباجع  بجع  ثروم  بابلا و  لوقع و  ّریحم  هک  یناقلاط  هرهاز  حـئادم  هرخاف و  لئاضف  همه  نیا  عامـس  دـعب  رگا  نیعـست 
هنیتم و هدافا  قیدصت  يارب  هکلب  دوشن  لوحفلا  موذـحم  بطاخم  يایلوا  عئادـب  عئابط  لوبقم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  رد 

دنزادنا نیکلاه  نیعدـتبم و  هرمزب  ار  وا  دـنزاس و  جراخ  تعارب  لضف و  بابرا  تعامج و  تنـس و  لها  زا  ار  یناقلاط  هنیزر  هلاقم  قیقحت 
یماح هک  دراذگ  ناشهنیجنگ  قئاقح  هنیـس  رب  ّدر  تسد  ای  درادرب  ناشدیمح  رثا  يافتقا  دـیلقت و  عابتا و  زا  تسد  هک  تستقاط  بات و  ارک 

نیجهت نیهوت و  يازس  هن  تس  نیسحت  نیرفآ و  قئال  دمآرب  ناش  ناشفرهگ  نابز  زا  هچ  ره  قافا  يادتقم  دیؤم  دناقالطالا و  یلع  لماک 

یلیبدرأ الم  رمع  - 18

باتک رد  ار  هیبشت  ثیدح  یلیبدرالا  اّلملاب  فورعملا  رـضخ  نب  دمحم  نب  رمع  خیـش  هکنآ  بطاخم  موعزم  لاطبا  هوجو  زا  مهدجیه  هجو 
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هجرخا امم  هدومرف و  هیردب  راونا  باتک  رد  هارث  باط  یلحلا  یمهـسلا  یلع  نب  دـمحم  نب  نسح  هچنانچ  هدومن  تیاور  نیدـبعتملا  ۀلیـسو 
ۀلیسولا بحاص  یلع  صئاصخ  يأ  هصئاصخ  یف  اضیا 

همکح و یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع 
بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هلامج  یف  فسوی  یلا 

دش دهاوخ  رهاظ  مه  يربط  ّبحم  ترابع  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  اّلم  رمع  ندومن  تیاور  و 
324 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیرـشلا ثیدحلا  يور  هعالث  لامکلا  نم  عراقلا  ۀعانّـصلا  یف  قذاحلا  رهاملا  ۀعاربلا  لضفلاب و  یلملا  اّلملا  رـضحلا  اذهف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا 
بجتحم ۀعانـشلا و  فونـص  ءادبال  نیوتجملا  ریغلا  ۀعاظفلا  یف  نیکمهنملا  نیرکنملا  هوجو  هدّوسف  ۀـعامجلا  ۀّنّـسلا و  ۀّـمئأ  نیب  روهـشملا 

باـنج تداعـس  اپارـس  تدـالو  دـیعب  دـّیعت  تس و  نیفورعم  خـیاشم  رباـکا  نیروهـشم و  نیحلاـص  هّلجا  زا  دّـمحم  نب  رمع  اـّلم  هک  دـنامن 
دناهدرک ادتقا  باب  نیرد  واب  هیّنس  مالعا  هّمئأ  ماخف و  نیطاسا  زا  يرایسب  هدروآ و  لمعب  وا  الّوا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

لبـس رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یماش  فسوی  نب  دّـمحم  هماّلع  هتفگ و  مایقلا  دـلوملا و  لمع  تابثا  یف  مـالکلا  عابـشا  رد  هَّللا  تمالـس  يولوم 
ةزایحب مه  نآ  زا  يردق  دناهدز  مقر  فیرش  دلوم  لمع  تابثا  رد  هچنآ  تسیماش  تریسب  روهشم  هک  دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشّرلا  يدهلا و 

لاق ّمذـی  ام  کلذ و  نم  دـمحی  ام  هل و  سانلا  عامتجا  فیرـشلا و  دـلوملا  لمع  یف  ءاملعلا  لیواقا  یف  رـشع  یناثلا  بابلا  دـسریم  طاقتلا 
ثدح اّمنا  ۀلضافلا و  ۀثّلثلا  نورقلا  یف  حلاصلا  فلّـسلا  نم  دحا  نع  لقنی  مل  فیرّـشلا  دلوملا  لمع  هاواتف  یف  يواخّـسلا  ریخلا  وبا  ظفاحلا 

ۀعیدـبلا مئالولا  لمعب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدـلوم  رهـش  یف  نولفتحی  رابکلا  ندـملا  راطقالا و  رئاس  یف  مالـسالا  لها  لاز  ـال  ّمث  اهدـعب 
ةءارقب نونتعی  تاّربملا و  یف  نودیزی  رورـسلا و  نورهظی  تاقدّصلا و  عاوناب  هیلایل  یف  نوقّدصتی  ۀـعیفرلا و  ۀـجیهبلا  رومالا  یلع  ۀلمتـشملا 

نمحّرلا دبع  دّمحم  وبا  ظفاحلا  مامالا  لاق  ۀیماشلا  ةریّسلا  نع  عابشالا  یف  لقن  نا  یلا  میظع  لضف  هتاکرب  نم  مهیلع  رهظی  میرکلا و  هدلوم 
ثعابلا هباتک  یف  ۀماش  یباب  فورعملا  لیعامسا  نب 

325 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اباتک فلاخی  امم  ثدحا  ام  امهدحا  نابرـض  رومالا  نم  تاثّدحملا  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  لاق  عیبّرلا  لاق  ثداوحلا  عدبلا و  راکنا  یلع 
لاق ۀمومذم  ریغ  ۀثدحم  یهف  اذه  نم  دحال  هیف  فالخ  ریخلا ال  نم  ثدحا  ام  یناّثلا  ۀلالّـضلا و  یه  ۀعدبلا  هذهف  اعامجا  ارثا و  وا  ۀنـس  وا 

ۀنـسحلا عدبلاف  یـضم  امل  ّدر  اهیف  سیلف  تناک  اذإ  نکت و  مل  ۀـثدحم  اّهنا  ینعی  هذـه  ۀـعدبلا  تمعن  ناضمر  مایق  یف  هنع  هَّللا  یـضر  رمع 
ءیشل فلاخم  ریغ  ۀّیعرّشلا  دعاوقل  قفاوم  عدتبم  ّلک  یه  اهیف و  هتّین  تنسح  نمل  باّوثلا  ءاجر  اهل و  بابحتـسالا  اهلعف و  زاوج  یلع  قفّتم 

مل یّتلا  ّربلا  عاونا  نم  کلذ  ریغ  لیبّسلا و  تاناخ  سرادـملا و  طبّرلا و  ربانملا و  ءانب  وحن  کلذ  یعرـش و  روذـحم  هلعف  نم  مزلی  اهنم و ال 
یف عدتبا  ام  عدبلا  نسحا  نم  يوقتلا و  ّربلا و  یلع  ۀنواعملا  فورعملا و  عانطصا  نم  ۀنّسلا  هب  تءاج  امل  قفاوم  ّهناف  لّوالا  ردّصلا  یف  دهعت 

تاقدّصلا و نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دـلوم  مویل  قفاوملا  مویلا  یف  ماع  ّلک  لبرا  ۀـنیدمب  لعفی  ناک  ام  لیبقلا  اذـه  نم  اذـه  اننامز 
همیظعت و مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀـّبحمب  رعـشی  ءارقفلا  یلا  ناسحالا  نم  هیف  ام  عم  کلذ  ّناف  رورّـسلا  ۀـنیّزلا و  راـهظا  فورعملا و 

نم لّوا  ناک  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیملاعلل  ۀمحر  وه  يّذلا  هلوسر  داجیا  نم  هب  ّنم  ام  یلع  یلاعت  هَّللا  رکـش  هلعاف و و  بلق  یف  هلالجا 
لاق نا  یلا  یلاعت  هَّللا  مهمحر  هریغ  لبرا و  بحاص  کلذ  یف  يدتقا  هب  نیروهـشملا و  نیحلاّصلا  دحا  اّلملا  دّمحم  نب  رمع  لصوملاب  لعف 

راهظا زور و  نیرد  قافتا  هک  نیّدلا  ریصن  خیش  لوق  تساجنیزا  عابشالا و  یف 
326 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترخآ هقوشم  روما  داشنا  هّیعرش و  تارکنتسم  زا  یلاخ  عامس  ذاّختا  دوجو و  رد  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  لوخد  حرفب  رورس 
تـسلوقنم هماش  وباب  فورعملا  نمحرلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  ماما  زا  هچنآ  نیزا  دعب  تسنآ  لماع  دصاق  باوث  بجوم  نسح  عامتجا  نیا 
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تباث و هئّیـس  هنـسحب و  تعدـب  میـسقت  زین  همحّرلا  هیلع  یعفاش  ماما  حیرـصت  زا  هک  تسنیرکنم  راکنا  عفد  يارب  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد 
مّلس هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضحنا  تدالو  زور  قفاوم  لاس  ره  لبرا  هنیدم  رد  هچنآ  تستاعدب  نسحا  زا  هک  هتفگ  هچنآ  نیزا  دعب  ققحتم و 

ۀیّحتلا ةولّصلا و  هیلع  ترضح  نآ  ّتبحم  هب  رعشم  همه  نیا  هک  تسموسرم  لومعم و  ارقف  اب  ناسحا  رورـس و  تنیز و  راهظا  تاقدص و  زا 
لصوم رد  لعف  نیا  هب  ادتبا  هک  یسک  لّوا  تسمّلس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوبقم  لوسر  داجیا  رکـش  هیدأت  لعاف و  لد  رد  میرکت  میظعت و  و 
تسناد دیاب  دناهدومن  گرزب  نیاب  لعف  ادتقا  نآ  ریغ  لبرا و  بحاص  هدوب و  روهـشم  ياحلـص  زا  یکی  هک  تسدمحم  نب  رمع  خیـش  درک 

خیـش نیاب  يدـتقم  نآ  ریغ  لبرا و  بحاص  لـصوم و  رد  تسدـمحم  نب  رمع  خیـش  زا  لـمع  نیا  يادـتبا  هک  تسنآـب  رعـشم  لوق  نیا  هک 
لعف نیا  يداب  هک  دوشیم  دافتـسم  نانچ  تشذگ  شحیرـصت  هکنانچ  یطویـس  نیّدلا  لالج  انالوم  هّصاخ  هّلجا  رگید  مالک  زا  دـناهدوب و 
نامز ناطلس  نآ  هدومرف و  وا  يارب  دلوم  نایب  رد  دّلجم  فینصت  هیحد  نب  باّطخلا  وبا  تقو  خیش  هک  تسرفظم  کلم  لبرا  بحاص  نسح 
لّوا هک  تسدوجوم  حیرـص  ضراعت  تفاهت و  تریـس  بحاص  مالک  رد  دوخ  هکلب  هدومن  ماعنا  حودـمم  خیـشب  رانید  رازه  نآ  يو  دـلجب 

رد لعف  نیا  لّوا  لضاف  هک  هتفگ  نا  زا  دعب  تسلبرا و  بحاص  درک  كولم  زا  لمع  نیا  ثادـحا  هک  یـسک  لّوا  هک  تسا  هتـشون  شدوخ 
حودمم خیشب  يدتقم  نآ  ریغ  لبرا و  بحاص  تسدّمحم و  نب  رمع  لصوم 

327 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیطالس رد  ینعی  تسکولم  هب  تبـسن  یفاضا  ّتیلّوا  ریخ  لمع  نیرد  لبرا  بحاص  ّتیلّوا  زا  دارم  هک  تسنآ  ههبـش  نیا  باوج  دناهدوب و 

ّتیلّوا تسدـمحم  نب  رمع  نآ  لعاف  هک  لصوم  رد  لعف  نیا  ّتیلّوا  زا  دارم  تسلبرا و  بحاص  درک  لمع  نیاب  ادـتبا  هک  یـسک  لّوا  نامز 
نایب رد  اذـهل  تسا و  تسرد  حیحـص و  حودـمم  خیـشب  صاوخ  ماوع و  رگید  كولم و  زا  نآ  ریغ  لـبرا و  بحاـص  يادـتقا  سپ  یقیقح 

دیق دش و  هدرک  نیطالـس  كولم و  دیقب  دّیقم  کلذ  لعف  ثدحا  نم  لّوا  ینعی و  تسمالک  أدبم  هک  یطویـس  هلاسر  زا  لّوا  لوق  طابنتـسا 
لمع نیا  هک  تسنآب  دیقم  زین  تسلوقنم  نیّدلا  ردص  هماّلع  ماما  خیش  زا  هچنآ  تسدوجوم و  دوخ  تریـس  بحاص  لّوا  ترابع  رد  كولم 
نایب دوخ و  خیـش  ياوتف  لقن  نیزا  دـعب  تساهنآ  ّدـض  زا  یلاـخ  نساـحم و  رب  لمتـشم  هک  هنـسح  تعدـب  نکیل  تستعدـب  هچ  رگا  دـلوم 

زا دلوم  لمع  هکنیا  هب  حرـصم  هجام  نبا  ننـس  حرـش  ترابع  لقن  هقیقع و  رارکت  صوصخ  رد  سنا  زا  یقهیب  تیاور  رگید  لصا  جـیرخت 
نایب جاتحم  تسدلوم  لمع  بابحتسا  ناسحتسا و  ناکرا  دّیشم  هک  یعضوب  دشاب  هّیعرـش  تارکنم  زا  یلاخ  هک  یطرـشب  تسا  هنـسح  عدب 

هک زئاف  قیقحت  جواب  هدومن  عمج  دلوم  لمع  نایب  رد  ار  نیحلاص  فلس  یئاملع  لاوقا  هک  یماش  تریس  بحاص  حیرصت  زا  هلمجلاب  تسین 
فـسوی لضف و  نبا  خیـش  مظتنم و  ّرد  بحاص  لبرغط  نبا  هماّلع  هماش و  وبا  ظفاح  يرزج و  ریخلا  وبا  ظـفاح  يواخـس و  ریخلا  وبا  ظـفاح 

یلـصوم و رمع  خیـش  دّـمحم و  وبا  ظفاح  ماما  نیّدـلا و  ریـصن  خیـش  نیّدـلا و  ریهظ  ماما  نیدـلا و  لامج  ماما  حاّطبلا و  نبا  هماّلع  راجح و 
هلمج نیا  هجام  نبا  ننـس  حراش  يوتف و  بحاص  یطویـس  نیدلا  لالج  هماّلع  نیّدلا و  ردـص  هماّلع  ماما  لبرا و  بحاص  لداع  ملاع  کلم 

بابحتسا ناسحتساب و  لئاق  نیحلاص  فلس 
328 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مه دـلوم  لمع  نیرکنم  هک  تسیاهبترمب  زئاف  قیقحت  رد  یماش  تریـس  بحاص  هک  دوب  دـهاوخن  هدیـشوپ  دـناهدوب و  فیرـش  دـلوم  لمع 
رد نیرکنم  فانآ  ماغرا  يارب  تسا  هتشاد  مه  رارکت  زا  هبئاش  هلمجلا  یف  هک  لیصفت  حیـضوت و  نیا  سپ  دناهدومن  شمالک  لیذب  ّثبـشت 

دناهتفگ و ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  بحاصهاش  دوخ  هچنانچ  تسبتک  ریهاشم  زا  رمع  اّلم  تریـس  باتک  عابـشالا و  یف  ام  یهتنا  تسراک 
تافو تیاغ  ات  بانج  نآ  دلوت  يادتبا  زا  تسوا  ماظع  لآ  مارک و  هباحـص  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ام  ربمغیپ  دوج  اب  دوجوب  قلعتم  هچنآ 
هخسن لعفلاب  هدش و  فّنصم  باب  نیرد  رایسب  بتک  رگید  رمع و  الم  تریس  ماشه و  نبا  تریس  قاحسا و  نبا  تریس  دنمان  تریـس  ار  نآ 

نیا فیناصت  همه  زا  رتهب  دشاب  فیرحت  قاحلا و  زا  یلاخ  هک  دسرمهب  رگا  ینیـسح  ثّدـحم  نیّدـلا  لامج  ریم  بابحالا  ۀـضور  هحیحص 
مسق نامـسق  یهف  ریّـسلا  خیراوتلا و  ثیداحا  اّما  هتفگ و  ۀّتـسلا  حاحّـصلا  رکذ  یف  ام  هّطح  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  تسباب و 
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مسق قلخلا و  أدب  یّمسی  نیقباّسلا و  ممالا  نیضاملا و  ءایبنألا  ۀکئالملا و  نیطایّشلا و  نجلا و  تاناویحلا و  ضرالا و  ءامّـسلا و  قلخب  ّقلعتی 
قاحسا و نبا  ةریـسک  ةریـس  یّمـسی  هتافو و  یلا  هتدالو  أدب  نم  ماظعلا  هلآ  مارکلا و  هباحـصا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دوجوب  ّقلعتی 
یهتنا و نونظلا  فشک  یف  ةروکذـم  اهتلمح  تلق و  اّدـج  ةریثک  اضیا  بابلا  اذـه  یف  ۀفنـصملا  بتکلا  رمع و  اـّلم  ةریـس  ماـشه و  نبا  ةریس 

هتفگ تّدوم  ۀیآ  باوجب  عقاوص  رد  هچنانچ  هدومن  جاجتحا  لالدتسا و  هثالث  ّبح  بوجو  تابثا  يارب  اّلم  تیاورب  یلباک  هَّللا  رصن  هجاوخ 
ّیلع ریغ  ۀّبحم  بوجو  یفن  ّنأل  و 

329 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يرتفم بذک  ۀباحّصلا  نم 

یلع بجاو  هرکـش  رکب و  یبأ  ّبح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  هتخیـشم  یف  یفلّـسلا  رهاط  وبا  ظفاحلا  يور  دقف 
يدعاسلا لهس  نب  دعس  نع  رخآ  قیرط  نم  هوحن و  هنع  رکاسع  نبا  جرخا  یتّما و  ّلک 

رکب و یبأ  ّبح  مکیلع  ضرف  هَّللا  ّنا  لاق  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  هتریـس  یف  اّلملا  رـضخ  نب  دّـمحم  نب  رمع  ظفاحلا  جرخا  و 
ّجحلا موّصلا و  ةوکّزلا و  ةولّصلا و  مکیلع  ضرف  امک  ّیلع  نامثع و  رمع و 

ملـست رگید ال  باوج  هتفگ  تدوم  هیآ  باوج  رد  هچنانچ  دـناهتخادنا  تسد  هتوحنم  تیاور  نیرب  یلباک  دـیلقتب  مه  بحاـصهاش  دوخ  و 
دوشیم هتفای  زین  نارگید  رد  هکلب  روکذم  صخش  راهچ  رد  تسرصحنم  ّتبحم  بوجو  هک 

ّلک یلع  بجاو  هرکـش  رکب و  یبأ  ّبح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  هتخیـشم  یف  یفلّـسلا  رهاط  وبا  ظفاحلا  يور 
یتّما

نع هتریس  یف  اّلملا  رضخ  نب  دّمحم  نب  رمع  ظفاحلا  جرخا  يدعاسلا و  دعس  نب  لهـس  نع  رخآ  قیرط  نم  هوحن و  هنع  رکاسع  نبا  يور  و 
ةاکزلا و ةولّصلا و  مکیلع  ضرف  امک  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  ّبح  مکیلع  ضرف  یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا 

جحلا موّصلا و 
قافن امهضغب  نامیا و  رمع  رکب و  یبأ  ّبح  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  سنا  نع  ّيدع  نبا  يور  و 

رفک امهضغب  نامیالا و  نم  رمع  رکب و  یبأ  ّبح  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  رباج  نع  رکاسع  نبا  يور  و 
هیلع ّلصی  ملف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  ةزانجب  یتا  ّهنا  يذمرتلا  يور  و 

هَّللا هضغباف  نامثع  ضغبی  ناک  ّهنا  لاق  و 
نکیل تستنس  لها  بتک  رد  تایاور  نیا  دنچ  ره  و 

330 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیاور کیب  دوشیمن و  لصاح  دوصقم  نیا  ناشیا  تایاور  عیمج  هظحالم  نودـب  تسروظنم  ّتنـس  لها  مازلا  ماـقم  نیرد  ار  هعیـش  نوچ 
نیّدلا رون  تسرهاظ و  هرضنلا  ضایر  هظحالم  زا  هچنانچ  دننکیم  لقن  اجباج  اّلم  زا  زین  هیّنـس  رباکا  رگید  یهتنا و  دنروخیمن  مازلا  ناشیا 

هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس 
هجرخا ّیقـش  قفانم  ّالا  انـضغبی  یقت و ال  نمؤم  ّالا  تیبلا  لها  انّبحی  مّلـس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  نع 

ّبحملا هلاق  اّلملا 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمس  زین  و 

همـصخا نم  همـصخا و  همیـصخ  نکا  نم  ادغ و  مهنع  مکمـصاخا  ّیناف  اریخ  یلهاب  اوصوتـسا  ثیدح  هتریـس  یف  اّلملا  دیعـس و  وبا  جرخا 
رانلا لخد 

ادهع هَّللا  دنع  ذختا  دقف  یتیب  لها  یف  ینظفح  نم  ثیدح  و 
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طقف لّوالا  جرخا  و 
الیبس ّهبر  یلا  ذّختا  ءاش  نمف  ایندلا  یف  اهناصغا  ۀّنجلا و  یف  ةرجش  یتیب  لها  انا و  ثیدح 

لیوات نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  نیّدـلا  اذـه  نع  نوفنی  یتیب  لها  نم  لودـع  یتما  نم  فلخ  لـک  یف  ثیدـح  ـالملا  جرخا  و 
نودفوت نم  اورظناف  ّلج  ّزع و  هَّللا  یلا  مکدفو  مکتّمئا  نا  الا و  نیلهاجلا 

هماش وبا  ظفاح  حیرـصت  بسح  هدوب و  رمع  اّلم  دقتعم  نونظلا  فشک  بحاص  حیرـصت  بسح  هک  نیدـلا  رون  کلم  هک  دـنامن  بجتحم  و 
عست و هنـس  رد  لماک  رد  ریثا  نبا  تسا  هیّنـس  نیطاسا  مظاعا  رباکا و  حودـمم  نیطالـس و  مظاعا  هّلجا  زا  هدومن  دـلوم  لمع  رد  اـّلمب  ادـتقا 

رقنـسقا نب  یکنز  نب  دومحم  نیّدلا  رون  یّفوت  ۀّنّـسلا  هذـه  یف  هَّللا  همحر  یکنز  نب  دومحم  نیّدـلا  رون  ةافو  رکذ  هتفگ  ۀئامـسمخ  نیتس و 
اهنم لقن  قشمد و  ۀعلقب  نفد  قیناوخلا و  ۀلعب  لاّوش  رشع  يداح  ءاعبرالا  موی  رصم  ةریزجلا و  راید  ماشلا و  بحاص 

331 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاقف رایخالا  ءارمألا  ضعب  هبناج  یلا  لاّوش و  یناث  بکر  ّهنا  قاّفتالا  بیجع  نم  نیصاوخلا و  قوس  دنع  قشمدب  اهأشنا  یّتلا  ۀسردملا  یلا 

مأ ال رهش  دعب  عمتجن  له  ملعی  نم  ناحبس  لب  اذکه  لقت  نیّدلا ال  رون  لاقف  مأ ال  لبقملا  ماعلا  یف  انه  عمتجن  له  ملعی  نم  ناحبـس  ریمالا 
اّدج و هکلم  عّستا  دق  ناک  لاق و  نا  یلا  هلاق  امب  امهنم  لک  ذخاف  لوحلا  لبق  ریمالا  تام  اموی و  رشع  دحا  دعب  هَّللا  همحر  نیّدلا  رون  تامف 

ّقبط ۀئامـسمخ و  ةرـشع و  يدحا  ۀنـس  هدلوم  ناک  اهکلم و  بّویا و  نب  ۀـلوّدلا  سمـش  اهلخد  امل  نمیلاب  نیفیرـشلا و  نیمرحلاب  هل  بطخ 
نسحا زیزعلا  دبع  نب  رمع  نیدشارلا و  ءافلخلا  دعب  اهیف  را  ملف  نیمّدقتملا  كولملا  ریـس  تعلاط  دق  هلدع و  هتریـس و  نسحب  ضرالا  هرکذ 

اهیلع فقی  هلعل  ةذبن  انهه  رکذنل  مهتلود و  رابخا  نم  رهابلا  باتک  یف  کلذ  نم  ریثک  یلع  انیتا  دق  لدعلل و  هنم  اّیرحت  رثکا  هتریس و ال  نم 
ناک کلم  نم  هّصخی  يّذلا  یف  ّالا  فّرـصتی  سبلی و ال  لکأی و ال  ناک ال  ّهناف  هملع  هتدابع و  هدهز و  کلذ  نمف  هب  يدـتقیف  مکح  هل  نم 

ثالث اهاطعاف  ۀـقئاضلا  نم  هتجوز  هیلإ  تکـش  دـقل  نیملـسملا و  حـلاصمل  ةدـصرملا  لاومـالا  نم  ۀـمینغلا و  نم  همهـس  نم  هارتشا  دـق  هل 
هیف انا  يدـیب  ام  عیمج  اذـه و  ّالا  یل  سیل  لاق  اهتلقتـسا  اّملف  ارانید  نیرـشعلا  وحن  ۀّنّـسلا  یف  اهنم  هل  لصحی  هل  تناک  صمح  یف  نیکاـکد 

عمج لیق  امک  ناک  ۀنسح و  داروا  هیف  هل  لیّللاب و  اریثک  یلصی  ناک  کلجال و  مّنهج  ران  ضوخا  هیف و ال  مهنوخا  نیملسملل ال  نزاخ 
332 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عمـس بّصعت و  هیف  هدـنع  سیل  ۀـفینح  یبأ  بهذـم  یلع  هقفلاب  افراع  ناـک  بارحملا و  یف  بارحملا  نسحا  اـم  ّهبرل  عوشخلا  ۀعاجّـشلا و 
ماشلا و رـصم و  یف  اهعیمج  اهقلطا  لب  ارـشع  اسکم و ال  اهتعـس  یلع  هدالب  یف  كرتی  مل  ّهناف  هلدـع  اّما  رجـالل و  اـبلط  هعمـسا  ثیدـحلا و 

یضاقلا یلا  لسرا  هیلإ و  هعم  یضمف  مکحلا  سلجم  یلا  ناسنا  هرضحا  اهماکحا و  دنع  فقی  ۀعیرـشلا و  مظعی  ناک  لصوملا و  ةریزجلا و 
هرضحا و يّذلا  مصخلا  هبهوف  ّقحلا  هل  رهظ  موصخلا و  عم  کلست  ام  یعم  کلساف و  امکاحم  تئج  دق  لاقف  يروزرهشلا  نب  نیّدلا  لامک 

مث ترضحف  ۀعیرشلا  سلجم  یلا  روضحلا  نم  ۀفنالا  ربکلا و  کلذ  یلع  یل  ثعابلا  نوکی  نا  تفخ  امنا  هیعّدی  ام  هل  كرتا  نا  تدرا  لاق 
وا هدلو  ّهنا  ول  ملاظلا و  نم  يدوهی  ّهنا  ول  مولظملا و  فصنی  اهیف  یـضاقلا  وه و  سلجی  ناک  هدالب و  یف  لدعلا  راد  ینب  هیعّدـی و  ام  هتبهو 
ّدری مهعم و ال  طسبنی  هعم و  مهـسلجی  مهیلإ و  موقی  مهمّظعی و  نیّدلا و  لها  ءاملعلا و  مرکی  ناک  لماکلا و  یف  لاق  نا  یلا  هدنع  ریما  ربکا 

رد یبهذ  باتکلا و  اذه  اهلمتحی  ةریزغ ال  هبقانم  ةریثک و  هتانسحف  ۀلمجلاب  هعضاوت و  عم  ابیهم  اروقو  ناک  هدی و  ّطخب  مهبتاکی  الوق و  مهل 
مث هیبا  دعب  بلح  کلمت  رقنـسقا  نب  یکنز  کباتا  نب  دومحم  مساقلا  وبا  لداعلا  کلملا  نیّدـلا  رون  ناطلّـسلا  هتفگ  هروکذـم  هنـس  رد  ربع 

مهنیدا و مهلدعا و  هنامز و  كولم  ّلجا  ناک  ۀئامـسمخ و  ةرـشع و  يدحا  ۀنـس  لاوش  یف  هدلوم  ناک  ۀنـس و  نیرـشع  اهکلمف  قشمد  ذخا 
ۀلمجلا یف  ّدملا و  مهعّرج  مهفاخا و  ةّرم و  ریغ  جنرفلا  مزه  هترخآ  هایند و  یف  مهدعسا  اداهج و  مهرثکا 

333 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناسّللا رهاط  عضاّوتلا  نسح  ۀباهملا  دیدش  ّدخلا  یقن  ۀیّحللا  ّیکرت  احیلم  الیوط  رمسا  ناک  رمقلا و  نم  نسحا  سمّشلا و  نم  نیبا  هنـساحم 
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هلّون ةداهشلاب و  هل  هَّللا  متخ  كولملا  نع  الضف  هلثم  رابکلا  ءاحلّصلا  یف  دجوی  نا  ّلق  هَّللا  نم  افئاخ  ّربکّتلا  نم  امیلس  يأّرلا  لقعلا و  لماک 
لاّوش رشع  يداح  یف  قیناوخلاب  تامف  ةدایز  هَّللا و  ءاش  نا  ینسحلا 

یناحلاص - 19

تیاور ار  هیبشت  ثیدح  یناحلاصلا  دـمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  نیّدـلا  رون  هکنآ  لامک  اب  بطاخم  موعزم  لاطبا  هوجو  زا  مهدزون  هجو 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  دّیس  هچنانچ  هدومن 

یف ناک  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  انغلب  لاق  ههجو  هَّللا  مّرک  نینمؤملا  ریما  ۀـیارب  بحاـص  روعـالا  ثراـحلا  نع 
ههجو یلاعت  هَّللا  مّرک  یلع  علط  نا  نم  عرساب  نکی  ملف  هملع  یف  میهاربا  همهف و  یف  احون  هملع و  یف  مدآ  مکیرا  لاقف  ۀباحّـصلا  نم  عمج 

یلع هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  وه  نم  اذهل  خب  خب  لسرلا  نم  ۀثالثب  الجر  تسق  هَّللا  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  لاقف 
نب یلع  نسحلا  وبا  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  ملعا  هلوسر  یلاعت و  هَّللا  لاق  هفرعت  الا  رکب  ابا  ای  مّلـس  كراـب و  هلآ و 

یناحلاّصلا هاور  نسحلا  ابا  ای  کل  خب  خب  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  رکب  وبا  لاق  بلاط  یبأ 
لضفلا و رحب  یف  وه  يّذلا  حدام و  حدم  نع  ینغتسملا  حبارلا  رجتملا  وذ  حلاّصلا  یناحلاّصلا  اذهف  یهتنا  ظفاحلا  نامیلس  وبا  هدانـسا  یف  و 

مغر یلا  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  حداق  ۀعاربلا  لامکلا و  دانزل  حباس و  لامکلا 
334 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تهبلا یف  لماحتم  کیکـشتل  غاسم  حصان و ال  ریغ  لداجم  بایترال  لاجم  قبی  ملف  حئاللا  قدّصلا  حضاولا و  ّقحلا  رهظا  حداق  دـناعم  لک 
لـصف لکل  وه  يّذلا  هّلل  لیمجلا  دمحلاف  حبان  حابنک  ّالا  سیل  حضاف و  بّصعت  هلاطبا  ّهدر و  حلاک و  دّوسم  دـحاج  رکنم  لک  هجوف  حداک 

تلالج و یناسنا و  عون  تاکلم  نیزئاح  نیفورعم  رباکا  یناث و  بناـج  نیحلاـص  نیدومحم  هّلجا  زا  یناـحلاص  دومحم  دـماح  وبا  حـنام و 
لاق هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیّدـلا  باهـش  دّیـس  تسیناد  یـصاق و  ره  مولعم  وا  تراهم  تسایر و  تلابن و 

ملاعلا مالـسالا  دّدجم  ثیدحلا و  رـصان  ۀنّـسلا و  ییحمب  مالعالا  ۀّمئألا  ۀـّلجالا  نیب  بّقلملا  مراکملا  ایاجـسب  بیرالا  بیدالا  ملاعلا  مامالا 
ۀقئارلا هتاراشا  ۀقئافلا و  هتارابع  یف  یناحلاّصلا  ییحی  نب  نیسح  نب  دّمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  نیّدلا  دعـس  یناحبّـسلا  فراعلا  ینابّرلا و 
دّمحم نع  هتفگ  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  هنع و  هَّللا  یضر  حبصا  هباوث  نم  هل  لزجا  هاوثم و  هلضفب  مرکا  هاعسم و  یلاعت  هَّللا  رکش  هباتک  نم 

هَّللا يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هّدـج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب 
نم هلقنی  یلاعت  هَّللا  لزی  ملف  هبلص  یف  رّونلا  کلذ  کلـس  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخی  نا  لبق  نم  یلاعت 
انا یّنم و  ّیلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همّـسقف  بلطملا  دبع  بلـص  یف  هّرقا  یتح  بلـص  یلا  بلص 

هضغبا و یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یّبحبف  هّبحا  نم  یمد و  همد  یمحل و  همحل  هنم 
یلاعت هَّللا  یضر  رباج  نع 

335 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کـسمخ عض  یّنم  ندا  ّیلع  ای  لاقف  ههاجت  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  تافرعب و  ناک  مّلـس  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  هنع 

ۀّنجلا هَّللا  هلخدا  اهنم  ضعبب  ّقلعت  نم  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  انا  ةرجش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای  یسمخ  یف 
ّنف ّلک  یف  فّنص  عمسا و  عمـس و  خیاشملا و  كردا  لحر و  رفاس و  يّذلا  دّمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  نیّدلا  دعـس  لّوالا  ثیدحلا  يور 

هدانساب هیودرم  نب  رکب  یبأ  ظفاحلا  مامالا  یلا  هدانساب  هتقبط  یف  نم  مامالا و  ینیدملا  یسوم  ابا  قارعلاب  بحـص  ریثک و  قلخ  هنع  يور  و 
نسحلا نب  دّمحم  نیّدلا  سمش  مامالا  اضیا  لّوالا  يور  یناهفصالا و  میعن  یبأ  عرولا  ظفاحلا  مامالا  یلا  یناثلا  ثیدحلا  اعوفرم و  السلسم 
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حیـضوت رد  زین  امهنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  ۀیاورب  يدّمحملا  يوبّنلا  فیرـشلا  مرحلاب  ثّدـحملا  يدـنرزلا  ّيراصنالا  فسوی  نب 
ۀّجحلا میقم  اهنم  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءامسا  رکذ  رد  لئالدلا 

هحور نم  هیف  خفن  مدآ و  یلاعت  هَّللا  قلخ  امل  ّهنا  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  نع 
ةرفغملاب هرشب  هیلإ و  یلاعت  هَّللا  یحواف  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  مالسلا  هیلع  لاقف  مالّسلا  هیلع  مدآ  سطع 

ّیلع ۀمحرلا  ّیبن  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  شرعلا ال  یلع  بوتکم  اذاف  هسار  عفرف  رظناف  کسار  عفرا  مدآ  ای  لاق  یلاعت  هَّللا  ّنا  ثیدحلا  اذـه  یف  و 
نا هّبحا و  نم  ۀـّنجلا  لـخدا  نا  یلـالج  یتّزعب و  تمـسقا  باـخ  نعل و  هّقح  رکنا  نم  بلاـط و  اـکز و  ّیلع  ّقح  فرع  نم  ۀّـجحلا و  میقم 

ینعاطا نا  هاصع و  نم  رانلا  لخدا  نا  یلالج  یتّزعب و  تمسقا  یناصع و 
336 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نینمؤملا ریما  بقانم  یف  نیعبرالا  باتک  نم  یناحلاصلا  ۀّنّسلا  ییحم  هاور 

ُهَّللا یَفَک  َو  یلاـعت  هلوق  هتفگ  لئالّدـلا  حیـضوت  رد  زین  یمزراوخلا و  مث  یکملا  دـمحا  نب  قـفوملا  دـّیؤملا  یبأ  ءاـبطخلا  بطخا  فینـصت 
َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا 

یفک فرحلا و  اذه  أرقی  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  دوعسم  نبا  ناک  لاق  اّیضرم  ناک  ةّرم و  نع  دیز  نع  يروثلا  نیفس  نع  روکذملا  دانسالاب  و 
هذه أرقی  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  ناک  لاق  لئاو  یبأ  نع  شمعالا  ۀـیاور  یف  بلاط و  یبأ  نب  یلعب  لاتقلا  نینمؤملا  هَّللا 

یناحلاص ننست  یناحلاّصلا و  مامالا  امهاور  ازیزع  اّیوق  هَّللا  ناک  بلاط و  یبأ  نب  ّیلعب  لاتقلا  نینمؤملا  هَّللا  یفک  بازحالا و  یف  یتلا  ۀیآلا 
هّلجا زا  هک  رصاعم  هَّللا  ۀمالس  هاش  هدافا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیجبت  میظعت و  لیمج  بداب  وا  بّدات  وا و  تیاور  تیلوبقم  و 

ءارآلا ۀکرعم  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  تسرهاظ  زین  تسرخافملا  يوذ  نیملکتم  رباکا  و 

راّطع مظن  - 20

دوخ غیلب  مظن  رد  ار  هیبشت  ثیدح  ّيروباسینلا  راّطعلا  دمحم  نیّدلا  دیرف  هکنآ  راخفلا  لیلج  بطاخم  راکنا  ّدر و  یفن  هوجو  زا  متسب  هجو 
مد زا  یلع  زا  ینادـب  ای  مال و  نیع و  یلع  زا  یناـشنیب  وت  رـسپ  يأ  هتفگ  همانتبیـصم  رد  هچناـنچ  هدومن  تباـث  مزج  نیقی و  متح و  عطقب و 

وچمه ملح  میهاربا  هاـگنآ  مهف  حون  ملعب  مدآ  یئوت  شتفگ  یفطـصم  تسار  درک  هدـیرب  تسد  مدـب  وا  تساـخ  هدـنز  رگ  یـسک  یـسیع 
تـسوا نآ  هک  ار  یلامک  ره  دید  تسود  لامج  نوچ  دمحم  سپ  تسیلع  نید  عاجـش  ینادیمن  رگ  تسیک  شطب  یـسوم  دـهز و  ییحی 

یلع رب  وگب  نیا  تفگ  شرگید  رازه  یس  وگب  نیا  هتفگ  رارسا  رازه  یس  رامشیب  شرس  رارسا  هلمج  رازهشش  رازه و  یس  وا  اب  تفگ  دید 
نک رگد  یس 

337 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد هدش  قلطم  یناف  هتشگ  وحم  دید  شیوخ  نورد  ردنا  ملع  ود  ره  دیسر  دوخ  ياج  زاب  دمحم  نوچ  رادیاپ  یبای  رارسا  نیرد  وک  راکـشا 
رد مالک  ّرـس  زا  رارـسا  رازه  یـس  دید  شیپ  زا  دیدب  سپ  زک  نانچمه  دید  شیوخ  ار  لک  دـید  لک  ار  شیوخ  هدـش  قرغتـسم  ملع  راحب 
وا نیقی  رب  تساضترم  لوتب و  جوز  بحاص و  تفگ  زاب  هچ  ات  تفر  ردـیح  زاب  تفگب  ردـیح  اب  رارـسا  رازه  یـس  ماظن  رهب  زا  دروآ  ناـیم 

یکی يزورنابـش  رد  تفگن  زگره  سکچیه  اب  دوخ  زار  بیج  زا  اضیب  دـی  وا  دروارب  ناز  بیغ  تانونکم  دوب  وا  لد  رد  تساـیلوا  ياوشیپ 
یلصاحیب همه  يدوب  ام  راک  یلصاو  يدوب  هن  يدوب  وا  هن  رگ  زاجمیب  یقیقح  رـس  وا  دوب  زار  يایرد  شلد  رد  دزیم  جوم  تفخن  تعاس 

رون نینمؤملا  ریما  تّوبن  باـب  نینمؤـملا  ریما  میرم  یـسیع  تسنینمؤـملا  ریما  مدآ  ناـج  تسنینمؤـملا  ریما  هتفگ  همانرارـسا  رد  راـطع  زین  و 
يذـلا راودالا  دـیحو  راصعالا و  دـیرف  راطعلا  نیّدـلا  دـیرف  اذـهف  تسدـمه  حون  اب  نینمؤملا  ریما  تمکح  باب  ناد  نینمؤملا  ریما  تیـالو 
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اعطق و فیرـشلا  ثیدحلا  تبثا  رابحالا  ۀـملک  همیظعت  هلیجبت و  همیخفت و  همارکا و  یلع  تقبطا  رابکلا و  رافـسا  هحئادـم  حـئاوفب  ترّطعت 
تبثا راوبلا و  شحفا  رامّدـلا و  رکنا  مهیلع  بلج  راسخلا و  راغّـصلا و  ۀمـسب  مههوجو  مسو  دـق  راکنالا و  دوحجلا و  لها  مغر  یلع  امتح 

جاّجللا دانعلاب و  اورهسا  راهتـشالا و  ۀیاغ  ریهـشلا  تباثلا  ثیدحلا  اذه  لثم  راکناب  رانلا  راعلا و  نیب  اوعمج  لب  راعلا  یلع  رانلا  اوراتخا  مهنا 
تسراخفلا لیلج  يالمک  هلجا  رابت و  یلاع  ياملع  رباکا  زا  راّطع  نیّدلا  دیرف  خیش  هکنیا  اما  راتهتسالا  ۀیاهن 

338 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیـش دیرم  يو  هرـس  سدق  راطع  يروپاشین  نیّدلا  دیرف  خیـش  هتفگ  سنالا  تاحفن  رد  یماجلا  یتشدلا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  رون 

يدادـغب نیدـلا  دـجم  ماما  شیپ  زور  کی  هک  دـیوگیم  تسبوسنم  يوب  هک  ءایلوألا  ةرکذـت  باتک  هچاـبید  رد  تسیدادـغب  نیدـلا  دـجم 
هک مالسلا  مهیلع  ایبنا  هباثمب  دناهدوب  تما  نیرد  هک  نارالاسهپس  یهز  تفگ  تسریخ  متفگ  تسیرگیم  هک  مدید  اریو  مدمآرد و 

لیئارسا ینب  ءایبنأک  یتّما  ءاملع 
نادرگ موق  نیا  ناـیگراظن  زا  اـی  نادرگ  موق  نیزا  ارم  تسین  تلعب  وت  راـک  ادـنوادخ  هک  مدوب  هتفگ  شود  هک  میرگیم  نا  زا  تفگ  سپ 
نیدلا لالج  انالوم  نانخـس  رد  تسا  هدوب  یـسیوا  يو  هک  دناهتفگ  یـضعب  دوش و  باجتـسم  هک  میرگیم  مرادن  تقاط  ار  رگید  مسق  هک 

لاق و نا  یلا  دش  وا  یبرم  درک و  یلجت  راطع  نیدلا  دیرف  حور  رب  لاس  هاجنپ  دص و  زا  دعب  روصنم  رون  هک  تسروکذم  هرس  سدق  یمور 
هدیـسر نس  ربک  لاح  رد  يو  تبحـص  هب  روباشین  هب  ندیـسر  خلب و  زا  نتفر  تقو  رد  هرـس  سدق  یمور  نیدـلا  لالج  انالوم  هک  دـناهتفگ 

درگ دنیوگیم  هکنانچ  دراد  يوب  ادتقا  فراعم  قئاقح و  نایب  رد  هتشادیم و  دوخ  اب  ار  نآ  امئاد  يو  داد و  يوب  همانرارسا  باتک  تسا و 
یئانس و یپ  زا  ام  وا  مشچ  ود  یئانس  دوب  حور  راطع  هتفگ  رگید  یعضوم  رد  شون و  شدوب  سمـش  تسد  زا  تبرـش  انالوم  تشگ  راطع 

نیزا یکیچیه  نانخـس  رد  هتفای  جاردنا  يو  تایلزغ  تایونثم و  رد  هک  دیجاوم  قاوذا و  قئاقح  دیحوت و  رارـسا  ردـق  نآ  میدـمآ و  راّطع 
مسلط نیاب  یقلخ  هدمآ  رازابب  هدیشکرد  يور  يأ  ۀفیرـشلا  هسافنا  نم  ءازجلا و  ریخ  نیبلاطلا  نع  هناحبـس  هَّللا  هازج  دوشیمن  تفای  هفئاط 

تداهش راتت  رافک  تسد  رب  ۀئامتس  نیرشع و  عبس و  ۀنس  خیرات  رد  خیش  ترضح  یماجلا  لاق  نا  یلا  هدمآ  راتفرگ 
339 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنا و یلاـعت  هَّللا  همحر  تسروباـسین  رد  يو  ربـق  هدوـب و  لاـس  هدراـهچ  دـص و  هک  دـنیوگیم  تقو  نآ  رد  يو  كراـبم  نـس  هتفاـی و 
نب دمحم  وه  هّرـس و  سّدق  راطع  نیّدلا  دـیرف  خیـش  نیققحملا  ناطلـس  رکذ  هتفگ  ارعـشلا  ةرکذـت  رد  هاشیتخب  هلوّدـلا  ءالع  نب  هاشتلود 

هناگی تقیرط  تعیرش و  رد  دناهتفگ و  كولس  لها  هنایزات  ار  وا  نخس  یفاص و  وا  برـشم  تسیلاع و  وا  هبترم  ّيروباسینلا  راطعلا  میهاربا 
وا نخـس  هکلب  تسین  وا  هویـش  يرعاش  تسناقیا  يایرد  صاوغ  نافرع و  رحب  قرغتـسم  هنامز  عمـش  زادـگ  زوس و  زاین و  قوش و  رد  دوب و 

دنیوگ تفای  زارد  رمع  خیش  روباسین و  لامعا  نم  نکرک  هیرق  زا  خیش  لصا  تسبیع  ندرک  بوسنم  ودب  ار  نخـس  نیا  تسبیغ و  تادراو 
ةرـشع و ثلث  ۀنـس  مظعملا  نابعـش  هام  رد  هدوب  هاشکلم  نب  رجنـس  ناطلـس  راگزور  رد  شکرابم  تدالو  تشاد  رمع  لاس  هدراهچ  دص و 

بارخ خایذاش  رهش  لاس  هس  هب  خیش  لتق  زا  دعب  خایذاش و  رهش  رد  لاس  هن  تسب و  هدوب و  روباسین  رهش  رد  لاس  جنپ  داتـشه و  ۀئامـسمخ 
هدومن و هعلاطم  ار  تقیرط  لها  باتک  دلج  دص  راهچ  هتـشاد و  تبحـص  نافراع  اب  هتفای و  رد  ار  خـیاشم  رباکا و  زا  يرایـسب  خیـش  دـش و 

هدـش عقاو  تارکب  روباسین  رد  هک  هلزلز  باب  رد  يزیزع  هدـش و  فکتعم  يوزنم و  هدیـسر و  انف  ملاع  هبترمب  لاـح  رخآ  رد  هدرک و  عمج 
موس راب  هلزلز  ناد  یـس  دصـشش و  مود  راب  هلزلز  نآ  تشد و  وچ  رهـش  دـش  هگنآ  دـصناپ و  دـب  تشگ  لزان  هلزلز  ناـمز  هس  ردـنا  هتفگ 
نیا تقیرط  لها  زا  ار  سک  چیه  يدوب و  لوغشم  خیاشم  هیفوص و  تایاکح  ندومن  عمجب  لاس  داتفه  تّدم  لاق  نا  یلا  تشه  دصـشه و 

وا تّمه  رخاز و  دوب  يرحب  تیاهن  رد  هتـشذگن و  فوقو  بحاص  راطع  لـثم  قئاـقد  قئاـقح و  تاراـشا و  زومر و  رب  هدـشن و  رـسیم  هداـم 
دندوب زاسهولج  وا  يارس  تولخ  رد  رارسا  راکبا  نارازه  هتسب  ریغ  يورب  رد  هتسشن و  ياهشوگ  رد  رطاخ  یفن  رب  فورصم 

340 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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وا تاراشا  زومر و  داد و  ناوت  حرش  باتک  نیرد  هک  تسرتروهشم  نا  زا  وا  راعـشا  زار و  مرحم  قئاقد  قئاقح و  ناسورع  وا  ناتـسبش  رد  و 
وا ربک  زا  راطع  دیرف  خیش  ندوب  هتـشذگ  اقباس  هک  بطاخم  دوخ  ترابع  زا  خلا و  دروا  ناوت  تباتک  زیح  رد  نا  زا  هّمـش  هک  رتیلاع  نا  زا 

لها بهذم  رب  مدق  ات  رس  زا  ناشتقیرط  تعیرـش و  هک  ینارادمان  ناشراک و  يانب  هک  یناراوگرزب  هلمج  زا  وا  ندوب  تنـس و  لها  نیلوبقم 
تسحضاو رهاظ و  تستّنس 

هحلط نبا  - 21

یبیـصنلا یـشرقلا  دمحم  نب  ۀحلط  نب  دّمحم  ملاس  وبا  هکنآ  هیبن  بطاخم  راکنا  لاطبا  هیبشت و  ثیدـح  تابثا  هوجو  زا  مکی  تسب و  هجو 
یف لاـق  ثیح  هداد  تحاـصف  تغـالب و  داد  نآ  ياـنعم  نییبت  رد  هدروآ و  یقهیب  تیاورب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نیّدـلا  لاـمکب  بقلملا 

ام کلذ  نم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لئاضف  یف  لوئسلا  بلاطم 
رظنی نا  دارأ  نم  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هدنـسب  هعفری  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  فّنـصملا  هباتک  یف  یقهیبلا  مامالا  هاور 

یبأ نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتداـبع  یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوـقت و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا 
ثیدحلا اذهب  هنع  هَّللا  یضر  ّیلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنل  تبثا  دقف  بلاط 

اذه یف  یـسیع و  ةدابع  هبـشت  ةدابع  یـسوم و  ۀبیه  هبـشت  ۀبیه  میهاربا و  ملح  هبـشی  املح  حون و  يوقت  هبـشت  يوقت  مدآ و  ملع  هبـشی  املع 
ءاـیبنألا ءـالوهب  اههبـش  ثیح  یلعلا  جوا  یلا  تافّـصلا  هذـه  ولعب  هتداـبع و  هتبیه و  هملح و  هاوـقت و  هملعب و  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلعل  حیرـصت 

ملاسلا یبیـصنلا  ۀحلط  نب  دّمحم  ملاس  وبا  اذـهف  ةدودـعملا  بقانملا  ةروکذـملا و  تافّـصلا  هل  نم  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیلـسرملا 
بصان لک  باصنال  هسفن  بصن  دق  حلاصلا 

341 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لئالجل اتبثم  هنوک  رهظا  امتح و  فیرـشلا  ثیدحلا  تبثا  ثیح  حداق  رباکم  لک  ناسل  عطق  ّقحلا و  رامذ  نع  ّبذلل  بدتنا  حراج و  دـناعم 

وه يذلا  دونکلا  دونعلا  حقاوتملا و  علجلا  ّالا  ّدرلا  راکنالا و  یلع  ئرتجی  حبان و ال  حابن  حئاص و  حایص  یلا  کلذ  دعب  یغـصی  الف  حئادملا 
دنامن بجتحم  حئال و  یلج  هسامـش  هبّـصعت و  هلماحت و  هءارم و  حضاو و  رهاظ  هحامج  هتیرف و  هبذک و  هتهب و  حـباس و  ناودـعلا  رحب  یف 

تس و ناکم  یلاع  نیدقنم  نیقّقحم  ناشالاو و  نیرحبتم  ياهقف  نایعا و  نیدمتعم  نیطاسا  ناکرا و  رودص و  هّلجا  زا  هحلط  نب  دّمحم  هک 
دبع دّـمحم  هحلط  نبا  نیحدام  هلمج  زا  درادـن و  نایب  راهظا و  تجاح  وا  هلیلج  حـئادم  هلیمج و  دـماحم  همیظع و  لئاضف  همیخف و  بقانم 

یتفملا ّیبیـصّنلا  ۀـحلط  نب  دـمحم  لاـمکلا  هتفگ و  ۀئامتـس  نیـسمخ و  نیتـنثا و  ۀنـس  رد  ناـنجلا  ةآرم  رد  هک  تسیعفاـیلا  دعـسا  نب  هَّللا 
زواج دق  بجر و  رهـش  یف  بلحب  یّفوت  هسفن  عمج  دـهن و  مث  ةّرم  ةرازولا  ّیلو  فالخلا  هقفلا و  یف  اعراب  امـشتحم  اسیئر  ناک  یعفاّشلا و 

ۀیاورلا بحاص  راّفغلا  دبع  روکشملا  خیشلا  رادقملا  لیلجلا  دیّسلا  يور  يّذلا  هّلعل  روکذملا  ۀحلط  نبا  تلق و  فورحلا  ةرئاد  هل  نیعبسلا و 
كّرد هّلل  لوقی  الئاق  مانملا  یف  ۀحرابلا  تیار  یل  لاقف  اریقف  تدجوف  نانبل  لبج  تعلط  لاق  عمـصالا  نب  یـضّرلا  ینربخا  صوق  ۀنیدم  یف 

یلا تبهذ  تحبـصا  اّملف  لاق  اندعملا  باصا  اّمل  مهرد  یف  هدهز  یف  دهاز  نم  اوبجعت  انطلـستف ال  ادماع  ةرازولا  كرت  دجام  ۀـحلط  نبا  ای 
هباب یلع  فرشالا  کلملا  ناطلسلا  تدجوف  ۀحلط  نبا  خیشلا 

342 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةرـشع دحا  یلا  توما  اناف  هایؤر  تقدص  نا  لاقف  ریقفلا  لاق  امب  هتفرعف  هیلع  تلخدف  ناطلّـسلا  جرخ  یّتح  تدعقف  هیلع  نذالا  بلطی  وه  و 
فورح نم  کلذ  ذخا  ّهنا  ملعا  هَّللا  رهاّظلا و  ةروکذملا و  ماّیالاب  هلیجات  هتومب و  کلذ  هریبعت  نم  بّجعتی  دق  تلق و  کلذـک  ناک  اموی و 
ندعملا ّناف  ینعملا  ۀهج  نم  بسانم  کلذ  افرح و  رـشع  دحا  اّهناف  اندعملا  باصا  هلوق  ملعا  هَّللا  اهّنظا و  روکذـملا و  مظّنلا  تاملک  ضعب 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 160 

http://www.ghadirestan.com


هریزغ دـماحم  ةریثک و  لئاضف  توملا و  دـعب  یمظعلا  ۀـمعّنلا  يربکلا و  ةداعّـسلا  نم  هنوقلی  ام  ققحملا  کـلملا  قلطملا و  ینغلا  وه  يذـّلا 
تاقبط يدـسا و  نیّدـلا  یقت  هیعفاش  تاـقبط  ینالقـسع و  رجح  نبا  هنماـک  ررد  يونـسا و  میحرلا  دـبع  هیعفاـش  تاـقبط  زا  یعفاـی  هماـّلع 

ناخ نسح  قیدص  يولوم  مولعلا  دجبا  یماج و  نمحرلا  دبع  سنالا  تاحفن  ینامیلا و  یجرشلا  فیطللا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحا  صاوخلا 
يونـسالا یلع  نب  نسحلا  نب  میحّرلا  دـبع  نیّدـلا  لامج  دوریم  تارابع  ضعب  رب  راصتقا  افتکا و  راصتخا  ربانب  تسرهاب  رهاـظ و  رـصاعم 

تحت و نم  نیتطقن  ءایب  یعفایلاب  روهـشملا  نیّدـلا  فیفع  بقلملا  یّکملا  مث  ینمیلا  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یعفاـشلا 
لبق دلو  يدتهی  هراوناب و  ءاضتـسی  املع  يدتقی و  همولعب و  دشرتسی  اماما  ناک  ریمح  لئابق  نم  نمیلاب  ۀـلیبق  عفای  ۀـلمهملا و  نیعلا  ءافلاب و 
هدلاو يار  اّملف  بعّللا  نم  هب  لافطالا  لغتـشی  امل  اکرات  هتیبل  امزالم  ّنّسلا  کلذ  یف  ناک  ةرـشع و  يدـحا  ۀنـس  مالتحالاب  غلب  ۀئامعبـسلا و 

ملعلاب لغتشا  ةءارقلا و  أرقف  ندع  یلا  هب  ثعب  ةرهاظ  هیلع  حالفلا  راثآ 
343 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع خیـشلا  هخیـش  بحـص  لابجلا و  یف  ۀحایـسلا  عاطقنالا و  ةولخلا و  هیلإ  هَّللا  ّببح  هدـلب و  یلا  داع  ةرـشع و  یتنثا  ۀنـس  ضرفلا  ّجـح  و 
رکف ریبک و  ّمه  کلذ  ببـسب  نل  لصح  ةدابعلا و  وا  ملعلا  یلا  عطقنا  لـه  تدّدرت  لاـق و  قیرّطلا  هکلـس  يذـّلا  وه  یـشاوّطلاب و  فورعملا 
هذـه هیف  هیف و  يرظن  ةرثک  عم  کلذ  لبق  هیف  اـهرا  مل  ۀـقرو  هیف  تیأرف  یل  علطی  اـمم  لواـفّتلا  كّربتلا و  دـصق  یلع  اـباتک  تحتفف  ادـیدش 
هبقاوع یف  کل  بعتم  رما  ّبرل  ءاضفلا و  قاض  اّمبر  قیـضملا و  عّستا  اّمبرلف  ءاضقلا  یلا  رومالا  لک  اـضرعم و  کـمومه  نع  نک  تاـیبالا 

ةرـشع و نامث  ۀنـس  ۀکم  یلا  داع  ّمث  ملعلا  ۀمزالمل  يردـص  هَّللا  حرـش  يدـنع و  ام  نکـسف  لاق  اضّرعتم  نکت  الف  ءاشی  ام  لعفی  هَّللا  اضّرلا 
رشع وحن  دّرجت  جّوزتلا و  كرت  مث  ملعلل  امزالم  ةّدم  اهب  ماقا  يربّطلا و  نیّدلا  مجن  یـضاقلا  یلع  ریغـصلا  يواحلا  أرق  جّوزت و  اهب و  رواج 
وحن لیلخلاب  ماقا  لیلخلا و  سدـقملا و  راز  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنـس  ماّشلا  یلا  لحر  نیفیرـشلا و  نیمرحلا  نیب  ةّدـملا  کلت  یف  دّدرت  نینس و 

ءارقإلا فینصّتلا و  یلع  فکع  لاق و  نا  یلا  ریهاشملا  نم  هریغ  مامالا و  رازف  هرما  اّیفخم  ۀّنّسلا  کلت  یف  ۀّیرصملا  رایدلا  دصق  مث  موی  ۀئام 
لمتـشت ةدیـصق  هفیناصت  نم  ةدرفم و  لئاسمل  دوقعم  مجحلا  ریغـص  اهبلاغ  ّنا  ّالا  مولعلا  نم  عاونا  یف  ةریثک  فیناصت  فّنـص  عامـسالا و  و 
فرصی ناک  کلذ و  وحن  ضورعلا و  عم  یفاوقلا  وّحنلا و  عم  فیرصتلاک  لخادتم  اهضعب  ّنا  ّالا  رکذ  ام  یلع  املع  نیرشع  نم  بیرق  یلع 

ّربلا هوجو  یف  هتاقوا 
344 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّیبرم لاجّرلا  نم  ۀعبر  افیحن  مهیدیا  یف  اّمع  اضرعم  اینّدلا  ءاینغا  یلع  اعّفرتم  ءارقفلا  عم  اعـضاوتم  جایتحالا  عم  ۀقدّصلا  ملعلا و  یف  اهبلغا  و 
امقس همسج  املا و  هسار  یکشف  هعاجوا  تدب  هعابط و  ترّکنتف  قیرّطلا  یکلاس  لمش  ّتتش  قیرفّتلا و  بارغ  مهب  قعنف  نیدیرملا  ۀبلطلل و 
لامج خیـش  هحلط  نبا  نیحدام  هلمج  زا  خـلا و  اهلماع  حـطابالا و  ملاع  اهلـضفا و  ۀّـکم و  لیـضف  كاذ  ذإ  وه  یّفوت و  لئالق و  امایا  ماقا  و 

نب ۀحلط  نب  دّمحم  ملاس  وبا  هتفگ  هّیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  هچنانچ  تسیعفاّشلا  هیقفلا  يونـسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحّرلا  دـبع  نیّدـلا 
كولملا نع  لّسرت  امّظعم  اریبک  اسیئر  نیلصالاب  افراع  فالخلا  هقفلا و  یف  اعراب  اماما  ناک  نیّدلا  لامک  بّقلملا  یبیصنلا  ّیـشرقلا  دّمحم 

لبقی مل  رذتعا و  هنم و  لّصنت  کلذب و  هدیلقت  بتک  هترازول و  قشمد  بحاص  رـصانلا  کلملا  هسلجا  ۀینیمالا و  ۀـسردملاب  قشمدـب  ماقا  و 
عباـسلا و یف  بلح  یف  یّفوت  ثدـح و  عمـس و  هعـضوم  فرعی  ملف  بهذ  هسوبلم و  ّریغ  هدوجوم و  هلاوما و  كرت  مث  نیموـی  اهرـشابف  هنم 

ۀحلط نبا  حدام  يونـسا  میحّرلا  دبع  ارـصتخم و  ربعلا  یف  هرکذ  نیعبـسلا  زواج  دق  ۀئامـسمخ و  نیّتس و  نیتنثا و  ۀنـس  بجر  نم  نیرـشعلا 
تاقبط رد  هبهـش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  تسرخافم  یلاعم  زئاح  رثآم و  لئالج  يواح  رخاف و  لضف  رهاب و  لبن  بحاص 

فیناـصتلا وذ  یناـعملا  قّـقحم  ظاـفلالا  حـقنم  ۀـماّلعلا  ماـمالا  میهاربا  نب  ّیلع  نب  رمع  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  میحّرلا  دـبع  هـتفگ  هّیعفاـش 
ّيومالا ّيونسالا  یشرقلا  دّمحم  وبا  نیّدلا  لامج  ةدیفملا  ةروهشملا 

345 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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عاونا یف  لغتشا  ثیدحلا و  عمس  ۀئامعبـس و  نیرـشع و  يدحا و  ۀنـس  ةرهاقلا  مدق  ۀئامعبـس و  عبرا و  ۀنـس  بجر  یف  انـساب  دلو  يرـصملا 
أرق ناّیح و  یبأ  نع  وّحنلا  ذخا  مهریغ و  يزیجولا و  ینیوزقلا و  نیّدلا  لالج  یکبسلا و  یطابنّـسلا و  ینولکنزلا و  نع  هقفلا  ذخا  مولعلا و 
ذخا کّنـس و  یف  ادـحا  خّیـشا  مل  یل  لاق  مث  ۀبـسّنلا  رخآ  یلا  نالف  خیّـشلا  یلع  ثحبا  تنک  تاقبطلا و  یف  روکذـملا  لاـق  لیهـستلا  هیلع 

ۀّیسرافلا ۀّیکلملا و  ۀیواغبقالاب  سرد  نیرشع و  عبس و  ۀنـس  نم  ةدافالا  ءارقالل و  بصتنا  امهریغ و  يرتسّتلا و  يونوقلا و  نع  ۀّیلقعلا  مولعلا 
لاغتـشالل و يّدصت  ۀـلاکولا و  نم  لزع  اهکرت و  ّمث  ۀبـسحلا  مث  لاملا  تیب  ۀـلاکو  یلو  نولوط و  نبا  عماجب  ریـسفتلا  سرد  ۀّیلـضافلا و  و 

تاقبط یف  نّقلملا  نب  نیّدلا  جارـس  هذیملت  هرکذ  نیثالثلا  دعب  فینـصتلا  یف  عرـش  مهیلإ و  راشملا  ةرهاقلا  خیاشم  دـحا  راص  فینـصتلا و 
نیّدلا ّیلو  ظفاحلا  لاق  کلذ و  ریغ  ۀّیبرعلا و  هقفلا و  لوصالا و  نونفلا  وذ  مهـسّردم  مهفّنـصم و  مهیتفم و  ۀیعفاشلا و  خیـش  لاق  ءاهقفلا و 

یف تاّمهملاک و  ةرئاّسلا  ۀعفانلا  فیناصّتلا  فّنص  هناوا و  یف  ۀّیعفاشلا  خیش  هنامز و  دحوا  راص  یّتح  مولعلا  یف  لغتشا  هتایفو  یف  ۀعرز  وبا 
رایّدـلا ءاملع  رثکا  ریثک و  قلخ  هب  جرخت  لجّرلا و  فرعی  اهیف  تاّمهملا  ّنا  هتبتر  كاذ  ذإ  هتاّـمهم  تدـبا  تاـیبا  نم  يدـلاو  لوقی  کـلذ 
ۀمجرت دلاولا  هل  درفا  فینصّتلا و  ةدافالل و  امزالم  ۀبلّطلل  ناسحالا  ریثک  بناجلا  نّیل  فینصتلا  نسح  لکّشلا  نسح  ناک  هتبلط و  ۀّیرـصملا 

ةأجف یّفوت  رهاظ  فشک  اهیف  هنع  یکح  و 
346 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیربخلا ضقانت  یف  نیرحبلا  رهاوج  هفیناصت  نم  ۀّیفوّصلا و  رباقم  برقب  هتبرتب  نفد  ۀئامعبـس و  نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف 
هحورش و نسحا  وه  يواضیبلا و  جاهنملا  حرش  نیثلث و  عبس و  ۀنس  یف  هنم  غرف  حیحـصّتلا  یلع  حیقنّتلا  نیثلث و  سمخ و  ۀنـس  یف  هنم  غرف 

غرف دیهمتلا  نیّتس و  ۀنس  اهنم  غرف  تاّمهملا  نیعبرا و  ّتس و  ۀنس  هنم  غرف  ۀیافکلا  ماهوا  یف  ۀیادهلا  نیعبرا و  ۀنس  رخآ  یف  هنم  غرف  اهعفنا 
نم نیعبـس و  ۀنـس  یف  هنم  غرف  لـئاسملا  زاـغلا  یف  لـفاحملا  زارط  نیّتس و  عست و  ۀنـس  هنم  غرف  ءاـهقفلا  تاـقبط  نیّتس و  ناـمث و  ۀنـس  هنم 
عفنا حـقنم  دـیفم  نسح  حرـش  وه  ةاقاسملا و  یلا  هیف  لصو  تادـّلجم  ثلث  یف  يوونلل  جاهنملا  حرـش  یف  جاـتحملا  یفاـک  اـضیا  هفیناـصت 

هل ةروهـشملا و  هفیناصت  هذه  ۀّیومحلا  يواتفلا  هیبنتلا و  حیحـصت  وّحنلا و  یلع  هقفلا  لئاسم  جیرخت  یف  يّردلا  بکوکلا  جاهنملا و  حورش 
ریغـصلا حرـشلا  رـصتخم  نم  ۀعطق  بجاحلا و  نبا  ضورع  حرـش  رئاظنلا و  هابـشالا و  یف  ةدّوسم  قراوفلا و  عماوجلا و  قراوبلا و  عماّوللا و 

ررد رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ادـّلجم و  هنم  بتک  طیحملا  رحبلا  باـتک  دـّلجم و  وحن  هنم  بتک  هیبنتلا  حرـش  عیبلا و  یلا  هیف  لـصو  ّهنا  لـیق 
دلو دّمحم  وبا  نیّدلا  لامج  خیشلا  ةرهاقلا  لیزن  يونسالا  ّيومالا  میهاربا  نب  ّیلع  نب  رمع  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  میحّرلا  دبع  هتفگ  هنماک 

ینالقسعلا لاق  نا  یلا  رصم  دیعص  نم  انساب  هل  ۀّیعفاّشلا  تاقبطلا  یف  وه  رکذ  ام  یلع  ۀئامعبس  عبرا و  ۀنس  ۀّجحلا  يذ  نم  ریخالا  رشعلا  یف 
هلئاضف نم  اریثک  اهیف  رکذ  ۀمجرت  یقارعلا  انخیش  هل  درفا  دق 

347 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دّیـس نبا  ۀـمجرت  ءانثا  یف  ۀـیعفاشلا  تاقبّطلا  یف  هرکذ  همّظعی و  انخیـش و  ّبحی  وه  ناک  هیلع و  ءانثلا  یف  غلاب  اضیا و  همظن  نم  هبقاـنم و  و 
ناسل جاّجث و  هلـضف  ءام  جاجع و  هملع  ّمی  ماما  بیبح  نبا  لاق  تاّمهملا  نم  رخآ  عضوم  یف  هرکذ  هرـصع و  ظـفاح  ّهناـب  هفـصو  ساـّنلا و 

نا رکذ  ءاملعلا و  هب  عفتنا  ءالـضفلا و  هب  جرخت  لوقنملا  نم  لوقی  امل  اققحم  لوصالا  عورفلا و  یف  ارحب  ناک  جاّجف  تالکـشملا  نع  هملق 
نم لاغتشالل  يّدصت  يدسالا  نیّدلا  یقت  یـضاقلا  ّطخب  تأرق  نیّتس و  ۀنـس  تاّمهملا  نم  ۀنس 735 و  نیرحبلا  رهاوج  فینـصت  نم  هغارف 
نبا انخیش  لاق  اهترثک  عم  جاهنملا  حورش  عفنا  وه  حقنم و  بّذهم  جاهنملل  حرش  هل  نیثّلثلا و  دعب  فینصّتلا  یف  عرش  نیرشع و  عبـس و  ۀنس 
راص یّتح  مولعلا  یف  لغتشا  یقارعلا  انخیش  لاق  نونفلا و  وذ  مهـسّردم  مهفّنـصم و  مهیتفم و  ۀّیعفاشلا و  خیـش  نیّدلا  لامج  خیـشلا  نقلملا 

لکـشلا و نسح  ناک  ۀّیرـصملا و  رایّدلا  ۀبلط  هب  جرخت  ةرئاّسلا و  ۀـعفانلا  فیناصّتلا  فّنـص  هناوا و  یف  ۀـّیعفاشلا  خیـش  هنامز و  لها  دـحوا 
يونسالا ّيوقلا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  ءایض  نب  دمحم  همجرت  دعب  هرضاحملا  نسح  رد  یطویس  خلا و  ناسحالا  ریثک  بناجلا  نّیل  فینصّتلا 
یکبّسلا ّیقّتلا  نع  ذخا  ۀئامعبس و  عبرا و  ۀنس  دلو  ةرئاسلا  فیناصتلا  بحاص  ۀّیعفاشلا و  خیش  میحّرلا  دبع  نیّدلا  لامج  خیشلا  هوخا  هتفگ 
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ۀـسایر هیلإ  تهتنا  هناـمز و  ماـما  راـصف  هقفلا  یف  ضورعلا  ۀـّیبرعلا و  لوصـالا و  یف  عرب  مهریغ و  ناـّیح و  یبأ  يونوقلا و  ینوـلکنزلا و  و 
هاثر هئامعبس و  نیعبس و  عبس و  ۀنس  یلوالا  يدامج  یف  تام  لاق  نا  یلا  ۀّیعفاشلا 

348 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد ناـخ  نسح  قیّدـص  يولوم  خـلا و  لـضافالا  ردـص  نیّدـلا  لاـمج  تومب  لـئاضفلا  یلعلا و  حور  تضبق  معن  هلوـقب  یطاریقلا  ناـهربلا 

یکبس یقت  زا  هدش و  ّدلوتم  ۀئامتس  عبرا و  هنس  رد  تسا  هرئاس  فینصت  بحاص  هّیعفاش و  خیش  يونسالا  میحّرلا  دبع  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا 
دش هنامز  ماما  هدیدرگ  مّدقتم  هقف  رد  هدش و  عراب  ضورع  ّتیبرع و  لوصا و  رد  هدومن و  ذخا  مهریغ  نایح و  یبأ  يونوق و  ینولکنز و  و 
رد هچنانچ  تسا  هبهـش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  هحلط  نبا  نیحدام  هلمج  زا  خـلا و  تفریذـپ  اهتنا  هیعفاش  تسایر  يوب  و 

باتک فّنص  یبیصنلا  يودعلا  ّیشرقلا  ّیسوّطلا  ملاس  وبا  نیّدلا  لامک  خیـشلا  نسحلا  نب  دّمحم  نب  ۀحلط  نب  دّمحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط 
افراع اعراب  اهیقف  ناک  مولعلا و  یف  كراش  هّقفت و  ۀئامسمخ و  نینامث و  نیتنثا و  ۀنس  دلو  نیمّظعملا  ءاسؤّرلا  رودّصلا و  دحا  دیرفلا  دقعلا 
ۀئامتس نیعبرا و  نامث و  ۀنس  یف  ةریثک  دالبب  ثدح  ثیدحلا و  عمس  مدقت و  داس و  كولملا و  نع  لسرت  فالخلا  لوصالا و  بهذملاب و 

بهذ اّینطق و  ابوث  سبل  دوجوملا و  لاومالا و  كرت  ۀـیفخ و  ّلسنا  ّمث  نیموی  اهّالوتف  هنم  لبقی  ملف  لصنت  رذـتعاف و  ةرازولاب  دـیلقتلا  بتک 
لاق هنع  عجر  ّهنا  لیق  تابیغملا و  نم  ءایشا  کلذ  نم  جرختسی  ّهنا  قافوالا و  فورحلا و  ملعب  لاغتـشالا  یلا  بسن  دق  بهذ و  نیا  ردی  ملف 
یف دّهزت  ّمث  مهنع  لسرت  كولملا و  دنع  مّدقت  نیروکذملا و  ءاسؤرلا  نیروهـشملا و  ءاملعلا  دحا  ناک  فّنـص و  یتفا و  نیدـلا  زع  دیّـسلا 

بجر یف  بلحب  یّفوت  لیمج  رما  دادس و  یلع  یضم  هینعی و  ام  یلع  لبقا  ایندلا و  یف  مّدقتلا  كرت  هرخآ و 
349 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

قئاف و نقتم  عصان و  لبن  عئار و  لضف  بحاص  لماک  لضاف  عراب و  ماما  يدسا  رکب  وبا  ماقملاب و  نفد  ۀئامتـس و  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀـنس 
ۀئاملا لها  نم  ۀعامج  هیف  انرکذ  لصف  هتفگ  بکاّرلا  ۀلاجع  رد  یعفاشلا  ّیناثدعلا  یّکعلا  ّيولعلا  میهاربا  نب  راّفغلا  دـبع  تس  قذاح  دـقنم 

ۀبهش یـضاق  نباب  ریهـشلا  یقـشمّدلا  يدسالا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  ةاضقلا  یـضاق  مهنمف  ةرـشاعلا  ۀئاملا  لها  نم  ادارفا  ۀعـساتلا و 
ّیلو ۀسایّرلا  ملعلا و  نم  ۀـلاصا  مهل  ۀبهـش  ونب  انقتم و  اعراب  الـضاف  اماما  ناک  اهنم  نیروکذـملا  ۀّـمئألا  مجارت  انلقن  یّتلا  تاقبّطلا  بحاص 

تاقبط يونـسالا و  تاّمهم  یلع  تاقّلعم  يواّونلا و  جاهنم  یلع  ناحرـش  اـهنم  ةدـیفم  تافّنـصم  روکذـملل  ناـک  ۀـعامج و  مهنم  ءاـضقلا 
نمحّرلا دبع  نیّدلا  ریجم  نمیلا  وبا  جـحلاب و  تزف  امل  اهتیأر  ۀـمظعملا  ۀّـکم  مرح  بتک  ۀـنازخ  یف  تناک  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا  ۀـّیعفاشلا 

ۀماّلعلا لاق  هتفگ  ّیعفاشلا  ّیبلحلا  لبهج  نب  هَّللا  رـصن  نب  رهاط  نیّدـلا  دـجم  همجرت  رد  لیلخلا  سدـقلا و  خـیراتب  لـیلج  سنا  رد  یمیلعلا 
ینب دلاو  وه  فیرشلا  سدقلاب  ۀّیحالّصلا  ۀسردملاب  سّرد  نم  لّوا  وه  ۀیعفاشلا  تاقبط  یف  هتمجرت  یف  ۀبهش  نب  نیّدلا  یقت  ةاضقلا  یضاق 

نیّدـلا سمـش  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنـس  نیتس  عبرا و  نع  ۀئامـسمخ  نیعـست و  تس و  ۀنـس  یف  سدـقلاب  یّفوت  نییقـشمدلا  ءاهقفلا  لـبهج 
رکذ تس  رابتعا  دامتعا و  تیاغب  روهـشم  رابک و  مالعا  هّلجا و  زا  دوخ  ردـپ  لثم  مه  وا  هک  شرـسپ  همجرت  رد  ار  يدـسا  رکب  وبا  يواخس 

نب دّـمحم  نب  دـمحا  نب  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  هتفگ  عساـتلا  نرقلا  لـهال  عمـال  ءوض  رد  هچناـنچ  هدوتـس  ماـشلا  هیقف  فصوب  ار  وا  هدومن و 
هیقفلا باهولا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم 

350 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رفص یناث  ءاعبرالا  رجف  عولط  یف  دلو  ۀبهش  یضاق  نباب  هفلسک  فرعی  یعفاشلا و  یقشمدلا  ّيدسالا  ّیقّتلا  ماشلا  هیقف  نب  لضفلا  وبا  ردبلا 
دبع نبا  ۀنبا  ۀشئاع  یلع  هوبا  هعمسا  هریغ و  هیباب و  هّقفت  هوبا و  اهآر  ایؤرل  جاهنملا  اهنم  ابتک  ظفحف  ءاشن  ۀئامعبـس و  نیعـست و  نامث و  ۀنس 

نیعبرالا قشمدـب  نیثـالث  تس و  ۀنـس  یف  انخیـش  یلع  أرق  ۀـبیذع و  نبا  هلاـق  اـمیف  مهریغ  یحئارـشلا و  نبا  یّجح و  نبا  باهـشلا  يداـهلا 
ناهربلل و رفّظلا  ناکف  هیدـی  نیب  ةریهظ  نبا  ناـهربلا  وه و  رظاـنت  انخیـش و  سلجم  رـضح  هیبا و  دـعب  ةرهاـقلا  یلا  لـحترا  هل و  تاـنئابتملا 

رخآلا جاهنملا و  هیجوت  یلا  جاتحملا  داشرا  امهربکا  یّمسی  نیحرشب  جاهنملا  حرـش  القن و  اراضحتـسا و  هقفلا  یف  عرب  یطفّـسلا و  هبانتـسا 
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ۀیرـصاّنلا و ۀیرهاظلاب و  سرد  ءالـضفلا و  هب  عفتناف  ءارقالل  يّدصت  كاذ و  ریغ  فّنـص  دیهـشلا و  نیّدلا  رون  ةریـس  لمع  جاتحملا و  ۀیادب 
نم ءاضقلا  یف  بان  لدعلا و  راد  ءاتفا  ّیلو  یّجح و  نب  مّجنلا  نع  ۀباین  ۀّیناربلا  ۀّیماّشلا  یف  اذک  ۀّیسرافلا و  ۀّیناوجلا و  ۀّیدهاجملا  ۀّیوقتلا و 

یباف هدـلب  ءاضق  هیلع  ضرع  ماکحالا و  نم  ّمهملا  ایتفلا و  رادـب  هیلع  عفادـم  ریغب  ماشلا  هیقف  هرخاب  راص  تاـم و  یّتح  نیثـالث  عست و  ۀـنس 
اددوس و ۀفاطل و  ۀنازح و  ۀباهم و  ۀناید و  ۀقارع و  ۀلاصا و  امرک و  املع و  ملاعلا  لاجر  تاورـس  نم  ناک  همالک و  تعمـس  قشمدب و  هتیقل 

دعب هفالسا  دنع  ریغصلا  بابلا  ةربقمب  دغلا  نم  نفد  نیعبس و  عبرا و  ۀنس  ناضمر  رـشع  یناث  سیمخلا  ۀلیل  یف  تام  رخفلا  ۀیاغ  هب  نییماّشلل 
هتزانج تناک  نکاما و  ةدعب  هیلع  ةولّصلا 
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میهاربا نب  راّفغلا  دبع  هحلط  نبا  نیحدام  هلمج  زا  اناّیا و  یلاعت و  هَّللا  همحر  هلثم  هنـساحم  یف  قشمدب  فلخی  مل  هیلع و  ءانّثلا  رثک  ۀلفاح و 
ّیـشرقلا ملاس  وبا  نیّدـلا  لامک  ۀـحلط  نب  دّـمحم  هتفگ  بلاّطلا  ۀـغلب  بکاّرلا و  ۀـلاجع  رد  هچناـنچ  تسیعفاـشلا  ّیناثدـعلا  یّکعلا  يولعلا 

میظع و حدمب  ار  هحلط  نبا  مه  یجنک  فسوی  نب  دمحم  نیروهـشملا و  ءاملعلا  دحا  ناک  دیرفلا  دقعلا  باتک  فّنـصم  یبیـصنلا  ّيودـعلا 
یحولا نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  ئدب  ام  لوا  تیاور  دانـسا  رد  بلاطلا  ۀیافک  رد  هچنانچ  هدرک  دای  میخفت  لیجبت و  دـیزم 

مه یناشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دّمحم  ازریم  یبیـصنلا و  ۀحلط  نب  دّـمحم  ملاس  وبا  تقولا  یعفاش  مالـسالا  ۀـجح  هدومن  ناونع  نیاب  وا  رکذ 
دّمحم ملاعلا  خیشلا  لاق  هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  دالوا  رکذ  رد  اجنلا  حاتفم  رد  هچنانچ  هدرک  رکذ  انث  حدمب و  ار  هحلط  نبا 

ۀـحلط و رفعج و  ةزمح و  رکب و  ابا  ادّـمحم و  انیـسح و  امـساق و  یلوالا  ۀـعبرالا  يوس  ّدـع  ارفن و  رـشع  ۀـسمخ  اوناـک  یماـشلا  ۀـحلط  نب 
تسا هینس  يالضف  املع و  ریهاشم  افرع و  ایلوا و  رباکا  زا  هک  ملاع  بوبحم  دّمحم  یناثلا و  هَّللا  دبع  نمحّرلا و  دبع  بوقعی و  لیعامـسا و 

ترـضح تایاور  هک  هدومن  هدافا  دـناهدرک و  موس  باب  رد  نآ  رکذ  بحاصهاش  بانج  یهاش و  ریـسفتب  تسروهـشم  هک  دوخ  ریـسفت  رد 
ندوب ولممب  حاضیا  رد  دیشر  لضاف  تسطوبـضم و  عومجم و  ریـسفت  نیرد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

لها داقتعا  اب  ترضح  نآ  داقتعا  داّحتاب  هیّنس  داقتعا  هلاحتسا  رب  لالدتسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  راثآ  تایاورب و  روکذم  ریـسفت 
بلاطم زا  ۀیّنّسلا  دنع  هدامتعا  ۀیاغ  هرابتعا و  دیزم  یلع  احضاو  الیلد  هب  کیهان  هدومن و  داشر  ّقح و 
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اّما تسنیا و  ّقح  لها  بتک  رکذ  رد  باتک  نیا  موس  باب  رد  میاهدرک  نآب  هلاوح  هک  بحاصهاش  ترابع  هدروآ و  رایـسب  ياهلقن  لوئّـسلا 

هدانـساب و هیوباب  نبا  هنع  هاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضحب  دننکیم  بوسنم  هک  يریـسفت  تسا  هلمج  نآ  زا  سپ  ریـسافت 
ّرد رد  هچنانچ  دنراد  تیاور  ریسفت  رد  هّمئا  رگید  فوصوم و  ماما  ترضح  زا  زین  تنـس  لها  ناصقن و  ةدایز و  عم  هدانـساب  هریغ  هنع  هاور 

یهتنا دوشیمن  قباطم  نآ  اب  زگره  دننکیم  تیاور  هّمئا  بانج  زا  هعیش  هچنآ  اّما  طوبـضم  عومجم و  یهاش  ریـسفت  رد  دناطوسبم و  روثنم 
هدـمتعم رابخا  هربتعم و  تایاور  زا  تسطوبـضم  عومجم و  یهاش  ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  یتایاور  هک  تسحئال  ترابع  نیزا 

دوخ نیدـقتعم  ناهذا  رد  قح  لها  تایاور  نالطب  تایاور  نآب  قح  لها  تایاور  تقباطم  یفن  رد  هغلابمب  بحاـصهاش  هک  تستنـس  لـها 
هنع هَّللا  یـضر  اضر  ماما  بانج  اب  هفراعتم  هعیـش  داقتعا  داحتا  ّتنـس  لها  زا  هنوگچ  هتفگ و  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  دـنزاسیم و  خـسار 
نا داک  یّتلا  ۀیلجلا  هلئاضف  نم  ذبن  ّرم  ام  هیلع  ّلدی  امک  دندوب  ناشیا  هیف  دقتعم  تنـس و  لها  هّمئا  زا  ماما  ترـضح  هکنآ  لاح  دوش  مهوتم 

هچنانچ دنراد  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  بانج  زا  ّتنـس  لها  ثیدح  هّمئا  رثکا  ءامّدلا و  یلا  ةرطقلا  ءاضیبلا و  یلا  ةّرّذـلا  ۀبـسن  هل  نوکی  ال 
ینیوزقلا و شایع  نب  هَّللا  دـبع  ییحی و  نب  ییحی  هیوهار و  نب  قاحـسا  هنع  يور  دـیامرفیم  بانج  نآ  همجرت  رد  ةاّجنلا  حاـتفم  بحاـص 
زا هک  یخلب  قیقـش  لـثم  هلفن و  اـندرا  اـم  یهتنا  ۀـجام  نبا  هل  يور  مهریغ  قلخ  ملـسا و  نب  دّـمحم  برح و  نب  دـمحا  نامیلـس و  نب  دواد 

فورعم لثم  دراد و  هدافتسا  ماما  بانج  زا  تستّنس  لها  هّیفوص  مظاعا 
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ولمم بانج  نآ  راثآ  تایاور و  زا  امهریغ  یهاش و  ریسفت  ریبک و  ریـسفت  لثم  ّتنـس  لها  ریـسفت  بتک  دشاب و  بانج  نآ  یلاوم  زا  یخرک 
لها هّینید  بتک  ناشیا  راثآ  تایاور و  زا  دـشاب و  ناشیا  هّمئا  هلمج  نم  تنـس  لها  داقتعاب  اضر  ماما  بانج  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  دـشاب و 
رظن لها  يازفاتریح  رتدیعب و  عقاو  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هدیقع  اب  هفراعتم  هعیش  هدیقع  داّحتاب  تنس  لها  داقتعا  مّهوت  زاب  دشاب  ولمم  ّتنس 

رب هدرک  لالدتسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تایاورب  نآ  لاثما  یهاش و  ریـسفت  ندوب  ولممب  دیـشر  لضاف  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  یهتنا 
ریـسفت تایاور  هک  دـش  تباث  سپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هدـیقع  اب  هفراعتم  هعیـش  هدـیقع  داّحتاب  تنـس  لها  داقتعا  مهوت  نالطب  عاـنتما و 

هک تاماقم  زا  هلمج  سپ  یتسناد  ار  نیا  هاگ  ره  لصا و  یب  هیهاو  تایاور  هن  تس  ّتنـس  لها  دزن  هدـمتعم  رابخا  هربتعم و  تایاور  یهاش 
لوئّسلا بلاطم  یف  تسروکذم  یهاش  ریسفت  رد  هک  تسناد  دیاب  سپ  دینش  دیاب  تسعقاو  یهاش  ریـسفت  رد  لوئّـسلا  بلاطم  زا  لقن  نا  رد 

یف تسروکذم  یهاش  ریـسفت  رد  زین  خلا و  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  توم  دعب  ۀیواعم  یلع  تمدق  امل  ۀّینادمهلا  ةرامع  تنب  ةدوس  ۀّصق 
ام لوئّسلا  بلاطم 

نع مهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نع  دّمحم  نب  رفعج  مامالا  نع  میلس  نب  ییحی  نع  یعفاّشلا  نع  هدانـساب  یقهیبلا  مامالا  هلقن 
حنـس ناف  اهفالخ  نم  اهل  دادـضا  ۀـمکحلا و  نم  ّداوم  هیف  هبلق  ناسنالا  یف  ام  بجعا  اموی  لاق  ّهنا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  نینمؤملا  ریما 

خلا عمّطلا  هّهلو  ءاجّرلا  هل 
تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

اورظنا ههجو و  یلاعت  هَّللا  مّرک  یلع  لاق  لوئّسلا  بلاطم  یف 
354 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خلا يواّثلا  لیزت  نکاّسلا و  كّرحت  فرتملا و  یقشت  لیلق  نع  هَّللا  اّهناف و  اهیف  نیدهاّزلا  رظن  ایندلا  یلا 
تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

تالضافتم تاجرد  اهیف  نیرظانلا  راصبال  ۀفاّطخ  نینمؤملل  یلاعت  هَّللا  اهّدعا  یّتلا  ۀّنجلا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ّیلع  لاق  لوئّسلا  بلاطم  یف 
خلا تایلاعتم  لزانم  و 

تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
خلا دحاو  مهباتک  دحاو و  مهّیبن  دحاو و  مههلإ  ملع  ریغب  نیتفملا  ّمذی  لیوط  مالک  یف  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ّیلع  لاق  لوئّسلا  بلاطم  یف 

تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
اّنبر ناک  یتم  نیدراولا  نم  هیدـل  رـضح  نم  ضعب  هل  لاق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئّـسلا  بلاـطم  یف 

تایاغلا تعطقنا  یهتنم  ۀـیاغ و ال  الب  لبقلا  لبق  وه  هلبق  ناک  نئاک  ۀـنونیک  الب  نئاک  وه  نکی  مل  یتم  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  هل  لاقف 
املع ءیش  ّلک  عسو  ۀیاغ  ّلک  ۀیاغ  وهف  هنود 

تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
یـصحی نولئاقلا و ال  هتحدم  غلبی  يّذلا ال  وه  هدیحوت و  هدـیمحت و  هَّللا و  دـیجمت  یف  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  لاق  لوئّـسلا  بلاطم  یف 

خلا نطفلا  صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دعب  هکردی  يّذلا ال  نودهتجملا  هّقح  يّدؤی  نوّداعلا و ال  هءامعن 
تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

مکنرغی فرتملا ال  عجفت  نکاسلا و  لیزت  لیلق  نع  اّهناف  نیدهاّزلا  رظن  اینّدلا  یلا  اورظنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ّیلع  لاق  لوئّسلا  بلاطم  یف 
خلا اهنم  مکبحصی  ام  ۀّلقل  اهنم  مکبجعی  ام  ةرثک 

هیلإ جرخ  یلباف و  یمشاهلا  ثرحلا  نب  ۀعیبر  نب  ساّبعلا  جرخ  هتافاصم  ضعب  یف  لوئّـسلا  بلاطم  یف  تسروطـسم  یهاش  ریـسفت  رد  زین  و 
نب راوع  هل  لاقی  فورعم  سراف  ۀیواعم  باحصا  نم 
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355 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  خلا و  لوزنلا  یف  کل  له  ساّبعلا  هل  لاقف  زاربلا  یف  کل  له  ساّبع  ای  لاقف  مهدا 

نوملعت متنا  اولمعا و  لاق  ّهنا  اهنم  رّذـحی  ایندـلا و  اهیف  فصی  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  بلاط ع  یبأ  نب  ّیلع  ۀـبطخ  یف  لوئّـسلا  بلاـطم  یف 
خلا بعل  وهل و  یلاعت  هَّللا  اهتعن  امک  یه  اّمناف  اهوکرات  مّکنا 

تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
عم هَّللا  ّناف  قدّصلاب  مکیلع  نآرقلا  یسنی  ناطیـشلا و  یـضری  نمحرلا و  طخـسی  وهللا  ههجو  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  لاق  لوئّـسلا  بلاطم  یف 

نیقداّصلا
تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

هعیاب دق  ههجو و  یلاعت  هَّللا  مّرک  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ةافو  دعب  ۀیواعم  یلا  هبتک  باتک  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  همالک  نم  لوئـسلا  بلاطم  یف 
یّلص ادّمحم  ثعب  یلاعت  هَّللا  ّناف  دعب  اّما  رخـص  نب  ۀیواعم  یلا  نینمؤملا  ریما  نب  نسحلا  هَّللا  دبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وه  ساّنلا و 

خلا نیملاعلل  ۀمحر  مّلس  هیلع و  هَّللا 
لود و اهناطلس  اهنم  رّذحی  ایندلا و  اهیف  فصی  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یلع  ۀبطخ  یف  لوئّسلا  بلاطم  یف  تسروطسم  یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

تسروطسم یهاش  ریسفت  رد  زین  خلا و  قنر  اهشیع 
خلإ عالطاب  تنذآ  تلبقا و  دق  ةرخآلا  ّنا  عادوب و  تنذآ  تربدا و  دق  ایندلا  ّنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ّیلع  لاق  لوئّسلا  بلاطم  یف 

رد هچنانچ  هدرک  رکذ  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  ار  نآ  ضعب  هک  دراد  مه  رگید  فیناـصت  لوئّـسلا  بلاـطم  ياوس  هحلط  نبا  و 
ۀنس 652 یّفوتملا  ریزولا  ّیبیصنلا  ّیشرقلا  ۀحلط  نب  دّمحم  ملاس  یبال  دیعّسلا  کلملل  دیرفلا  دقعلا  هتفگ  نونظلا  فشک 

356 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تافّـصلا قالخالا و  تاّمهم  یف  لّوالا  دـعاوق  ۀـعبرا  یلع  هلعج  كولمب  هدالب  ةزوح  یماحلا  هّلل  دـمحلا  هلّوا  ۀئامتـس  نیـسمخ و  نیتنثا و 

هتفگ نونّظلا  فشک  رد  زین  تادایّزلا و  نم  عاوناب  بولطملا  لیمکت  یف  عبارلا  تانایّدلا  عئارشلا و  یف  ثلاثلا  تایالولا  ۀنطلسلا و  یف  یناثلا 
یّفوتملا یبیصنلا  ۀحلط  نب  دّمحمل  دعاوق  ۀمدقم و  یلع  لمتشم  باتک  وه  نیّدلا و  حالص  ینعا  رصاّنلا  کلملا  سلاجمل  رـصانعلا  سئافن 

هنم بولطملا  ضرغلا  یف  ۀمدقملا  دـعاوق  عبرا  ۀـمّدقم و  یلع  هّبتر  هّفلاف و  هفیلاتب  هیلإ  راشا  ّهنا  رکذ  ۀئامتـس  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنس 652 
بولطملا ۀلمکت  یف  ۀعبارلا  طورّشلا و  یف  ۀثلاثلا  ۀنطلّسلا و  یف  ۀیناّثلا  قالخالا و  یف  یلوالا  ةدعاقلا 

یجنک - 22

يارب صاخ  یباب  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دّمحم  هکنآ  هیجو  بطاخم  موعزم  لاطبا  هیبشت و  ثیدح  تابثا  هوجو  زا  مود  تسب و  هجو 
لضف لامک  رب  نآ  تلالد  نییبت  رد  لصتم  دنـسب  نا  تیاور  دعب  هتـشون و  نآ  يارب  نایب  قدص  ناونع  هدومن و  دقعنم  فیرـش  ثیدح  نیا 

ریما بقاـنم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  رد  هچناـنچ  هدیـشک  ریرحت  طمـسب  حـیلم  فیرط و  تیاـهن  حیـصف و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 
ّهنا هملع و  یف  مدآب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هیبشت  یف  نورـشعلا  ثلاثلا و  بابلا  هتفگ  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 

هملح یف  نمحرلا  لیلخ  میهارباب  ههبش  هتمکح و  یف  حونب  ههبش 
نب مساقلا  وبا  انربخا  يروزرهشلا  نسحلا  نب  كرابملا  نع  ۀئامتس  نیثلث و  عبرا و  ۀنس 634  قشمدب  يدادغبلا  ریقملا  نب  نسحلا  وبا  انربخا 

نع یبأ  انثدح  يدنغابلا  دّمحم  نب  دمحا  رذ  وبا  انربخا  يربکعلا  هَّللا  دبع  وبا  انربخا  يرسبلا 
357 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یف سلاج  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  امنیب  لاق  ساّبع  نبا  نع  هیبا  نع  قاحـسا  یبأ  نع  کیرـش  انثدـح  يدـهنلا  ییحی  نب  رعـسم 
یف حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  رـصب  اّملف  ّیلع  لـبقا  ذإ  هباحـصا  نم  ۀـعامج 

ءیـش و ال لـک  ۀفـص  مدآ  مّلع  هَّللا  ّنـأل  هملع  یف  مدآـب  ّیلعل  ههیبشت  تلق  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هملح  یف  میهاربا  یلا  هتمکح و 
همکح یف  ۀیاور  یف  هتمکح و  یف  حونب  ههبش  مهف و  اهانعم  طابنتسا  یف  هل  ملع و  اهیف  ّیلع  دنع  ّالا و  ۀعقاو  ۀثداح و ال 

ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  هلوقب  نآرقلا  یف  یلاعت  هَّللا  هفصو  امک  نینمؤملاب  افوءر  نیرفاکلا  یلع  ادیدش  ناک  اّیلع  ّنأل  ّحصا  ّهناک  و 
ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر 

ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  هلوقب ال  نیرفاکلا  یلع  حون  ةأرج  نع  ّلج  زع و  هَّللا  ربخا  و 
ٌمِیلَح  ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  هلوقب  ّلج  ّزع و  هَّللا  هفصو  امک  نمحرلا  لیلخ  میهارباب  ملحلا  یف  ههبش  و 

ریـصبلا و دقانلل  قحلا  مقل  نابا  ریهـشلا و  ثیدحلا  اذه  تبثا  ریرحنلا  جنکلا  اذـهف  ءایفـصالا  تافـصب  افـصّتم  ءایبنالا  قالخاب  اقّلختم  ناکف 
لثم کئّبنی  ریـصق و ال  رحو  يذ  لک  دانع  ساسا  مده  ریرغ و  رغو  يذ  لک  جاجل  ۀفاش  لصاتـسا  ریبخلا و  بّردتملل  قدّصلا  ننـس  حضوا 

نیّدلا رون  تسرهام  لبن  رفاو و  لضف  بحاص  ابجن و  فیراعم  المک و  تابثا  املع و  ظاقیا  تاقث  الضف و  ظاّفح  ریهاشم  زا  یجنک  ریبخ و 
ار وا  هدومن و  لقن  بلاّطلا  ۀیافک  وا  باتک  زا  ۀّمئألا  ۀـفرعم  یف  هّمهم  لوصف  رد  غاّبـص  نباب  فورعملا  یکلاملا  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع 

بلاط یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  باتک  نم  هتفگ و  هچنانچ  هدوتس  ظفاح  ماما  ظفلب 
358 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناک ریبج  نب  دیعـس  ّنا  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  نع  یعفاشلا  ّیجنکلا  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  مامالا  فیلات 
هچنانچ هدومن  غاّبصلا  نبا  لثم  وا  ّتیعفاشب  حیرصت  هدوتس و  ظفاح  خیش و  ظفلب  ار  وا  زین  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  خلا و  هدوقی 

نب دّمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  خیـشلل  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀـیافک  هتفگ  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونّظلا  فشک  رد 
هَّللا دبع  یبأ  خیـشلل  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  زین  ۀنـس 658 و  یّفوتملا  یعفاشلا  یجنکلا  دّمحم  نب  فسوی 
نب دمحم  نونّظلا  فشک  بحاص  غابص و  نبا  هک  ظفاح  بقل  ۀئامتـس و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنس 658  یفوتملا  یجنکلا  فسوی  نب  دّمحم 

يدینـش و هیودرم  نبا  همجرت  رد  بقل  نیا  تلالج  تمظع و  اقباس  تس  میخف  حدم  میظع و  بقل  دـناهتخاس  بقلم  ناب  ار  یجنک  فسوی 
یف دیفملا  نم  یلعا  ظفاحلا  هتفگ و  ایارجرج  ثدحم  بوقعی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا  همجرتب  ظاّفحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ 

هک تسا  هلیمج  تافـص  هلیلج و  باقلا  زا  زین  هدوتـس  ار  یجنک  نونظلا  فشک  بحاص  هک  خیـش  بقل  ۀقثلا و  قوف  ۀّجحلا  ّنا  امک  فرعلا 
هتفگ يذمرت  لئامش  حرش  رد  ینادمه  یلع  دّیس  هفیلخ  یخلب  دّمحم  یجاح  هچنانچ  دنیوگیم  ار  لماک  داتـسا  ثیدح  لها  حالطـصا  رد 

دنیوگیم ار  یسک  ظفاح  دنیوگیم و  ار  لماک  داتسا  ثیدح  لها  حالطصا  رد  خیـش  تس و  ظفاح  هک  یخیـش  تفگ  ظفاحلا  خیـشلا  لاق 
رباـکا ریهاـشم و  هّلحا  زا  نونّظلا  فـشک  بحاـص  هک  دـنامن  یفخم  دانـسا و  نتم و  يور  زا  ثیدـح  رازه  دـصب  وا  ملع  دـشاب  طـیحم  هک 
قیدـص يولوم  ءالبنلا  فاحتا  زا  وا  بقانم  لئاضف و  هک  دازآ  یلع  مالغ  دـنیامنیم  کّسمت  اجباج  وا  تاداـفاب  هیّنـس  مظعا  تسریراـحن و 

بحاص لاق  مهبتارم  هَّللا  یلعا  ءاملعلا  رکذ  یف  یناثلا  لصفلا  هتفگ  ناتسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀحبس  رد  تسرهاظ  هریغ  ناخ و  نسح 
359 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملع ّنا  عقاولا  بیرغلا  نم  فلا و  نیّتس و  عبس و  ۀنس  یّفوتملا  یلوبنتسالا  ّیبلجلا  بتاکلاب  فورعملا  ّجاحلا  لضافلا  وه  نونظلا و  فشک 
فشک بحاص  تادافاب  کّسمت  زین  یلع  ردیح  يولوم  رصاعم  لضاف  خلا و  مجعلا  نم  مهرثکا  ۀّیلقعلا  ۀّیعرشلا و  مولع  یف  ۀّیمالسالا  ۀّلملا 

زا هتفگ و  حوضوب  نونفلا  بتکلا و  یماـسا  نع  نونظلا  فشک  بحاـص  تاداـفاب  کّـسمت  زین  مـالکلا  یهتنم  رد  هچناـنچ  هدوـمن  نوـنظلا 
روکذـم باتک  ثیداحا  جـیرختب  نیرحبتم  زا  یعمج  هک  دـماجنایم  حوضوب  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  بحاص  تاداـفا 

نب دـمحا  باهـشلا  هرهد  دـیحو  هرـصع و  ظفاح  اهدـیناسا  عم  طقف  ۀـیادهلا  ثیداحا  جّرخ  لاق و  ثیح  دناهتـسب  ناج  نایم  رب  تّمه  رمک 
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ثیداحا بختنم  یف  ۀیاردلاب  هاّمس  مجحلا  طّسوتم  فلؤم  یف  ۀئامنامث  نیسمخ و  نیتنثا و  ۀنس  یّفوتملا  ظفاحلا  ثّدحملا  ینالقسعلا  رجح 
نیب ضارتعالا  لیلق  افصنم  بهاذملا  یعفاش  ناک  هدیناسا و  یف  رظن  راثالا و  ثیداحالا و  نم  هیف  هدجو  ام  بعوتـسا  هنا  هیف  رکذ  ۀیادهلا و 

قیرطب لب  عینـشت  ـال  ضارتعا و  ریغ  نم  فالـسالا  مارکلا  ۀّـمئألا  نیب  فـالخلا  هیف  عقو  اـم  رکذ  ۀـّیفنحلا و  بهذـم  لـیلد  هبهذـم و  لـیلد 
دّمحم نب  دوعـسلا  وبا  یلوملا  ّقلع  لوبقم و  ّفلؤم  اذـه  کلذ و  ریغ  یلا  راثآلا  نم  هبـسانی  ام  باب  ّلک  یف  رکذ  اـباوبا و  هبّوب  فاـصنالا و 
اهفیلات نم  غرف  ینّابرلا  ملعلا  نامعّنلا  ۀـفینح  وبا  مخفالا  مامهلا  مظعالا  مامالا  اهب  ذـخا  یّتلا  ثیداحالا  ّلج  اهیف  رکذ  ۀیـشاح  هیلع  يدامعلا 

ییحم خیشلا  هثیداحا  جّرخ  اضیا و  هیف  لاق  و  ادانع ..  ّتنعت و  ریغ  نم  دادسلا  قیرط  کلس  دافا و  اهیف و  داجا  دقل  ۀئامعـست و  نیتنثا و  ۀنس 
رداقلا دبع  نیدلا 

360 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
همسا رهتشا  تانّیبلا و  ۀیادهلا  ثیداحال  تاعیرفّتلا  هاّمس  فیطل  ّفلؤم  یف  ۀئامعبس  نیثالث و  عبس و  ۀنس  یّفوتملا  يرصملا  ّیشرقلا  دّمحم 

سمخ و ۀنـس 775  یفوتملا  ّیـشرقلا  رداقلا  دبع  نیّدلا  ییحم  هثیداحا  جّرخ  اضیا و  هیف  لاق  یهتنا و  ۀـیادهلا  ثیداحا  ۀـفرعم  یف  ۀـیانعلاب 
زاغآ و هتـسجخ  ماّیا  نیرد  هکنآ  زا  سپ  اعبار  اّما  هتفگ  مالکلا  یهتنم  رد  زین  ۀـیانعلا و  هاّمـس  مجحلا  مخـض  ّفلؤم  یف  ۀئامعبـس  نیعبس و 

نیثدـحم رطاوـخ  نوـماریپ  یبـیر  زگره  نآ  راـبتعا  تّحـص و  رد  هک  يراـخب  حیحـص  حورـش  تادـّلجم  زا  رگید  يدـنچ  ماـجنا  هدـنخرف 
یلا هلصوا  ءازجلا و  ریخ  هَّللا  هازج  ّفلؤم  حراش  رظن  زا  هک  دیسر  مهب  ینامـسآ  دیئات  ضحمب  ینامرک  حرـش  زا  يدلجم  ۀّصاخ  ددرگیمن 

هک دـش  مولعم  مدـش  فرـشم  نآ  هعلاطمب  هاگ  ره  دناهتـشون  قیثوت  تامالع  نآ  رب  تاقث  نیثدـحم  زا  يرایـسب  هتـشذگ و  هاّنمت  اـم  نسحا 
رب نونّظلا  فشک  بحاص  حیرصتب  ننسلا  مالعاب  یّمسم  وا  حرـش  هک  ار  یباطخ  هماّلع  قیقحت  اجباج  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ینامرک  حراش 

ار وا  تارابع  هدّدعتم  تاماقم  رد  دراد و  رظن  حمطم  هداتفا  قافتا  تشه  داتـشه و  دـص و  هس  هنـس  رد  شتافو  تسمدـقتم و  حورـش  رگید 
یلع هدّیق  کلذل  مالسالا و  نع  ةدّرلا  نیّدترم  هلوقب  دری  مل  یباطخلا  لاق  هکنآ  تسـضرغب  قلعتم  هک  لّوا  ماقم  ترابع  درآیم  دنـس  روطب 
اّمنا هباحـصا  نم  دحا  هَّللا  دمحب  ّدتری  مل  هءارو و  یلا  عجر  اذإ  هیبقع  یلع  نالف  ّدترا  هلوقک  ۀبجاولا  قوقحلا  نع  فّلختلا  هانعم  مهباقعا و 

مه يریطملا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  یهتنا و  هوحن  نیـصح و  نب  ۀنییعک  ۀبهر  ۀـبغر و  مالـسالا  یف  اولخد  نیذـّلا  بارعالا  ةافج  نم  موق  ّدـترا 
هرهاز ضایر  رد  هچنانچ  هدومن  دای  خیش  بقلب  ار  وا  هدومن و  یجنگ  تادافاب  کّسمت 

361 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف نایبلا  هباتک  یف  ّیعفاشلا  ّیجنکلا  دّمحم  نب  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  خیـشلا  لاق  هتفگ  ةرهاّطلا  هترتع  یبّنلا و  تیب  لآ  لضف  یف 

رـضحلا و میرم و  نب  یـسیع  ءاقب  هئاقب  یف  عانتما  ّهنا ال  نآلا و  یلا  هتبیغ  نم  ایقاب  اّیح  ّيدهملا  نوک  یلع  ۀلالدلا  نم  نامّزلا  بحاص  رابخا 
ظفاحلا عمج  هتفگ و  هرهاز  ضایر  رد  يریطم  زین  ۀّنّـسلا و  باتکلاب و  مهؤاقب  تبث  دق  ءالؤه  یلاعت و  هَّللا  ءادعا  نم  نیعّللا  سیلبا  سایلا و 

هاّمـس اباتک  کلذ  یف  ّیعفاـشلا  ّیجنکلا  دّـمحم  نب  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  خیـشلا  فّنـص  ّيدـهملا و  یف  اثیدـح  نیعبرا  میعن  وبا 
نامّزلا بحاص  رابخا  یف  نایبلاب 

يربط بحم  - 23

ار هیبشت  ثیدـح  يربط  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نیّدـلا  ّبحم  هکنآ  راخفلا  لیلج  بطاخم  راکنا  لاطبا  هوجو  زا  موس  تسب و  هجو 
هَّللا یّلـص  هلوسرل  راتخا  دـق  ّلج  ّزع و  هَّللا  ناف  دـعب  اّما  هتفگ  نآ  لّوا  رد  هک  هرـشعلا  لئاضف  یف  هرـضنلا  ضایر  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور 

هتالاوم و هترشعل و  مهیضرف  مارکلا  ةرشعلا  ۀلمج  مهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  هباحـصا  نم  یفطـصا  مانالا و  ریخ  مهلعجف  اباحـصا  مّلـس  هیلع و 
میدق قباس  یف  مهل  فلـس  امب  مهدعـسا  همرک و  میرک  تابجوم  فانـصا  نم  مهالوا  امب  مهیلع  معنا  هتایح و  ةّدم  هیلإ  مامـضنالاب  مهلّـضف 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 168 

http://www.ghadirestan.com


سیل امب  مهفصو  مهب و  صقنّتلا  یلع  مادقالا  یلع  مهئارتجا  مهینعی و  امیف ال  مهرما  یف  ضوخلا  یف  مهتیوها  زاکتراب  اموق  یقـشا  همدق و 
یف درو  ام  لیوات  یماعتملل و  ام  مهل و  رفغیـس  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ربخا  دـق  مهل و  ّیبغلا و  لهاجلل  امف  لاق  نا  یلا  مهیف 

دعب هفیرحت  مهناش و 
هفیصن مهدحأ و ال  ّدم  غلب  ام  ابهذ  دحا  لثم  مکدحا  قفنا  ول  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

نا هّلل  دمحلاف 
362 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ّفلوملا  اذـه  عمج  مهلا  نا  هّلل  دـمحلا  مث  ۀمیقتـسملا  ۀـقیرطلا  كولـس  یلا  مهتلمج  ّبحب  انقفو  ۀـمیظعلا و  ۀـطرولا  هذـه  نم  انمـصع 
رکذ ام  فرط  زاربا  مهرثام و  میظع  نم  يور  ام  ضعب  نیودت  مهبتارم و  ّولع  مهردـق و  فرـشب  فیرعتلا  نم  بجو  امب  مالعالا  مهبقانم و 

ام هیف  بلاطلا  یلع  برقی  هلواـنت و  رظاـنلا  یلع  لهـسیل  دنـسلا  فذـح  راـصتخالا و  هجو  یلع  ددـع  تاوذ  بتک  نم  مهرخاذـم  میمع  نم 
یلع ادامتعا  لقنلا و  یف  بایترالا  ةدـهع  نع  ایّـصفت  هنع  ذـخا  نم  هّفلؤم و  یلع  اهّبنم  هنم  جرخملا  باتکلا  یلا  ثیدـح  لک  ایزاع  هلواحی 
امب ّمث  نیعتلا  ۀقباطملا و  هجو  یلع  مهب  صتخا  امب  مث  نّمـضّتلا  ۀقیرط  یلع  مهلمـش  ام  رکذب  ایدتبم  لضفلا  ملعلا و  لها  نم  ۀـقباّسلا  یلوا 
یلع ۀـعبرالا  یلع  داز  اـمب  مث  مهنع  جرخی  مل  ءاـفلخلا و  ۀـعبرالاب  صتخا  اـمب  مث  مهنم  سیل  نم  مهیلإ  ّمضنا  نا  ةرـشعلا و  نود  اـمیف  درو 

دیامرفیم مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  رد  نیمـسق  یف  کلذ  ۀلمج  تجردا  دحاو و  دحاو  لک  لئاضف  یف  درو  امب  مث  دـحاو 
مهل بقانم  یف  مالسلا  مهیلع  ءایبنألا  نم  ۀسمخب  مالسلا  هیلع  یلع  هبش  يأ  ههبش  رکذ 

یف میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نـع 
یمکاحلا ینیوزقلا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  نارمع  نب  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و 

همکح و یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  و 
هتریس یف  اّلملا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هلامج  یف  فسوی  یلا 

ّرش اّربکتم  رکنم  لک  سار  ّزجل  ربّطلا  لس  دق  يربّطلا  ّبحملا  اذهف 
363 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َرَّدَق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  َرَّدَق  َْفیَک  َِلتُقَف  َرَّدَق  َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  یلاعت  هلوق  هیلع  قدصف  رفخا  نم  قفـصا  ردـغ و  ثکن و  نم  حـقوا  دـحاجلا  ّنا  رهظا  و 
َو ال یِْقُبت  ُرَقَس ال  ام  َكارْدَأ  ام  َو  َرَقَس  ِهِیلْصُأَس  ِرَشَْبلا  ُلْوَق  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  َُرثُْؤی  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  َلاقَف  َرَبْکَتْسا  َو  ََربْدَأ  َُّمث  َرََسب  َو  َسَبَع  َُّمث  َرَظَن  َُّمث 

َرَشَع َۀَعِْست  اْهیَلَع  ِرَشَْبِلل  ٌۀَحاََّول  ُرَذَت 
هَّللا دبع  نب  یفطصم  تسا  هدمتعم  هفورعم  رافـسا  هربتعم و  هروهـشم  بتک  زا  ةرـشعلا  لئاضف  یف  ةرـضنلا  ضایر  باتک  هک  تسناد  دیاب  و 

دّمحم نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیّدـلا  ّبحمل  ةرـشعلا  لئاضف  یف  ةرـضنلا  ضایر  هدومن  جـهن  نیاب  نآ  رکذ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا 
مهیف يوری  ام  عمج  ّهنا  رکذ  خلا  ءاشی  نم  هتمحرب  ّصتخی  يّذلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  ۀئامتس  نیعست و  عبرا و  ۀنس 694  ّیّکملا  یعفاّشلا  يربّطلا 

ءامـسا و یف  ۀمّدقم  مّدق  باتک و  یلا  ثیدح  لک  ایزاع  هلالخ  یف  ثیدحلا  بیرغ  حرـش  ةدیدع و  بتک  نم  دیناسالا  فذـحب  دـلجم  یف 
نیمـسق یف  کلذ  ۀـلمج  جردا  دـحاو و  لک  لضف  دروا  درو و  امک  هامـس  مث  ۀـعبرالاب  صتخا  ام  مث  ۀـعماجلا  ثیداحالا  الّوا  رکذ  ینک و 

تس و ۀنس 936  یفوتملا  یبلحلا  عاّمشلا  دمحا  نب  رمع  نیدلا  نیز  خیشلا  یقتنا  هنم  داحآلا و  بقانم  یف  یناثلا  دادعالا و  بقانم  یف  لوالا 
باتک ذخام  هک  هربتعم  بتک  زا  ار  هرضنلا  ضایر  يرکبراید  نسح  نب  دمحم  نب  نیسح  طقتلملا و  ردلاب  یمـسم  باتک  ۀئامعـست  نیثلث و 

بهوتـسملا لوقیف  دعب  اّما  هتفگ  سیفنلا  سفنلا  لاوحا  یف  سیمخ  رد  هچنانچ  هدرمـش  دشابیم  هدـینادرگ  هررب  ناوخا  هفحت  ار  نآ  هک  وا 
یف ۀعومجم  هذه  هیدل  ۀمارک  مهلون  هیدلاول و  هل و  هَّللا  رفغ  يرکبرایّدلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نیـسح  فیعـضلا  دـبعلا  ننملا  يذ  هَّللا  نم 

نیّیبّنلا متاخ  لئامش  نیلسرملا و  دّیس  ریس 
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364 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ریبکلا و ریـسفتلا  یه  ةرربلا و  مارکلا  ناوخـالل  ۀـفحت  ةربـتعملا  بتکلا  نم  اـهتبختنا  نیعمجا  هباحـصا  هلآ و  یلع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دوخ خـلا و  هل  ةرـضنلا  ضاـیّرلا  هل و  ریّـسلا  ۀـصالخ  هل و  نیمثلا  طمّـسلا  يربطلا و  نیّدـلا  ّبحمل  یبقعلا  رئاـخذ  لاـق و  نا  یلا  فاّـشکلا 
زین باب  نیرد  دنیوگ  بقانم  ملع  ار  بلاثم  بقانم و  ثیداحا  هتفگ و  هچنانچ  هدومن  هرضنلا  ضایر  رکذ  ثیدح  لوصا  هلاسر  رد  بطاخم 

هک یـضرغ  يارب  دناهتـشون  ادج  ار  باحـصا  لآ و  زا  یـضعب  بقانم  صوصخلاب  نیثّدحم  یـضعب  هدش و  عقاو  هعّونتم  هددعتم و  فیناصت 
بقانم یف  ةرضنلا  ضایرب  یمسم  تسیربط  ّبحم  فینصت  هک  ةرشبملا  ةرشعلا  بقانم  راصنالا و  بقانم  شیرق و  بقانم  لثم  ناب  دش  قلعتم 

یف امل  افالخ  رکب  یبأ  زا  همطاف  ترـضح  ياـضر  تاـبثا  ماـقم  رد  لـیبن  بطاـخم  زین  یبرقلا و  يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ  ةرـشعلا و 
ار رکب  یبأ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نارجه  باوجب  هچنانچ  هدز  نآ  لاثما  ةرـضّنلا و  ضایر  تیاورب  تسد  هریغ  يراخبلا و  حـیحص 

ةاکـشم حرـش  یقهیب و  ءاـفولا  باـتک  ةوـبنلا و  جرادـم  رد  سپ  تنـس  لـها  تاـیاور  اـنا  هتفگ  هفحت  باـتک  نیمه  رد  كدـف  عـنم  ببـسب 
رد تفر و  اهنع  هَّللا  یضر  ءارهز  هناخب  هّیضق  نیزا  دعب  قیدص  رکب  وبا  هک  تسهتشون  قحلا  دبع  خیش  ةاکـشم  حرـش  رد  هکلب  تسدوجوم 
رد تسروکذم و  لیصفتب  هّصق  نیا  زین  ةرضنلا  ضایر  رد  دش و  یضار  ءارهز  ترضح  درک و  یهاوخ  رذع  داتسیاب و  رد  رب  باتفآ  یمرگ 

اجباج افخلا  ۀلازا  رد  هرـضنلا  ضایر  زا  بطاخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  تسیورم و  هّصق  نیمه  زین  یبعـش  زا  یقهیب  تیاورب  باطخلا  لصف 
ترـضح نآ  نوچ  هک  تسنآ  هلمجنآ  زا  هتفگ و  رکب  یبأ  بقانم  رد  هچنانچ  دـیامنیم  نآ  تایاورب  جاجتحا  لالدتـسا و  دـنکیم و  لـقن 

ربکا قیدص  دنوش  زئاف  ترصن  تداعسب  ناشیا  زا  کی  مادک  ات  دندرک  ضرع  برع  ءایحا  رب  ار  دوخ  جح  مسوم  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ترضحنا قیفر  هضرع  ره  رد 

365 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلازا رد  زین  تسروکذم و  یضترم  ترضح  تیاورب  اهّـصق  نیا  هرـضن  ضایر  رد  تسا  هدوب  لاؤس  باوج  یلوتم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 

ُرَمُْؤت اِمب  ْعَدْصاَف  دش  لزان  نوچ  هک  تسنآ  هلمجنآ  زا  هتفگ  افخلا 
دومن سامتلا  قیدص  ترضح  دنیامرف  كرش  لاطبا  دیحوت و  راهظا  شیرق  تعامج  رد  هک  دنتساوخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ 

رماب نا  زا  دـعب  تشاذـگ  دـیاب  نمب  ار  هبطخ  نیا  تساخرب  دـنهاوخ  اذـیاب  تاـملک  نیا  عامـس  دّرجمب  هک  تسیاهبترمب  شیرق  بّصعت  هک 
زا ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  دندادن و  هک  اهاذیا  هچ  ببـس  نیاب  رافک  دناوخرب و  هبیجع  هبطخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضحنا 
دش هدناوخ  مالسا  رد  هک  دوب  هبطخ  لوا  نیا  تسروکذم و  رتبوخ  هچ  ره  لوطب  هرضنلا  ضایر  رد  هّصق  نیا  تفای و  یـصالخ  اهنآ  تسد 
نآ براقا  هلـص  تیاعر  هلمجنآ  زا  هتفگ و  رمع  بقاـنم  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  زین  دـهدیم و  حرـش  ار  قشع  تاـیرجام  هّصق  نیا  ندـناوخ  و 

عدی مل  قارعلا  سمخ  وا  قارعلا  لام  هاتا  اذإ  رمع  ناک  لاق  يرهزلا  نع  ضایّرلا  یف  دومرفیم  دوجو  غلباب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح 
هکنآ هلمجنآ  زا  هتفگ و  رمع  بقانم  رد  افخلا  ۀـلازا  رد  زین  همداخ و  اـّلا  مداـخ  هل  سیل  ـالجر  ـال  هجّوز و  اـّلا  اـبزع  مشاـه  ینب  نم  ـالجر 

یلاوملا نم  ـالجر  نا  ةرـضّنلا  ضاـیرلا  یف  دومرفیم  نآ  حالـصا  دـیدیم  یللخ  یلزنم  ریبدـت  رد  رگا  درکیم  ناملـسم  ياـهناخ  صحفت 
دق احالـص و  هل  ناف  هجّوزت  نا  کعنم  ام  رمع  لاقف  اـهجیوزت  نم  ّیـشرقلا  یباـف  ـالیزج  ـالام  اـهاطعا  هتخا و  شیرق  نم  لـجر  یلا  بطخ 

بـسح اّما  ةرخآلا  ایندلا و  بسحب  كءاج  دقل  رمع  لاقف  وفکب  اهل  سیل  ابـسح  انل  ّنا  نینمؤملا  ریما  ای  یـشرقلا  لاقف  کتخا  ۀـیطع  نسحا 
رصاعم لضاف  هنم و  اهجّوزف  تیضرف  اهوخا  اهعجارف  ۀیضار  ةأرملا  تناک  نا  لجرلا  ّجوز  يوقتلاف  ةرخآلا  بسح  اّما  لاملاف و  ایندلا 

366 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هرشعلا بقانم  یف  هرضنلا  ضایر  بحاص  تایاور  هدهاشم  هتفگ و  ۀنّـسلاب  تبث  ام  زا  یتیاور  لقن  دعب  مالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردیح  يولوم 

هداد رارق  لداع  دـهاش  يراخب  حیحـص  لثم  ار  ةرـضّنلا  ضاـیر  مـالکلا  یهتنم  رد  زین  دـنکیم و  اعدـم  نیا  یناـبم  دـیکات  يوبن  تیبلها  زا 
ام رد  نیقیرف  تایاور  زا  هنع  هَّللا  یـضر  قیدـص  تقر  هک  تسنآ  رب  میدرک  رکذ  هک  هیجوت  لیوات و  همه  نیا  يانبم  هلمجلاب  هتفگ  هچنانچ 
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بتک رگید  يراخب و  حیحـص  هعلاطم  هچنانچ  دـنتفگیم  ءاّـکب  يراز  هیرگ و  ترثک  تهجب  ار  وا  هکنآ  ادّدـجم  هدـیماجنا و  حوضوب  قبس 
بقانم يارب  نآ  فیلات  هک  قح  لها  بتک  رگید  زا  رگا  هتفگ و  مالکلا  یهتنم  رد  زین  تسنآ و  رب  لدع  دهاش  هرضنلا  ضایر  لثم  ثیداحا 

قاّذح و نیثّدحم  تافیلات  هرضنلا و  ضایر  ۀقفاوملا و  باتک  دننام  هدش  عقاو  هّصاخ  ناشیا  هنایم  تافاصم  تقفاوم و  تیبلها و  باحصا و 
يوذ بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  ّبحم  زین  تخادرپ  دیابیم  وزج  رازه  زا  شیپ  میخـض  یباتک  ددـنب  تروص  تایاور  عمج  ظافح 

رهابلا و هلـضف  نم  هب  همعنا  امب  هّصخ  هاوس و  نم  عیمج  یلع  ادّمحم ص  یفطـصا  دـق  یلاعت  هَّللا  ّناف  دـعب  اّما  هتفگ  نآ  لّوا  رد  هک  یبرقلا 
ۀّبحم ضرف  هتّیرب و  ۀّفاک  هابرق  ةّدوم  مزلا  ۀبحـص و  ةرـصن و  هیلع  يوطنا  نم  ۀـبترم  عفر  ۀبـسن و  وا  اببـس  هیلإ  یمتنا  نم  ۀـلزنم  یلعا  هابح و 

عبتت مهبتارم و  ولع  مهردق و  فیرش  یف  يور  ام  نییبت  مهبقانم و  یف  درو  ام  نیودت  رطاخلاب  حنس  مرج  هتّیرذ ال  مظعملا و  هتیب  لها  عیمج 
ۀـّیربلا و سمـش  ةوافط  نوکلا و  رمق  ۀـلاه  مه  مل ال و  رهابلا و  مهلـضف  میمع  نم  هب  ترفظ  اـم  عمج  رخاـفلا و  مهرخف  میظع  یف  لـقن  اـم 

مولع نم  انیلع  داعا  ۀیوبنلا  راونالا  لصا  عورف  فرشلا و  ۀحود  ناصغا 
367 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مههاجب انلآم  نسحا  مهتّبحمب و  انبولق  هناسحاب  رمغ  امک  مهتمرحب  انبونذ  هنارفغ  یف  رمغ  مهتجرد و  ّولع  لهج  نم  انذاعا  امک  مهتکرب  انس 
راصتخالا و هجو  یلع  دادـعا  تاوذ  بتک  نم  یبرقلا  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  باتک  هتیمـس  هیلإ و  لّـسوتلاب  اـنلامعا  قلع  اـمک  هیلع 

تانج یلا  ۀلیسو  کلذ  لعجی  نا  لاسا  هَّللا  هبالط و  یلع  الیهست  بایترالا و  ةدهع  نع  ایّصفت  هباتک  یلا  ثیدح  ّلک  ایزاع  دانسالا  فذح 
ءاج ام  نّمـضتی  مسق  نیمـسق  یلع  هتبتر  هیلع و  رداقلا  کلذ و  ّیلو  هناف  هیدـل  هیف  لمالا  قیقحت  میظعلا و  زوفلا  كرد  یلا  ۀـعیرذ  میعنلا و 
رکذ دـیامرفیم  هچنانچ  هدومن  تیاور  لاوحالا  لیـصفت  صیـصختلا و  هجو  یلع  کلذ  نّمـضتی  مسق  لامجالا و  مومعلا و  هجو  یلع  مهیف 

ءایبنألا نم  ۀسمخب  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  هبش 
یف میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نـع 

یمکاحلا ریخلا  وبا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و 
یف فسوی  یلا  همکح و  یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  و 

هتریس یف  اّلملا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هلامج 
هَّللا دبع  نب  یفطـصم  تسا  هلوبقم  هدیمح  تافلؤم  هحودـمم و  هریهـش  بتک  زا  یبرقلا  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  هک  دـنامن  یفخم  و 
ۀنـس یّفوتملا  ّيربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدـلا  ّبحمل  دـلجم  یبرقلا  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا 

یبقعلا رئاخذ  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ۀئامتس و  نیعست و  عبرا و   694
368 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا شماک  ۀئامتـس و  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس 694  یّفوتملا  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  نیّدـلا  ّبحم  زا  تسیدـلجم  یبرقلا  يوذ  بقانم  یف 
يربطلل یبرقلا  يوذ  لئاضف  یف  یبقعلا  رئاخذ  هتفگ  رتافدلا  دانساب  رباکلا  فاحتا  رد  یناکوش  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  تسادیپ و  شمان 

يوذ لئاضف  یف  یبقعلا  رئاخذ  اّما  هتفگ و  دراـشلا  رـصح  رد  يدنـسلا  یلع  نب  دـباع  دّـمحم  یبلعثلا و  ریـسفت  یف  مّدـقتملا  دانـسالاب  هیورا 
رمع نب  میهاربا  نب  نامیلـس  نیّدـلا  سیفن  نع  یجرّـشلا  نیّزلا  نع  عیبرلا  نبا  ظفاحلا  یلا  لیزنتلا  راونا  یف  مّدـقتملا  دنـسلاب  هیوراف  یبرقلا 
یبأ نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدـلا  ّبحم  ساّبعلا  یبأ  اهّفلؤم  نع  یخامـشلا  روصنم  نب  ریخلا  یبأ  نب  دـمحا  نع  هیبا  نع  يولعلا 

یبقعلا رئاخذ  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  قبـس و  امک  هدرمـش  هربتعم  بتک  زا  ار  نآ  يرکبراید  نسح  نب  دمحم  نب  نیـسح  يربطلا و  رکب 
یف هرکف  فرط  حّرـسف  ۀّیوبنلا  راثآلا  سمـش  هنهذ  یلع  تقرـشا  نم  ناف  دعب  هتفگ و  هیدـن  هضور  رد  هچنانچ  هتـسناد  دوخ  دـمتعم  لجا  ار 

هب هَّللا  لضف  ام  ۀفرعم  یلا  ةّولجم  نیفراعلل  یه  یّتلا  اهفراعم  راونا  نم  ةوبنلا  ةاکـشم  حابـصم  نم  ضاف  امب  يدتها  ۀّیدرولا  اهقئادح  ضایر 
دق لئاضفب  ههجو  هَّللا  مرک  نسحلا  ابا  نینمؤملا  ریما  ّصخ  امک  ریفغلا  ّمجلا  هلنی  مل  امب  مهدارفا  ضعب  ّصخ  ریهامجلا و  یلع  هداـبع  ضعب 
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رابخالا حاحـص  هب  تتبث  امک  نامیالا  لها  ۀـمالع  هّبح  ناک  امل  ّهنا  هجهن و  کلـس  وا  ملعلا  یلع  فراش  نمع  الـضف  لقع  يذ  لک  اـهفرع 
بانجلا کلذ  یحدام  نم  ّدعا  نا  تببحا  تاجردلا  عیفر  هب  لانی  تانسحلا و  فئاحـص  هب  یلحت  امم  هحدم  ناک  نأشلا و  کلذ  ۀّمئأ  دنع 

ةرطق یلع  تلمتشا  تایباب  تلفطتف  باوثلا  لیزج  لانال  تایباب  هیلإ  قلستا  نا  و 
369 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم دـحا  قح  یف  دری  مل  هنا  راثآلا  ۀّـمئأ  نع  تبث  دـقف  هرکف  اهئاصحاب  رثان  وا  مظان  ثدـحی  نا  تاهیه  ةرطقلا و  نم  رقحا  لب  هلئاـضف  نم 
ّلجا لاـق و  نا  یلا  رافـسالا  نوطب  هنع  زجعب  اـهؤاصحاف  راربـالا  ماـما  ّقح  یف  درو  اـم  رثـکا  راـیخلا  دـیناسالاب  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا 

مامالل عماوجلا  عمج  حر و  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  ّبحم  اهظفاح  ۀّنّـسلا و  مامال  یبرقلا  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  يدـمتعم 
هیقفلا ۀمالعلل  راهزالا  نساحم  نم  اریسی  ائیش  تلقن  ثیدحلا و  بتک  نم  اهریغ  نع  لقنا  اّمبر  هَّللا و  همحر  یطویّسلا  نیّدلا  لالج  ظفاحلا 

ۀیاهن و ۀیادب و  ّلک  یف  ۀیادهلا  دمتسن  هَّللا  نم  ۀّیولعلا و  ۀفحتلا  حرش  ۀیدّنلا  ۀضورلا  هتیّمـس  هَّللا و  همحر  یّلحملا  دمحا  نب  دیمح  دیهّـشلا 
دّمحم نب  لضفلا  نب  دمحا  هک  تسنآ  همه  زا  رتالاب  هتـشذگ و  هچنانچ  هدومن  رکذ  ثیدـح  لوصا  هلاسر  رد  یبقعلا  رئاخذ  بطاخم  دوخ 

هب لّمجی  ام  ۀفیرـشلا  مهبقانم  رهاوج  نم  تعمج  نأشلا و  اذه  یف  ءاملعلا  ترثکا  دـق  هتفگ و  لآلا  بقانم  ّدـع  یف  لآملا  ۀلیـسو  رد  ریثک  اب 
ۀمالعل نیفرشلا  لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  باتک  فینصتلا  اذه  یف  هنم  تلقن  ام  عفنا  فیلاتلا و  کلذ  یف  تعمجا  هرخآ  نم  نامزلا و  دیج 
زاجحلا ۀمالعل  نیعلا  ءامب  بتکی  نا  هل  قحی  یبرقلا  يوذ  لضف  یف  یبقعلا  رئاخذ  نمف  هتمحرب  هَّللا  هدّمغت  يدوهمّسلا  یلع  دّیّسلا  نیمرحلا 
فرغلا ءاقترا  ءالجتـسا  باتک  هرـس و  هَّللا  سدـق  هرکذ و  ییحی  هیلع  ءانثلا  لاز  يربّطلا ال  ّبحملا  هرـصع  ظـفاح  هرهد و  ققحم  فیرـشلا 

یف ةریرـسلا  نسح  باتک  هحور و  نانجلا  فرغ  یف  لحا  هحیرـض و  هَّللا  رّون  يواخّـسلا  هرـصع  ظفاحل  فرّـشلا  يوذ  لوسّرلا  ءابرقا  ّبحی 
انبحاصل ةریّسلا  نسح 
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امب تافّصلا  باقلالا و  دادعتب  بانطالا  نع  ینغلا  رخفلا  يوذ  ۀصالخ  رهّدلا  ةردان  رصعلا  ققحم  هناوا  هتقو و  درفم  هنامز  هیوبیس  انتدمع  و 

مامالا بیطخلا  ینیـسحلا  يربّطلا  دّـمحم  نب  رداقلا  دـبع  ۀـمالعلا  ماـمالا  اـنالوم  تاـبهلا  لـیزج  لاـمکلا و  توعن  نم  هب  یلاـعت  هَّللا  هّصخ 
قیقح هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هدوقع  رهاوجب  یّلحتی  موـلعلا  دـیج  حرب  ـال  هدوـجوب و  یلجنت  تالکـشملا  تلاز  ـال  مارحلا  دجـسملاب 
بقانم رهاوج  زا  نا  رد  دناهدرک  عمج  هک  تساملع  تافنصم  هلمج  زا  یبقعلا  رئاخذ  زین  نیع و  ءامب  یبقعلا  رئاخذ  دوش  هتـشون  هک  تسنآ 

میظع ثّدحم  ردقلا و  لیلج  ملاع  يربط  نیّدلا  ّبحم  هک  تسناد  دیاب  دوش و  لصاح  ناب  نامز  دـیج  لیمجت  هچنآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 
هک یتفایرد  افنآ  تسناکملا  عیفر  یتفم  هبترملا و  عینم  سّردـم  ناشلا و  ریبک  دـهاز  حـلاص و  ماما  رابخا و  ریبخ  راـثآ و  فراـع  راـخفلا و 

ظفاح رهد و  قّقحم  فیرش و  زاجح  هماّلع  ار  وا  ریثکاب  لضفلا  نب  دمحا  هدومن و  بّقلم  نا  ظفاح  ۀّنّسلا و  ماماب  ار  وا  لیعامـسا  نب  دمحم 
ةرکذـت رد  یبهذ  هدروآ و  نابز  رب  وا  قح  رد  اعد  ماقم  رد  هرـس  هَّللا  سدـق  هرکذ و  ییحی  ءاـنثلا  لازی  ـال  هغیلب  هرقف  هتـسناد و  دوخ  رـصع 

مث يربّطلا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  نیدـلا  ّبحم  مرحلا  هیقف  یتفملا  ثّدـحملا  مامالا  ّبحملا  هتفگ  ظاّفحلا 
ّینارفعزلا و بیعش  يریمحلا و  نبا  ریقملا و  نب  نسحلا  یبأ  نم  عمس  ۀئامتس و  ةرشع و  سمخ  ۀنس  دلو  ماکحالا  فّنصم  یعفاشلا  یکملا 

نم یطایمدلا  هنع  يور  زاجحلا  ثّدحم  ۀـّیعفاشلا و  خیـش  ناک  فّنـص و  یتفا و  سرد و  هقفت و  ۀـعامج و  یمرح و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع 
ۀکم یـضاق  هدلو  اضیا  هنع  يور  نأشلا  ریبک  ادـهاز  احلاص  اماما  ناک  نورخآ و  یلازربلا و  نب  دـمحم  وبا  راطعلا و  نب  نسحلا  وبا  همظن و 

نیّدلا دجم  مامالا  هدیفح  دّمحم و  نیّدلا  لامج 
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نب دـمحا  هتفگ  صتخم  مجعم  رد  یبهذ  زین  ۀئامتـس و  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  یفوت  هتایورمب  ّیلا  بتک  ۀّـکم و  یـضاق 
ناک يربکلا  ماکحالا  فّنـصم  یعفاشلا  یکملا  مث  يربّطلا  ساّبعلا  وبا  نیّدلا  ّبحم  مرحلا  خیـش  یتفملا  ظفاحلا  مامالا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع 
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یفوت هتایورمب  ّیلا  بتک  ۀنـس و  نینامث  شاع  هقفلا  ملعلا و  نم  هّلحم  فرع  هماکحا  یف  رظن  نم  راثآلاب و  افراع  ردـقلا  لیلج  ـالماع  اـملاع 
ۀئامسمخ نینامثلا و  دودح  یف  زواج  يّذلا  وه  یناتـسربطلا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  رکب  وبا  خیـشلا  هیبا  دج  ناک  نیعبـس و  ثالث و  ۀنـس  یف 

زاجا يریمحلا و  نبا  نم  هعمس  دّمحم  نیّدلا  لامج  هیقفلا  وه  دلو و  ّبحملل  ناک  ءالـضف و  ءاملع و  مهیف  اولـسانت و  دالوا و  ۀعبـس  هءاجف 
نب نیّدـلا  ءاـهب  ینارفعزلا و  بیعـش  ریقملا و  نب  نسحلا  یبأ  نم  عمـس  ّبحملا  مـعن و  دـلاولا  توـم  ماـع  تاـم  هدـلاو و  عـم  هتاـّیورم  یل 
یف لب  لـیق  ۀنـس 694 و  ناـضمر  یف  یفوت  ۀـعامج  یلازربلا و  دّـمحم  وبا  راّـطعلا و  نب  نسحلا  وبا  هدـالوا و  هنع  ذـخا  ۀـفئاط  يریمحلا و 

ساّبعلا وبا  مرحلا  خیش  يربّطلا  ّبحملا  هتفگ و  ۀئامّتس  نیعست و  عبرا و  ۀنـس  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  اهنم و  يرخالا  يدامج 
نبا نم  عمس  ۀئامتـس و  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  دلو  ظفاحلا  ّیعفاشلا  یّکملا  میهاربا  نب  دّمحم  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا 

هروکذم هنس  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  ةدعقلا و  يذ  یف  یفوت  تادّلجم  ةدع  یف  ماکحالا  یف  الفاح  اباتک  فّنـص  ۀعامج و  ریقملا و 
ریهشلا رفظم  نب  رمع  ۀنس و  نیعبس  عبس و  نع  ماکحالا  فّنصم  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  ّبحم  هیقفلا  ظفاحلا  مرحلا  خیش  هتفگ و 

ظفاحلا مرحلا  خیش  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب 
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هّیعفاش تاقبط  رد  يونـسالا  نسحلا  نب  میحّرلا  دبع  هنـس و  نوعبـس  عست و  هل  ماکحالا و  فّنـصم  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیّدـلا  ّبحم 
راثآلاب و املاع  ردقلا  لیلج  الماع  املاع  ناک  زاجحلا  خیـش  یّکملا  مث  يربطلا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  ساّبعلا  وبا  نیّدـلا  ّبحم  هتفگ 

یف اسیفن  اباتک  زاغلالا و  یف  اـباتک  کـسانملا و  یف  اـباتک  ّفلا  هیبنتلا و  حرـش  يریـشقلا و  نیّدـلا  دـجم  خیـشلا  یلع  صوقب  لغتـشا  هقفلا 
یف لیق  نیعست و  عبرا و  ۀنس  یف  یّفوت  ۀئامتس و  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  نم  رـشع  عباس  سیمخلا  موی  دلو  ماکحالا  ثیداحا 

دّمحم نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبّـسلا  یلع  نب  باهولا  دبع  کلذ و  ریغ  لیق  ةدعقلا و  يذ 
ۀئامتس ةرشع و  سمخ  ۀنس  هدلوم  ۀعفادم  الب  زاجحلا  ظفاح  مرحلا و  خیـش  ّیّکملا  مث  يربّطلا  نیّدلا  ّبحم  سابعلا  وبا  ظفاحلا  میهاربا  نب 

يریشقلا نیّدلا  دجم  خیـشلا  یلع  صوقب  هقفت  هریغ و  یلازربلا و  هنع  يور  امهریغ  يریمحلا و  نبا  ریقملا و  نبا  عمـس  ةرخآلا  يدامج  یف 
ریبک و لضف  یلع  ّلد  طوسبملا  روهشملا  باتکلا  ماکحالا  بهذملا و  یف  اهنم  ةدّیجلا  فیناصتلا  فّنص  نیّدلا و  یقت  مالـسالا  خیـش  دلاو 

هاعدتسا ریثک  ملع  هیف  طوسبم  هیبنتلا  یلع  حرش  هل  لفاح و  ۀّکم  لضف  یف  باتک  هل  هیبنتلا و  باوبا  یلع  هّبتر  اضیا  ثیدحلا  یف  رصتخم  هل 
خلا و ۀکم  یلا  قّوشتلا  ةدیـصق  مظن  ةّدملا  کلت  یف  ةّدم و  هدنع  ماقا  ۀّـکم و  نم  اهیلإ  هّجوتف  ثیدـحلا  هنم  عمـسیل  نمیلا  بحاص  رفظملا 

نیّدلا ّبحم  مرحلا  خیش  میهاربا  نب  دّمحم  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هتفگ  تایفولاب  یفاو  رد  يدفـص  کبیا  نب  لیلخ 
ثّدحملا دهاّزلا  هیقفلا  ّیعفاشلا  یّکملا  ّيربّطلا  ساّبعلا  وبا 
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راـطعلا و یمرح  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  ینیدـملا و  يریمحلا و  نبا  ینارفعزلا و  بیعـش  ریقملا و  نبا  نم  عمـس  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  دـلو 

هیلع بعت  تادّلجم و  ّتس  یف  ماکحالا  یف  ۀیاغلا  یلا  اریبک  اباتک  فّنص  زاجحلا و  ثّدحم  ۀّیعفاشلا و  خیش  ناک  یتفا و  سرد و  ۀعامج و 
نب دمحا  ساّبعلا  وبا  مرحلا  هیقف  ثّدحملا  مامالا  يربّطلا  ّبحملا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویـسلا  رکب  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  خلا و  ةّدم 
نبا نم  عمس  ۀنس 615 و  دلو  زاجحلا  ثّدحم  ۀیعفاشلا و  خیش  يربکلا و  ماکحالا  فّنصم  ّیعفاّشلا  یّکملا  رکب  یبأ  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع 

دمحا نیدلا  باهش  ۀنس 694 و  ةرخآلا  يدامج  یف  تام  نأشلا  ریبک  احلاص  ادهاز  اماما  ناک  ینارفعزلا و  بیعش  يریمحلا و  نبا  ریقملا و 
نم رغصا  ناوضرلا  ۀمحرلا و  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ناک  تس و  نیا  شرخآ  هک  یتیاور  رکذ  دعب  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد 

عرابلا هیقفلا  یتفملا  ثّدحملا  ظفاحلا  مرتحملا  مامالا  مرحلا و  خیش  هاور  هتفگ  نینس  رشعب  لیقع  نم  رغصا  رفعج  ناک  نینس و  رشعب  رفعج 
وبا نیّدلا  ّبحم  ةریهـشلا  لئاضفلا  ةریثکلا و  فیناصتلا  وذ  زازتعا  میظع و  هاج  اذ  ناک  زاجحلا و  یف  ۀّیعفاشلا  مّدـقم  هیبنلا  سردـملا  عرولا 

میهاربا نب  رافغلا  دبع  یبرقلا و  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  هباتک  یف  يربطلا  یکملا  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  ساّبعلا 
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هفیناصت نم  یتفا و  سرد و  یکملا  يربطلا  نیّدلا  ّبحم  مرحلا  خیش  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هتفگ  بکارلا  ۀلاجع  رد  یعفاشلا  یناثدعلا  یکعلا 
یف ةرـضنلا  ضایّرلا  ظافلالا و  یف  اـباتک  کـسانملا و  یف  اـباتک  ّفلا  هیبنتلا و  حرـش  دـیناسالا و  عماـج  باـتک  ّبتر  طوسبملا و  ماـکحالا 

یبرقلا يوذ  لئاضف  یف  یبقعلا  رئاخذ  نینمؤملا و  تاهّما  لئاضف  یف  نیمثلا  طمّسلا  ةرشعلا و  لئاضف 
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یلا قاتـشی  يربطلا و  نم  يربطلا و  نع  لقنلا  نم  مترثکا  دـق  لئاق  لوقی  هلعل  هتفگ و  هّیدـن  هضور  رخآ  رد  ریمـالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  و 
مامالا وه  يربّطلا  ّبحملا  هظفل  ام  ظاّفحلا  ةرکذت  یف  یبهذلا  ظفاحلا  لاق  هیلإ  دنـسا  ام  لوبق  یف  هنیعل  ّرقا  نوکیل  هفاصوا  نم  ءیـش  ۀفرعم 

فّنـصم یعفاـشلا  یکملا  مث  يربّـطلا  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  ساـّبعلا  وـبا  نیّدـلا  ّبحم  مرحلا  هیقف  هـیقفلا  ثّدـحملا 
نمحّرلا دبع  ینارفعزلا و  بیعش  يریمحلا و  نبا  ریقملا و  نب  نسحلا  یبأ  نم  عمـس  ۀئامتـس و  ةرـشع و  سمخ  ۀنـس  دلو  يربکلا  ماکحالا 

وبا همظن و  نم  یطایمدلا  هنع  يور  زاجحلا و  ثّدـحم  ۀـیعفاشلا و  خیـش  ناک  فّنـص و  یتفا و  سرد و  هقفت و  ۀـعامج و  یمرح و  یبأ  نب 
نیّدلا لامج  ۀّـکم  یـضاق  هدـلو  اضیا  هنع  يور  نأشلا  ریبک  ادـهاز  احلاص  اماما  ناک  نورخآ و  یلازربلا و  دّـمحم  وبا  راطعلا و  نب  نسحلا 

نب دمحا  ۀئامتـس و  نیعـست و  عبرا و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  یف  یفوت  هتاّیورمب  ّیلا  بتک  ۀّکم و  یـضاق  نیّدلا  مجن  مامالا  هدیفح  دّـمحم و 
ۀّلجا ّنا  کلذ  ّۀلدالا و  مزال  یـضتقملا و  ۀّلجالا و  هرّرق  يّذلا  اذه  هتفگ  لآللا  رهاوج  دقع  حرـش  یف  لآملا  ةریخذ  رد  یلیجع  رداقلا  دـبع 
ۀّنّسلا لها  ماما  يدوهمّسلا  یلع  دّیسلا  لثم  هورّرح  کلذ و  اورّرق  فیرشلا  تیبلا  لهال  تایصوصخلا  هذهب  ّۀلدالا  مهل  تحّرص  امل  ءاملعلا 

هقعاوص یف  یعفاشلا  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  هملاعم و  یف  ّیعفاشلا  يدنرزلا  ۀّجحلا  هرئاخذ و  یف  ّیعفاشلا  يربطلا  ظفاحلا  هرهاوج و  یف 
نیطبسلا یف  نیطمّسلا  تیبلا و  لها  رکذ  یف  تیملا  ءایحا  ۀمطاف و  ةدیّسلا  بقانم  یف  ۀمسابلا  روغثلا  یف  یعفاشلا  یطویـسلا  نیّدلا  لالج  و 

بلاط یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا  ینسا  و 

ینادمه یلع  دیس  - 24

هوجو زا  مراهچ  تسب و  هجو 
375 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینسا غبسا و  یلعا و  غلبا و  یفوا و  هجوب  ار  هیبشت  ثیدح  ینادمهلا  باهـش  نب  یلع  دّیـس  هکنآ  رایخالا  ةدمع  بطاخم  راکنا  ّدر و  لاطبا 
تافص یسدق  تاذ  رد  مالسلا  مهیلع  مارک  يایبنا  هلیلج  لالخ  هلیمج و  لاصخ  زا  تلصخ  دون  عامتجا  نا  زا  هک  لمجا  یهبا و  لمکا و  و 
یبرقلا ةّدوم  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  تسرهاب  رهاظ و  مالعلا  کلملا  هَّللا  نم  مالـسلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

هک هدومن  دـیما  یلاعت  قح  زا  هتـسناد و  راثآ  یلآل  رابخا و  رهاوج  زا  ار  نآ  هک  تسرهاظ  شاهبطخ  زا  نآ  تاـیورم  تلـالج  تمظع و  هک 
لمع و لوق و  رد  للخ  طبخ و  زا  دوخ  ظفح  ياعد  زین  دنادرگ و  تارضح  نیا  ببسب  وا  تاجن  مالـسلا و  مهیلع  تیبلهاب  وا  هلیـسو  ار  نآ 

يذلا مرکلا  لئاضفلا و  عماج  هبیبح  ةّدوم  ینمهلا  معّنلا و  یلوا  ینمعنأ  ام  یلع  هّلل  دمحلا  لاق  ثیح  هدومن  لقنی  مل  ام  يوسب  لیوحت  مدع 
َةَّدَوَْملا اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  یلاعت  هَّللا  لاق  دقف  دعب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبرعلا  یّمالا  دّمحم  ممالا  ۀـّفاک  یلا  الوسر  هَّللا  هثعب 

یّبحل یتیب  لها  اّوبحا  هَّللا و  ّبحل  ینّوبحا  همعن و  نم  مکدفرا  امل  هَّللا  اّوبحا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  یبْرُْقلا و  ِیف 
ببـس کلذ  ّنا  یبرقلا و  یف  ةّدوملا  يوس  هموق  نع  لأسی  ناب ال  ّیبرعلا  هبیبح  یلاعت  هَّللا  رما  ثیح  اهنع  الوئـسم  ّیبّنلا  لآ  ةدوم  ناک  اّـملف 

امک مالسلا  مهیلع  هلآ  یلا  هیلإ و  مهلوصو  بجوم  نیّبحملل و  ةاجنلا 
مهترمز یف  رشح  اموق  ّبحا  نم  مالّسلا  هیلع  لاق 

اضیا و 
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لوتبلا تیب  لها  ةّدوم  لوسّرلا و  ۀّبحم  لوبقلا  جهنم  لوصولا و  قیرط  بلط  نم  ّیلع  بجوف  ّبحا  نم  عم  ءرملا  مالسلا  هیلع  لاق 
درو ام  ۀفرعم  یلع  ۀفوقوم  یه  مالسلا و  مهیلع  هلآ  لئاضف  هلئاضف  ۀفرعمب  الا  لصحت  هذه ال  و 

376 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
الیلق ّالا  تیبلا  لها  لئاضف  یف  عمجت  مل  ةریثک و  تانیعبرا  ءارقفلا  ءاملعلا و  لئاضف  یف  رایخالا  تعمج  دقل  مالسلا و  هیلع  هرابخا  نم  مهیف 

باتکب اموسوم  ارـصتخم  مهیف  درو  امم  هراثآ  یلآل  هراـبخا و  رهاوج  یف  عمجا  نا  تدرا  ینادـمهلا  يولعلا  یلع  یناـجلا  ریقفلا  اـنا  اذـلف و 
ةّدوم و رشع  ۀعبرا  یلع  هتیوط  مهب و  یتاجن  مهیلإ و  یتلیسو  کلذ  هَّللا  لعجی  نا  یلومام  یف  امک  میدقلا  مالکلاب  اکربت  یبرقلا  یف  ةدوملا 

لوّدـلا باحـصا  نم  هعّبتا  نم  دّـمحم و  ّقحب  لـقنی  مل  اـم  یلا  یملق  لّوـحی  مل  لـمعلا و  لوـقلا و  یف  لـلخلا  طـبخلا و  نم  ینمـصعی  هَّللا 
دیامرفیم

یلا هتبتر و  یف  لیئاکیم  یلا  هتبیه و  یف  لیفارسا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  نع 
هلامج و یف  فسوی  یلا  هنزح و  یف  بوقعی  یلا  هتّلخ و  یف  میهاربا  یلا  هنـسح و  یف  حون  یلا  هملـس و  یف  مدآ  یلا  هتلالج و  یف  لـیئربج 

همسج یف  دّمحم  یلا  هعرو و  یف  سنوی  یلا  هننس و  یف  یسیع  یلا  هدهز و  یف  ییحی  یلا  هربص و  یف  بّویا  یلا  هتاجانم و  یف  یسوم  یلا 
هریغ دحا  یف  عمجت  مل  هیف و  هَّللا  عمج  ءایبنألا  لاصخ  نم  ۀلصخ  نیعست  هیف  ناف  یلع  یلا  رظنیلف  هقلخ  و 

بئاخ دناعم  لک  مجر  دق  ینادمهلا  نیّدـلا  باهـش  یتاّدـلا  یـصاقلا و  يدـتقم  اذـهف  یهتنا  رابخالا  رهاوج  باتک  یف  کلذ  عیمج  ّدـع  و 
لغدم لطبم  لک  قارحال  يروا  بئاّصلا و  قحلا  حضوا  بصان و  دحاج  لک  یلع  بصانلا  مغلا  بصاولا و  ّمهلا  بلج  بقاثلا و  باهـشلاب 

مراـصب هسار  ّزج  بصاـح و  عزعزب  هاـمر  بهاذـملا و  هیلع  یمعا  براـهملا و  هیلع  ّدـس  کـلاسملا و  قیـضا  یف  همحقا  بهاـّللا و  سبقلا 
مظاعا نیدمتعم و  هلجا  نیطاسا و  رباکا  زا  هیّنس  دزن  ینادمه  یلع  دّیس  هک  دنامن  بجتحم  بضاق و 

377 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نا لئاضف  زا  یـضعب  نایب  رد  هتفگ  بقانملا  ۀـصالخ  باتک  رد  یناشخدـب  رفعج  نیّدـلا  رون  تسنیمرکم  خـیاشم  مخافا  نیفراـع و  ياـیلوا 

راتخم ياناد  دوجو  يایمیک  یسودق  ياضف  رون  یسدق  ءامس  سمش  یجورع  ناطیم  راوسهاش  امه  نایـشآ  زا  زاورپ  اب  زابهاش  یقثو  هورع 
قئاـقح یلع  علطملا  لوـتبلا  یـضترملا و  داؤـف  ةرمث  هَّللا  لوـسر  دّـمحم  نیع  ةرق  نایّدـلا  باـنجب  روـخفلا  روکـشلا  نمحرلا  ةرـضح  راـیخ 
لامجلا یلا  نیهجوتملل  لصوملا  یناحبّـسلا  قیرطلا  یف  نیبلاـطلل  دـشرملا  ریـصبتلا  ةریـصبلاب و  رئارّـسلا  یف  نعمملا  ریـسافتلا  ثیداـحالا و 

خلا یناّقحلا  رونلا  نم  ۀمئادلا  ةرانتسالا  انقزر  ینادمصلا و  فطللاب  فیطللا  هَّللا  هّصخ  ینادمهلا  یلع  دّیـسلاب  فورعملا  فراعلا  ینامحرلا 
ینادمهلا دّمحم  نب  نیّدلا  باهش  نب  یلع  دّیس  ریم  هتفگ  سدقلا  تارضح  نم  سنالا  تاحفن  باتک  رد  یماجلا  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  و 

ءامسا حرش  هطقنلا و  رارسا  باتک  نوچ  تسروهشم  تافنصم  نطاب  مولع  رد  اریو  ینطاب  يرهاظ و  مولع  نایم  تسا  هدوب  عماج  هّرس  سّدق 
یناقدزملا هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیّدلا  فرش  خیش  دیرم  يو  نآ  ریغ  هّیضراف و  هّیرمخ  ةدیصق  حرش  مکحلا و  صوصف  حرش  ینسحلا و  هَّللا 

عوجر زاب  تفرب  ایند  زا  یلع  نیّدـلا  یقت  نوچ  درک و  یتسود  یلع  نیّدـلا  یقت  باطقالا  نیب  ّرـسلا  بحاص  شیپ  تقیرط  بسک  اما  دوب و 
عبر تبون  هس  يدرکب  ملاع  دالب  ياصقا  رد  هک  تسنآ  ناـمرف  دومرف  درک و  هجوت  يو  تسیچ  ناـمرف  تفگ  درک و  نیدـلا  فرـش  خیـشب 

نامیلـس نب  دومحم  تفایرد و  سلجم  کی  رد  ار  یلو  دص  راهچ  تفایرد و  ار  یلو  دـص  راهچ  رازه و  تبحـص  درک و  ریـس  ار  نوکـسم 
ۀـّیتوساّنلا و لکایهلا  نع  خلـسنملا  تقولا  دیـس  رـصعلا  ناسل  هتفگ  راتخملا  نامعنلا  بهذـم  ءاـهقف  نم  راـیخالا  مـالعا  بئاـتک  رد  يوفک 

فراعلا خیشلا  ۀّیتوهاّللا  تاحبسلا  یلا  لّسوتملا 
378 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةرهاّظلا و مولعلا  نیب  اعماج  ناک  هّرس  یلاعت  هَّللا  سدق  ینادمهلا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  باهش  نب  یلع  دّیس  ریم  ّینادمـصلا  ملاعلا  ینابّرلا و 
ةدیصق حرش  مکحلا و  صوصف  حرش  ینسحلا و  هَّللا  ءامسا  حرش  ۀطقنلا و  رارسا  باتک  لثم  فّوصتلا  ملع  یف  ةریثک  تافّنصم  هل  ۀنطابلا و 
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هَّللا دبع  نب  دومحم  نیّدلا  فرـش  خیـش  دـیرم  يو  هتاحفن  یف  یماجلا  نمحرلا  دـبع  ینابّرلا  فراعلا  یلوملا  لاق  اهریغ  ۀّیـضراف و  ۀـیزمح 
ایند زا  یلع  نیّدـلا  یقت  خیـش  نوچ  درک و  یتسود  یلع  نیّدـلا  یقت  باطقالا  نیب  رـسلا  بحاـص  شیپ  تقیرط  بسک  اـما  دوب  یناـقدزملا 

تبون هس  يدرکب  ملاع  دالب  ياصقا  رد  هک  تسنآ  نامرف  تفگ  تسیچ  نامرف  تفگ  درک  دومحم  نیّدـلا  فرـش  خیـشب  عوجر  زاـب  تفرب 
تس هنس  هجح  يذ  سداسب  تفایرد  سلجم  کی  رد  ار  دص  راهچ  تفایرد و  یلو  دص  راهچ  رازه و  تبحص  درک و  ریس  ار  نوکـسم  عبر 
عمج ینادمهلا  یلع  دیسلا  ناک  لاق و  نا  یلا  دندرک  لقن  شنالتخب  اجنآ  زا  دش و  توف  داوس  ریک و  تیالوب  کیدزن  ۀئامعبس  نینامث و  و 

ۀّیـسدقلا و مهراونا  نم  سبتقا  ۀفیرـشلا و  مهیدایا  ساب  مهتبحـصب و  فرـشت  هرـصع و  یف  اوناک  نیذـّلا  خـیاشملا  نم  اـهراتخا  داروـالا و 
ینادمهلا یلع  دّیـسلا  لیلجلا  خیـشلا  ۀیوربکلا و  ناوخالا  داروا  مویلا  یه  ۀّیحتفلا و  داروالا  اهامـس  ۀیـسنالا و  مهتاملک  عماوج  نم  اهبختنا 

اندّیـس انخیـش و  تعمـس  لاق  مث  ینانمّـسلا  ۀلوّدلا  ءالع  نع  امه  یناقدزملا و  دومحم  خیـشلا  یتسود و  یلع  نیّدلا  یقت  نع  ۀقیرطلا  ذـخا 
هخیـش نع  یماجلا  فیطللا  دـبع  یمودـخملا  هخیـش  نع  یکحی  يدنقرمـسلا  ینکرعلا  فسوی  نب  دّـمحم  خیـشلا  ینابّرلا  فراـعلا  یلوملا 

هخیش نع  يراودیب  هاش  هخیش  نع  یناشوبخلا  دّمحم  یجاح  مظعالا  مودخملا 
379 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع ینالتخلا  قاحـسا  لّمکملا  خیـشلا  لماکلا و  دشرملا  هخیـش  نع  يداباشدرب  هَّللا  دبع  ریمالا  دیّـسلا  هخیـش  نع  دیـشّرلاب  بقلملا  دّمحم 
اهبختنا ۀّیحتفلا و  داروالا  عمج  امل  هنا  ّینادمهلا  یلع  دیّسلا  ۀیناحبّسلا  فئاطللا  ندعم  ۀّینّابرلا  فراعملا  عبنم  نیکلاسلا  لیلد  نیفراعلا  ةودق 
شرعلا لوح  نوفوطی  هاکراج و  ۀبعش  یف  اهنوءرقی  ۀکئالملا  ّنا  همانم  یف  يار  ۀّیسنالا  مهتاکلم  بسح  یلع  ۀّیـسدقلا  مهتاملک  عماوج  نم 

ۀبعـش یف  نوءرقی  اوناک  انخیاشم  اذهل  يدنقرمـسلا و  دّـمحم  خیـشلا  لاق  مث  نورثنی  رهاوجلا  یلّآللا و  نم  ّولمم  رون  نم  قبط  مهیدـیا  یف  و 
ینبم ّيونعملا و  يروصلا و  ۀنطلّسلا  دعاوق  مزاول  یلع  لمتشم  فیرـش  ءاشنا  فیطل و  باتک  وه  كولملا و  ةریخذ  هفیناصت  نم  هاکراج و 

نیّدلا ریهظ  نب  یلع  نیدلا  دجم  باوبا و  ةرشع  یلع  بترم  ّيورخالا  يویندلا و  ةداعـسلا  لیـصحت  ۀیالولا و  ۀموکحلا و  ماکحا  رکذ  یلع 
تسوا و بقل  یناث  یلع  هّرـس  هَّللا  سدق  ینادمه  یلع  دّیـس  ریما  یناث  یلع  ۀّینادمه  ۀقبط  رکذ  هتفگ  لسالـسلا  عماج  رد  یناشخدب  دمحم 

تافّصلا ءامسالا و  عمجتسم  نیققحملا  ةدبز  نیفراعلا  ةودق  ءایفصالا  ناهرب  ءایلوألا  ناطلـس  دناهتـشون  نینچ  وا  فیـصوت  رد  نامز  خیاشم 
یلا ءایلوالا  دشرم  نیلـسرملا  ءایبنالا و  ثراو  نیرخأتملا  ةدبز  نیمدقتملا  متخ  ۀـقیقحلا  ۀـقیرطلا و  ۀعیرـشلا و  یحم  تایلجتلا  عیمج  عماج 
یلع دیـس  ریبک  ریما  یناث  یلع  ینادمـصلا  لمکملا  لماکلا  باطقالا  بطق  دوصقملا  یلا  يداـهلا  دوجولا  ةرئاد  زکرم  نیقیلا  قحلا و  قیرط 

مظعالا یمودخم  دنایناقدزم  دومحم  نیّدلا  فرش  خیش  باحصا  رتفد  رس  دناهینادمه و  هقبط  خیاشم  هقلح  رس  ناشیا  ینادمه 
380 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدمع اندنـس  اندیـس و  تبـسن  رکذ  دناهدروآ  نینچ  ناشیا  تبـسن  رکذ  رد  همتاخ  رد  دوخ  هلاسر  رد  یناشوبخ  دـمحم  یجاح  خیـش  ینعی 
خلا هّرب  انیلع  ضافا  هّرس و  یلاعت  هَّللا  سدق  یناث  یلعب  فورعملا  ینادمه  یلع  دیس  ریبکلا  ریمالا  ینعا  مهلمکا  نیلماکلا و  ةدبز  نیلـصاولا 

هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دّیس  و 
ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  هلوق  یف  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  مالس  نب  هَّللا  دبع  نع 

ینابّرلا فراعلا  مامالا  خیشلا  هدروآ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  کلذ  امنا  لاقف  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلأس  لاق 
یبلعثلا هاور  لاق  هباتک و  یف  ینادمهلا  یلع  نیّدلا  فرش  دّیّسلا 

هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  زین  و 
ّیلع عمتجا  جارعملا  ۀلیل  یب  يرسا  امل  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 

ۀیالولا کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّـمحم  ای  مهلـس  ّیلا  هَّللا  یحواف  ءامّـسلا  یف  ءاـیبنألا 
میعن وبا  ظفاحلا  هاور  لاق  هفیناصت و  ضعب  یف  ینادمهلا  ّیلع  نیّدلا  فرش  دّیّسلا  ینابّرلا  فراعلا  ملاعلا  خیشلا  هدروآ  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل 
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يذبیملا نیدلا  نیعم  نب  نیسح  و 
تیالو متاخ  دیامرفیم  صوصف  ّلح  رد  هّرس  هَّللا  سّدق  ینادمه  یلع  دّیس  ریما  یناثلا  یلع  نیققحملا  ناطلـس  ترـضح  هتفگ و  حتاوف  رد 

خیش مالّـسلا و  هیلع  انیبن و  یلع  تساسیع  هّماع  تیالو  متاخ  حور و  هبترمب  هقلطم  تیالو  متاخ  دیـسر و  دّمحم  بلق  هبترمب  دّمحم  هدّیقم 
رثالا ۀصالخ  زا  وا  رخافم  بقانم و  بطاخملل و  ثیدحلا  لوصا  ۀلاسر  یف  امک  تسبطاخم  دجام  دلاو  هزاجا  خیاشم  زا  هک  یـشاشق  دمحا 

ینادرفلا دّحوملا  ینادمهلا  یلع  يدّیـس  خیـشلا  عابتا  ۀّینادمهلا  خیاشملا  ۀـفالخ  ةرجـش  هتفگ  دـیجم  طمـس  باتک  رد  تسحـضاو  رهاظ و 
مهرارسا هَّللا  سدق 

381 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینابّرلا ملاعلا  نم  وه  هَّللا و  ۀغبص  دجمالا  دیّسلا  نم  وه  يوانـشلا و  نب  دمحا  اندّیـس  دوجولا  ةرئاد  ۀطقن  هیلو و  نم  نیکـسملا  ریقفلا  یّقلت 

ۀیاده یلاعملا  یبأ  نم  وه  روضح و  جاحلا  نیدّحوملا  ناطلس  نم  وه  ثوغ و  دّمحم  دیّـسلا  ۀیثوغلا  ۀکلمملا  لامج  نم  وه  نیّدلا و  هیجو 
لاصتا قبس  دق  هتفگ  دیجم  طمس  رد  زین  ینادمهلا و  یلع  دیّسلا  خویشلا  خیـش  نم  وه  يوانّـشلا و  هَّللا  دبع  خیـشلا  نم  وه  تسمرـس و  هَّللا 

عبرلا ینادمهلا  حاس  دق  یناقدزملا و  هَّللا  دبع  نب  دومحم  نیّدلا  فرش  خیشلا  نع  ذخا  وه  هّرس و  سدق  ینادمهلا  یلع  دیّسلاب  نیقلتلا  دنس 
سنالا تاحفن  یف  ام  یلع  یلو  ۀئامعبرا  افلا و  بحـص  هتحایـس و  یف  اذـه  تحـضوا  دـق  یناقدزملا و  هخیـش  رماب  تارم  ثالث  نوکـسملا 

هَّللا ۀمظع  خیـشلا  ینأبنا  لاق  ةزاجإ  دـلاولا  يدیـس  ینأبنا  هتفگ  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  هّرـس و  سّدـق  یماجلل 
رون رفعج  نیدلا  قحلا و  رون  انالوم  ترـضح  زا  تسلوقنم  لاق  ّهنا  يولهدلا  زیزعلا  دـبع  خیـشلا  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  ةزاجإ  يدابآربکألا 

ۀلـسلس تاقوا  فئاـظو  داروا و  تیفیک  هک  دـندوب  ینادـمه  یلع  دّیـس  ریما  هفیلخ  یناشخدـب  رفعج  نیدـلا  رون  اـنالوم  تلق و  هدـقرم  هَّللا 
ود دـمدب  قداص  حبـص  يدـیپس  نوچ  هک  تسنا  زیزعلا  هّرـس  هَّللا  سدـق  ینادـمه  یلع  دیـس  ریما  یناثلا  یلع  ینادمّـصلا  ققحملا  لـماکلا 

هدمحب میظعلا و  ناحبـس  هدمحب  هَّللا و  ناحبـس  هک  دناوخب  راب  دص  ار  حیبست  نیا  دـهد  مالـس  نوچ  درازگب و  دادـماب  تنـس  زامن  تعکر 
راهچ رازه و  سافنا  تاکرب  زا  هک  دوش  لوغشم  ندناوخ  هیحتف  دارواب  حبص  هضیرف  مالس  ینعی  دهد  مالس  نوچ  لاق و  نا  یلا  هَّللا  رفغتسا 

روضح زا  هک  ره  تسا  هدوب  هملک  رد  نا  زا  کی  ره  حتف  تسا و  هدش  عمج  لماک  یلو  دص 
382 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رگا نونکا  قیفوتلا  ّیلو  هَّللا  دبای و  بیصن  یلو  دص  راهچ  رازه و  تیالو  زا  دومن و  دهاوخ  هدهاشم  ار  نآ  ءافص  تکرب و  دیامن  تمزالم 
دناهدرک و ریـس  تبون  هس  ار  ملاع  هرومعم  دوخ  رمع  تدـم  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دـماجنا  لیوطتب  دوش  هتفگ  داروا  نیا  صاوخ  لئاضف و 
رد یلو  ره  زا  دناهدید و  هدنبادخ  دـمحم  ناطلـس  سلجم  کی  رد  ناشیا  زا  ار  دـص  راهچ  دـناهتفایرد و  ار  لماک  یلو  دـص  راهچ  رازه و 

نابز رب  رایتخایب  هک  ار  راـکذا  هیعدا و  نآ  دـناهدرک و  عقرم  دوخ  هماـج  رب  ار  اـهعقر  نآ  دـناهدومن و  ساـمتلا  هعقر  یئاـعد و  عادو  تقو 
دجسمب متفر  هبعک  ترایزب  راب  مهدزاود  نوچ  هک  ترضح  نامه  زا  تسلوقنم  تسا  هدش  داروا  نیا  دناهتخاس  عمج  دشیم  يراج  ناشیا 

مالـس متفر و  شیپ  متـساخرب  دنیآیم  شیورد  نیا  بناجب  هک  مدید  هعقاو  رد  ار  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مدیـسر  یـصقا 
كرابم تسد  زا  نوچ  ار  هّیحتف  نیا  ریگب  ینعی  ۀّیحتفلا  هذه  ذخ  دومرف  ار  شیورد  نیا  هدروآ  نورب  يوزج  دوخ  كرابم  نیتسآ  زا  مدرک 

یلا يداهلا  هَّللا  هدش و  هدرک  مان  هّیحتف  داروا  هراشا  نیدب  دندوب  داروا  نیمه  مدرک  رظن  متفرگ و  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  هَّللا  یلص  ترضح 
وضو دزیخرب و  بش  مین  لوا  ینادمه  یلع  دّیس  ریم  متخ  هّرـس  سدق  دلاولا  طخب  تدجو  اهمامتب و  ۀّیحتفلا  داروالا  رکذف  میقتـسم  طارص 

نمحرلا هللا  مسب  دیوگب  راب  رازه  مالـس  زا  دعب  صالخا  هروس  راب  هدزناپ  دمحلا  دعب  یتعکر  ره  رد  دیامن  ادا  لفن  تعکر  ود  دـنکب و  هزات 
نابیرگب رـس  دناوخب و  خوّدب  ای  راب  کی  رازه و  نا  زا  دـعب  یفخلا  کفطلب  ینکردا  فاطلالا  ّیفخ  ای  دـناوخب  راب  رازه  نا  زا  دـعب  میحرلا 

هناگود غارف  دعب  دوشیم  هدهاشم  زیچ  هچ  بیغ  ملاع  زا  دنیبب  هب  دنک  هبقارم  درب و  ورف 
383 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دناوخب یلع  دّیس  ریما  باوثب 

« راطع مظن  الم  ریمأ  رکذ  - » 25

دّیـس هفیلخ  اّلم  ریماب  فورعملا  رالاس  نب  رفعج  نیّدـلا  رون  هکنآ  مورقلا  ةدـمع  بطاـخم  موعزم  لاـطبا  ّدر و  هوجو  زا  مجنپ  تسب و  هجو 
ریما بانج  هرهاب  بقانم  هرهاز و  حـئادم  تابثا  ماقم  رد  هدومن  هیبشت  ثیدـح  تابثا  نا  رد  هک  ار  راّـطع  دـیرف  رادـبا  راعـشا  ینادـمه  یلع 

نیع و یلع  زا  یناشنیب  وت  رسپ  يأ  هّرس  سدق  دنیامرف  راّطع  خیـش  هتفگ  بقانملا  ۀصالخ  رد  هچنانچ  هدومرف  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
مهف حون  ملعب  مدآ  نوچ  تستفگ  یفطـصم  تسار  درک  هدیرب  تسد  مدب  وا  تساخ  هدنز  رگ  یـسک  یـسیع  مد  زا  یلع  زا  ینادب  ای  مال و 

یلعلا مهفراع  ناشخدب و  ملاع  اذـهف  تسیلع  نید  عاجـش  ینادیمن  رگ  تسیک  شطب  یـسوم  دـهز و  ییحی  وچ  ای  ملح  میهاربا  دوب  هکنآ 
لها تاعیملت  یلع  رمد  نایعلا و  حوضولا و  لامک  یف  ّقحلا  رهظاف  ناـیعألا  نیطاـسالا  دـنع  لوبقملا  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  تبثا  نأـشلا 

یف نیفورعم  يالضف  هّلجا  راصمالا و  فانکالا و  یف  نیروهشم  ياملع  رباکا  زا  رالاس  نب  اّلم  ریما  نائنّشلا و  لها  سواسو  يدرا  ناودعلا و 
ناشیا هروهشم  رتافد  رد  روکذم و  هینس  هنسلا  رب  وا  هخماش  حئادم  هخذاب و  دماحم  هیماس و  بقانم  هیلاع و  لئاضف  تسراطقالا و  ءاجرالا و 

رد یناشخدب  دمحم  نیّدلا  ریهظ  نب  یلع  نیّدلا  دجم  یتفایرد و  هَّللا  یلو  هاش  هابتنا  هلاسر  زا  وا  لیجبت  میظعت و  افنآ  تسروطـسم  روثام و 
لیلخ خیـش  نب  دمحم  نیدلا  ریهظ  نب  یلع  نیّدلا  دجم  هَّللا  لها  مادقا  بارت  دیوگیم  دـعب  اما  دـیوگیم  نآ  لّوا  رد  هک  لسالـسلا  عماج 

لئاسر رگید و  بتک  تاحشر و  نیفراعلا و  ریس  نوچ  فلـس  تافیلات  تافینـصت و  رثکا  نوچ  هعجـضم  باط  هّرـس و  سدق  یناشخدب  هَّللا 
لسالس لاوقا  لاوحا و  زا  دناهدینادرگ و  بوسنم  دوخ  تدارا  ناریپ  لسالس و  خیاشم  رکذب  تافّنصم  زا  کی  ره  هک 

384 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یعـس ناکما  عسو  ردـقب  نیا  رب  انب  دـشیمن  لصاح  لکلاب  ناشیا  فیلاوت  فیناصت و  زا  نادـقتعم  نابلاط و  دـصقم  دـناهدومرفن  دای  رگید 
خیـش تاظوفلم  زا  هک  داوفلا  دـئاوف  سنالا و  تاحفن  ءاـیلوألا و  ةرکذـت  بوجحملا و  فشک  ةوبّنلا و  دـهاوش  نوچ  هربتعم  بتک  زا  هدومن 
هّلجا زا  هک  دومحم  خیـش  دوبعم  هصاخ  نآ  فینـصت  زا  نیبلاطلا  حاتفم  تسا و  هدرک  عمج  يولهد  نسح  ار  نآ  هک  تسایلوا  نیّدـلا  ماـظن 

ریس مهرارسا و  سدق  روکذم  نیسح  خیش  نب  نیّدلا  فرش  خیش  فینصت  زا  نیقشاعلا  ةداج  تسیمزراوخ و  نیسح  خیش  ترـضح  يافلخ 
ناشخدـب و رهنلا و  ءارواـم  تیـالو  رد  هـک  ار  لسالـس  زا  کـی  ره  هدوـمن  جارختـسا  رگید  لـئاسر  راربا و  رازلگ  تاحـشر و  نیفراـعلا و 

رفعج نیّدلا  رون  رالاس  نب  الم  ریما  دیامرفیم  داهنب  انب  باب  هس  رب  دمآ و  لسالـسلا  عماجب  یمـسم  هداد  بیترت  تشاد  راهتـشا  ناتـسودنه 
مود هفیلخ  قاحـسا  هجاوخ  ینعی  گرزب  هجاوخ  زا  دعب  تسـشخدب و  راید  رادمان  خـیاشم  زا  يو  مهرارـسا  یلاعت  هَّللا  سدـق  تسوا  بقل 

دّمحم نب  رالاس  نب  اّلم  ریما  طمن  نیاب  دسریم  مظاک  یسوم  ماماب  هطساو  تسب  هب  يو  تدایس  بسن  تسینادمه  یلع  دّیس  ریما  یناث  یلع 
عابسلا یمار  نب  رفعج  نب  نامیلس  نب  یلع  نب  لیلجلا  نیع  نب  میهاربا  نب  حلاص  نب  دومحم  نب  نیسح  نب  بلاط  وبا  نب  دلاخ  نب  رفعج  نب 

نطاب رهاظ و  ملع  نایم  هدوب  عماج  مهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  مظاک  یـسوم  ماما  نب  هَّللا  دبع  نب  دعـس  نب  باحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب 
راوید رد و  چیه  رب  رغـص  يانثا  رد  هک  دناهدومرفیم  دوخ  هچنانچ  تسا  هدوب  ادیوه  حئال و  يو  كرابم  يور  زا  یگرزب  راثآ  تیلوفط  زا 
مولع لیصحت  زا  نوچ  ناوخب  هک  دنتفگیم  دندرکیم و  صیرحت  مولع  بسکب  ارم  هک  الا  متشذگیمن  تشد  هوک و  بوچ و  گنـس و  و 

مدیسریم هک  دوخ  رصع  خیاشم  رهب  نمض  نیرد  مدوبیم  لماک  دشرم  رظتنم  متفای  غارف  لکلاب 
385 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد هک  دـندومن  نینچ  تبیغ  رد  داد  تسد  یتبیغ  ارم  هبقارم  رد  يزور  میدـیدیم  هناگیب  قیرط  نیزا  ار  وا  متفایردیم  ار  کی  ره  تلاـح  و 
گرزب ردارب  دیسر  تقو  نآ  نوچ  مدوبیم  رظتنم  دوش  لزان  تشد  نالف  رد  نیمزرس  نیرب  هایـس  ملع  هایـس و  سابلب  یـشیورد  تقو  نالف 
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دناهدوب هّرس  سدق  ینادمه  یلع  دیس  ریما  یناث  یلع  یناّقح  بطق  دندوب  هدومن  هعقاو  رد  ارم  هک  شیورد  نآ  مداتـسرف  تشد  ناب  ار  دوخ 
هجوتم مدش و  هبقارم  رد  دومن  لاوحا  نایب  دروآ و  هدژم  نآ  مردارب  نوچ  دـنتخاس  فرـشم  دوخ  تداراب  هدومن  فرـصت  ار  وا  ههیدـبلا  یف 
دهدیم بآ  ار  مدرم  هداتسا  رثوک  ضوح  رب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تسا و  هدش  مئاق  تمایق  هک  دش  هدید  متـشگ  ریبک  ریما  لاوحا 

هَّللا مّرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بلاغلا  هَّللا  دسا  بناجب  تراشا  مدومن  بآ  سامتلا  متفگ و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رب  هدـش  شیپ  نم 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تراشا  نیا  تسیلع  زین  ریبک  ریما  فیرـش  مسا  نوچ  هک  دش  ققحم  ارم  مدـش  رـضاح  نوچ  دـندومرف  ههجو 

مدومن تموادم  هتسیاش  تمدخب  لاس  هدزاود  مدش و  فرشم  تبانا  فرـشب  متـشگ و  تمزالم  هجوتم  هظحل  نامه  وا  تداراب  ارم  تسرما 
قراوخ ار  وا  متفای  تمدـخ  نیزا  متفای  هچنآ  مدرکیم  هراومه  هدوس  یناـشیپ  هب  ار  ناـشیورد  ءاجنتـسا  خولک  هشیمه  لاـس  هدزاود  نیرد 

ارم شعن  دوش  رـضاح  رفعج  نیّدلا  رون  مدنزرف  ات  هک  دومرف  تیـصو  تفای  تافو  داوس  تیالو  رد  یناث  یلع  نوچ  هک  تسلقن  تسرایـسب 
ریما هک  دیامنیم  دیعب  هک  دنتفگ  افلخ  تشاد  فیرـشت  ناشخدـب  يارق  زا  تسیاهیرق  هک  قاتـسور  رد  تقو  نآ  رد  رفعج  ریما  دـنرادنرب و 

دندومن یعـس  افلخ  دنچ  ره  تشادرب  دیاب  تسرایـسب  تفاسم  هچ  اریز  دوش  هتـشادرب  شعن  وا  قافتاب  سپ  نا  زا  دیایب و  قاتـسور  زا  رفعج 
بیغ زا  هاگان  دنتسشنب  هتشاذگ  ياج  راچان  تشگن  ریذپ  جالع  نوچ  دندومن  غیلب  یعس  تبون  هس  نینچ  نیا  دشن  هتشادرب  قودنص 

386 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدینارذگ ناشخدب  زا  ناتـسرفاک  هارب  دش  هتـشادرب  یتکرح  كدناب  دندرب  قودنـصب  تسد  نوچ  دیرادرب  هک  دیـسر  ناشیا  شوگب  يادـن 

ترفاسم و رد  هک  دندرک  زارد  يو  رب  نعط  نابز  داتفا و  تاقالم  افلخ  اب  ار  رفعج  ریما  نوچ  دـنتخاس  نوفدـم  نالتخب  ار  وا  فیرـش  دـقرم 
دیدوب رّـصقم  امـش  دمآ  نم  زا  هچنآ  دومرف  تشذگ  دـح  زا  تمالم  نوچ  میدوب  ریپ  تمدـخ  رد  ام  تامم  تایح و  رد  تقو  همه  تقـشم 
مدروآ اجنیا  هب  ات  هتشادرب  دیرادرب و  متفگ  هک  مدوب  نم  تفرگرب  دیتسناوتن  دیدومن و  یعـس  ار  وا  فیرـش  دقرم  قودنـص  تبون  هس  نوچ 

عماج رد  زین  تسقاتـسور و  رد  وا  كراـبم  دـقرم  هاـقناخ و  باوّصلاـب  ملعا  هَّللا  هدوب و  قاحـسا  هجاوخ  گرزب  هجاوخ  زا  دـعب  يو  تاـفو 
یجاح خیش  مظعالا  یمودخم  ترضح  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  تسلوسر  باحصا  زا  يو  هنع  هَّللا  یضر  یشیج  دیعس  خیش  هتفگ  لسالّسلا 
ءایلوا ود  یس و  زا  ریما  ترضح  هک  دناهدرک  ینادمه  یلع  دیس  ریما  یناث  یلع  هقرخ  ناریپ  نایب  هک  اجنآ  رد  هّرـس  سّدق  یناشوبخ  دّمحم 

باحصا نم  وه  يذلا  یشیبحلا  دیعس  خیش  هک  دناهتشون  ظفل  نیاب  دندوب  یشیبحلا  دیعس  خیش  اهنآ  رتفد  رـس  دنتـشاد و  تفالخ  هقرخ  هَّللا 
یلع دیـس  ریما  یناث  یلع  يافلخ  زا  هک  رالاس  نب  اّلم  ریمب  روهـشم  رفعج  نیّدلا  رون  هنع و  هَّللا  یـضر  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هک دندومرفیم  دناهدیسر و  یشیج  دیعـس  خیـش  فیرـش  تبحـصب  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدروآ  بقانملا  ۀصالخ  باتک  رد  تسینادمه 
زور کی  رد  مداخ  رگا  تسخن  یتشاد  تبحـص  راب  کی  يرئاز  ره  اب  يدشیم و  هدید  رگید  تروصب  نامز  ره  یـشیبح  دیعـس  وبا  خـیش 

رد ار  خیش  هک  دیسرپ  يو  زا  دمآ  لصاح  تاقالم  خیـش  ماّدخ  زا  یمداخ  اب  ار  یـضعب  ات  يدید  رگید  تروصب  ار  خیـش  يدمآرد  تاّرکب 
فالتخاب وت  تفگ  هدید  تروص  مادک 

387 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تسفورعم و گنر  فراع  هکنآ  زورف  دش  هدـید  فلتخم  روصب  مدرک  تمدـخ  سپ  ار  خیـش  یندـم  يرآ  تفگ  يراد  عالطا  خیـش  روص 

نم دندادیم  هَّللا  دبعب  ار  هنمآ  هک  یتقو  دّیس  ای  دومرف  هک  دش  هدونش  خیـش  زا  تبحـص  ناوا  رد  سپ  هن  تسـشیپ و  هن  یفورعم  گنر  سب 
دوخ دادجا  ابا و  زا  دندومرف  دـشاب  دـنچ  خیـش  نس  مدیـسرپ  راید  نآ  رباکا  زا  مدـمآ  نوریب  خیـش  تبحـص  زا  نوچ  مدوب  رـضاح  هگنا  رد 
سب اقل  زا  اهاقب  نیا  مراد  هکنوچ  اقب  مراد  اقب  مراد  اقب  نم  دوب  لاس  دنچ  هک  منادیمن  اما  دراد  لیوط  رمع  یشیج  دیعس  خیش  هک  میدونش 

نونکا ات  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  تدالو  نامز  زا  ندرک  دیاب  باسح  هک  دندومن  سامتلا  ریما  ترضح  زا  راوگرزب  هجاوخ  تمدخ 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  رورس  نآ  تدالو  نامز  زا  دشاب  لاس  یس  دصتشه و  دیاب  هک  دومرف  ریما  رطاخ  تافتلا  زا  دعب  تسلاس  دنچ 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 179 

http://www.ghadirestan.com


دمحأ نیدلا  باهش  دیس  - 26

هدومن تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  دمحا  نیّدلا  باهش  دّیس  هکنآ  رایخالا  ةدمع  بطاخم  راکنا  در و  لاطبا  هوجو  زا  مشش  تسب و  هجو 
ترـضح نآ  زوف  ایبنا و  مظاعا  صئاصخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تزایح  نا  زا  هک  نآ  لاثما  ثیدـح و  نیا  يارب  صاخ  یباب  و 

نآ هقیتع  هخسنب  هک  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  دقعنم  تسرهاب  رهاظ و  ایفـصا  مراکا  لامک  لاصخب 
زاح ّهنا  یف  رشع  نماثلا  بابلا  دیامرفیم  مدوب  هدید  دلب  نیرد  ار  نآ  اقباس  مدیچرب و  نا  زا  هدیدع  تابختنم  مدیسراو و  فرـشا  فجن  رد 

ءایفصالا مراکا  لامک  لاصخ  ایناث  زاف  ءایبنالا و  مظاعا  صئاصخ 
هملع و یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ءارمحلا  یبأ  نع 

حون یلا 
388 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يربّطلا و هاور  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یـسوم  یلا  هدـهز و  یف  اـّیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف 
یمکاحلا ریخلا  وبا  هجرخا  لاق 

یف میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  ساـّبع  نبا  نع  و 
هتریس یف  اّلملا  هجرخا  لاق  يربّطلا و  هاور  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هلامج  یف  فسوی  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  هتّلخ و 

قدّصلا رـصن  قحلا و  حضواف  لثامالا  نیققحملا  ننـس  یلع  ایرج  فیرّـشلا  ثیدحلا  تبثا  لئالدـلا  حیـضوت  بحاص  نیّدـلا  باهـش  اذـهف 
لذاخ و لّوسم  لک  لالزا  كرش  مرخ  لتاخ و  قذامم  ّلک  دیک  لبح  مزج  لداجم و  رباکم  ّلک  رهظ  مصق  لماک و  رهام  لک  دنع  لوبقملا 
هتفگ و هچنانچ  تسرهاظ  نا  راثآ  رابخا و  راهتـشا  لوبق و  رابتعا و  دامتعا و  لامک  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  باتک  ردص  زا 

نع اهثیدح  ثدح  ثیداحا  اهنیناوق  نع  جوعلا  جهتنی  مل  نم  جهنم  هیف  تجهتنا  اهنیواود و  جرهلا و  نع  ۀنوصملا  ۀّنـسلا  بتک  نم  تجرخ 
باصتنالا و لها  ایف  هتفگ  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  رابخالا و  یف  ّقحلا  ریغب  اهثیدح  عضو  ثدـح  ام  دـیناسم  رابخالا و  یف  قدّـصلا  ثدـح 

نع اّولـض  اریثک و  اّولـضا  لبق و  نم  اّولـض  دـق  موق  ءاوهأ  اوعبّتت  ّقحلا و ال  ریغ  مکنید  یف  اولغت  لیبقلا ال  رـش  ای  باحطـصالا و  ءوس  لـیج 
لیـضفت یلع  عامجالل  اضقانم  مکیأر  یلع  هنورت  وا  ۀـفالخلا  رمال  افلاخم  مکنادـجو  یلع  متدـجو  ام  باتکلا  یف  اودـجت  نا  لیبسلا  ءاوس 

انالوم لئاضف  یف  ۀّنّـسلا  ءاملع  ریراحن  اهب  ربخا  رابخا  عضوب  امّکحت  مکحلا  یف  بیغلاب  اـمجر  اوعـضاوت  ـالف  ۀـفاّرلا  ملحلا و  عبنم  قیّدّـصلا 
یضترملا

389 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق و نا  یلا  یضترا  قحلا و  راتخا  نم  لک  نم  ۀّمالا  ءامظع  ریهاشم  لوبق  تقالت  اهناف  اهیقلت  لبق  اهئاقلا  یلا  بیجلا  یف  اذبن  اوعراست  و ال 

اهتاّیورم ننّـسلا و  حاحـصلا و  یف  اهتامظعم  ّناف  باتکلا  اذه  رابخال  ّدرلاب  دحا  موقی  نا ال  دعاوقلا  هذه  دیهمت  نم  بابلا  اذـه  یف  ضرغلا 
نع لاخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اذه  یباتک  نا  ملعا  هتفگ و  لئالّدلا  حیـضوت  رد  دمحا  نیّدـلا  باهـش  زین  ننّـسلا و  یف  حالّـصلا  لها  تاروثام 

نیقیرطلا تاعوبطم  یحنت  ّقحلا و  یّخوت  قدّصلا و  يّرحتب  لاح  نیقیرفلا  تاعوضوم 

يدابآتلود نیدلا  باهش  - 27

يداباتلوّدلا یلوازلا  نیّدلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هکنآ  رابت  الاو  بطاخم  راکنا  ّدر و  لاطبا  هوجو  زا  متفه  تسب و  هجو 
حیرـصت نآ  ریغ  باوبا و  ّدـس  ثیدـح  ریط و  ثیدـح  لثم  دـننکیم  جاجتحا  ناب  ّقح  لـها  هک  ثیداـحا  رگید  هیبشت و  ثیدـح  تّحـصب 
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ههجو هَّللا  مّرک  ّیلع  ۀلیضف  ثیداحا  ّنا  ملعا  هتفگ  درآیم  اهلقن  نا  زا  یهاش  ریسفت  رد  هک  ادعّـسلا  ۀیاده  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  حیرص 
ۀعـساتلا ۀیادهلا  نم  رـشع  ۀیداحلا  ةولجلا  یف  هانرکذ  ربخلا  مامت  ریّطلا و  ربخب  ۀعیّـشلا  ّجـتحا  ءاطخلا  یلع  مهجاجتحا  نکل  حاحـصلا و  نم 

ربخب اوّجتحا  لاق و  نا  یلا 
هرخآ یلا  هملع  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  و 

ًاروُکَش ًاْدبَع  حونلا  یلاعت  هَّللا  لاق  تایآلاب  و 
ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َناک  َو  یلعل  لاق  و 

یَّفَو  يِذَّلا  میهاربا  یف  لاق  و 
ِرْذَّنلِاب َنُوفُوی  ّیلع  یف  لاق  و 

ًاِرباص ُهانْدَجَو  اَّنِإ  بّویا  یف  لاق  و 
اوُرَبَص اِمب  ْمُهازَج  َو  یلع  یف  لاق  و 

ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  نامیلس  یف  لاق  و 
ًارِیبَک ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو  ّیلع  یف  لاق  و 

نم لضفا  ءایبنألا  ءایبنألا و  فصو  یف  ایواسم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  هَّللا و  هلعج  اولاق  و 
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هیبشتلا لدی  رما و ال  یف  هاّیا  هتکراشمل  عرفلاب  لصالا  قاحلا  وه  هیبشت و  ّهناب  ۀّنّسلا  لها  لاق  لضفا و  لضفالل  يواسملا  اعامجا و  ۀباحّصلا 
تـسفالخ ناشیا  سایق  جاجتحا و  تسحیحـص  ثیداحا  دننکیم  جاجتحا  ثیداحاب  هعیـش  هچنآ  هتفگ  هریـسی  هلـصاف  دعب  ةاواسملا و  یلع 

تمارک دیرم  تمارک  دناتمارک و  اب  خیاشم  ناکفیلخ و  نادیرم و  تیاغ  ات  يرصب  هجاوخ  زا  كولس  لها  ار  یلع  هک  تسنآ  هعیـش  لیلد 
دـهز و ملعب و  لضف  لقع  يور  زا  لقنب  ای  تسلقعب  مدرم  لضف  دـنیوگ  تسا و  یبن  لضف  هزجعم و  یلو  تمارک  هچنانچ  تسریپ  لـضف  و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  شرورپ  رد  رغص  ردنا  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ملع  اّما  دوب  یلع  رد  همه  نآ  تستواخـس و  تعاجش و 
تیروت و لـها  رد  تیروت  منک  ناـیب  هنیئآ  ره  ناـقرف  روبز و  لـیجنا و  تیروت و  دوش  شومارف  رگا  دومرفیم  دـش و  داـماد  ربـک  رد  دوب و 

ملع تسباب  هچ  رد  تسا  هدـش  لزان  هک  یتیآ  ره  منادیم  هنییآ  ره  ناقرف و  لها  رد  ناقرف  روبز و  لها  رد  روبز  لـیجنا و  لـها  رد  لـیجنا 
ماما زا  کلام  ماما  یفوک و  هفینح  وبا  مظعا  ماما  هقف  ملع  هتفرگ و  هاش  زا  ریـسفت  قئاقد  امهنع  هَّللا  یـضر  ساـّبع  نبا  نارّـسفم  هاـش  ریـسفت 
هَّللا یـضر  دـنارفعج  ماما  درگاش  درگاش  هقف  ملع  رد  نامدرم  سپ  هتفرگ  ناشیا  زا  یعفاش  لبنح و  نب  دـمحا  ماـما  هتفرگ و  قداـص  رفعج 
سپ هتفرگ  هاـش  ترـضح  زا  لـیمک  هجاوخ  يرـصب و  نسح  هجاوخ  هقرخ  هـالک و  تدارا و  بادآ  نطاـب و  هیفـصت  كولـس و  ملع  هنع و 

دـش رهاظ  هاش  زا  لمر  باسح و  موجن و  تحاصف و  رعـش و  قطنم و  مالک و  لوصا و  وحن و  ملع  دناهاش و  دیرم  خـیاشم  تاقبط  یگلمج 
ملع نیا  سپ  دـننکیم  تبـسن  هاش  يدرگاشب  ار  دوخ  ملع  رد  هلزتعم  جراوخ و  هعیـش و  تسا و  هاش  درگاش  دـناوخیم  زورما  هک  ره  سپ 
ادخ مدیدنکن  نم  ار  رد  نیا  هَّللا  دومرف و  ربیخ و  رد  ندـیدنک  هکنانچ  هاش  تامارک  اّما  تسداتـسا  لضف  درگاش  ملع  تسهاش و  ملع  همه 

کلذ وحن  هدیدنک و 
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ات تشادن و  باوخ  اهبـش  هک  دوب  نانچ  دیز  اّما  درادن و  خیاشم  راکنا  هک  تسروهـشم  نانچ  دناهاش  دـیرم  هک  تاقبط  خـیاشم  تامارک  و 
رد هکنانچ  تعاجش  اما  دننکیم  دهز  دنرادیم و  نیعبرا  وا  نادیرم  دیرم  زورما  تشاد و  نیعبرا  دروخیمن و  ماعط  زور  تفه  زور و  هس 
لام رپ  نارتش  راطق  کی  تساوخ  نان  لئاس  کی  تواخس  اما  تسین  راکنا  لحم  تسیونعم  رتاوت  اما  تسداحآ  رابخا  هچ  رگا  هدمآ  اهّـصق 

اّما دنتشاد  هزور  هنسرگ  اهنع  هَّللا  یضر  همطاف  یبیب  دوخ و  داد و  ار  ریسا  میتی و  نیکسم و  زور  هس  صرق  هس  طحق  تقو  دیشخب و  رز  و 
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هَّللا یّلص  یفطصم  لقن  يور  زا  اما  دنلضفا  افلخ  نادنزرف  همه  زا  نیـسح  نسح و  ینعی  وا  نادنزرف  تنـس  لها  قافتاب  دالوا  يور  زا  لضف 
یلع ار و  یلع  درادیم  تسود  لوسر  ادـخ و  دومرف  ربیخ  ربخ  رد  ناـمدرم و  رتتسود  ینعی  قلخلا  ّبحا  ریط  ربخ  رد  دومرف  مّلـس  هیلع و 
ینعی تدایـس  ربخ  رد  دـنادرگیمن و  يور  گـنج  زا  دـنکیم و  رارکتب  هلمح  ینعی  تسراّرف  ریغ  راّرک  ار  لوسر  ادـخ و  درادیم  تسود 
دومرف یفطصم  تفگ  حدق  ار  تلاسر  ترضح  وا  تشاد  نز  دننام  ناتسپ  يدرم  ینعی  يدث  يذ  ربخ  رد  تسدّیـس و  ههجو  هَّللا  مّرک  یلع 

رد ارت  ردپ  دومرف  رظن  قلخ  رب  تزع  ترـضح  دومرف  اهنع  هَّللا  یـضر  همطاف  ربخ  رد  تشک و  یلع  ار  وا  سپ  نامدرم  نیرتهب  ار  وا  دـشکب 
ملح و رد  ار  میهاربا  ملع و  رد  ار  مدآ  دهاوخ  هک  ره  دومرف  تستّما و  نیرتهب  وت  رهوش  دومرف  دیزگرب و  ایلوا  رد  ارت  رهوش  دیزگرب و  ایبنا 

دناوخ ایبنا  فصوب  زین  تزع  ترضح  درک و  هباشم  ایبنا  اب  ار  یلع  ینعی  دنیبب  ار  یلع  وگ  دنیبب  تدابع  رد  ار  یسیع  تبیه و  رد  ار  یـسوم 
ًاروُکَش ًاْدبَع  ار  حون 

اریبک اـکلم  ار  یلع  اـمیظع  اـکلم  ار  نامیلـس  اوربص و  اـمب  ار  یلع  رباـص  ار  بویا  نوفوی  ار  یلع  یفو  ار  میهاربا  اروکـشم  ار  یلع  دـناوخ 
هچنانچ دناوخ 
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ۀنازخلا یف  اذک  دـنناوخیم  هدـئام  دجـسم  زونه  ار  دجـسم  نآ  دـمآ و  دورف  هدـئام  هرـصب  دجـسم  رد  ار  یلع  دـش  لزنم  هدـئام  ار  یـسیع 
دجـسم رد  یـسک  هک  تسین  اور  یلع  ای  دومرف  ینعی  بنج  ربخ  دمآ و  هدئام  تمارک  رهب  زا  ار  یلع  هزجعم و  رهب  زا  ار  یـسیع  ۀـّیلالجلا و 

برع هباحـص و  همه  قح  رد  دـنیوگیم  ّتنـس  لـها  دـنارون  کـی  زا  هچ  اریز  میئآرد  بنج  هک  وـت  نم و  هک  رکم  دـشاب  بنج  وا  دـیآ و 
هک دنیوگ  ار  نآ  عدتبم  دشاب و  عدتبم  دهد  لضف  هک  ره  هدادن  لضف  رمع  رکب و  وبا  رب  ار  یلع  نیعبات  هباحص و  زا  سکچیه  تسلئاضف و 

حازا سجاوهلا و  لازا  یلواّزلا  ءاملعلا  کلم  اذهف  کلذ  وحن  ار و  نادرم  ندرک  دـعج  ندیـشارت و  شیر  هچنانچ  دـنک  داینب  دوخ  زا  یتّنس 
سئافنلا و قئاقح  یغتبمل  ءافتقالا  عابتالاب و  قیقحلا  ّقحلا  تبثا  سئاخ و  لداجم  لک  رهظل  رساکلا  فیرـشلا  ثیدحلا  حّحـص  سواسولا و 

قیقحتلا راید  لالخ  یف  وه  نم  دنع  روحدملا  بوصقملا  دوحجلا  راکنالا و  ناکرا  عزعز  سئاس و  دقان  ّلک  دـنع  دورطملا  لطابلا  ضحدا 
سئاج

غابصلا نبا  - 28

یّکملا یکلاملا  غابصلا  نب  دّمحم  نب  یلع  نیّدلا  رون  خیش  هکنآ  لامک  اب  بطاخم  راکنا  یفن و  لاطبا  ّدر و  هوجو  زا  متشه  تسیب و  هجو 
رد هچنانچ  هدینادرگ  تلیضف  رهب  ترضح  نآ  فاصتا  ترـضح و  نآ  هلیمج  نساحم  لیلد  ار  نآ  هدومن و  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا 

رشع ۀسماخلا  هتفگ  هنسح  بقانم  دادعت  رد  ناونع  نیاب  هدومن  نونعم  ار  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  لوصف  زا  یلـصف 
ام کلذ  نمف  ۀلیضف  لکب  هفاصتا  ۀلیمجلا و  هنساحم 

یلا رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هدنـسب  هعفری  ۀباحـصلا  لئاضف  یف  هفّنـص  يذلا  هباتک  یف  یقهیبلا  هاور 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون 
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لـضفلا ۀیاهن  هب  اتبثم  فیرـشلا  ثیدحلا  يور  دق  ۀعامجلا  ۀّنّـسلا و  لها  نیطاسا  يذلا  لوبقملا  ۀعاربلاب  هادـی  غوبـصملا  غاّبّـصلا  نبا  اذـهف 

اقحـس مث  اقحـس  رباکملا و  دـحاجلل  لیو  مث  لیوف  رفاغلا  کـلملا  مالـس  فـالآ  هیلع  رخاوـالا  لـئاوألا و  لـئاضف  هیف  تعمج  نمل  دـهازلا 
باتک نآ  تایورم  تناصح  تفاصح و  تنازر و  تناتم و  تمظع و  تلالج و  لاـمک  هّمهم  لوصف  باـتک  ردـص  زا  زین  رغاولا و  لـطبملل 
ۀّمئألا ینعا  ۀّمئالا  ۀـفرعم  یف  ۀّـمهم  الوصف  باتکلا  اذـه  یف  رکذا  نا  یل  ّنعف  دـعب  تسروکذـم و  نا  ردـص  رد  هچنانچ  تسرهاب  رهاظ و 
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ۀفینملا و ۀیلاعلا  مهبتارم  ۀفیرـشلا و  مهبقانم  رکذ  نم  ائیـش  نمـضتی  رظتنملا  يدـهملا  مهرخآ  یـضترملا و  یلع  مهلّوا  نیذـّلا  رـشع  ینثالا 
بانطالا نع  ایلاخ  مهئارعـش  مهباّجح و  مهرامعا و  ةّدـم  رکذ  مهتافو و  مهدـیلاوم و  مهتاـهّما و  مهئاـبآ و  مهتافـص و  مهئامـسا و  ۀـفرعم 

ماما ّلکل  تدـقع  هفرعف و  هیلع  فقو  نم  ّالا  هفرـش  فرعی  نل  مهفملا و  زاجیالا  یلا  مئـسملا  راثکالا  نع  اذـخآ  ّلخملا  ریـصقتلا  لـمملا و 
ضعب لاؤس  کلذ  یف  تبجا  ۀّـمئألا  ۀـفرعم  یف  ۀّـمهملا  لوصفلاب  هتیّمـس  لاق و  نا  یلا  لوصفلا  ۀـثلثلا  نم  لصف  لـک  لمتـشی  الـصف  مهنم 
هتفرتقا وا  ةریرج  نم  هتفلسا  امل  ریفکتلا  یف  ءاجر  ةریخذ و  هَّللا  دنع  یل  کلذ  تلعج  نا  دعب  بابحالا  نم  صلخلا  باحـصالا و  نم  ةّزعالا 

ةرصاق و ةریصب  يذ  ّبرل  ةریثالا و  مهرثآم  ةریهشلا و  تیبلا  لها  بقانم  رکذ  نم  باتکلا  اذه  هیلع  لمتشا  امل  کلذ  ةریبک و  وا  ةریغص  نم 
هلمحیف هتصخل  هتعمج و  ام  ضرعتسی  هتّفلا و  ام  لماتی  ةرساح  قئاقحلا  كاردا  نع  نیع 
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بقانم باـتک  نیرد  غاّبـص  نبا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  خـلا  ضیفرتلا  یلا  کـلذ  یف  ینبـسنی  نا  یلع  ضیهملا  هبلق  ضیرملا و  هفرط 
مهیلع تارـضح  نیا  هریثا  رثام  هریهـش و  بقانم  رب  تسلمتـشم  نآ  هدرک و  رکذ  مالـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  هّمئا  هفینم  هیلع  بتارم  هفیرش و 
مظاعا ریهاشم و  ياملع  رباکا  زا  غابّصلا  نبا  هکنیا  اما  ار  نآ  دسانشب  نا و  رب  دوش  فقاو  هک  یسک  رگم  ار  نآ  فرش  دنادیم  هن  مالسلا و 

هَّللا ءاشنا  دعب  ام  رد  وا  هینس  رخافم  هیلع و  دماحم  هک  یعفاشلا  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  تسین  یفخم  عبتتم  سپ  تسریراحن  يالضف 
هتـشاد ود  ره  نز  درم و  تمالع  هک  یثنخ  هلئـسم  دـعب  لاملا  ةریخذ  رد  دینـش  یهاوخ  وا  ریغ  ناخ و  نسح  قیدـص  يولوم  نابز  زا  یلاـعت 

ّنا یل  رکذ  یتریحلا و  فلخ  نب  رون  ۀماّلعلا  يدّیـس  هب  ینربخا  ام  یلع  ةریحلا  دالبب  اذه  اننمز  یف  تعقو  ۀلئـسملا  هذـه  تلق و  هتفگ  دـشاب 
ثاریملا و یف  اوّریحت  ۀـهجلا  کلت  ءاـملع  ّنا  ةریثک و  ۀـکرت  تفّلخ  اـهرهظل و  دـلو  اـهنطبل و  دـلو  نیدـلو  نع  تیّفوت  ۀـفوصوملا  یثنخلا 

نم مهنم  ۀکرتلا و  نامستقی  لاق  نم  مهنم  اذه و  سکعب  لاق  نم  مهنم  نطبلا و  دلو  نود  رهظلا  دلو  ثری  لاق  نم  مهنمف  مهماکحا  فلتخا 
ءاملع لاوسل  جرخ  ّهنا  ۀفوقوم و  ۀکرتلا  مئاق و  ماصخلا  ّنا  ینربخا  ۀلـضافم و  یلع  وأ  واست  یلع  نادلولا  حلطـصی  یتح  ۀـکرتلا  فقوت  لاق 
لـضف یف  ۀمهملا  لوصفلا  باتک  یف  نینمؤملا  ریما  مکح  تدـجو  نیتنـسب  هب  قافتالا  دـعب  کلذ و  نع  نیمرحلا  ءاملع  اصوصخ  برغملا 

خیش و غابّصلا  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  ۀّیکلاملا  ءاملع  نم  غاّبّصلا  نباب  ریهـشلا  دمحم  نب  یلع  مامالا  خیـشلا  فینـصت  ۀّمئألا 
دمحم نب  هَّللا  دـبع  دـنیوگیم و  ار  لماک  داتـسا  خیـش  هک  یتفایرد  يراق  یلع  لئامـش  حرـش  ترابع  زا  تسا و  هیکلام  ياـملع  زا  ماـما و 

هبطخ رد  ۀقیرط  يدنبشقنلا  اداقتعا  يرعشالا  ابهذم  یعفاشلا  یندملا  ةرهش  يریطملا 
395 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع يرغ  سدـقم  ضرا  رد  فلا  نیتئام و  نینامث و  ثلث و  هنـس  رد  هک  ةرهاّطلا  هترتع  یبّنلا و  تیب  لآ  لضف  یف  ةرهازلا  ضاـیّرلا  باـتک 
مالّسلا ةولّـصلا و  نیقتملا و  طارـص  یلا  يدهلاب  مهلملل  رکـشلا  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  هتفگ  مدروخرب  نآب  ۀّیحت  فلا  فلا  اهیف  دقاّرلا 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هیلع  لزنا  ابرع و  امجع و  هفلخ  یلع  یّلصی  يّذلا  هلوسر  هدبع و  دّمحم  انّیبن  اندّیس و  یلع 
لوقیف دعب  اّما  ءادتبالا  ءاهتنالا و  نع  هدوجو  هزنملا  ماودب  نامودـی  امالـس  ةالـص و  ءادـتهالا  رودـب  ءادـتقالا و  موجن  هباحـصا  هلا و  یلع  و 

ّیبّنلا و تیب  لآ  لضف  یف  ةرهاّزلا  ضایّرلاب  هتیمـس  باتک  اذه  الاح  یندملا  ةرهـش  يریطملا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  دبعلا 
نبال ۀّمهملا  لوصفلا  نم  هرثکا  نایعألا و  نولماعلا  ءاملعلا  هلقنب  ینتعا  نأشلا و  اذـه  یف  درو  اّمم  هیلع  تعلطا  ام  هیف  تعمج  ةرهاّطلا  هترتع 
تنس لها  فیناصت  رکذ  ماقم  رد  هدرک  زار  غابّـصلا  نبا  هّمهم  لوصف  باتک  دیـشر  لضاف  خلا و  بیطخلل  فاّفـشلا  رهوجلا  نم  غاّبّـصلا و 

فاصنا اب  فالسا  زا  فارحنا  تیبصان و  تبسن  عفد  تارضح و  نیا  اب  هیّنـس  يالو  تابثا  نآ  ببـسب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  لئاضف  رد 
باترملا ظحاجلا  حدق  یف  ریدغلا  ثیدح  دلجم  یف  هترکذ  ام  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  بارّسلا  عدخک  کلذ  ناک  نا  هتساوخ و  دوخ 

نب دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  خیـش  لاقملا و  ۀفاطل  حاضیا  یف  لاق  باجعلا  بجعلل  ثروملا  کّسمتلا  اذه  لثمب  هایا  دیـشرلا  ۀـیامح  ّدر  و 
دنامن یفخم  زین  یهتنا و  هدرک  لقن  ترضح  نآ  لئاضف  تنس  لها  بتک  زا  زین  ۀّمئألا  ۀفرعم  یف  هّمهم  لوصف  رد  یکملا  غابّصلا 
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396 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تادافا لاوقاب و  دنیامنیم و  لقن  غابّصلا  نبا  زا  دوخ  هینیقی  رافسا  هینید و  تافنصم  رد  ناش  نیدمتعم  مخافا  هیّنـس و  نیققحم  نیطاسا  هک 

هتفگ نودمح  نبا  هرکذت  زا  یتیاور  رکذ  دعب  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمسلا  هَّللا  دبع  نب  یلع  نیّدلا  رون  دنیامرفیم  ثبـشت  کّسمت و  وا 
اّما فسوی  نب  جاّجحلا  یلا  بتک  ناورم  نب  کلملا  دبع  نا  نم  دهازلا  هَّللا  دبع  نع  ۀمهملا  لوصفلا  یف  هرکذ  امیف  ببّـسلا  وه  اذـه  لعل  و 
رد يدوهمـس  زین  خلا و  مالّـسلا  الیلق و  الا  اوثبلی  مل  اهیف  اوغلوا  امل  نیفـس  یبأ  یلا  تیأر  ّیناف  اهبنتجاف  بلطملا  دـبع  ینب  ءامد  رظناف  دـعب 

هتفگ نیدقعلا  رهاوج 
رکّذلا یف  هدهاشب  مدقت  مهنع  ادغ  مکلئاس  ّینا  هلوق و 

بقع يدنرزلا  نیّدلا  لامج  ظفاحلا  لوق  هتاهیبنت  عبار  یف  قبس  عبارلا و 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 

ۀمیقلا و موی  اهنع  لوئسم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  اهتبثا  ۀیالولا  هذه  يدحاولا  مامالا  لاق 
َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  یلاعت  هلوق  یف  يور 

تیبلا لها  یلع و  ۀیالو  نع  يأ 
له نولأسی  مهنا  ینعملا  یبرقلا و  یف  ةّدوملا  ّالا  ارجا  ۀلاسرلا  غیلبت  نع  مهلأی  ّهنا ال  قلخلا  فرعی  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  رما  هَّللا  ّنأل 

دهـشی یهتنا و  ۀـعبتلا  ۀـبلاطملا و  مهیلع  نوکیف  اهولمها  اهوعاضا و  مأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مهاـصوا  اـمک  ةـالاوملا  ّقح  مهولا  و 
ۀّمهملا لوصفلا  یف  یّکملا  مث  یسقافّسلا  یلع  نسحلا  وبا  هلقن  امیف  بقانملا  باتک  یف  دّیوملا  وبا  هجرخا  ام  کلذل 

مدق نع  مدق  لوزی  هدیب ال  هسفن  يذلا  موی و  تاذ  سولج  نحن  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 
هدسج نع  هانفا و  امیف  هرمع  نع  عبرا  نع  لجرلا  یلاعت  هَّللا  لأسی  یتح  ۀمیقلا  موی 

397 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع هدی  عضوف  مکّبح  ۀیآ  ام  هَّللا  ّیبن  ای  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  هل  لاقف  تیبلا  لها  انّبح  نع  هقفنا و  امیف  هبـستکا و  امم  هلام  نع  هالبا و  امیف 

خلا يدعب  نم  اذه  ّبح  انّبح  ۀیآ  لاقف  هبناج  یلا  سلاج  وه  ّیلع و  سار 
ۀّمهملا لوصفلا  یف  هتفگ و  ترجه  رکذ  رد  نوماملا  نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  رد  یبلحلا  میهاربا  نب  یلع  و 

مطاوفلل لحاور  عاتبی  نا  هرما  ساّنلا و  نیعا  یلع  ارهاظ  هتناما  ءادا  هتّمذ و  ظفحب  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  اّیلع  یّصو  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا 
نینمؤملا و ءافعـض  نم  مشاه و  ینب  نم  هعم  رجاه  نمل  بلطملا و  دـبع  نب  ریبّزلا  تنب  ۀـمطاف  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تنب  ۀـمطاف 

لحاورلا هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ّیلع  ءارش 
لصالا یف  یتای  امل  فلاخم 

ۀمطاف ۀبتع و  تنب  ۀمطاف  ةزمح و  ۀنبا  ۀمطاف  یه  مطاوفلا و  نیب  ارمخ  اهقشت  لوقی  لسرا  ۀلح و  ّیلع  یلا  لسرا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا 
ۀنیدملا یلا  هلوصو  دعب  ناک  ۀلحلا  کلتل  هلاسرا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتنب  ۀمطاف  ّیلع و  ّمأ 

ۀّمهملا و لوصفلا  یف  لاق  لّمأتیلف 
یفلخ ههجوت  رکب  وبا  ءاج  اذإ  کیلع و  یباتک  مدـقی  هلوسر و  هَّللا و  یلا  ةرجهلا  ۀـبها  یلع  نک  هب  کترمأ  ام  تمربا  اذإ  ّیلعل  يأ  هل  لاـق 
لخد سانلا و  مانت  ۀلیّللا و  فصتنت  نا  نورظتنی  راّدـلاب  اوطاحا  دـق  شیرق  نم  دـصرلا  ءاشعلا و  ۀـمحف  یف  کلذ  ناک  نومیم و  مأ  رئب  وحن 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ّیلع  هل  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ایلع  ّنظی  رکب  وبا  يأ و  هّنظی  وه  ّیلع و  یلع  رکب  وبا 
اعیمج ایضم  رکب و  وبا  هقحلف  ینکردا  کل  لوقی  وه  نومیم و  مأ  رئب  وحن  جرخ 

398 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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راغلا الخدف  روث  لبج  ایتا  یتح  ناریاستم 
یلا مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هریـسم  ربخ  لصتا  امل  ۀّـمهملا  لوصفلا  یف  هتفگ و  نویعلا  ناسنا  رد  زین  مدـقت و  اـم  نیب  هنیب و  عمجلا  لـّمأتیلف 
وحن یـضم  دق  ادّمحم  نا  ینغلب  لاق  لهج و  وبا  ساّنلا  عمج  راغلا  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هجورخ  نم  یناثلا  مویلا  یف  کلذ  ۀنیدملا و 

هتلحار و بکر  ّهنا  مث  مکحلا  ابا  ای  دّـمحمل  انا  لاـقف  ۀقارـس  بثوف  هربخب  ینیتاـی  مکّیاـف  نارخا  نـالجر  هعم  لـحاّسلا و  قیرط  یلع  برثی 
اریس مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  رثا  یف  يأ  اراسف  نیروهـشملا  ناعجـشلا  نم  دبعلا  کلذ  ناک  دوسا و  هل  ادبع  هعم  ذخا  هسرف و  بنجتـسا 

ۀقارـس مهرـصبا  املف  روهـشملا  دوسالا  همالغ  هعم  انبلط و  یف  لبقا  دق  ۀقارـس  اذه  انیهد  دـق  هَّللا  لوسر  ای  رکب  وبا  لاقف  هب  اقحل  یتح  افینع 
مهنم برق  اّملف  مهوحن  لبقا  هحمر و  لوانت  هسرف و  بکر  هتلحار و  نع  لزن 

ردقی مل  یتح  ضرالا  یف  هسرف  مئاوق  تباغف  تئش  ّینا  تئش و  فیک  تئش و  امب  ۀقارـس  رما  انفکا  ّمهّللا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق 
تنا و تـنا  دّـمحم  اـی  لاـق  هـحمر و  یمر  ضرـالا و  یلا  سرفلا  نـع  هـسفن  یمر  هلاـه و  کـلذ  یلا  ۀقارـس  رظن  اّـملف  كّرحتی  نا  سرفلا 

هَّللا یّلص  یبّنلا  عفرف  کنع  عجرا  نا  قاثیم  دهع و  کل  يداوج و  یل  قلطی  ّکبر  عداف  کباحصا  نما و  يأ  تنا  امک  تنا  يأ  کباحـصا 
یلع بثو  یتح  هسرف  مئاوق  هل  یلاعت  هَّللا  قلطاف  لاق  هداوج  هل  قلطاف  لوقی  امیف  اقداص  ناک  نا  ّمهّللا  لاـق  ءامّـسلا و  یلا  هیدـی  ملـس  هیلع و 

امیلس ضرالا 
فلاخی الف  اهیلع  ةدایزلا  یفانی  مئاوقلا ال  یلع  راصتقالا  ّنا  مّدقت  مدقت و  ام  یلع  عبّسلا  نم  ةریخالا  ةرملا  وا  ۀیناثلا  ةرملا  یف  اذه  لعل  يأ و 

قبس ام 
399 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ۀّصقلاب و  مهربخا  فرتعا و  یتح  لهج  وبا  هب  لاز  الف  ادّـمحم  يار  هنا  رکناف  ساّنلا  عمتجاف  ۀّـکم  یلا  ۀقارـس  عجر  ۀـیاورلا و  هذـه  یف 
ادّـمحم ّناب  ککـشت  مل  تملع و  همئاوق  خوست  ذإ  يداوج  رمال  ادـهاش  تنک  ول  هَّللا  مکح و  ابا  لهج  یبـال  اـبطاخم  ۀقارـس  لوقی  کـلذ 

ۀفرعم یف  ۀّـمهملا  لوصفلا  یف  تیار  هتفگ  سلاجملا  ۀـهزن  رد  يروفـصلا  مالّـسلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  همواقی و  اذ  نمف  ناـهربب  لوسر 
بوبحم دّمحم  خلا و  یلاعت  هَّللا  اهفرـش  ۀبعکلا  فوجب  هّمأ  هتدـلو  اّیلع  ّنا  یکلاملا  نسحلا  یبال  یلاعت  هَّللا  اهفّرـش  ۀفرـشملا  ۀـکمب  ۀّـمئالا 

ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  هیآ  ریسفت  رد  یهاش  ریسفتب  تسروهشم  هک  دوخ  ریسفت  رد  ملاع  ردب  رفعج  نب  ملاع 
دق ساّنلا و  نم  ۀـعامجب  ناک  ّهنا  هنم  ردـص  ناک  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  یلا  هب  یتا  الجر  ّنا  ۀّـمهملا  لوصفلا  یف  هتفگ 

قلخی مل  امب  ّرقا  هرا و  مل  امب  نموا  يراصّنلا و  دوهیلا و  قدصا  ّقحلا و  هرکا  ۀنتفلا و  ّبحا  تحبصا  لاق  تحبصا  فیک  هولاس 
ۀنتفلا ّبحی  لجّرلا  قدص  لاقف  لجّرلا  ۀلاقمب  هربخا  هءاج  اّملف  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  یلا  رمع  لسراف  یلاعت  هَّللا  یضر  رمع  یلا  عفرف 

* ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  یلاعت  هَّللا  لاق 
ِقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  توملا  ینعی  قحلا  هرکی  و 

ٍءْیَش یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ٍءْیَش  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  یلاعت  هَّللا  لاق  يراصّنلا  دوهیلا و  قدصی  و 
یلع ۀلضعم ال  نم  هّللاب  ذوعا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  رمع  لاقف  ۀعاّسلا  ینعی  قلخی  مل  امب  رقی  لج و  ّزع و  هّللاب  نمؤی  ینعی  ری  مل  امب  نمؤی  و 

ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  ریسفت  رد  یهاش  ریسفت  رد  زین  اهل و 
داوجلا دّمحم  لاق  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  تسروکذم 

400 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةوادـع و دوعت  اهناف  هَّللا  تاذ  ریغ  یف  هتوخا  تناک  نمف  ناوخا  سانلا  هتلکاش و  یلع  لـمعی  لـک  لاکـشا و  ساـنلا  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر 

َنیِقَّتُْملا  اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  یلاعت  هلوق  کلذ 
ٌمِیلَع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  یلاعت  هلوق  ریسفت  رد  یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
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ۀّمهملا لوصفلا  یف  تسروکذم 
دقف کسفنل  بطخاف  یموق  فونا  کلذـل  مغر  نا  لـضفلا و  مأ  یتنبا  کـجّوزن  لاـق  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  رفعج  یبأ  یلع  نوماـملا  لـبقا 
یلع هَّللا  یّلـص  هتینادـحول و  اصالخا  هَّللا  ّالا  هلا  هتمعنب و ال  ارارقا  هّلل  دـمحلا  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  رفعج  وبا  لاـقف  یتنبا  سفنل  کتیـضر 

َو یلاعت  هَّللا  لاقف  مارحلا  نع  لالحلاب  مهانغا  نا  مانالا  یلع  هَّللا  لضف  نم  ناک  دقف  دعب  اما  هترتع  نم  ءایفـصالا  هتّیرب و  دّیـس  دّمحم  اندّیس 
ٌمِیلَع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئامِإ  َو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ 

ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  هیآ  ریسفت  رد  یهاش  ریسفت  رد  زین  و 
ساّنلا نم  ۀعامجب  ناک  هنا  هنم  ردص  ناک  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یلا  هب  یتا  الجر  نا  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  تسروطـسم 

ياههریبن زا  تسرهام و  بطاخم  رصاعم  هک  يولهد  قحلا  ّبحم  نب  نیدلا  ماظن  نب  نیّدلا  مارکا  يولوم  خلا و  تحبصا  فیک  هولاس  دق  و 
یف نینوکلا  ةداعـس  رد  هچنانچ  هدومن  لقن  نا  زا  اجباج  هداد و  رارق  دوخ  باتک  ذـخام  ار  هّمهم  لوصف  باتک  تسیولهد  قحلا  دـبع  خـیش 

هفینم بقانم  هفیرش و  لئاضف  رب  لمتشم  نینسحلا  لئاضف  نایب  یف  نینوکلا  ةداعسب  یمسم  تسیاهلاسر  نیا  هک  هتفگ  نینـسحلا  لئاضف  نایب 
يو همجرت  هقرحم و  قعاوص  زا  ار  نیا  مدومن  باختنا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نیطبس  نیسح  نسح و 

401 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاوحا هلاسر  ۀّنسلاب و  تبث  ام  هلاسر  یتسبلا و  نابح  نب  دّمحم  متاح  یبأ  خیرات  یطویـس و  نیّدلا  لالج  خیـش  ءافلخلا  خیرات  بیذهت و  و 

يدابآتلود و نیّدلا  باهش  یـضاق  فیلات  تاداّسلا  بقانم  هلاسر  يولهد و  قحلا  دبع  خیـش  دجملا  وبا  هماّهف  هماّلع  فیلات  رـشع  انثا  هّمئا 
خّروم و ناخ  دـمتعم  دّـمحم  ازریم  فیلات  ابعلا  لآ  بقانم  یف  اـجنلا  حاـتفم  ۀّـمئألا و  بقاـنم  یف  ۀّـمهملا  لوصف  يربط و  فراـعتم  همجرت 

نوچ هَّللا و  هملـس  زیزعلا  دـبع  انالوم  هماهف  همالع  فیلات  نینـسحلا  ةداهـش  رارـسا  یف  نیعلا  رون  هلاـسر  یبطرق و  هرکذـت  يرهبع و  هلاـسر 
هروکذـم لئاسر  بتک و  زا  نآ  بسانم  هک  هچنآ  مدومن و  همجرت  ار  نآ  دوب  ار  نینـسح  فیرـش  لاوحا  رثکا  يواـح  اـجنلا  حاـتفم  هلاـسر 
تساجنلا حاتفم  زا  تسباتک  مانیب  لاوحا  هک  هچنآ  سپ  مدروآرد  ار  باتک  نآ  مان  مدومن و  هفاضا  مارم  ياضتقا  ماقم و  بسانمب  متـسناد 

لئاسر بتک و  رگید  زا  لحم  ياضاقت  بسحب  لاحم  یـضعب  رد  هدروآ و  اجنآ  رد  ار  وا  مان  هک  تسباتک  نا  زا  تسمان  دـیقب  هک  هچ  ره  و 
تسنآ مالسلا  هیلع  نسحلا  ینعی  يو  فیرش  قلخ  اّما  هتفگ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکذ  رد  نینوکلا  ةداعس  رد  زین  هدروآ و  زین  هروکذم و 

هَّللا یضر  نیسح  يو  ردارب  درک  راک  نوچ  مشش  راب  درکن و  راک  رابجنپ  دنداد  رهز  راب  شش  ار  وا  هک  هدروآ  هریغ  همهم و  لوصف  رد  هک 
مریگ ماقتنا  يو  زا  دنک  راک  رهز  ارت  رگا  ات  هد  ناشن  ار  ام  ینادیم  وت  ار  هدنهد  رهز  رگا  ردارب  يأ  هک  دومن  ضرع  دـمآ و  يو  نیلابب  هنع 

هنع هَّللا  یضر  يو  حئاصن  یضعب  مالسلا و  هیلع  نسحلا  ینعی  بانج  نآ  یسدق  تاملک  نایب  رد  لصف  هتفگ  نینوکلا  ةداعـس  رد  زین  خلا و 
هدومن فرـص  هچنآ  هک  دـنیوگ  ار  نآ  لخب  هک  دومرف  دـنیوگیم  ارک  لخب  هک  نامدرمب  درک  لاؤس  هّمهم  لوصف  اجنلا و  حاتفم  زا  لوقنم 

وبا ظفاح  هک  هدروآ  همهم  لوصف  رد  هتفگ و  نینوکلا  ةداعـس  رد  زین  خـلا و  دـناد  فرـش  ار  نآ  هدومن  عمج  هک  هچنآ  دـناد و  فلت  ار  نآ 
يو هک  یضترم  یلع  زا  هدرک  تیاور  میعن 

402 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد زین  قلخ و  نسح  زا  تسیدب  ندرک  رود  دادس  هک  تفگ  باوج  رد  تسیچ  دادس  نم  رسپ  يأ  هک  دیـسرپ  نسح  ماما  زا  هنع  هَّللا  یـضر 

خلا زیچ  راهچ  يارب  رگم  دزاسن  تاقالم  یـسکب  مدآ  هک  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ینعی  دومرف  هدروآ  همهم  لوصف  رد  هتفگ و  نینوکلا  ةداعس 
دهز و تمارک و  يور  زا  نامز  نامدرم  رتهب  رتهم و  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ینعی  هنع  هَّللا  یـضر  يو  هکنادب  هتفگ  نینوکلا  ةداعـس  رد  زین  و 

لاعفا زا  عنم  هنـسح و  لاعفا  رب  ضیـضحت  زین  ار  نآ  رگید  دوب و  فوصوم  تستلاسر  نادـناخ  بساـنم  هک  رخاـفم  رگید  راـقو و  هنیکس و 
ایند تاّذـل  لها  ای  دومرف  تیب  نیاب  لیثمت  شاب و  رایـشوه  نآ  بیرف  ایند و  زا  هک  دومرفیم  هک  هدروآ  لوصف  رد  هکنانچ  دومرفیم  هحیبق 

مالسلا هیلع  نسحلا  ینعی  يو  يرتشگنا  شقن  هتفگ و  نینوکلا  ةداعس  رد  زین  قمح و  لئاز  ّلظب  رارتغالا  مکل و  ءاقب  ال 
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باتک لجا  ّلکل 
هنع هَّللا  یضر  يو  هک  دنراد  قاّفتا  رابخا  لها  هک  هدروآ  همهملا  لوصف  رد  هتفگ  نینوکلا  ةداعـس  رد  زین  ۀّمهملا و  لوصفلا  یف  اذکه  دوب 

رب دوب و  قافا  روهـشم  نیکاسم  ارقف و  ماعنا  محر و  لاصیا  مولظم و  تثاغا  يرورپ و  بیرغ  يزاوننامهم و  رد  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ینعی 
رد هتفگ و  نینوکلا  ةداعـس  رد  زین  خـلا و  يدومرف  تناعا  دادـما و  هچراپ  دـقن و  زا  ار  نادـنمتجاح  ناـنت و  هنهرب  نانیکـسم و  ناـفیعض و 

دروآ هک  ردـق  نیا  دوـمرف  دروآ  مکدـالوا  هک  ار  تردـپ  دـش  هچ  هک  دندیـسرپ  نیـسحلا  نب  یلع  زا  ناـمدرم  هـک  هدروآ  هـمهملا  لوـصف 
رد نینوکلا  ةداعس  رد  نیرب  هوالع  یهتنا و  يدرازگ  زامن  تعکر  رازه  بش  زور و  رد  دراد  تبحص  نانز  اب  دوب  اجک  تقو  ار  وا  تسبجع 

مالعا و ياملع  زا  نیّدلا  مارکا  يولوم  هک  دنامن  بجتحم  اهیلإ و  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هدومن  هّمهم  لوصف  زا  لقن  رایـسب  تاماقم 
دنادیزی نعال  هک  هینس  ياملع  هلمج  رد  ار  روکذم  نیّدلا  مارکا  يولوم  يدابآضیف  یلع  ردیح  يولوم  تسا  هینس  ماخف  يالضف 

403 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رب راختفا  شزان و  تیاهن  هک  هّینـس  جاجا  رحب  وا و  دیـشر  ذـیملت  دنمـشوه و  بطاخم  ینعی  وا  دـنمجرا  دـنزرف  هَّللا و  یلو  رب  هدرک و  رکذ 

رکذ رد  ار  وا  نینوکلا  ةداعـس  باتک  دراذـگیم و  مّدـقم  دراگنایم  هنیمث  رهاوج  هسیفن و  قالعا  ار  نآ  دراد و  ناش  تاقیوزت  تاـقیفلت و 
هک نآ  راـبتعاب  حیرـص  حیرـصت  هدرکن و  شرکذ  هک  هدـیدع  بتک  رکذ  رب  ار  نآ  هکلب  هدـینادرگ  دوخ  نیطاـسا  هّمئا و  بتک  رگید  نیرق 

ۀلازا رد  هچنانچ  هدرمـش  دوخ  يوعد  رد  یکزم  دهاوش  زا  ار  باتک  نیا  هدیـشخب و  میدقت  هدومن  تسالوالاب  هروکذـم  بتک  رابتعا  دـیفم 
هلمجنآ زا  يولهد و  قحلا  دبع  خیش  تسا  هلمجنآ  زا  دیوگیم و  دوخ  ياملع  زا  یعمج  ءامسا  ندومن  دای  دعب  دیزی  نینعال  رکذ  رد  نیغلا 

نیثدـحملا ةوسا  ترـضح  تسا  هلمجنآ  زا  يولهد و  نیدـلا  مارکا  يولوم  تسا  هلمجنآ  زا  يولهد و  قحلا  روـن  وا  دـنمجرا  دـنزرف  تسا 
نامز رد  هک  هّیرـشع  انثا  هفحت  بحاص  ۀـیربلا  یلع  هَّللا  ۀـجح  تسا  هلمجنآ  زا  يولهد و  هَّللا  ّیلو  هاش  نیکلاسلا  ءاـفرعلا  ةودـق  نیرحبتملا 
دیـشر وا  هذـمالت  دـشرا  تسا  هلمجنآ  زا  تسا و  هداهن  دـسریم  شهنکب  نیفلاخم  بولق  هک  یناونعب  یّنـس  هعیـش و  هرظاـنم  داـینب  رخاـتم 

دبع يولوم  ۀـیلوصالا  ۀـّیلقعلا و  مولعلا  رحب  هلمج  نا  زا  مهراونا و  هَّللا  داز  مهرارـسا و  هَّللا  سّدـق  نیّدـلا  دیـشر  دـمحم  انالوم  نیملکتملا 
هدیـصق حرـش  هقرحم و  قعاوص  باـتک  هچناـنچ  نیبلاـطلا  سؤر  یلع  نیحلاّـصلا  هئاـبآ  همیلعت و  ناـسحا  هتافینـصت و  ضیف  هَّللا  مادا  یلعلا 

بذج نامیالا و  لیمکت  باتک  ءافلخلا و  خیرات  دـصاقم و  حرـش  یفـسن و  دـئاقع  حرـش  تاداّسلا و  بقانم  باتک  اّجنلا و  حاتفم  هیزمه و 
ءافلخلا ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازا  باتک  ۀغلابلا و  هَّللا  ۀجح  باتک  نینسحلا و  لئاضف  یف  نینوکلا  ةداعـس  باتک  بوبحملا و  راید  یلا  بولقلا 

هک ناشیا  عاـبتا  ناورم و  دـیزی و  لـثم  هّیما  ینب  بصاون  ناورهن و  جراوخ  هثلاـث  هقرف  هرد  هَّللا  اـضیا  هنع  لـقن  اـمک  هفّنـصم  هیف  لاـق  ثیح 
ینطاب ثبخ  ترارش و 

404 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ههبـش الب  اهنآ  هتـسویپ  توبث  هب  اهنآ  لاکن  يزخ و  لاح و  ءوس  هرابرد  هحیحـص  صوصن  تسـسمالا و  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  اهنآ 

زیزعلا و هرـس  سّدق  يولهد  هماّلع  لئاسر  تافیلات و  نورقم و  روشحم و  ناقفانم  اب  دـنانوریب و  نامیا  هرئاد  زا  هکلب  دـناحورجم  نوعطم و 
هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  درمـش  ناوت  یّکزم  دهاوش  زا  ریقف  يوعد  رد  هربتعم  بتک  رگید  نیلاّضلا و  ۀـلذ  نیدـشارلا و  ةزع  باتک 

دراذگیم مدقم  ار  نآ  هربتعم  بتک  رگید  رکذ  رب  دیامنیم و  دوخ  بولطم  رب  لالدتسا  جاجتحا و  نینوکلا  ةداعـس  باتکب  رـصاعم  لضاف 
ینکن و اـفتکا  ردـق  نیرب  رگا  هتفگ و  یمـالک  دـعب  نیغلا  ۀـلازا  رد  زین  دـنادیم و  یّکزم  دـهاوش  زا  دوـخ  هّمئا  بـتک  رگید  لـثم  ار  نآ  و 

يادوم فالخب  ار  رما  نیا  حیرصت 
لاق نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنا 

مارکا دمحم  يولوم  هک  یبایرد  ات  نک  عوجر  نینسحلا  لئاضف  نایب  یف  نینوکلا  ةداعـس  هلاسر  رب  کنیا  یهاوخیم  مالعا  ياملع  مالک  زا 
قیقحت بابرا  دزن  هک  تس  نیا  دیلپ  دیزی  حئابق  رگید  رکذ  دعب  شترابع  هدومرف  مارم  نیا  هدافا  مامت  حیرصتب  نیّدلا  ماظن  دمحم  نب  نیّدلا 
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نیرتحوبقم مدرم و  نیرتضوغبم  يو  هلمجلاب  یـصاعم  نیزا  رظن  عطق  هدـش  رفاک  مامه  ماما  ندومن  لتق  زا  طقف  تعامج  ّتنـس و  لـها  زا 
رب يو و  رب  داب  ادـخ  تنعل  هدرکن  تما  نیرد  سکچیه  هدرک  نوعلم  يو  هک  هتـسیاشان  راک  نیا  تستعامج و  ّتنـس و  ياملع  دزن  قئالخ 

رکذ ام  ياملع  زا  هک  هچنآ  هحمل و  ره  نامز و  ره  نامدرم  رئاس  اههتـشرف و  ادخ و  زا  وا  رکـشل  يو و  ناراکددـم  شنارای و  يو و  ناوریپ 
نـسح خیـش  یهتنا و  دماجنا  لوطب  رـصتخم  نیا  دیامن  روکذم  اج  نیا  رد  رگا  دناهدرک  دوخ  بتک  رد  نوعطم  نوعلم و  يارب  نعط  نعل و 

يودـعلا نسح  يواسملا  ریـصقتلا و  وذ  لوقیف  دـعب  اـما  هتفگ  نآ  لّوا  رد  هک  راـبتعالا  لـها  زوف  یف  راونـالا  قراـشم  رد  يوازمح  يودـع 
لاح یتوملاب  قلعتت  تامیلک  عمج  نأّشلا  لاحلا و  مهل  یل و  هَّللا  حلصا  ناوخالا  ضعب  ینلاس  دق  يوازمحلا 

405 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلذ نع  يروصقب  یملعل  فیوسّتلاب  هتبجاف  تیبلا  لها  امّیـس  ۀـبولطملا ال  ةرایزلا  ۀـیفیک  هفالخ و  لاؤس و  نم  توملا  دـعب  مهراضتحا و 

ّماف ۀباجالا  ّالا  یباف  هارت  نا  نم  ریخ  يدیعملاب  کعامـس  هاجح و  روصقب  فرتعی  ریقفلا  هل  تلقف  ةرملا  دـعب  ةرملا  بلّطلا  یلع  رثکاف  مارملا 
هحور و جورخ  لـبق  روما  ضیرملا  صخـشلاب  قلعتی  ّهنا  ملعا  قـیقحتلا  قـیرط  كولـس  یلا  قـیفّوتلا  هّللاـب  تلقف و  ۀـباتکلا  یلا  ملقلا  ناـسل 

ۀعبـس یلع  هتبتر  ۀـماقملا و  راد  یلا  لصی  نا  یلا  کلذ  ریغ  هربق و  نم  همایق  لاح  یف  هتراـیز و  ۀـیفیک  یف  هربق و  یف  هنفد و  لـبق  ّتیملاـب 
دّمحم و اندّیـس  هاجب  ههجول  اصلاخ  هلعجی  نا  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  لأسا  رابتعالا و  لها  زوف  یف  راونالا  قراشم  هتیّمـس  ۀـمتاخ و  باوبا و 

دیامرفیم و هبزح  هباحصا و  هلآ و 
ۀنیکس و ۀمطاف و  هیتنب  يدحا  نیـسحلا  هّمع  نم  بطخ  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نا  غاّبّـصلا  نبال  ۀّمئألا  لئاضف  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  یف 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  یّماب  اهبـش  امهرثکا  یهف  ۀمطاف  یتنب  کل  ترتخا  دق  نیـسحلا  لاقف  امهدحا  یل  رتخا  لاق  و 
حلصت الف  هَّللا  عم  قارغتـسالا  اهیلع  بلاغف  ۀنیکـس  اّما  نیعلا و  روحلا  هبـشتف  لامجلا  یف  اّما  راهنلا و  موصت  هّلک و  لیّللا  موقتف  نیّدلا  یف  اّما 

خلا لجرل 
دّدوتلا هَّللا و  یلا  لئاسولا  مظعا  نم  تیبلا  لآ  ّبح  ّنا  ملعا  هتفگ  رابتعالا  لها  زوف  یف  راونالا  قراشم  رد  يودع  نسح  زین  و 

406 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةرـضحلا مهل  تطاما  نیّذلا  قالطالا  یلع  قلخلا  دّیـس  ۀلالـس  مه  سیل و  هالوم أ  نم  دـبعلا  یندـی  سابلا و  بهذـی  سفنلا و  یّکزی  مهیلإ 

امب فرـصتلا  مهل  غاسف  قدّـصلا  اومزتلا  ۀـعنایلا و  مهزع  ضایر  ترمثاف  ّقحلا  اودـهاش  قاوشالا و  راحب  یف  اوقرغف  راونالا  بیبالج  ۀـّیلعلا 
تکّسمت ۀّیهبلا و  اهتعلط  لایذاب  تاکربلا  تکّسمت  نم  نأّشلا  ردقلا و  ۀعیفر  نامّزلا و  هجو  ةّرغ  امّیـس  ۀعئاش  ۀعئاذ  مهلئاضف  تدغوا  ءاش و 
ةذـقنملا ءاشت  اـمک  هَّللا  رماـب  توکلملا  یف  ۀفرـصنملا  لـالجلا  ۀـجهبلا و  لاـمجلا و  نسحلا و  تاذ  ۀّینّـسلا  اـهتجهب  فرع  اذـشب  تاـحفنلا 

مهتدّیس اّهناب  ءایلوألا  تفرتعا  مالقالا و  نسلا  اهلئاضف  رصح  نع  تزجع  نم  اشتنا  دق  رهّدلا  فورص  بهایغ  سوؤک  نم  وه  اذإ  فوهلملا 
ۀّمهملا لوصفلا  بحاص  يروهجالا و  ناهربلا  نم  کل  مّدقت  ام  ةداهشب  نیـسحلا  انتمعن  یلو  مظعالا  مامالا  تنب  ۀمطاف  ةدّیّـسلا  مامّتلا  یلع 
هخـسن رخآ  رد  هک  رـصم  رابک  ياملع  تاظیرقت  زا  راونالا  قراشم  باتک  بقانم  دماحم و  رابتیلاع و  يوازمح  نسح  نساحم  حـئادم و  و 
میحرلا نمحرلا  هللا  مـسب  هتـشون  تراـبع  نـیا  هخـسن  نـیا  رخآ  رد  فّنـصم  دوـخ  تسراکـشآ و  ادـیوه و  تسروکذـم  قراـشم  هعوـبطم 

موهفلا و فراعملا و  يوذ  لضفلا  ضیف  نم  هداشرا  تاحفنب  تحنم  مولعلا و  تالضعم  کّیبن  راونا  قراشمب  تحتف  نم  ای  ّمهّللا  كدمحن 
عیمج هلامج  رون  تزربا  يّذلا  کیدی  نیب  کل  مئاقلا  مظعالا  کلوسر  کیلع و  لادلا  عماجلا  كّرس  کقلخ  ةوفص  یلع  مّلـسن  یّلـصن و 

هبنذ ریسا  هعماج  لوقیف  دعب  ناد و  صاق و  لک  مهراونا  قراشمب  قرشا  نیّذلا  هباحصا  هلا و  یلع  ناوکالا و  قلخلا و 
407 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّینامحرلا بهاوملا  ۀـّینّابرلا و  ننملا  مظعا  نم  ناک  امل  يواسملا  هباـبحأل  هل و  هَّللا  رفغ  يوازمحلا  يودـعلا  نسح  ریقفلا  ّهبر  وفع  یجار  و 
ّنم ۀـّیندللا  بهاوملا  يذ  نم  الّـضفت  ۀـّیدمحملا  ۀـّمالا  رئاس  نم  اهب  لمع  نم  رجا  لثم  ۀـّیلعلا  ۀـجردلا  اهغّلبم  لینل  ۀـّیدمحملا  ۀنّـسلا  غیلبت 
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ۀثالث نع  فونی  ام  رابخالا  حیحـص  ۀّنّـسلا و  نسح  نم  يوح  يّذلا  باتکلا  اذه  عمجل  لّضفت  قفو و  لیلّذلا و  دبعلا  یلع  مرکت  نمحّرلا و 
کلذ ناک  رخافملا و  نم  مهلآم  مهلاحم و  مهبسن و  رکذب  حشر  رثاملا و  نم  تیبلا  لآل  ام  رکذب  حّشو  دق  امّیـس و  راثالا ال  فالخ  فالآ 

يرا امل  ۀنـس  فصن  وحن  نع  ةدایز  هفیلاتب  دعولا  فیوست  عم  يرخا  رّخؤأ  الجر و  مّدقا  تنک  هفینـصت و  یلع  الّوا  یل  لماحلا  ضرغلا  وه 
ناکف یفطـصملا  تیب  لآ  ةرایزب  بلقلا  علوم  تنک  اّـمل  نکل  روهظ و  فیلاـت و  یّنم  نوکی  نـال  ـالها  تسل  ّینا  روصقلا و  نم  یـسفن  یف 

بادآلا و نم  بلطی  ام  ةرایزلا و  ۀـّیفیک  نایبل  باتکلا  اذـه  فیلات  یّنم  بلط  نم  عنم  تفقوت  اّمل  ینا  کـلذ  اـفخلا و  بح  یف  روهّظلا  نیع 
نم امانم  یل  نذا  باتعالا  کیتاهب  راهّنلا  فارطا  لیّللا و  ءاـنآ  نیدّـسوتملا  نم  باـبحالا و  ناـیعا  نم  تیبلا  لـهال  کلذـل  بلاـطلا  ناـک 

بقانملا هذه  لها  هَّللا و  لوسر  ثیدح  ماّدـخ  کلـس  یف  امظتنم  نوک  نا  اّبحم  هیف  تعرـشف  بلاّطلل  ۀـباجا  هیف  عورّـشلاب  نیراّدـلا  ۀـمیرک 
غولب هباتک  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  هلقن  امک  مهنم  وهف  موقب  هّبشت  نم  درو  امل  مارکلا  ۀحاس  یف  یلیفطلا  مرکی  هبشتلا  ّبحلاب و  یسع  ّلعلف و 

باتکلا يدیا  لوادت  ةرثک  نم  ّهنا  ریغ  نادلبلا  راطقالا و  رئاس  یف  رشتنا  ناوخالا و  نیّبحملا و  بولق  هب  تفغش  همامتاب  هَّللا  نم  اّمل  مارملا و 
تنکف یناعملاب  لخی  ام  ثیدحلا  ظافلا  نم  اوصقن 

408 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا دّیّسلا  ۀمالعلا  مامهلا  دحوالا  رصم  یلا  مدق  نا  رخآلا  عیبر  رهش  یف  نیعبس  نیتنثا و  ۀنس  یف  قّفتاف  ینامالا  غولب  مامت  مدع  نم  نزح  یف 
هنیب ینیب و  نکی  مل  مارحلا و  هَّللا  تیب  یلا  هّجوتلا  ادـیرم  مالّـسلا و  ةولّـصلا و  هیلع  یبّنلا  تیب  لها  ةرایزل  ماّشلا  نم  ینولخلا  یفاـیلا  رـصنلا 

رظنلا و هیف  نعما  ۀعلاط و  هذخاف و  ناوخالا  ضعب  دیب  راونالا  قراشم  نم  لوالا  سارکلا  يار  نا  قّفتاف  ناوالا  اذـه  لبق  عامـس  ۀـفرعم و ال 
نم ألألتی  رشبلا  مهثّدحی و  هعم  ءاملعلا  نایعا  نم  ۀمذرش  ینیسحلا و  ماقملاب  سلج  ماّیا  ۀثلث  وحنب  کلذ  دعب  ۀعلاطملا و  دعب  هبحاصل  هاطعا 

نیسحلا هدلو  عم  اسلاج  مالسلا  ةولّصلا و  هیلع  مانالا  دّیـس  امانم  هتیورب  اروبح  هداز  نیـسحلا و  مامالل  هتفایـضب  هَّللا  همرکا  ثیح  ارون  ههجو 
یلع قلخلا  لضفا  هولتی و  راونالا  قراشم  نم  هعلاـط  يذـّلا  سارکلا  هدـیب  هیدـی و  نیب  عضاوتم  سلاـج  نیـسحلا  ماـمالا  ماـقملا و  اذـه  یف 
نآلا دوجوم  هبحاص  دـیدج و  فیلات  باتکلا  اذـه  ّنا  هودافا  لوحفلا  لضافالا  نم  هعم  نم  یئارلا  ذاتـسالا  ربخا  اّملف  لوبقم  لوقی  قالطالا 

نا عیطتـسا  ام ال  رورّـسلا  نم  يدنع  لصحف  ایؤّرلا  کلتب  ینرّـشب  ناوخالا و  نم  ذاتـسالا  عم  اسلاج  ناک  نمم  ۀّبحالا  ضعب  يدـنع  رـضحف 
ذإ ناک  مانالا و  دّیس  ۀیور  عامسب  اذّذلت  يار  ام  هنم  تعمس  هدی و  تّلبقف  ماقملا  یف  ذاتـسالا  اذه  ءاقل  یلا  اعرـسم  تمقف  روبحلا  نم  هفیکا 

لوبقلاب وه  ذإ  ریبک  ناش  باتکلا  اذهل  ریصی  ّهناب  ارورـس  یندازف  مامالا  اذه  هب  ینثدح  امب  هتربخاف  ماقملا  یف  اسلاج  یبهّذلا  انذاتـسا  كاذ 
لّجبملا يویدخلا  مظعالا و  ّيروادلا  رما  رودصب  ایؤّرلا  لولدم  ققحت  ّالا و  رهشا  ۀثلث  دعب  ناک  امف  ریدج  قیقح و 

409 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀثلثلا بتکلل  عبطلا  مامت  دعب  باّلطلا و  ةرثکل  تاحفنلا  داشرالا و  یباتک  عم  باتکلا  اذه  نم  ۀخسن  ۀئامـسمخ  عبطی  ناب  ۀظفاحملل  مّخفملا 

بلطلا رثک  یلوالا و  ۀعبطلا  تغرف  امل  لوبقم و  لوبقم  مالّسلا  هیلع  یفطصملا  لوق  ّرـس  کلذ  ناک  لوبقلاب و  راطقالا  ندملا و  لها  اهلوانت 
هرـشب تامالع  تحال  هبابـسا و  تّأیه  دـق  هرـشن و  یف  اّبح  ۀخـسن  فلا  هنم  عبطی  ناب  تعرـش  راطقالا  ندـملا و  ضعب  نم  راونالا  قراشملا 

باتکلا اذه  ّبحب  افوغشم  رـصّنلا  وبا  ذاتـسالا  ناک  اّمل  میلعلا و  ریبخلا  فیطّللا  نم  الّـضفت  میظعلا  مویلا  اذه  یف  هَّللا  دمحب  تّمت  تعبطف و 
نسح و طمن  یلع  تءاجف  فیلاتلا  ّفلؤملا و  حدـمب  ۀنوحـشم  ةدیـصق  أشنا  باهملا  ماقملا  کلذ  یف  یفطـصملا  يدـی  نیب  یلتی  هآر  اـمل 

مامتب ّنمی  نا  وجرا  هَّللا  بابلالا و  یلوال  ةرکذـت  هیبلاطل و  ابیغرت  باتکلل  ۀـمتاخ  ۀـیناّثلا  ۀـعبطلا  یف  نـالا  اهعـضا  نا  تببحاـف  فیطل  هجو 
لومأم و لوئسم و  ریخ  وه  ذإ  لوبقلا 

نا ّمهّللا  کلأسنف  ناسحا  ۀعاط و ال  یلع  فقوتت  نمحّرلا ال  ایاطع  هتئیس و  هتءاس  هتنسح و  هتّرس  نم  نمؤملا  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  لاق  دق 
تضغبا نم  تانسح  انتانسح  لعجت  تببحا و ال  نم  انتائّیس  لعجت 

بابلالا و يوذ  یلاع  اـهبلا  یلجت و  نسحلا  یلحب  تدـغ  راونـالا و  قراـشم  لـضفب  تغزب  راتـسالا  ارو  نم  فراـعملا  سمـش  هذـه  یه  و 
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اهیف راکفالا  قئاورل  اعئادـب  ۀـمکح و  بهاوملا  رحب  نم  ضیفت  رارـسالاب و  موتخملا  اهحار  نم  اهلاصو  لاـمج  يوهی  نمل  یقـست  راـصبالا 
داّقنلا رئاس  نع  اهرارسا  ۀبوجحم  اهّنکل  راحسالا  یف  سافنالا  ّبیط  نم  اهتاحفن  نم  حاص  ای  قشتنا 

410 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نـسح راوجب  مهنم  یحـضا  كاذـلف  مهیف  اقدـص  ّبحلا  هاعد  دـقلف  راظنالاب  تیبلا  لها  هتحمل  يذـّلا  ریغ  هماتخ  کسم  ّضتفا  ام  رایعالا  و 

نع اهلیلق  لجی  ایلع  ۀّمه  وذ  راقو  ریما  لب  ۀعیرّشلا  ردص  کلام  ۀّجح  ّيودعلا  انذاتـسا  راطعالا  ۀّیکز  هنم  سفنلا  هتّیکلم و  هتافـص و  لاعفلا 
ءاطعلاب نّیز  ادبا و  انّثلا  ةّدوملا و  ۀّبحملا و  للح  راتخملا  ۀّنس  نم  یسک  دقل  فیک ال و  ۀقیقحلا  ۀعیرّشلا و  خیش  يراض  ثیل  هب و  طاحی  نا 

نا يودعلل  زع و  راهزالا ال  ّبیط  نم  هتاضور  توح  دقلف  رهزا  عماج  هّلل  رارـسالا  حاورالا و  ملاع  نم  هضیف  ّیندّللا  ملعلا  نم  رحب  راردملا 
لازا اهب  هتاقیقحت و  نونکملا  انل  تدـبا  رافغلا  بهاوم  هیلع  تضاف  هناش  امود  تیبلا  لآ  دادوف  راـبحالا  دـی  ترـصق  دـق  هنع  اـم  اـنل  يدـبی 

هتاحفن راخف  ۀمعن و  نم  اهب  معنا  مهیلإ  لوصولا  قرط  اندافا  رابحالا و  لسّرلا و  راخف  هنم  يذـّلا  لآ  یف  بابحالا  قوش  دـق  راصبالا  ةواشغ 
انّسلل و رـصبی  شاّفخلل  نیا  نم  راکنا  نع  ّلجی  كاذف  رّـصق  هلـضف  رکنی  ءاج  دق  يذّلل  لق  راکذالا  ءاروشاع و  موی  یف  ادغ  اّرـس  انل  تدبا 

نع یمظن و  نع  ّلج  دـق  هلامک  هحدـمب و  لوقا  اذ  ام  راظنالا  قیفّوتلاب و  لاـنی  یهّـسلا و  مجن  هنود  ماـقم  اذـه  راونـالا  قراـشم  ءایـض  يری 
فلا ینم  هیلعف  رارـسالاب  صوصخملا  هبیبحل  ایّقرم  نیملاعلا  ّبر  ماد  ام  راصعالا  بقاـعتب  اـبقاعتم  يرولا  هب  یـضتست  ارون  لاز  ـال  يراعـشا 

قاف عبطلاب  مد  خّرا و  اهل  اهیـشنم  لاق  ام  راتخملا  دّیـسلا  لآل  اّبح  مهب  اوذـال  نم  ّلـک  نیعباـّتلا و  راـیخالا و  هباحـصا  عم  لـآلا  ۀـّیحت و  فلا 
نـسح لامک  يرارد و  سیفن  مأ  ظفل  سینا  راهن و  سومـش  ما  رکف  سورع  يرایبالا أ  دـمحا  دّیّـسلا  نیّبحملا  ضعب  لاق  راونالا و  قراـشم 

راکبالا سئارع  لامج  اذ  مأ  ۀّیرکف  سئافن 
411 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهل تدهـش  اهتایا  راقو  تاذ  عبّطلا  نسحب  تهزف  اهلامک  اهلامج و  لوقعلا  رهب  راونالا  قراشم  ءوض  حال  مأ  هراونا  تقرـشا  لئاضفلا  انـس  و 
ادغف یقّتلا  یلاعملا و  لئاضفلا و  عمج  يرابلا  عنـص  لج  دق  هلها  وه  امب  اهیراب  يودعلا  یلع  تنثا  يراق  وأ  عماس  نم  لس  ّتلج و  لئاضفب 
ینثا يراّسلا  میـسنلا  نم  قرأ  اعبط  ّهناف  باتکلا  اذه  امّیـس  راظنالا ال  نع  هتدحو  تهّزن  اهتمـش  ام  اذإ  فیلآت  هل  يرامم و  هیف  سیل  ادیحو 

ریغ ناّبّـصلا  لضافلا  راهن و  طسو  سمـشلاک  انل  ادـب  نیـسحلا  تنب  هب  ۀـمطاف  رازم  راثآلا و  نم  اینّدـلا  نیّدـلا و  یف  مهل  امب  ّیبّنلا  لآ  یلع 
یف ّکش  یمتنا ال  هّفلؤم  اینّدلا  یف  ناک  نا  راخف  ّلکب  اهدجـسم  داش  دق  هصوصن  زیزعلا  رظن  ذم  كاذل  رازم و  رکذب  ادبا  هبتک  یف  حّرـصم 
لاق ام  رایخالا  باحـصالا و  لآلا و  ءالعلا و  ألم  یف  هَّللا  هیلع  یّلـص  راتخملا  ّبیّطلا  یبّنلا  لآ  هّبحب  لیمجلا  هدّوع  هّللاف  راوجب  زفی  يرخـالا 

راونالا قراشم  عبطب  مرکا  اخروم  هیف  ّيرایبالا 

يذبیم نیسح  - 29

لئاضف رد  ار  هیبشت  ثیدح  يذبیملا  نیّدلا  نیعم  نب  نیـسح  ریم  هکنآ  راخفلا  لیلج  بطاخم  راکنا  ّدر و  لاطبا  هوجو  زا  مهن  تسب و  هجو 
دومرف هک  دنک  تیاور  هَّللا  لوسر  زا  یقهیب  هتفگ  حتاوف  رد  هچنانچ  هدومن  دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 
ثیدحلا يور  لهاّنلا  ّلاعلا و  يوترا  هتاقیقحت  ریمنب  لضافالا و  فیراعم  لّکتا  هتادافا  یلع  لثامالا و  ریهاشم  یلع  ّذب  يّذلا  يذبیملا  اذهف 

لضافلا قحلل  ۀیامح  فیرشلا 
412 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لفاغ و بّصعتم  وا  لهاذ  ّتنعتم  ّلک  یلعالا  راهتـشالا  حوضولا و  اذه  عم  راکنالا  دوحجلا و  جوری  امف  لداجم  جوجل  لک  بلقل  ۀـیاکن  و 
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ریهاشم هیّنس و  هّمئا  هلجا  تسناشیا و  يالضف  رباکا  ّتنـس و  لها  ياملع  نیروهـشم  زا  حتاوف  بحاص  يذبیم  نیـسح  ریم  هک  دنامن  یفخم 
بیبح رد  ریما  دناوخب  وعدملا  نیّدلا  مامه  نب  نیّدلا  ثایغ  دننکیم و  دای  انالوم  ظفلب  ار  وا  دننکیم و  وا  لیجبت  میظعت و  ناشیا  نایادتقم 
ریسلا بیبح  لاق  ثیح  تسا  هربتعم  بتک  زا  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  حیرصتب  هک  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریّـسلا 

ۀضورب یّمسملا  هدلاو  خیرات  نم  هصّخل  ریبک  خیرات  وه  ریما و  دناوخب  وعدملا  نیّدلا  مامه  نب  نیّدلا  ثایغل  یـسراف  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف 
یضتقم وه  امک  ردیح  نبا  فصو  یف  لاطا  ّهنا  ّالا  ةربتعملا  ۀعتمملا  بتکلا  نم  رابک  تادلجم  ثلث  یف  وه  لاق و  نا  یلا  هیلع  داز  افّـصلا و 

موس و نعط  باوجب  بحاصهاش  دوخ  تادافا  زا  نآ  دامتعا  رابتعا و  زین  هنع و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  زواجت  هیف  روذـعم  وه  هرـصع و  لاـح 
تسرهاب و رهاظ و  تئارب  هروس  يادا  زا  رکب  یبأ  لزع  نعط  باوجب  ضفارم  رد  يروپنراهس  هدافا  رکب و  یبأ  نعاطم  زا  مهدزای  مراهچ و 

لـضافا کلـس  رد  يدزی  نیـسح  ریم  نیّدلا  لامک  یـضاق  هتفگ  وا  حدمب  هدرمـش  هربتعم  بتک  زا  ار  نآ  ضفارم  لوا  رد  نیدـلا  ماسح  زین 
هلمج زا  تشارفایم و  تناـما  ملع  هدوـب  بوـصنم  اـضق  رماـب  دزی  تکلمم  رد  تشاد و  ماـظتنا  قاـفآ  نادنمـشناد  مـظعا  لـب  قارع  ءاـملع 
رورپ تلیـضف  ناروشناد  همیلـس  عابط  عوبطم  رثا و  شناد  تسیفینـصت  نینمؤملا  ریما  هسّدـقم  ترـضح  ناشن  زجعم  ناوید  حرـش  شتاّفلؤم 

شناد و لامک  تافلؤم  نا  رد  هداد  ماظتنا  اشنا  دـقع  رد  هقیقد  یـشاوح  هّیـسمش  علاوط و  تمکح و  هیادـه  هیفاک و  رب  بانج  نآ  نینچمه 
رایخالا مالعا  بئاتکب  موسوم  هیفنح  تاقبط  رد  يوفک  نامیلس  نب  دومحم  خلا و  هداهن  ضرع  هصنم  رب  ار  دوخ  عبط  تدوج 

413 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حتاوفلا باتک  یف  دـیوگیم و  هدرک  رکذ  ار  نآ  مه  نونّظلا  فشک  رد  دـناهدرک و  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  ناب  هلاوح  مه  بحاـصهاش  هک 

نب دیبع  نب  تباث  نب  عفاش  نب  ساّبع  نب  سیردا  نب  دّمحم  یعفاّشلا  انماما  ّدج  يذبیملا  نیّدـلا  نیعم  نب  نیـسح  انالومل  ّیلع  ناوید  حرش 
راهچ تیالو  ۀسداّسلا  ۀحتافلا  یف  حتاوفلا  یف  هتفگ و  بئاتک  رد  زین  خلا و  دش  ناملسم  ردب  زور  رد  تباث  بلّطملا  دبع  نب  مشاه  نب  دبع 

نب یلع  ناوید  حرش  حتاوفلا  نم  یلوالا  ۀحتافلا  ءانثا  یف  يذبیملا  نیّدلا  نیعم  نب  نیسح  یلوملا  لاق  هتفگ  بئاتک  رد  زین  خلا و  تسمـسق 
حتاوفلا یف  ۀـسداّسلا  ۀـحتافلا  یف  تیأر  هتفگ و  بئاتک  رد  زین  خـلا و  نک  زارتحا  ایلوا  راکنا  هملک  زا  هک  راهنز  رازه  راـهنز و  بلاـط  یبأ 

ام نامز  بطق  لاق  ّهنا  هلوّدـلا  ءالع  خیّـشلا  ةورع  نع  القن  يذـبیملا  نیّدـلا  نیعم  یلوملل  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  بستنملا  ناویّدـلا  حرش 
یماسا نع  نونّظلا  فشک  رد  یپلچ  بتاک  خـلا و  رهبا  کیدزن  نیوزق  زا  تس  یهد  نیـسراپ  هدوب و  ینیـسراپ  نمحرلا  دـبع  نیّدـلا  داـمع 

اْیلُْعلا َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  هلّوا  یضّرلا  یضرم  هاّمس  يذبیملا  نیسح  ریم  انالومل  ۀیفاکلا  حرش  هتفگ و  هیفاک  حورش  رکذ  رد  نونفلا  بتکلا و 
نب نیسح  هحرـش  دق  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ناوید  هتفگ  نونّظلا  فشک  رد  یپلچ  بتاک  زین  خلا و  باوبالا  عیمج  یف 

ۀیاده نیحراش  رکذ  رد  نونّظلا  فشک  رد  یپلچ  بتاک  زین  خـلا و  ۀّیـسرافلاب  ۀـئامنامث  نیعبـس و  ۀنـس 870  یفوتملا  يذبیملا  نیّدلا  نیعم 
فـشک رد  زین  هیدـل و  نم  رما  ۀـیادهلا  هـلّوا  ۀنـس 893  یّفوتملا  ینیـسحلا  يذبیملا  نیّدـلا  نیعم  نب  نیـسح  ریم  یـضاقلا  هتفگ و  ۀـمکحلا 

عرشلا فلاخی  ام  ۀّیمکحلا  مولعلا  یف  اوأر  امل  نیّیمالسالا  ّنا  ّمث  هتفگ  نونّظلا 
414 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هب اوطلخ  عرّـشلا و  فلاخی  ام ال  ۀفـسلفلا  نم  اوذـخا  نیققحملا  نم  نیرّخأتملا  نکل  مالکلا  ملعب  رهتـشا  دـئاقعلل و  اّنف  اوعـضی  فیرّـشلا و 
نیبّصعتملا و ّدرب  اولابی  مل  ۀیمالـسا و  ۀمکح  مهمالک  راصف  دصاقملا  حرـش  یف  نیّدلا  دعـس  ۀـماّلعلا  لاق  امک  هیلإ  جایتحالا  ةدـشل  مالکلا 

یلع لب  ةدافتـسالا  لقّنلا و  قیرط  یلع  مهطلخ  مهذخا و  نکی  مل  اّمل  مهّنکل  هلهج  ام  ةوادع  یلع  لوبجم  ءرملا  ّنأل  مهطلخ  یلع  مهراکنا 
نبا ریصّنلاک و  نیّیمالـسالا  نم  صاخـشا  ماق  ۀّیرـصنعلا  ۀّیکلفلا و  هّیعبّطلا و  رومالا  نم  ریثک  یف  ماربالا  ضقنلا و  ضارتعالا و  ّدرلا و  لیبس 

نیـسح ریم  یـضاقلا  لضافلا  لاق  اـمک  لئالّدـلا  فییزت  ضقّنلا و  یف  ۀـمکحلاک  مـالکلا  ّنف  راـصف  مهفییزت  مهّدر و  یف  اوبـصتنا  دـشر و 
نم دیفتـسی  فّوصّتلا و  لها  مالک  نیقیرفلا و  مالک  یف  رظنی  نا  بلاّطلا  لاحب  قئاللاف  امنیتیک  ماجب  ۀـفورعملا  هتلاـسر  رخآ  یف  يذـبیملا 

ثیدـح نم  رداون  هلاسر  رد  هَّللا  یلو  هاش  تاراشالا و  رخآ  یف  خیّـشلا  لاق  امک  ءیـشلا  نع  دـعبلا  ببـس  راکنالا  ذإ  رکنی  امهنم و ال  ّلـک 
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وبا انربخا  هدرک  لقن  دانـسا  نیاب  هدوب  نابعثب  لثمتم  هک  یّتح  نا  لتق  هصق  هچنانچ  دنکیم  لقن  يذبیم  حتاوف  زا  زین  رخاوالا  لئاوالا و  دّیس 
یتفملا نم  ۀّماعلا  هتزاجاب  ۀبتاکم  ةزاجإ  یناهبنلا  فیطّللا  دبع  نب  کلملا  دـبع  ثّدـحملا  لضافلا  رمعملا  خیـشلا  انربخا  لاق  هیبا  نع  رهاط 

نیّدلا لالج  ققحملا  ذاتـسالا  نع  یناورهنلا  دـمحا  نب  دّـمحم  هدـلاو  نع  راّدـلا  یّکملا  لصالا  یناورهنلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نیّدـلا  بطق 
دّمحم ریمالا  ذاتسالا  نع  میقم  دّمحم  انالوم  عمـس  هنا  هّرـس  سّدق  يولهدلا  قحلا  دبع  خیـشلا  طخب  تدجو  خلا  یقیدصلا  یناوّدلا  دّمحم 

یضترم
415 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک یف  تدجو  هلثمب و  یناّوّدلا  دّمحم  نیّدلا  لالج  ۀمالعلا  قّقحملا  دّمحم  انالوم  ذاتـسالا  نع  نیتطـساوب  وا  ۀطـساوب  هدنـسب  یفیرـشلا 
هلثم نیّدلا  لالج  انالوم  نع  يذبیملل  حتاوفلا 

يروفص - 30

یعفاّشلا يروفّصلا  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  نب  مالـسلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  هکنآ  هیبن  بطاخم  هیومت  راکنا و  لاطبا  هوجو  زا  مایـس  هجو 
ۀهزن رد  هچنانچ  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنجب  نآ  تبـسن  مزجلا  متحلاـب و  هدومن و  تیاور  ار  هیبشت  ثیدـح 

دیامرفیم و سئافنلا  بختنم  سلاجملا و 
هدهز و یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هتّمه و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق 

یلع یلا  رظنیلف  هئاهب  یف  دّمحم  یلا 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  لضف  هب  اتبثم  فیرّـشلا  ثیدحلا  يور  دق  ماقمقلا  مهدانـس  مامهلا و  مهلـضاف  مالّـسلا  دبع  نبا  اذـهف  يزوجلا  نبا  هرکذ 

تمظع تلالج و  هک  دنامن  یفخم  مار و  قحلا  رون  ءافطا  رکنم  ّلک  فنا  مغرا  ماه و  دوحجلا  هیت  یف  دـناعم  لک  بّصعت  شیـشح  قرحاف 
ینذاعا و یـضری و  امل  كایا  هَّللا و  ینقفو  ملعا  هیف و  لاق  ثیح  تسرهاظ  نآ  لّوا  زا  سلاـجملا  ۀـهزن  باـتک  دـصاقم  بلاـطم و  تّوق  و 

تاـیاکح نع  لئـس  ّهنا  یلاـعت  هَّللا  همحر  دـینجلا  مساـقلا  یبأ  نع  لـقن  اـم  دـصقملا  یف  عورّـشلا  لـبق  مّدـقا  ّینا  ءاـضقلا  ءوس  نم  كاـیا 
نیّبحملا و رطاوخ  اهب  جیهی  نیفراعلا و  رارـسا  ملاعم  اهب  ییحی  نیدیرملا و  لاوحا  اهب  مّوقی  یلاعت  هَّللا  دونج  نم  دـنج  یه  لاقف  نیحلاّصلا 

َكَداُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو  یلاعت  هلوق  معن  لاق  لیلد  نم  کلذ  یلع  لهف  لیق  نیقاتشملا  عومد  اهب  يرجی 
ۀمحّرلا لزنتت  نیحلاّصلا  رکذ  دنع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  لوقل  تببحاف 

416 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رجاوّزلا ۀّینّـسلا و  دـئاوفلا  فئاطّللاب و  کلذ  زرّطا  نا  مهراهن و  مهلیل و  یف  ةدابعلا  نم  هیلع  لمتـشا  اـم  مهراـبخا و  نم  رّـسیت  اـم  عمجا  نا 

هربق یف  ّیح  وه  نم  ۀّیربلا  ریخ  بقانم  نم  ةرطق  ۀـّیبّطلا و  عفانملا  ۀـّیهقفلا و  لئاسملا  نم  هرکذا  ام  عم  ۀـّیوقلا  ظعاوملا  نم  ۀـّیوغلا  سوفّنلل 
یناعم توح  الوصف  اباوبا و  هتلعج  دق  ۀّیـضرملا و  هتّما  هباحـصا و  هجاوزا و  ۀّیرط و  شرعلا  یلع  مرکملا  هحیرـض  یف  هتاذ  ۀـّیقیقح و  ةایح 

زین ۀناعالا و  هب  قیفّوتلا و  هنم  ۀّنملا و  لضفلاب و  اهیلإ  لؤن  نا  ءاجر  ۀّنجلا  رکذب  هتمتخ  سئافّنلا و  بختنم  سلاجملا و  ۀهزن  هتیّمـس  ۀـّیوق و 
دمحم لضاف  ظیرقت  زا  نآ  فّنـصم  ملع  ترازغ  تلالج و  تلابن و  تماما و  سلاجملا و  ۀهزن  باتک  ءارطا  فصو و  انث و  حدم و  تیاهن 
لوسر یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  هّلل و  دمحلا  هترابع  هذه  تسحئال و  حضاو و  تسروکذم  هّیرصم  هعوبطم  هخسن  رخآ  رد  هک  باّشخ  نیسح 
مامالا خیّـشلل  سئافّنلا  بختنم  سلاجملا و  ۀـهزن  باتک  ناک  اّمل  باشخلا  نیـسح  دّـمحم  باّهولا  ّهبر  یلع  لّـکوتملا  لوقیف  دـعب  اـّما  هَّللا 
ةرثکل هعبط  رّرکت  دـق  اهب  سناتـسی  اهب و  ظعّتی  یّتلا  بتکلا  ّلجا  نم  هتمحرب  هَّللا  دـمغت  یعفاّـشلا  يروفّـصلا  نمحّرلا  دـبع  ۀـماّلعلا  ملاـعلا 
ةّرملا هذـه  هعبط  راص  اّملف  هحیحـصت  یف  نتعی  مل  ّهنا  ّالا  هلاثما  یف  عمتجی  مل  یّتلا  ظعاوملا  سئاـفّنلا و  رداّونلا و  نم  هاوح  اـمل  هیلإ  قوّشلا 
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یناثلا و ءزجلا  نم  ( 7  ) ۀمزلم نم  لّوالا و  ءزجلا  نم  ( 10  ) ۀمزلم ءادتبا  نم  هحیحصتب  تمزلا  ۀّیمحملا و  رصم  ۀسورحمب  ۀّیلتسکلا  ۀعبطملاب 
ّطخلاب یّتلا  ۀخسّنلا  یف  دجو  ام  الّوا و  ۀعوبطملا  ۀخـسّنلا  عم  ۀلباقملا  اهب  تلـصحف  نیدّلجم  یف  ّطخلاب  ۀخـسن  حیحـصّتلا  ءانثا  یف  تدجو 

اهنم عضوی  اهیلع  مالکلا  فّقوتی  ةدایز  نم 
417 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خلا همامتب 

یباصو - 31

تیاور ار  هیبشت  ثیدح  یعفاشلا  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هکنآ  بیبل  بطاخم  بیرغ  موعزم  لاطبا  هوجو  زا  مکی  یـس و  هجو 
يأ هنع  هتفگ و  ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک  رد  هچنانچ  هدومن 

رظنیلف هقلخ  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع 
ۀباحّصلا لئاضف  یف  میعن  وبا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا 

بناجم و ّقحلل  رکنم  ّلک  یلع  بصاولا  باذـعلا  بلج  بقاث و  سدـح  بئاص و  يار  يذ  ّلک  يدـل  لوبقملا  ّقحلا  رهظا  ّیباـصولا  اذـهف 
زا ّیباصو  ینمی  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  يافتکالا  باتک  هک  تسناد  دـیاب  بئاخ و  دـقاح  دـحاج  ّلک  یلع  بصان  لـئاه  باـقع  طوس  ّبص 
رد باتک  نیزا  هینّسلا  بتارملا  يوذ  مخافا  هّلجا و  هیّنس و  خویش  مظاعا  رباکا و  تسا و  هفورعم  هربتعم  تافّنصم  هروهـشم و  هدمتعم  بتک 

ءافتکالا یف  تسروطسم  یهاش  ریسفت  رد  دنیامنیم  لقن  اجباج  هّینید  رافسا 
مارحلا دجـسملا  ةرامع  ّجاحلا و  ۀیاقـسب  سابعلا  ّیلع  رخفف  ةرخاـفم  ساـّبعلا  نیب  ینیب و  عقو  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نع 
ساّبعلا یلع  کلذ  ّزعف  مالسالا  یلا  مکداق  فیّسلاب و  مکمیطارخ  عرق  يّذلا  هّلک  اذه  نم  ریخ  وه  نمب  كربخا  الا  تلقف  ّیلع  لاق  هل  امّهنا 

ِجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  ّلج  زع و  هَّللا  لزناف  هنع  هَّللا  یضر 
یهاش ریـسفت  رد  زین  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  اـّیلع  ینعی  هَّللا  لـیبس  یف  دـهاج  رخـآلا و  مویلا  هّللاـب و  نما  نمک  مارحلا  دجـسملا  ةراـمع  و 

تسروطسم
یبأ نب  رفعج  اعد  كوبت  وزغی  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دارأ  اّمل  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  ءافتکالا  یف 

ۀنیدملا یلع  فّلختی  نا  هرماف  بلاط 
418 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ای کیکبی  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  تیکبف  ملکتا  نا  لبق  تفّلخت  امل  ّیلع  مزعف  هَّللا  لوسر  ای  كدـعب  فّلختا  ـال  لاـقف 
تنک يرخا  ۀلـصخ  ینیکبت  هلذخ و  هّمع و  نبا  نع  فّلخت  ام  عرـسا  ام  ادغ  شیرق  لوقت  دحاو  ریغ  لاصخ  ینیکبت  هَّللا  لوسر  ای  لاق  یلع 

خلا هَّللا  لیبس  یف  داهجلل  ضّرعتا  نا  دیرا 
تسروطسم و یهاش  ریسفت  رد  زین  و 

نب ةدیبع  یّنم  تذخا  ّمهّللا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نع  ءافتکالا  یف 
نیثراولا ریخ  تنا  ادرف و  ینرذت  الف  ّیلع  اذه  دحا و  موی  بلّطملا  دبع  نب  ةزمح  ردب و  موی  ثراحلا 

یضتقملا و ۀّلجالا و  ةرّرق  يّذلا  اذه  رعش  حرـش  رد  لآللا  رهاوج  دقع  یف  لاملا  ةریخذ  رد  یظفحلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  و 
لثم هورّرح  کلذ و  اوررق  فیرـشلا  تیبلا  لهال  تاّیـصوصخلا  هذهب  ّۀلدالا  مهل  تحّرـص  اّمل  ءاملعلا  ۀـّلجا  نا  کلذ  هتفگ و  ۀـّلدالا  مزال 

نیّدـلا لالج  هقعاوص و  یف  یعفاّشلا  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  هملاعم و  یف  یعفاّشلا  يدـنرّزلا  ۀّـجحلا  هرئاخذ و  یف  یعفاـشلا  یلع  دّیـسلا 
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لئاضف یف  بلاطملا  ینسا  نیطمّسلا و  تیبلا و  لها  رکذ  یف  تیملا  ءایحإ  ۀمطاف و  ةدّیسلا  بقانم  یف  ۀمسابلا  روغثلا  یف  یعفاّشلا  یطویّسلا 
لئاضف یف  بلاطملا  ینـسا  باتک  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  اـهنم  ءیـش  یلع  علطا  مل  ریثک و  ددـع  تادرفملا  نم  بلاـط و  یبأ  نب  یلع 

حرش نیرد  هروکذم  تایصوصخب  ّهلدا  حیرصت  ببسب  ناشیا  دنااملع و  هّلجا  نآ  نیفّنـصم  هک  تسبتک  نیمه  هلمج  زا  بلاط  یبأ  نب  یلع 
یباّصو میهاربا  فینصت  افتکا  باتک  زا  تسعبار  باتک  بلاطملا  ینسا  زا  دارم  دناهدرک و  نآ  ریرحت  ریرقت و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  يارب 

باتک هک  اریز 
419 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عوجر زا  ینعم  نیا  هچنانچ  تسبلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  یف  بلاطملا  ینـساب  موسوم  نا  عبار  باتک  هک  هعبرا  بتک  رب  تسلمتـشم  اـفتکا 
هَّللا دبع  نب  میهارباب  بلاطملا  ینسا  تبسن  حیرصت  رگید  ترابع  رد  مه  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  دوخ  تسرهاظ و  افتکا  لصاب 
نب میهاربا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  یف  بلاطملا  ینـسا  بحاص  جرخا  رخآ  ماقم  یف  لآملا  ةریخذ  باتک  یف  لاـق  ثیح  هدومن  یباـصو 

هَّللا همحر  یعفاشلا  ّیباّصولا  هَّللا  دبع 
اّما اهیف  ام  اینّدـلا و  نم  ّیلا  ّبحا  اـسمخ  ّیلع  یطعا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع 
رقع یلع  فقاوف  ۀـثلاّثلا  اّما  هتحت و  هدـلو  مدآ و  هدـیب  دـمحلا  ءاولف  ۀـیناّثلا  اّما  باسحلا و  نم  غرفی  یّتح  هَّللا  يدـی  نیب  هناکم  وهف  ةدـحاو 
هیلع یشخا  تسلف  ۀسماخلا  اّما  ّیبر و  یلا  یمّلسم  یتروع و  رتاسف  ۀعباّرلا  اما  هرخآ و  ضوحلا  رقع  یتّما و  نم  فرع  نم  یقـسی  یـضوح 

نامیا دعب  ارفاک  ناصحا و ال  دعب  ایناز  عجری  نا 
دیبعلا رقفا  لوقیف  دعب  اّما  هیف  لاق  ثیح  تسرهاظ  نآ  تاّیورم  تلالج  تمظع و  تیاهن  رابتعا و  دامتعا و  دیزم  ءافتکالا  باتک  ردص  زا  و 
وفعلا هَّللا  هقزر  مالّسلا  یکزا  ةولّـصلا و  لضفا  هیلع  دّمحم  مانالا  فرـشا  لیزن  یعفاّشلا  ینمیلا  ّیباّصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  ینغلا  ّهبر  یلا 

عرولا و ریخلاب و  رهتـشا  نمم  افولا  قدّـصلا و  لها  نم  افّـصلا  ناوخا  ضعب  ینلأس  امل  ناّنم  میرک  ّهنا  ناسحالا  لضفلا و  دّرجمب  نارفغلا  و 
یّتلا راثالا  ۀّیوبّنلا و  ثیداحالا  نم  افیلات  هل  عمجا  نا  افغـش  دـق  هلآ  ّیبّنلا و  ّبحب  افـص و  هل و  قّقح  ۀنّـسلا  باتکلا و  عابتاب  قلخلا و  نسح 

ۀباحصلا لضف  یف  ۀّیورم  تابثالا  تاقثلا  نم  یه 
420 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّمذ مهیّبحم و  لـضف  اـمومع و  اـصوصخ و  مهلـضف  یف  درو  اـم  یلع  ۀباحـصلا  نم  مهاوس  نم  مث  ءاـفلخلا  ۀـعبرالا  امّیـس  مهنع  هَّللا  یـضر 
مهیـضغبم مهبر و  نم  يده  یلع  مهب  نیدتقملا  ّنا  لامعالا و  لضفا  برقلا و  یکزا  نم  مهراثآ  ءافتقا  مهتبحم و  نا  هب  حضّتیل  مهیـضغبم 

مه نیذـّلا  راّجفلا  نوکی  ءافـش و  نینمؤملا  بولقل  کلذـب  لـصحیف  قهاز  وه  اذاـف  هغمدـیف  لـطابلا  یلع  ّقحلا  رهظیف  لالّـضلا  تارمغ  یف 
مهدنع لصحی  افسا و  اظیغ و  انزح و  اّمه و  نودناعم  ۀّنّسلا  باتکلا و  ّصنل  نودئاح و  ۀعامجلا  ۀّنـسلا و  نم  نودحاج و  ۀباحّـصلا  لضفل 

یف میمحلا  مهبارـش  موقّزلا و  مهماعط  لاح  ءوسا  یف  لالغالا  لسالّـسلا و  یف  نینورقم  میلالا  باذعلا  ّدـشا  ةرخآلا  یف  مهل  ّنا  نیقیلا  ملعلا 
َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  نیلئاق  بناج  ّلک  نم  اهیف  نوحونی  براقعلا  تاّیحلا و  مهعسلت  راّنلا  نم  لفسالا  كرّدلا 

ٍمیِمَح  ٍقیِدَص  َو ال 
ۀعانّصلا و یف  دیلا  رصق  ۀعاضبلا و  ۀّلقل  یّنم  بلط  ام  فرـش  لانا  نا  رادتقالا  مدعب  احّرـصم  ریـصقتلا  زجعلاب و  فارتعالا  راذتعالاب و  هتبجا 

ّیلع ۀبجاو  هتباجا  ّنا  ةراختـسالا  دـعب  تیارف  ارارم  کلذ  یف  یلاعت  هَّللا  ترختـساف  یّنم  راذـتعالا  لبقی  ملف  ینفّوسی  اّمم  الا  کلذ  نکی  مل 
کلملا هّللاب  انیعتسم  هلابقا  همزع و  نم  تیار  امل  هلاؤس  یلا  هتببحاف  یّنم  بلط  امل  يردص  هَّللا  حرشف  یلاعت  هَّللا  نم  یطـسولا  هتمعن  دی  نال 
ریـصّنلا معن  یلوملا و  معنف  ۀمقن  ّلک  عفاد  ۀـمعن و  لک  ّیلو  هنا  ریبخلا  میلعلا  همـسا  نم  ادمتـسم  الهـس  نزحلا  لعج  ءاش  اذإ  يذـلا  ریدـقلا 
مهلضف نم  يور  ام  ضعب  نیودت  مهبتارم و  ولع  مهردق و  میظع  مهبقانم و  فرش  یف  باتکلا  اذه  تعمجف  هلضف  هّنمب و  کلذ  هَّللا  لهسف 

421 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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بلاّطلا یلع  لبقی  هلوانت و  رظاّنلا  یلع  لهـسیل  دنّـسلا  فذح  راصتخالا و  هجو  یلع  ةدـیدع  بتک  نم  مهرخافم  میمع  نم  رکذ  ام  نایبل  و 
ۀقباّسلا یلوال  اعابتا  لقّنلا و  یف  بایترالا  ةدـهع  نع  اصّلخت  هّفلؤم  یلع  اهّبنم  هنم  جرخملا  باتکلا  یلا  ثیدـح  لک  اـیزاع  هلواـحی  اـم  هیف 

نع مهنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ءافلخلا  ۀعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  هتیّمس  باّهولا و  کلملا  هَّللا  نم  باّوثلا  یف  ابغار  لضفلا  ملعلا و  لها  نم 
نیعمجا ۀباحّصلا  ۀّیقب 

ثدحم نیدلا  لامج  - 32

يزاریـشلا نمحّرلا  دـبع  نب  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدـلا  لامج  هکنآ  نیزر  بطاـخم  موعزم  نیهوت  لاـطبا و  هوجو  زا  مود  یـس و  هجو 
نیعبرا رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  هیبشت  ثیدـح  تسبطاخم  لضاف  هزاجا  خـیاشم  زا  هک  ثّدـحملا  نیّدـلا  لامجب  فورعملا  يروباسیّنلا 

هتفگ هدرک  عمج  هربتعم  بتک  زا  ار  ثیداحا  نیا  هک  تسرهاظ  نآ  هبطخ  زا  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم 
یلا ۀـیاور  یف  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نع 
یف یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  ۀـیاور و  یف  هشطب و  یف  نارمع  نب  یـسوم  یلا  هدـهز و  یف  اـّیرکز  نب  ییحی  یلا  هاوقت و  یف  حون 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع 
دحاج و لطبم  لک  مغر  یلع  فیرّشلا  ثیدحلا  يوری  ثیح  دماخلا  لطابلا  قهزی  ّقحلا و  جّوری  دقاّنلا  بطاخملا  خیـش  نیّدلا  لامج  اذهف 

ّثّرلا وشحلل  قذامم  لک  قوس  دسکی  دناعم و  لماحتم  لک  بلق  عجوی  دساح و  حـشاک  لک  نیع  يذـقی  دـقاح و  لغدـم  لک  بلق  حرقی 
قاّبس نیدقنم  رباکا  قاذح و  هرهم  زا  ثّدحم  نیّدلا  لامج  هک  دنامن  یفخم  دساکلا و  ّثغلل  قّفلم  لک  قیوزت  یلع  رّمدی  دشاح و 

422 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تادافاب و هدوب و  قالفا  تعارب و  نیزئاح  هذباهج  نیطاسا  هزاجا  خیـش  قاط و  اتکی و  مانا  ماظع  رباکا  تیعجرم  رد  قافآ و  ریهاشم  هّلجا  و 

وعدـملا نیّدـلا  مامه  نب  نیّدـلا  ثایغ  دـنیامنیم  ثبـشت  کّسمت و  هّینید  رافـسا  رد  اجباج  نیدّـقنم  مظاعا  نیققحم و  مخاـفا  وا  تاـیاور 
رباکا و فئاوط  ذالم  شاهّینس  هّدس  هاقبا  هَّللا و  هملـس  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  ریما  هتفگ  رـشبلا  دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  رد  ریما  دناوخب 

هفیحص یهلا و  بتک  رارسا  راونا  هعشا  حرطم  شریونت  رهم  رینم  ریمض  حول  مانالا  ریخ  داجما  دالوا  مظاعا  عمجم  شاهیلع  هبتع  تسفارشا و 
تاملک ررد  دوقع  نوحشم و  مولع  رهاوز  رهاوجب  شاهنیس  هنیجنگ  یهانپ  تلاسر  ترـضح  رابخا  قئاقح  عماول  طبهم  شرثآم  یلاع  رطاخ 

علاطم زا  يوضترم  لئاضف  راثآ  هعشعش  علاط و  شلای  هتسجخ  لامج  قراشم  زا  يوبن  لئامش  ّرین  نوزخم  شنمایم  هتسجخ  نطاب  نزخم  رد 
شنابز لیوات  فقاوم  تالضعم  لاّلح  شیاشگلکشم  عبط  لیزنت و  ملاعم  رارـسا  فاشک  شئارآ  ملاع  يار  عمال  شلامک  ملع و  صئاصخ 

هتـشگ شنایب  حیـضوت  شمالک ز  زا  لصاح  عرـش  مولع  شماـمتها  نّیزم ز  نید  لاـمج  قیقدـت  راونا  رهظم  شریمـض  قیقحت  رارـسا  رهظم 
هتشگ و قافآ  ریظنیب  ثیدح  ملع  رد  نیدلا  لیصا  دیس  ریما  شراوگرزب  ّمع  دننام  ترضح  نآ  نف و  ره  لکـشم ز  ره  ملع  لها  رب  نشور 

الاح هک  يدبنگ  رد  هیناطلس  هفیرش  هسردم  رد  لاس  دنچ  هتشذگ  رد  قاقحتـساب  ناثّدحم  زا  هینیقی  نونف  عاونا  هّینید و  مولع  ماسقا  رئاس  رد 
راد عماج  دجـسم  رد  تبون  کی  هتفه  ره  رد  دنتـشاد و  لاغتـشا  هدافا  سردب و  هّیـصالخا  هاقناخ  رد  تسروصنم و  ناقاخ  ترـضح  هربقم 

دنتشاگنیم رباکا  فارشا و  مظاعا  رطاوخ  حاولا  رب  تحیصن  داشرا  مقر  یلزا  تیاده  ملقب  ةاره  ۀنطلسلا 
423 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاعاط و قرفتم  ار  تاعاس  هتـسجخ  تاـقوا  یماـمت  دـنیامنیمن و  تاـفتلا  روما  نیا  لاـثماب  ینیـشنهشوگ  تلزع و  ّبح  رباـنب  لاـحلا  اـّما 
ترضح نآ  تمزالم  داقتعا و  تدارا و  مادقاب  مالـسا  ماّکح  مانا و  نیطالـس  دنیامرفیم  یلوغـشم  يورخا  تابوثم  راخّداب  هتخاس  تادابع 

زا دـنناوتیم  هچنادـب  دـنرادیم  لوذـبم  قافـشا  هقیرط  شماقم  یلاع  ماّدـخ  لاب  غارف  لاح و  هیفرت  رد  دـننادیم و  بجاو  تمه  هّمذ  رب  ار 
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دراد و مامت  راهتشا  قافآ  راطقا  رد  باحصالا  لآلا و  یبّنلا و  ةریـس  یف  بابحالا  ۀضور  تبقنم  تباقن  ترـضح  تافـص  تحاصف  تاّفلؤم 
نیّدلا میـسن  ریما  ترـضح  نآ  دجما  دش  رادـلد  درامـشیم و  لاحم  لایخ  هنییآ  رد  ار  بآم  تدافا  باتک  نآ  ریظن  كاردا  لقع  ههبـشیب 

رانا فقاو  ترضح  نییعت  بجومب  دناهنامز و  هناگی  ثیدح  ملع  امّیس  نونف  مولع و  لیمکت  رد  اضیا  دناهدش  روهشم  هاشکریمب  هک  دّمحم 
نآ تمزالم  هبلط  زا  هرمز  دنیامنیم و  مایق  هدافا  سرد و  مزاولب  هدوب  شیوخ  راوگرزب  ردپ  ماقم  مئاق  هروکذم  هرّونم  هربقم  رد  هناهرب  هَّللا 

باتک ناک  امل  هتفگ  ةاکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  يراق  یلع  الم  دندرگیم و  دنمهرهب  دیفتـسم و  ترـضح  نآ  داقن  عبط  جئاتن  زا  هدومن  سرد 
نب دّمحم  نیّدلا  یلو  یقّنلا  یقّتلا  خیـشلا  قئاقّدلا  حضوم  قئاقحلا  رهظم  ۀماّهفلا  رحبلا  ۀماّلعلا و  ربحلا  انالوم  هّفلا  يّذلا  حـیباصملا  ةاکـشم 
نئل لاحلا  بابرا  نم  لاق  نم  رد  هّلل  ۀّیوفطصملا و  رارـسالا  نم  بابل  عفنا  ۀّیوبنلا و  ثیداحالا  یف  باتک  عمجا  يزیربتلا  بیطخلا  هَّللا  دبع 
هیفف حـیجارت  مولعلا  بتک  یلع  اذـهل  اهعقن  عاش  ام  راونالا  نم  اهیف  حـیباصم و  اهیف  ةاکـشم و  کلذـف  حابـصم  حـضوی  ةوکـشملا  یف  ناک 

ّقلعت حیجانم  هنم  قدّصلا  لها  جئاوح  يدهلا  هقفلا و  نیّدلا و  لوصا 
424 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اینّدـلا و یف  مولعلا  نم  هیف  امب  ـالماع  نوکا  نا  ءاـجر  هتیارد  هیناـعم و  ضعبب  ماـمتهالا  هتیاور و  هظفل و  حیحـصت  هتءارقب و  رتاـفلا  رطاـخلا 
مهمولع تاکربب  مهب و  هَّللا  اـنعفن  مرتحملا  مرحلا  خـیاشم  یلع  مظعملا  باـتکلا  اذـه  تأرقف  یبقعلا  یف  نیلماـعلا  ءاـملعلا  ةرمز  یف  ـالخاد 

يرکبلا و نسحلا  یبأ  خیشلا  انالوم  مانالا  دشرم  مالسالا و  خیش  ذیملت  یملسلا  ۀیطع  خیشلا  ۀمالعلا  انالوم  هرهد  دیحو  هرصع و  دیرف  مهنم 
نیفراعلا و بطق  باحـصا  نم  یناوریـشلا  لیعامـسا  انالوم  ینابّرلا  ملاعلا  ذیملت  اّیرکز  دّیّـسلا  انالوم  ءاملعلا  ةدمع  ءالـضفلا و  ةدـبز  مهنم 

ملاعلا مهنم  امهحوتف و  انقزر  امهحور و  هَّللا  ّحور  يدنبـشقنلا  نیّدلا  ءاهب  هجاوخ  عابتا  دحا  يدنقرمّـسلا  هَّللا  دیبع  هجاوخ  نیکلاسلا  ثوغ 
ریغ رباکالا  ءالؤه  نوکل  نکل  یلعلا  هردـق  نم  انیلع  هَّللا  ضافا  یقّتملا  یلع  خیّـشلا  انالوم  یلولا  هّللاب  فراـعلا  لـماکلا  لـضافلا  لـماعلا و 

تاملکلا و ضعب  طبضب  ّالا  اونتعا  ام  حارّـشلا  فیعّـضلا و  دبعلا  هیلع  دمتعی  حیحـص  لصا  مهیدیا  یف  نکی  مل  فیرّـشلا و  ثیدحلا  ظاّفح 
ۀحّرـصملا ۀعومـسملا  ةّورقملا  ۀحّحـصملا  خسّنلا  تعمج  ناب  ّالا  يردص  حرـشنا  یبلق و ال  نأمطا  ام  تاحـضاولا  نم  مهدنع  ۀّیقبلا  تناک 

دیعّـسلا هلجن  نیّدلا و  لامج  دّیـسلا  نیدلا و  لیـصا  دیـسلا  لصا  یه  ۀخـسن  اهنمف  دانتـسالل  فالتخالا  دنع  حصت  دامتعالل و  حلـصت  یتلا 
حـجرا و لضفا و  تسنیروهـشم و  نیثدـحم  زا  ثّدـحم  نیّدـلا  لامج  دّیـس  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  نیروهـشملا  نیثّدـحملا  هاشکریم 
ار وا  هک  ایرکز  دیس  هدوتس و  رهد  دیحو  رصع و  دیرفب  ار  وا  هک  یملس  هّیطع  خیـش  هماّلع  لثم  هیّنـس  نیطاسا  هّمئا و  زا  یعمج  زا  تسقثوا 

ءاملعلا ةدمع  ءالضفلا و  ةدبزب 
425 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ترابع زا  هریـسی  هلـصاف  دـعب  زین  هتخاس و  بّقلم  یلولا  هّللاب  فراع  لماک  لـضاف  لـماع و  ملاـعب  ار  وا  هک  یقّتم  یلع  خیـش  هدرک  فصو 
نالک ریمب  ریهشلا  يزاریّشلا  هَّللا  ءاطع  انالوم  نافرعلا  رحب  عبنم  یلع  ةوکشملا  ثیداحا  ضعب  اضیا  تأرق  ّینا  مث  هتفگ  ةاقرم  لّوا  رد  هقباس 

ۀـضور بحاص  ثّدحملا  نیّدلا  لامج  انالوم  دنّـسلا  دّیّـسلا  هدلاو  یلع  وه  هاشکریم و  نیقّقدـملا  ةدـمع  نیقّقحملا و  ةدـبز  یلع  أرق  وه  و 
نب دّـمحم  خیّـشلا  انالوم  مهنم  نینامث  ادـحا و  ءاملعلا  رباکا  نم  كردا  ّهنا  يور  يزاریـشلا  نیّدـلا  لیـصا  دّیّـسلا  هّمع  یلع  وه  بابحالا و 
دبع نیّدلا  رون  انالوم  هنم  عمـس  یناجرجلا و  فیرّـشلا  دیّـسلا  ۀـمالعلا  يدابآزوریفلا و  نیّدـلا  دـجم  خیّـشلا  يرزجلا و  دّـمحم  نب  دّـمحم 

نیّدـلا فرـش  انالوم  نع  ةوکـشملا  باتک  يورا  لاـق  ۀـئامنامث  نیناـمث و  عبرا و  ۀنـس  یّفوت  هریغ  یماّـسلا و  هّرـس  سّدـق  یماـجلا  نمحّرلا 
یلع دجوی  دانـسالا ال  اذه  فلؤملا و  نع  يوری  وه  یقیدصلا و  هاش  كرابم  نب  یلع  نیّدلا  ۀّلملا و  ماما  هجاوخ  نع  يوری  وه  یهرجلا و 

حرش رد  ةاقرم  رد  زین  دامتعالل و  هنم 
اّوباحت یّتح  اونموت  اونموت و ال  یّتح  ۀّنجلا  نولخدت  ثیدح ال 

ثدحملا و نیّدلا  لامج  نیّدلا و  لیـصا  دّیّـسلا  يرزجلاک و  رابکلا  خیاشملا  یلع  ةّورقملا  ةدمتعملا  ۀحّحـصملا  ةوکـشملا  خـسن  اما  هتفگ 
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رد هک  ۀیناونشلا  دیناسالا  نم  الع  امیف  ۀّینس  ررد  رد  یناونشلا  روصنم  نب  یلع  نب  دمحم  نونلا و  فذحب  اهّلکف  ةرـضاحلا  خسّنلا  نم  اهریغ 
نب دّمحم  ینامالا  لین  تاریخلا  یف  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  نم  یجترملا  هبنذ  ۀمـص  ریـسا و  ّهبر و  ۀـمحر  ریقف  لوقیف  دـعب  اما  هتفگ  نآ  لّوا 

مداخ یناونشلا  روصنم  خیشلا  نب  یلع  خیّشلا 
426 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینتعی ام  فرشا  مولعلا  تناک  امل  اراخف  افرـش و  اّزع و  اراقو و  الامک و  هلها  هَّللا  داز  رونالا  يرـصملا  مرحلا  رهزالا و  عماجلاب  رقفلا  ملعلا و 
يدتها اذاف  دـیناسالا  قرط  ۀـفرعم  لیـصحتب  الا  دـییأتلا  ضرغلا و  اهدـصاقل  متی  اهلجال و ال  لاحّرلا  ّدـشت  دوصقم  ضرغ  مها  اهلیـصحتب و 

دنّسلا ولع  ذإ  ایلاخ  لصفلا  عطقلا و  نع  ایلاع و  دنّسلا  ناک  اذإ  امّیس  دانسالا  هب  لّصتا  ام  بلط  یلع  يوق  داهتجالا و  دعاس  نع  رمش  کلذل 
قیفوتب الا  لئاخ  باوّصلا  بوص  نع  يذـّلا  رکفلا  لـطاعلا و  رطاـخلل  حنـس  دـق  تاـقولخملا و  لـضفاب  برقلا  نم  هیف  اـمل  تاـحّجرملا  نم 

لـضافالا فیناصت  نم  هب  تزجا  ام  نیقّقحملا و  نع  ۀـیارد  هتذـخا  ام  ۀـلاسر  یف  رکذا  نا  لماک  ریخ  ّلک  یلا  يداهلا  وهف  لداعلا  کـلملا 
باتک دنس  رد  ۀیناونشلا  دیناسالا  نم  الع  امیف  ۀینّسلا  رردلا  اهتیّمس  ءابدالا و  ةذباهجلا  ءابجنلا و  ةذمالتلا  ضعب  سامتلاب  کلذ  نیربتعملا و 

ةدعقلا يذ  رخآ  یف  یندملا  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  یفص  هّللاب  فراعلا  انخیـش  یلع  هنم  افرط  تعمـس  میهاربا  اّلملا  لاق  دیامرفیم  ةاکـشم 
يوانشلا یسبعلا  یلع  نب  دمحا  بهاوملا  وبا  هّللاب  فراعلا  هخیش  نع  هرئاسب  ینزاجا  افرـش و  تدیز  ةرّونملا  ۀنیدملا  رهاظب  هلزنمب  ۀنس 71 
یمشاهلا دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  یندملا و  مث  یناورهنلا  رفعج  دیّسلا  نب  رفنـضغ  دّیـسلا  نیخیّـشلا  نع  یندملا 

میسن نع  هظفل  نم  اعامـس  هجاوخ  انالوم  نب  نالک  ریمب  روهـشملا  دیعـس  دّمحم  رـشاعلا  نرقلا  یف  یّکملا  مرحلا  خیـش  نع  لّوالاف  یّکملا 
نب هَّللا  لضف  نیّدلا  ثایغ  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  دّیّسلا  ثدحملا  هدلاو  نع  هیلع  ةءارق  هاشکریم  نیّدلا 

427 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع ةءارق  يزاریّشلا  ییحی  نیّدلا  لالج  نب  فیطّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نیّدلا  لیصا  دّیسلا  هّمع  نع  هیلع  ةءارق  نمحرلا  دبع 

ثیدح لوصا  هلاسر  رد  بطاخم  دوخ  خلا و  یقیدصلا  یهرجلا  میرکلا  دبع  نب  میحّرلا  دبع  نیّدـلا  فرـش  دنـسملا  عرابلا  ثّدـحملا  نع 
دبع نب  دمحا  خیش  زا  ناشیا  یـشاشق و  دمحا  خیـش  زا  ناشیا  يدرک و  میهاربا  خیـش  زا  رهاط  وبا  خیـش  ترـضح  حیباصملا  ةاکـشم  هتفگ 
خیش دوخ  تقو  رد  هک  نالک  ریمب  فورعم  دیعس  دمحم  خیش  زا  ناشیا  یناورهن و  رفعج  دّیس  نب  رفنضغ  دیس  زا  ناشیا  يوانش و  سودقلا 

لضف نیّدلا  ثایغ  دّیس  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  دّیس  دوخ  راوگرزب  دلاو  زا  ناشیا  هاشکریم و  نیّدلا  میـسن  دیـس  زا  ناشیا  دندوب و  هکم 
نیدلا لالج  نب  فیطّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نیّدلا  لیـصا  دیـس  دوخ  رادقم  یلاع  ّمع  زا  ناشیا  نمحرلا و  دبع  دیـس  نب  هَّللا 

زا ناشیا  یقیّدصلا و  یهرجلا  میرکلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  نیّدلا  فرش  رصع  ثدحم  تقو و  دنسم  زا  ناشیا  ینیسحلا و  يزاریّـشلا  ییحی 
يزیربّتلا و بیطخلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نیّدـلا  یلو  باتکلا  ّفلؤم  زا  ناشیا  یقیدـص و  یجواس  هاشکرابم  نیدـلا  ماما  رـصع  همـالع 

يزیربّتلا بیطخلل  حیباصملا  ةاکـشم  هتفگ  دانـسالا  جرادم  هلاسر  رد  يومافوجلا  يوفـصلا  يرمعلا  ءاضتراب  بّقلملا  دمحم  یلع  وبا  خـیش 
یبأ نع  یـشاشقلا  دـمحا  خیّـشلا  نع  یناروـکلا  يدرکلا  میهاربا  خیـشلا  نع  يرـصبلا  ملاـس  نب  خیـشلا  یلا  هدنـسب  روکذـملا  انخیـش  نع 

دیّـسلا نب  رفنـضغ  دیّـسلا  یّکملا و  یمـشاهلا  دهف  نب  زیزعلا  دبع  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نیخیّـشلا  نع  يوانّـشلا  دـمحا  بهاوملا 
هَّللا راج  لاحرلا  ثّدحملا  هّمع  نع  يوریف  لوالا  اما  یناورهنلا  رفعج 
428 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دّمحم نب  هَّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  فیرّـشلا  نع  ینادمهلا  یعرـشلا  هَّللا  دبع  نب  رمع  نب  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  نع  دـهف  نب  زیزعلا  دـبع 
هدلاو نع  یناّودلا  نع  یقیّدّصلا  میحّرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دعسا  نب  دّمحم  نیّدلا  لالج  قّقحملا  داتـسالا  نع  یجیالا  یعفاّشلا  ینیـسحلا 

روهشملا دیعـس  دّمحم  مرحلا  خیـش  نع  يوریف  یناثلا  اّما  یهرجلا و  میرکلا  دبع  نب  میحّرلا  دبع  نیّدلا  فرـش  دّیـسلا  عرابلا  ثّدحملا  نع 
دبع نب  هَّللا  لضف  نیّدلا  ثایغ  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  دّیّـسلا  ثّدحملا  هدـلاو  نع  هاشکریم  نیّدـلا  میـسن  هجاوخ  انالوم  نب  نالک  ریمب 
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یهرجلا لاق  یهرجلا  میحّرلا  دبع  نیّدلا  فرش  ثّدحملا  نع  ینیـسحلا  يزاریـشلا  نمحرلا  دبع  نب  نیّدلا  لیـصا  دّیّـسلا  هّمع  نع  نمحّرلا 
يزیربتلا بیطخلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نیّدـلا  یلو  مامالا  هفلؤم  نع  یجواّسلا  یقیّدّـصلا  هاشکرابم  نب  یلع  نیّدـلا  ماما  ۀـمالعلا  هب  انربخا 

نع ثّدحملا  نیّدلا  لامج  ریمالا  لاق  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  ءامـسا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  ۀیرجهلا و  ۀنماثلا  ۀـئاملا  طسوا  یف  یفوتملا 
نکـس هنامز  يدتقم  تافّنـصملا و  بحاص  یئاسّنلا  بیعـش  نب  دمحا  نمحّرلا  دبع  وبا  هخیرات  یف  رکذ  ّهنا  یعفایلا  هَّللا  دـبع  مامالا  خیـشلا 

نا ۀیواعم  یـضری  اما  باجاف  هلـضف  یف  درو  ام  ۀیواعم و  یف  لوقت  ام  دجـسملا  یف  اموی  ۀـیحاّنلا  کلت  لها  هل  لاقف  قشمدـب  ءاج  ّمث  رـصم 
بابحالا ۀضور  باتک  هتفگ و  ۀّتّسلا  حاحّصلا  رکذ  یف  هّطح  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  لضفی و  یتح  سأرب  اسار  یّنع  جرخی 

قحلا دبع  خیشلا  جرادم  فیرحتلا و  قاحلالا و  نع  ۀیلاخ  هنم  ۀحیحص  ۀخسن  ترّسیت  نا  نکل  ریّـسلا  نسحا  ثّدحملا  نیّدلا  لامج  دّیّـسلا 
ریّسلا تاطوسبم  نم  ۀّیندللا  بهاوملا  ۀّیماّشلا و  ةریّسلا  يولهدلا و 

ریثک اب  دمحأ  - 33

موس یس و  هجو 
429 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیاور ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ّیعفاشلا  یّکملا  ریثکاب  دّـمحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  هکنآ  رابت  یلاع  بطاخم  راکنا  ّدر و  لاـطبا  هوجو  زا 
هتفگ لآلا  بقانم  ّدع  یف  لآملا  ۀلیسو  رد  هچنانچ  هدومن 

یلا همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ءارمحلا  یبأ  نع 
یمکاحلا ریخلا  وبا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و  یف  میهاربا 

یلا همکح و  یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  اـمهنع  هَّللا  یـضر  ساـّبع  نبا  نع  و 
هتریس یف  اّلملا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هلامج  یف  فسوی 

ریـضّنلا و ضورلا  یلع  هدئاوف  يرزملا  ریبکلا و  ذـبهجلا  ریهّـشلا و  مزاحلا  ریرّحنلا و  ملاعلا  ریزغلا  رحبلا  رینملا و  ردـبلا  ریثکاب  دـمحا  اذـهف 
لماحتم لداجم  لک  سار  اسّکنم  ریزغ  بیرم  لک  عذـخ  اـحیطم  نیقیرط  نم  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور  دـق  ریثنلا  ّرّدـلا  ریطملا و  باحّـسلا 

تمظع و تیاهن  لآملا  ۀلیـسو  باتک  ردص  هظحالم  زا  هک  دنامن  یفخم  ریدم و  يدجنلا  خیـشلا  سواسول  رباکم  لک  الجخم  ریثم و  ۀنتفلل 
لاق و ثیح  تسحئال  رهاب و  حضاو و  رهاظ و  هدرک  رکذ  نا  رد  هک  یثیداحا  ّتیفورعم  ّتیلوبقم و  تلزنم و  ّومس  تبترم و  ولع  تلالج و 

کلذ یف  هنم  تعمج  ام  نسحا  نم  نامّزلا و  دـیج  هب  لّمجی  ام  ۀفیرّـشلا  مهبقانم  رهاوج  نم  تعمج  نأـشلا و  اذـه  یف  ءاـملعلا  ترثکا  دـق 
هدّمغت يدوهمّـسلا  ّیلع  دّیّـسلا  نیمرحلا  ۀماّلعل  نیفرّـشلا  لئاضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  باتک  فینـصّتلا  اذه  یف  هنم  تلقن  ام  عفنا  فیلاّتلا و 

بتکی نا  هل  قحی  يّذلا  یبرقلا  يوذ  لضف  یف  یبقعلا  رئاخذ  نمف  هتمحرب  هَّللا 
430 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک هّرـس و  هَّللا  سّدـق  هرکذ و  ییحی  هیلع  ءانّثلا  لاز  ّيربطلا ال  ّبحملا  هرـصع  ظفاح  هرهد  قّقحم  فیرّـشلا  زاجحلا  ۀـماّلعل  نیعلا  ءاـمب 
باتک هحور و  نانجلا  فرغ  یف  ّلحا  هحیرض و  هَّللا  رّون  يواخّسلا  هرصع  ظفاحل  فرشلا  يوذ  لوسّرلا  ءابرقا  ّبحب  فرغلا  ءاقترا  الجتسا 
ینغلا رخفلا  يوذ  ۀصالخ  رهّدلا  ةردان  رصعلا  قّقحم  هناوا  هتقو و  درفم  هنامز و  هیوبیس  انتدمع  انبحاصل و  ةریّسلا  نسح  یف  ةریرّـسلا  نسح 

نب رداقلا  دـبع  ۀـماّلعلا  مامالا  انالوم  تابهلا  لیزج  لامکلا و  توعن  نم  هب  یلاعت  هَّللا  هّصخ  امب  تافّـصلا  باـقلالا و  دادـعتب  باـنطالا  نع 
هدوقع رهاوجب  یلحتی  مولعلا  دیج  حرب  هدوجوب و ال  یلجنت  تالکشملا  تلاز  مارحلا ال  دجسملاب  مامالا  بیطخلا  ینیـسحلا  يربّطلا  دّمحم 

ۀعـضبلا ۀّیوبّنلا و  ةرتعلاب  صتخم  وه  امم  ۀنـسحلا  ۀحیحّـصلا و  ثیداحالا  ررغ  هنمثملا و  دـئاوفلا  ررد  نم  اذـه  یفیلات  یف  عمجا  نا  تیارف 
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مهنم دحاو  لکل  درو  ام  مث  مهئامـسأب  هیف  حّرـصا  لآلا و  ۀبخن  ۀعبرالا  ءاسکلا  لها  بقانم  نم  درو  ام  ّمث  لامجالا  ظفلب  هرکذا  ۀـّیمطافلا و 
هیف هونق  مهتاّفلؤم و  یف  هومقر  ام  هونقتا و  کلذ و  نم  هوحّحص  ام  ةدمع  هونّود و  ام  ةدبز  اذه  یباتک  یف  تعمجف  فیرّشلا  همسا  حیرـصب 

دارملا لصحی  ام  یلع  هیف  ارصتقم  دادّسلا و  قیرط  کلذ  یف  اکلاس  بولـسا  طمن و  نسحاب  هیلإ  لصوی  بولطملا و  يّدوی  ام  یلع  ارـصتقم 
هیف کلس  فّنصم  نقتا  نأشلا و  اذه  یف  فیلات  نسحا  نم  یلاعت  هَّللا  دمحب  ءاجف  ّلخملا  راصتخالا  صقن  نم  املاس  لمملا  لیوطتلل  اکرات 

هلئاسم بسانت  عم  يوح  نایبلا و  نسح  عیدبلا  هلوانت  هلوهس  عم  عمج  ناقتالا  قیرط 
431 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میدقلا و یف  هب  ّجتحی  لئاضفلا و  یف  هلثمب  لمعی  ثیداحالا و  نم  هلقن  ّحص  ام  بلاغ  هیف  تعبتت  نآمّظلل و  دروملا  ۀـبوذع  هلئاسر  قسانت  و 
يّذلا عوضوملا  نم  ظاّفحلا  هّدع  دق  هدنـس و  یف  ملکت  امع  تبناج  هیوقی و  ادـهاش  هل  دـجن  مل  اهنم و  هفعـض  دتـشا  ام  تکرت  ثیدـحلا و 

امور عئاقولا  ضعبل  ةراشالا  یلا  ۀـجاحلا  تعد  اّمبر  رابخالا و  صـصقلا و  لقن  دـنع  خـیراّوتلا  بتک  یف  روهـشملاب  تیتا  هیقتن و  نا  بجی 
نکما امهم  زاجیالا  دصقل  انباتک  یف  هرکذب  لیوطّتلا  نع  ینغت  اّهناف  ّنفلا  کلذل  ۀّفلؤملا  بتکلا  یلع  ۀلاوحلاب  تیفتکا  راصتخالا و  قیرطل 

لک قرف  یلع  هرخف  لیذ  ّرجی  نا  هل  ّقحی  زیزعتلا و  میرکتلاب و  لباقی  نا  نیعتی  افّنـصم  زیربالا و  صلاخب  هروطـس  مقر  بجی  افلؤم  کنودف 
ۀّمجلا مهلئاضف  راحب  یف  تنحش و  دق  تیبلا  لها  توعن  رهاوجب  ۀنیفس  وه  ذإ  هاوح  هیف و  عمج  امب  فّنصم  ّلک  یلع  ومـسی  هاوس و  ّفلؤم 
تعبتت رهازلا  مهبکاوک  ردب  اهلئامش  یف  حولی  رطاعلا و  مهبقانم  رشن  اهئاجرا  نم  عوضی  تنطوتسا  توتسا و  مهلئامش  يدوج  یلع  تماع و 
ءاملعلا صوصن  نم  هاوس  یف  قّرفت  اّمم  نیقفانملا  عرذ  هببسب  قیضی  نیقّتملا و  نویع  هب  ّرقت  نینمؤملا و  رودص  حرـشی  ام  ثیداحالا  نم  هیف 

بقانم ّدع  یف  لاملا  ۀلیـسو  هتیّمـس  هبیوبت  هلیـصفت و  یلاعت  هَّللا  دمحب  مت  هبیذهت و  یهبلا و  هنـسح  لمک  امل  مث  ءامدقلا  ۀّـمئالا  تاّفلؤم  و 
موی تاطرو  نم  ۀمالّـسلا  هب  ایجار  هتّفلا  ّینال  هانینب  هیلع  يذلا  ینبملا  هانیون و  يذلا  ینعملا  همـسر  قفاوی  هامـسم و  همـسا  قباطی  یکل  لآلا 

مایقلا
432 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لآملا لاحلا و  یف  بلاطملا  ینساب  زوفأ  لامآلا و  رئاس  هتکربب  زرحا  نا  یلاعت  هَّللا  لضف  نم  الّمؤم  ماقملا  کلذ  یف  ۀمادنلا  نم  صالخلا  و 
ررد فیرش  فیلات  نیرد  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ینسا  ماقم  ّلک  یلا  لصوی  نیراّدلا  الک  یف  مهبرقت  یمظعلا و  ۀلیسولا  وه  مهّبح  نال 

زا دناهدرک  عمج  ناش و  نیرد  نایعا  رابک  ياملع  دناهدرک  نیودت  هچنآ  هدبز  هدرک و  رکذ  هنسح  هحیحـص و  ثیداحا  ررغ  هنمثم و  دئاوف 
نآ ناقتا  املع و  ار  نآ  دناهدرک  حیحـصت  هچنآ  هدمع  نامز و  دیج  ناب  دوشیم  هتـسارآ  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هفیرـش  بقانم  رهاوج 

بولطمب دـشاب  لصوم  يدؤم و  هچنآ  رب  هدومن  راصتقا  هدرک و  دراو  دـناهدومن  نآ  ءانتقا  دوخ و  تافلؤم  رد  ار  نآ  دناهتـشون  دـناهدومن و 
وا رد  دارم  دیامن  لصاح  هک  يزیچ  رب  نا  رد  هدرک  راصتقا  ار و  دادـس  قیرط  باتک  نیا  عمج  رد  هدرک  كولـس  بولـسا و  طمن و  نسحاب 

عیدـب و لوانت  تلوهـس  فصوب  هدرک  عمج  دـناهتفر  ناـقتا  قیرطب  نا  رد  هک  تستافنـصم  نقتا  تیبلها و  لـئاضف  رد  تاـفیلات  نسحا  نیا 
ثیداحا بلاغ  نا  رد  هدومن  عبتت  نامظ و  يارب  ار  دروم  تبوذـع  لـئاسر  قساـنت  لـئاسم و  بساـنت  فصو  اـب  تسیواـح  ار و  ناـیب  نسح 
ثیداحا هدومن  كرت  قحال و  قباس و  ناـمز  رد  ناـب  دوشیم  هدرک  جاـجتحا  لـئاصف و  رد  نآ  لـثمب  دوشیم  هدرک  لـمع  هک  ار  هحیحص 

ظاّفح دناهدرک  رامش  نآ و  دنس  رد  دش  هدومن  ملکت  هک  ار  یثیداحا  هدومن  تبناجم  درادن و  هدننک  تیوقت  دهاش  هک  ار  فیعـضلا  دیدش 
تسیفّنصم زیربا و  صلاخب  نآ  روطس  نتشون  تسبجاو  هک  تسا  یفلؤم  فیرش  باتک  نیا  نآ و  ءاقتا  تسبجاو  هک  یتاعوضوم  زا  ار  نآ 

عیمج رب  دوش  دنلب  تسنآ و  ياوس  هک  تاّفلؤم  عیمج  رب  دوخ  رخف  لیذ  دـشکب  هک  تسراوازـس  ریزعت و  میرکتب و  نآ  هلباقم  تسمزال  هک 
هک اریز  تسنآ  يواح  عماج و  هک  یثیداحا  ببسب  تافینصت 

433 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک هتشگ  نطوتسم  يوتسم و  تارضح  نیا  همج  لئاضف  راحب  رد  تسنوحشم و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  توعن  رهاوجب  هک  تسیاهنیفـس  نآ 
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ار یثیداحا  نا  رد  هدرک  عبتت  ناشیا  بکاوک  رهاز  ردب  نآ  لئامش  رد  دوشیم  حئال  تارضح و  نیا  رطاع  بقانم  رشن  نآ  ءاجرا  زا  دمدیم 
نآ ینـس  بیذهت  یهب و  نسح  نیقفانم و  لد  نآب  دوشیم  گنت  نیقتم و  نویع  نآب  دوشیم  کنخ  نینمؤم و  رودص  دـیامنیم  حرـش  هک 
هک تسراودـیما  زین  ماقم و  نیا  تمادـن  زا  ار  صالخ  ماـیق و  موی  تاـطرو  زا  ار  تمالـس  نآـب  دراد  دـیما  نآ  فّنـصم  هدـیدرگ و  لـماک 

لاثما یلباک و  بحاصهاش و  قح  رد  هچنآ  سپ  ددرگ  لآم  لاح و  رد  بلاطم  يانـساب  زئاف  درآ و  تسدـب  لامآ  رئاـس  باـتک  نیا  تکربب 
لّمات ار  نیرظان  نکل  درادـن  هداعاب  تجاح  دوشیم  تباث  هداجالا  ریثک  هماّلع  نیا  هداـفا  زا  دنفیرـش  ثیدـح  نیا  رکنم  یفاـن و  هک  ناـشیا 

نیقفانملا عرذ  هب  قیـصن  نیقّتملا و  نویع  هب  ّرقت  نینمؤملا و  رودـص  حرـشی  ام  ثیداحالا  نم  هیف  تعّبتت  هغیلب  هرقف  رد  یفاـک  ّربدـت  یفاو و 
نینمؤملا و رودص  حرش  يذلا  هّلل  دمحلاف  تشادرب  دیاب  رابتعا  بجع و  تریح و  رابتیلاع  تارـضح  نیا  راکنا  تراسج و  زا  درک و  دیاب 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیقفانملا  عرذ  ّقیض  نیقتملا و  نویع  رقا 
رد یّبحملا  هَّللا  لضف  نب  دمحم  درادن و  نییبت  تجاح  ریثکاب  لضف  نب  دمحا  هّیضو  رخافم  هّیلع و  نساحم  هیهب و  حئادم  هّینـس و  دماحم  و 

اهئالـضف زاجحلا و  ءابدا  نم  یعفاّشلا  یّکملا  ریثکاب  دّمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  خیـشلا  هتفگ  رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا  یف  رثالا  ۀصالخ 
دنع هل  ناک  ۀـیلاع و  دـیاج  رئازلا  قافوالا و  ملع  ۀـّیکلفلا و  مولعلا  یف  هل  ناک  ّیلج و  لعف  ّیلع و  رادـقم  هل  اـبیدا  الـضاف  ناـک  نینّکمتملا 

فیرّشلا مرحلاب  یناطلّسلا  ّرّصلا  هیف  مسقی  يّذلا  ناکملا  یف  سلجی  مسوملا  یف  ناک  ةرهش و  ۀلزنم و  ۀّکم  فارشا 
434 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ازجعم وا  ردصم  هلوق  هرعش  نم  ۀّکم و  ریما  سیردا  فیرـشلا  مساب  هلعج  لآلا  بقانم  یف  لاملا  نسح  هتاّفلؤم  نم  ۀّکم و  فیرـش  نع  الدب 
ةاّلعملاب نفد  ۀّکمب و  فلا  نیعبرا و  عبس و  ۀنس  یف  هتافو  تناک  لاق و  نا  یلا  تاکرب  نب  یلع  دّیّسلا  اهب  حدمی  یّبنتملا  ةدیصق 

اید هّللا  - 34

رد ار  هیبشت  ثیدـح  انیب  خیـش  نب  میحّرلا  دـبع  خیـش  نب  ای  هَّللا و  هکنآ  لامک  اب  بطاخم  موعزم  لاطبا  ّدر و  هوجو  زا  مراهچ  یـس و  هجو 
نامزلا نسح  يولوم  رـصاعم  لضاف  هک  باطقالا  ریـس  رد  هچنانچ  هدومن  تباث  ار  نآ  امتح  اعطق و  هدروآ و  نینمؤملا ع  ریما  بانج  لئاضف 

هیلع هَّللا  یلص  هانپتلاسر  ترضح  هتشگ و  دراو  ترـضح  نآ  ناش  رد  هک  تسا  هلمجنآ  زا  زین  هتفگ  دنکیم  لقن  نسحتـسم  لوق  رد  ناز 
هدومرف بانج  نآ  باب  رد  ملس  و 

یلا رظنیلف  هقلخ  دّمحم 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 

بابرا لاطبا  نیب  ثیدحلا و  نیب  لعج  مزجلا و  ّتبلا و  متحلا و  عطقلاب و  ثیدحلا  تبثا  دـق  ریـصبلا  انیب  خیـشلا  طبـس  ریهـشلا  ملاعلا  اذـهف 
مدهلاب مهتاقیفلت  مهتاقیوزت و  ءانب  سمط  مدّرلا و  ّدسا  ّدّسلا و  مکحا  متخلا  نیّرلا و 

یناشخدب دمحم  ازریم  - 35

ار فیرـش  ثیدح  نیا  یـشخدبلا  یثراحلا  ناخ  دمتعم  نب  دّمحم  ازریم  هکنآ  راقویلاع  بطاخم  راکنا  لاطبا  هوجو  زا  مجنپ  یـس و  هجو 
اجنلا حاتفم  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور 

435 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ ابعلا  لآ  بقانم  یف 
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یف حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  یقهیبلا  جرخا 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و 

راد عزعزف  ناعذالا  نامیالاب و  ّيرحلا  قدصلل  ارهظم  ناقیالاب  قیقحلا  ّقحلل  اتبثم  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  يور  ناخ  دمتعم  نب  دّمحم  اذهف 
ساوسو عدر  ناخ و  عداخ  لک  دـیک  لطبا  ناودـعلا و  تهبلا و  نم  یـشانلا  راکنالا  دوحجلا و  تیب  مدـه  ناوهلل و  بلاجلا  غیزلا  بیّرلا و 

ناطلـس و نم  اهب  هَّللا  لزنا  ام  تافارخب  نیکـسمتم  ناتهبلا  ۀـفرقلا و  ۀهیـضعلاب و  نیثبـشتم  موق  هوجو  یلع  داـمّرلا  فسن  ناـم و  رکنم  لـک 
رباکا ناکرا و  نیقّقحم  هّلجا  نایعا و  نیدنتـسم  مظاعا  نأشلا و  لـیلج  نیربتعم  مخاـفا  زا  ناـخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  هک  دـنامن  یفخم 
جاهتبا راختفاب و  دوخ  نیطاسا  رگید  بتک  لثم  ار  وا  باتک  تستنس و  لها  ياملع  زا  وا  هک  هدرک  حیرصت  دیشر  لضاف  تسناینـس  ریهاشم 

رد هچنانچ  هدومن  ثبـشت  کّسمت و  وا  تادافاب  اجباج  هدومن و  رکذ  مالّـسلا  مهیلع  تیبلهاب  هیّنـس  يالو  تابثا  لئالد  رد  ّقح  لها  هلباقمب 
دناهدرک فینصت  هیّنس  ياملع  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  بتک  رکذ  نمضتم  نیزح  یلع  خیش  ترابع  رکذ  دعب  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا 

لئاضف رد  هدرفنم  لئاسر  تنس  لها  يامظع  زا  رگید  ياملع  نیروکذم  صاخشا  ياوس  هتفگ و 
436 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بقانم یف  اجنلا  حاتفم  يدابآتلود و  رمع  نب  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  زا  تاداّسلا  بقانم  هلاسر  لثم  دناهدومن  فیلات  تراهط  تیبلها 
یلع دیـس  زا  یبرقلا  ةدوم  یـشخدب و  ناخ  دـمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  زا  راـهطالا  تیبلا  لـها  بقاـنم  یف  حـص  اـمب  راربـالا  لزن  اـبعلا و  لآ 

یبّنلا و تیب  لها  لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  راّزب و  زا  تیبلها  لئاضف  يرزج و  زا  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا  ینادمه و 
زا ناشیا  ياوس  تافّنـصم و  زا  اهنیا  ریغ  هدـش و  وا  تداهـش  بجوم  هک  یئاسن  ماما  هلاسر  يدوهمـسلا و  یلع  دیـسلا  مامالل  یلعلا  مهفرش 
داد دنهاوخ  ناشن  دوخ  قیرط  زا  تیبلها  لئاضف  رد  هّفلؤم  بتک  لئاسر و  ردق  نیمه  بتک  لئاسر و  نیا  هلباقمب  بانج  هاگ  ره  نیفّنصم و 
زین یهتنا و  تخادرپ  دهاوخ  دناهتخودنا  تداعس  هیامرـس  هدرک  فیلات  باب  نیرد  ّتنـس  لها  ياملع  هک  رگید  تاّفلؤم  رکذب  دابعلا  رقحا 

ترضح تداهـش  دعب  هک  نوعلم  لآم  تماخو  لامعا  لقن  دعب  اجنلا  حاتفم  باتک  رد  یـشخدب  دمحم  ازریم  هتفگ  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد 
ةواقـشب ملعلا  کل  دیزیل  هترکذ  نکل  انباتک  ضرغ  نم  نکت  مل  نا  عئاقولا و  هذه  دـیامرفیم و  هدـش  نآ  ردـصم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هک هیّنـس  ياملع  هلمج  رد  نیغلا  ۀلازا  رد  ار  یـشخدب  دمحم  ازریم  مان  بّصعت  ولغ و  همه  نآ  اب  یلع  ردیح  يولوم  خلا و  هنالذخ  دـیزی و 
بتک رکذ  رب  ار  نآ  هکلب  هدـینادرگ  دوـخ  نیطاـسا  همئا و  بتک  رگید  نیرق  رکذ  رد  ار  اـّجنلا  حاـتفم  باـتک  هدرک و  رکذ  دـنادیزی  نعـال 

دهاوش زا  ار  باتک  نیا  هدیشخب و  میدقت  هدومن  نآ  رابتعاب  حیرـص  حیرـصت  هدرکن و  شرکذ  هک  رگید  بتک  هدومن و  شرکذ  هک  هدیدع 
زا دیوگیم و  دوخ  ياملع  زا  یعمج  یماسا  ندومن  دای  دعب  دـیزی  نینعال  رکذ  رد  نیغلا  ۀـلازا  رد  هچنانچ  هدرمـش  دوخ  يوعد  رد  یّکزم 

تسا هلمجنآ  زا  یشخدب و  دمحم  ازریم  تسا  هلمجنآ 
437 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

جهن هقبوم و  قراوب  هقرحم و  عقاوص  بحاص  الـصا  یندـم  یکم و  انطو و  یلباک  هَّللا  رـصن  هجاوخب  رهتـشم  نیدـلا  ۀـلملا و  ریـصن  هجاوخ 
لولسملا فیس  بحاص  تسا  هلمجنآ  زا  هقرحملا و  قعاوصلا  حرش  هقرـشم  عطاوس  بحاص  شدنبلد  دنزرف  ضفاورلا و  حئاضف  ۀمالـسلا و 

ةوسا ترـضح  تسا  هلمجنآ  زا  يولهد و  نیّدـلا  مارکا  يوـلوم  تسا  هلمجنآ  زا  اعیـش و  اوناـک  مهنید و  اوـقّرف  نیذـّلا  یلع  ءاـیلعلا  ۀّنّـسلل 
هک هّیرـشع  انثا  هفحت  بحاص  ۀّیربلا  یلع  هَّللا  ۀجح  تسا  هلمجنآ  زا  يولهد و  هَّللا  یلو  هاش  نیکلاّسلا  ءافرعلا  ةودـق  نیرحبتملا  نیثدـحملا 
وا هذـمالت  دـشرا  تسا  هلمجنآ  زا  تسوا و  هداهن  دـسریم  شهنکب  نیفلاخم  بولق  هکیناوضب  ینـس  هعیـش و  هرظانم  داینب  رخاتم  نامز  رد 

ۀیلوصالا ۀیلقعلا و  مولعلا  رحب  انالوم  تسا  هلمجنآ  زا  مهراونا و  هَّللا  داز  مهرارسا و  هَّللا  سدق  نیّدلا  دیشر  دمحم  انالوم  نیملکتملا  دیشر 
هک تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  نیبلاّـطلا  سؤر  یلع  نیحلاّـصلا  هئاـبآ  همیلعت و  ناـسحا  هتافینـصت و  ضیف  هَّللا  مادا  یلعلا  دـبع  يولوم 

دوخ نایادتقم  نیطاسا و  زا  يرایـسب  رب  دنکیم و  رکذ  دوخ  ياملع  هلجا  هرمز  زا  ار  یـشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  رـصاعم  لضاف 
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هچنانچ تسروطسم  هقباس  ترابع  دعب  نیغلا  ۀلازا  رد  زین  دراذگیم و  مّدقم  درادیم  ناشتاقیوزت  تاقیفلت و  رب  راختفا  شزان و  تیاهن  هک 
ءافلخلا خیرات  دصاقم و  حرش  یفسن و  دئاقع  حرش  تاداّسلا و  بقانم  باتک  اّجنلا و  حاتفم  هیزمه و  هدیصق  حرش  هقرحم و  قعاوص  باتک 

هغلابلا و هَّللا  ۀـجح  باتک  نینـسحلا و  لئاضف  یف  نینوکلا  ةداعـس  باتک  بوبحملا و  راید  یلا  بولقلا  بذـج  نامیالا و  لیمکت  باـتک  و 
نیدشارلا ةّزع  زیزعلا و  هّرس  سّدق  يولهد  هماّلع  لئاسر  تافیلات و  لاق و  نا  یلا  ءافلخلا  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازا  باتک 

438 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باتکب رـصاعم  لضاف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  درمـش  ناوت  یّکزم  دهاوش  زا  ریقف  يوعد  رد  هربتعم  بتک  رگید  نیلاضلا و  ّهلذ  و 

بتک رگید  لثم  ار  نآ  دراذـگیم و  مّدـقم  ار  نآ  هربتعم  بتک  رگید  رکذ  رب  دـیامنیم و  دوخ  بلطم  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  اّجنلا  حاتفم 
یّلص بآمتلاسر  بانج  يارب  یفطصم  بقل  ترهـش  نامز  زا  هک  یلئاس  باوجب  بحاصهاش  دوخ  دنادیم و  یکزم  دهاوش  زا  دوخ  هّمئا 

هدومن و ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  رکذ  زین  هدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  یـضترم  بقل  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ةرابع هذـه  تسوا و  فیناصت  هدـمع  زا  تساجنلا  حاتفم  نیمه  نا  زا  دارم  هک  تیبلها  لئاضف  هلاسر  افلخ و  لئاضف  هلاسر  هک  هدرک  داشرا 

نآ ههجو  هَّللا  مرک  یلع  ترـضح  باقلا  رد  یـضترم  ظفل  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  باقلا  رد  یفطـصم  ظـفل  لاؤس  باوجلا  لاؤسلا و 
مادک زا  هک  تسین  مولعم  دوشیمن و  هتفای  صیصخت  ردق  نیا  میدق  بتک  رد  هدیـسر و  ملع  مکحب  هک  هتفای  صیـصخت  بانج  ود  رهب  ردق 

تاریخلا لئالد  حورـش  هّیماش و  تریـس  هّیندـل و  بهاوم  رد  یفطـصمب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  بیقلت  هجو  باوج  هتفای  ترهـش  ناـمز 
هک تسروکذم  نیمه 

شیرق و نم  امشاه  یفطصا  ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطـصا  ۀنانک و  لیعامـسا  دلو  نم  یفطـصا  لیعامـسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطـصا  هَّللا  ّنا 
مشاه ینب  نم  ینافطصا 

نکیل یفطصا  نیّذلا  هدابع  یلع  مالس  تسدراو و  ایبنا  لسر و  یمامت  رد  هکلب  میرم  ترضح  یسوم و  ترضح  قح  رد  افطصا  دنچ  ره  و 
نم یفطصملا  هک  تسروکذم  بهاوم  هیماش و  تریس  رد  تسبانجنآب و  صوصخم  دشاب  هدش  عقاو  هبترم  دنچب  ّبترم  هک  صاخ  ءافطصا 

بیقلت هدش و  هدید  یتیاور  رد  دوعسم  نبا  مالک  رد  رگم  دوب  رتمک  لّوا  ردص  رد  مسا  نیا  لامعتسا  اما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هئامسا  رهشا 
ثیداحا رد  یضترمب  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  ترضح 

439 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناشیا بیقلت  نیتناـحیرلا و  وبا  بارت و  وباـب  ناـشیا  تینک  هحیحـص  ثیداـحا  رد  دوب  لمعتـسم  ظـفل  نیا  لّوا  ردـص  رد  هن  هدـشن و  هدـید 

يداه و فیرـش و  نیما و  دـلبلا و  ۀـضیب  شیرق و  بوسعی  ۀـمالا و  بوسعی  قباـس و  قوراـف و  قیدـص و  نیّدـلا و  بوسعی  نینرقلاوذـب و 
افلخ و لئاضف  لئاسر  رد  رهـش  نیا  روهـشم  خروم  یثراح  ناخ  دمتعم  نب  دّـمحم  ازریم  تستباث و  يورم و  یعاولا  نذالا  يوذ  يدـتهم و 
هک تسین  دای  ار  ریقف  تقو  نیا  اّما  هدومن  رکذ  زین  یـضترمب  ناشیا  بیقلت  دـنیوا  فیناصت  هدـمع  زا  هلاسر  ود  ره  نیا  هک  تیبلها  لـئاضف 

رکب ابا  ترـضح  هبطخ  ءاسنلا و  ةدّیـس  ترـضح  جـیوزت  هّصق  رد  کلام  نب  سنا  ثیدـح  زا  هدرک و  کّسمت  باـب  نیرد  ثیدـح  مادـکب 
جیوزت رد  ینعی  رما  نیرد  ریما  ترـضح  ندوـب  راـتخم  یـضترم و  هک  دوـشیم  موـهفم  یظفل  ار  ناـشیا  قوراـف  رمع  ترـضح  قیدـصلا و 

دبع يولوملا  دـنع  دوجوملا  بطاخملا  يواتف  عومجم  نع  القن  یهتنا  دوشیم  تباث  نا  زا  اهنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  ءاـسنلا  ةدیـس  ترـضح 
يونهکللا یلاهسلا  میلحلا  دبع  يولوملا  نب  یحلا 

ملاع ردص  دمحم  - 36

هدومن تیاور  ار  هیبشت  ثیدح  اضّرلا  وبا  خیش  طبس  ملاع  ردص  دمحم  هکنآ  راجنلا  ّبیط  بطاخم  راکنا  لاطبا  هوجو  زا  مشش  یس و  هجو 
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هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  هچنانچ 
همهف و یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هرس  نم  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  اعوفرم  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  میعن  وبا  جرخا 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتّلخ  یف  میهاربا  یلا 
رینتسملا رهاّظلا  ّقحلا  تبثا  دق  ریصبلا  بطاخملا  دلاول  رصاعملا  ریهّشلا  مهدمتعم  ریبکلا و  مهدنتـسم  ریرّحنلا و  مهردص  ملاعلا  ردص  اذهف 

نیدساحلا رباد  عطق  ریصقتلا و  عیجضتلا و  دوحجلا و  لها  رودص  یف  أرد  و 
440 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثیدحلا اذه  ّنا  ملاعلا  ردص  ۀیاورب  تبث  ثیح  ۀنّـسلا  ّقحلا و  رون  جالتبا  یلع  ۀّنملا  دمحلا و  هّللف  ریبدـت  غلباب  نیّداّصلا  نیّداّرلا  نیدـقاحلا 
رمقلا علط  ام  ریدقلا  کلملا  مالس  فالآ  هیلع  ریذّنلا  ریشبلا  ّیصولا  اهتبثا  یّتلا  ۀلوبقملا  لئاضفلا  نم  اّهنا  ۀّنّسلا و  لها  تایاور  نم  فیرّشلا 

ثیداحالا ّنا  ریطخلا  ددّصلا  اذـه  بطاخملا  دـلاو  هب  بطاخ  يذـّلا  ریبعلا  کسملا و  حـئاور  هنم  حـئافلا  رخافلا  حدـملا  نم  تبث  لب  رینملا 
راکنا ّدر  هَّللا  دمحب  تبثف  ریبخلا  میلعلا  دنع  ءازجلا  هباتکل  تبثا  ثیح  ریظنلا  میدعلا  ملعلا  اذـه  دـنع  ۀـلوبقم  هباتک  یف  ردّـصلا  اهرکذ  یّتلا 

اّما راوب  تهب و  راسخ و  بذک و  راکنالا  اذـه  ّنا  رهظ  راخفلا و  یلعلا  هدـلاو  ةدافا  بسح  هدونک  هطاطلا و  ۀجامـس  هدوحج و  بطاخملا و 
خیـش میهفت  ۀّیهلالا  تامیهفّتلا  باتک  یف  لاق  ّهنا  ملعاف  دماحملا  عاونال  يواحلا  هباتک  دجاملا و  ملاعلا  ردصل  دقاّنلا  بطاخملا  دـلاو  حدـم 

یلع ترضحب  هقلف  یکی  تسرمق  ّقش  تیاور  هلمجنآ  زا  هک  هدرک  نایب  دنچ  تاعقاو  هلاسر  نا  رد  دندوب  هدرک  فینصت  هلاسر  ملاع  ردص 
تقیقح هک  تسا  هعقاو  هلمجنآ  زا  تفر و  رد  يأر  نیاـب  هقلف  یکی  تشگ  قشنم  هدـش  لـماک  ردـب  هقلف  نآ  زاـب  تفر  رد  ههجو  هَّللا  مرک 

رئاس رب  بانج  نآ  لیـضفتب  لـئاق  اـجنآ  رد  ههجو و  هَّللا  مرک  تسیلع  ترـضح  بقاـنم  ناـیب  رب  هلاـسر  نیا  ياـنب  دـش و  مولعم  نا  رد  ءاول 
یلاوعلا و ردص  ای  هَّللا  كاعد  دش  هدرک  مظن  تایبا  نیا  نآ  هعلاطم  دـعب  هداتـسرف  ریقف  نیاب  ار  نآ  فیلات  دـعب  یّلک  لضفب  دـندش  هباحص 

یف ءالدـلا و  هرّدـکت  رحب ال  اهیف و  بیر  ۀـیآ ال  كّدـج  ءالعلا و  عفتری  ءانبألاب  ارخف و  ءابآلا  یف  تیتوا  دـقل  ءاقبلا  کل  ناک  رهّدـلا  لوط 
ناک فراعملا  فشک 

441 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قّشلا و تیار  امل  ناقتالا  جـلثلا و  كاتا  ءاـهتنا  هل  سیل  هَّللا  لـضف  اـقح و  تفـشوک  اـم  تفـشوک  دـقل  ءاـفک  هل  ناـک  موقلا  یف  اـم  ادرف و 

ّیلع انالوم  حدم  رثکم  ءازجلا و  كاذ  یف  هَّللا  دـنع  اباتک و  هبقانم  یف  ّفلؤت  ءاشی  ام  ملع  مارکاب و  یلع  اندّیـس  كاند  اذإ  ءاّوللا و  فشکنا 
رهظ لیزنت و  نآرقلل  ءاوترا و  میظع و  برش  هل  هیف  ّالا و  لهنم  نم  ام  ءاهدزا و  ریبک و  رخف  هل  هیف  ّالا و  دهشم  نم  امف  ءافو  هل  نوکی  ّلقم ال 

فیرحت و ّدر  اهنمف  ءامن  اهنم  هل  تاسایـس  هیف  لیزنّتلل  ساّنلا  لوبق  ءایـصوألا  هیلع  مهمـصاخی  نطب  لیوات و  نآرقلل  ءایبنألا و  هیلع  مهلتاقی 
ةّوبّنلا ملع  یف  ءالتعا و  هیف  نیخیشلل  ماظع و  رارسا  مسقلا  اذهل  ءاوه  مهبولق  ماوقاب  فالتئا  ماصتخا و  حلص و  ءاشتنا و  اهنم  هل  بابـسال  ّدم 
احدم فاصوالا  نم  رتخا  نیخیّـشلل و  كاذ  تبثاف  ءاکذ  تعلط  ام  لثم  انیقی  هیفراع  ۀباحّـصلا  لاز  ام  ءافخ و  هب  سیل  رمالا  كالم  اذه  ّنا 

ءاشت ام 

هّللا یّلو  - 37

دلاو هک  نیّدلا  هیجو  نب  میحّرلا  دبع  نب  دمحا  نیّدـلا  بطق  هَّللا  یلو  هکنآ  رابکلا  سیئر  بطاخم  راکنا  لاطبا  هوجو  زا  متفه  یـس و  هجو 
هجاوخ هدومن و  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رد  يزار  هک  جـجح  لئالد و  نآ  عیمج  هک  تسرهاظ  تسبطاـخم  دـجام 
یعمج رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  رد  تستنـس  لها  ججح  نآ  همه  هدومرف  رکذ  دیرجت  رد  ار  نآ  یـسوط  نیّدلا  ریـصن 
دیرجت مالک  باوج  دـعب  نینیعلا  ةرق  رد  هچنانچ  کّسمتم  نآ  توبثب  دـنافرتعم و  نآ  لصاب  هک  دـندوب  ترـضح  نآ  تفالخ  مایا  رد  هک 
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هکنانچ دناهدومن  طسب  هلزتعم  نیرّخاتم  هچنآ  عیمج  همه  نیزا  دعب  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلضفا  رد 
442 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب یضترم  ترضح  ّتیلـضفا  رد  تسام  ججح  همه  هدومن  راصتخا  ار  نآ  یـسوط  ریـصن  هدرک و  لقن  ناشیزا  نیعبرا  باتک  رد  يزار  ماما 
هک تسرهاظ  یهتنا و  نیخیـش  تبـسنب  هن  دوخ  ّلحم  رد  میکـسمتم  نآ  توبثب  میفرتعم و  نآ  لصاب  دـندوب و  تفـالخ  ماـیا  رد  هک  یعمج 
رد راصتخالاب  ار  نآ  مه  هارث  باط  یـسوط  قّقحم  هدرک و  لقن  نآب  جاجتحا  نیعبرا  رد  يزار  رخف  هک  تسا  هلمج  نیزا  مه  هیبشت  ثیدح 

رشع ۀعساتلا  ۀجحلا  نیعبرالا  ةرابع  هذه  هدومرف و  رکذ  هدیرجت 
یلا هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاـق  ۀباحـصلا  لـئاضف  یف  یقهیبـلا  دـمحا و  يور 

بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم 
لضفا اوناک  تافّـصلا  هذه  یف  ءایبنألا  ءالؤه  نا  کش  تافّـصلا و ال  هذه  یف  ءایبنألا  ءالؤهل  ایواسم  ناک  اّیلع  ّنا  یلع  ّلدی  ثیدحلا  رهاظ 

دجام دلاو  فارتعاب  ینادزی  دییات  ینّابر و  تیانعب  سپ  مهنم  لضفا  یلع  نوکیف  لضفا  لضفالل  يواسملا  ۀباحّـصلا و  رئاس  رکب و  یبأ  نم 
فارتعا نآ  لصاب  دننکیم و  جاجتحا  نآب  ّتنس  لها  هک  تباث  تسیثیدح  هیبشت  ثیدح  هک  دش  تباث  یناّدلا  یصاقلا و  مودخم  بطاخم 

ناعما رظنب  شیوخ  تداـع  بسح  مه  دوخ  دـجام  دـلاو  تاداـفا  بحاـصهاش  باـنج  هک  تریح  دـنیامنیم  کّـسمت  نآ  توبثب  دـنراد و 
دلاو ّنا  بیبـّللا  هیف  راـحی  يذـّلا  بیجعلا  بجعلا  نمف  دـندیدرگ  هّوـفتم  راـکناب  داـنع  داوـم  ناـیلغ  ناـجیه و  ببـسب  اـباحمیب  دـندیدن و 

ۀلازا فّنصم  ّناب  هحیرصت  عم  بطاخملا  مث  فیرّشلا  ثیدحلا  اذه  توبثب  ةّرقلا  یف  فرتعی  فینملا  بطاخملا 
443 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیخیّشلا لیضفت  هتلاسر  یف  هذخا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تازجعم  نم  ةزجعم  هَّللا و  تایآ  نم  ۀیآ  هدلاو  وه  ءافخلا و 
اذـه یف  اضیا  وه  ثیدـحلا و  اذـه  توبثب  حرـصملا  قیفالا  هدـلاو  لوق  یلا  یغـصی  ةّرم ال  وبا  هب  حاتری  اّمم  ةّرقلا  باتک  نم  یّتش  بلاـطمل 

ول مهبتک و  یف  اّیورم  هنوک  ۀیّنّسلا و  تایاور  نم  هنوک  یفنی  یشاحتی و  لب  ةرملاب  هنع  ههجوب  حیـشی  ّدصی و  ضرعیف و  ةّرقلا  ینعا  باتکلا 
رّوهتملا رساجتملا و  خیّشلا  اهّیا  کتیلف  فیفخ  هلقع  فیفط و  هنید  نم  ّالا  هب  روطی  فیخس ال  ناتهب  فیرط و  بذک  اذه  فیعض و  دانساب 

یلع ءرتجت  نکت  ملف  رباکلا  دـجاملا  كدـلاو  تادافا  یلع  علطت  تنک  یّتح  رـصاق  طسقب  ول  صحفلا و  ثحبلا و  نم  تذـخا  تنک  رئاحلا 
یـشغ کتریرـس و  یلع  یطغ  کنید و  فعاض  کنیع و  سمط  شهاّدـلا  لطابلا  ّبح  شحافلا و  بّصعتلا  ّنکل  رهاظلا و  بذـکلا  اذـه 

رودّصلا نیقّقحملا  تادافا  نم  ءیشب  طیحت  روثعلا و ال  قئاملا  یلباکلا  کیری  ام  ّالا  يرت  الف  کتریصب  فیعض 

یناعنص لیعامسا  نب  دمحم  - 38

ثیدح نیا  یناعنّصلا  ینامیلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  هکنآ  رایخالا  ةدمع  بطاخم  راکنا  لاطبا  هوجو  زا  متـشه  یـس و  هجو 
لاق امک  ءایبنألا  نم  ۀسمخب  مالّسلا  هیلع  ایلع  يأ  ههبـش  دق  ةدئاف  هتفگ  هّیولع  هفحت  حرـش  هّیدن  هضور  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش 

ءایبنألا نم  ۀسمخب  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  هیبشت  رکذ  هظفل  ام  هَّللا  همحر  يربّطلا  ّبحملا 
یف میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نـع 

یمکاحلا ریخلا  وبا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هدهز و  یف  ایرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و 
هَّللا یضر  ساّبع  نبا  نع  و 

444 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلامج یف  فسوی  یلا  همکح و  یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  اـمهنع 
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هتریس یف  اّلملا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف 
دّمحم اذهف  ءیجیس  ام  رخآ  یلا  مهلاصخ  نم  ۀفیرّشلا  لاصخلل  هباستکا  یف  لسّرلا  ۀسمخلا  ءالؤهب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ههّبـش  دق  تلق و 

هب اتبثم  فیرّـشلا  ثیدحلا  يور  ثیح  الیلج  اعدص  رهاّظلا  ّقحلاب  عدص  الیمج و  اعنـص  قحلا  لها  یلا  عنـص  دـق  یناعنّـصلا  لیعامـسا  نب 
هماّلع رـصاق و  دـحاج  لک  مف  یف  رجحلا  مقلا  رـساخ و  رکنم  لک  محفاف  رخاوالا  لئاوألا و  لضفا  ّیـصول  رخافلا  فرّـشلا  رهابلا و  لضفلا 
یظفح رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  تسلیـصا  دـجم  لیثا و  رخف  يواح  لیمج و  لضف  رئاح  لیبن و  قذاـح  لـیلج و  رهاـم  لیعامـسا  نب  دّـمحم 

هّللاب دّیؤملا  مامالا  هدلو  مهمظعا  راربا  ةذباهج و  ءاملع  لّکوتملا  مامالا  دالوا  هتفگ و  لّآللا  رهاوج  دقع  حرـش  یف  لآملا  ةریخذ  رد  یعفاش 
لوقی اهّدریف و  روذّنلاب  هنوتای  ۀّصاخلا و  ۀّماعلا و  هدقتعی  عرولا  دهّزلا و  یف  اماما  ناک  اهیف  عرب  ثیدـحلا و  بتک  أرق  لیعامـسا  نب  دّـمحم 

ّیبص هل  ناک  ماماللا  راج  نا  هدالوا  ضعب  یکح  نیکلاـهلا و  نم  ّهنا  فاـخی  وه  نیحلاّـصلا و  نم  ّهنا  مهداـقتعا  یلع  مهل  ریرقت  اـهلوبق  ّنا 
ّهنا هل  رکذف  هدلو  عاطقنا  نع  هلأسف  ۀعمج  موی  مامالا  یلع  مالّـسلل  هوبا  ءاجف  اماّیا  مهنع  عطقنا  ّهنا  رادلا و  یف  مهدنع  مامالا  دالوا  عم  بعلی 
یلا انتجوحا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  لاق ال  مامالا و  انیع  تضافف  ماعّطلل  مهلوخد  دـنع  بابلا  اوقلغا  هوعفدـف و  ماـّیالا  ضعب  یف  مهیلإ  ءاـج 

ببس اّمنا  هءاشفا و  ّبحن  ام ال  رکذ 
445 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ُثیِدَح َكاتَأ  ْلَه  حبصلا  ةالص  سانلاب  یلصی  وه  أرق و  كدلول و  ّلحت  یه ال  ۀتیم و  انلکاف  انل  غوس  ام  دجن  مل  عوجلا و  انبرضا  هنا  کلذ 
ِۀَیِشاْغلا

نب دّمحم  رینملا  جارّـسلا  ریبکلا  ثّدـحملا  ریهـشلا  دـهتجملا  دّیّـسلا  مامالا  لآ  نایعا  نم  لاق و  نا  یلا  ةریثک  هلاوحا  هیلع و  یـشغ  یکبف و 
زین ثیدحلا و  هبهذم  لب  بهذم  یلا  بسنی  وه ال  فلوم و  ۀئام  نم  رثکا  فّنص  راطقالا  یف  نیّدلا  دّدجم  رایّدلا و  دنـسم  ریمالا  لیعامـسا 

زاجتـسا نیمرحلا و  ءاملع  نع  ذخا  هنع  هَّللا  یـضر  ریمالا  لیعامـسا  نب  دّمحم  مامالا  اندّیـس  هتفگ و  لآملا  ةریخذ  رد  رداقلا  دبع  نب  دمحا 
مولع نم  هنّکمت  عم  هنع  دنسا  هنم و  زاجتـسا  ۀّیلع و  خیـشلا  یجاجزملا و  نیزلا  نب  قلاخلا  دبع  خیـشلا  یلع  أرق  مهدیناساب و  طبترا  مهنم و 
ریمالا لیعامـسا  نب  دّـمحم  دـهتجملا  مامالا  دّیّـسلا  رکذ  دـق  هتفگ و  لاملا  ةریخذ  رد  یلیجعلا  رداـقلا  دـبع  نب  دـمحا  زین  هلّـصات و  لـآلا و 

ءافلخلا یلع  یـضرت  نم  نوری  دـقف  ملعلا  یلع  لـهجلا  بلغ  دـق  ّهنا  ملعی  نا  یغبنی  هظفل و  اـم  ینعملا  اذـه  هل  باوج  یف  هیلع  هَّللا  ناوضر 
لها ةاطاومب  رومام  نمؤملاـف  ـالا  ارمغ  ۀـیبصع و  ـالهج و  دّـمحم  لـآل  اـضغبم  نیعمجا  مهنع  هَّللا  ناوضر  نیعباـتلا  ۀباحّـصلا  نیدـشارلا و 
نالا رباکا  نم  وه  مامالا و  اذـه  هلاق  ام  یلا  رظناف  میظعلا  نآرقلا  هب  قطن  اـمک  مهل  نیعباـتلا  ۀفـص  ّهناـف  مهنم  نیقباـسلل  ءاعّدـلاب  ناـمیالا و 
یلع نب  دمحم  كاردا و  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  بصنی  سیل  مهقیدـصت  نا  قفاوم  وه  نیدـشارلاب و  مهفـصو  ءافلخلا و  مهامـس  فیک 

نب
446 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مولعلا دجبا  البّنلا و  فاحتا  زا  وا  رثام  رهاوز  رخافم و  نساحم و  بقانم و  یلاوع  لئاضف و  لئالج  هک  یناعّنّـصلا  ینمیلا  یناکوشلا  دـمحم 
نب لیعامـسا  نب  دّـمحم  دیّـسلا  هتفگ  عباّسلا  نرقلا  دـعب  نم  نساحمل  علاط  ردـب  رد  تسرهاب  رهاـظ و  رـصاعم  ناـخ  نسح  قیّدـص  يولوم 
نب دّمحم  نب  یلع  نب  سیردا  نب  دّمحم  نب  يدهملا  نب  نسحلا  نب  حالص  نب  نیّدلا  فرش  نب  نیّدلا  ظفح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  حالص 
نب میهاربا  نب  مساـقلا  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  نسحلا  نب  ةزمح  نب  نامیلـس  نب  ةزمح  نب  ییحی  نب  دـمحا 

ریبکلا مامالا  ریمالاب  فورعملا  یناعنصلا  مث  ینالحکلا  مهنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  لیعامسا 
ۀنس ءاعنـص  ۀنیدم  یلا  هدلاو  عم  لقتنا  مث  نالحکب  ۀنـس 199  ةرخآلا  يدامج  فصن  ۀعمجلا  ۀلیل  دلو  فیناصّتلا  بحاص  قلطملا  دهتجملا 
یلع نب  هَّللا  دبع  ۀمالعلا  دّیّسلا  شفخالا و  نیـسحلا  نب  حالـص  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  نسحلا و  نب  دیز  ۀماّلعلا  دّیّـسلاک  اهئاملع  نع  ذخا  1107 و 
عیمج یف  عرب  ۀنیدملا و  ءاملع  اهئاملع و  رباکا  یلع  ثیدـحلا  أرق  ۀّـکم و  یلا  لحر  یـسبعلا و  دّـمحم  نب  یلع  ۀـمالعلا  یـضاقلا  ریزولا و 
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ءارآلا نم  هیلع  لیلد  الام  فّیز  دیلقتلا و  نع  رفن  ّۀلدالاب و  لمع  داهتجالاب و  رّهظت  ءاعنـص و  یف  ملعلا  ۀـسایرب  درفت  نارقالا و  قاف  مولعلا و 
یلع ۀیشاح  اهلعج  راّفغلا  ۀحنم  اهنم  یبرغملل و  مامّتلا  ردبلا  نم  هرصتخا  مالّـسلا  لبـس  اهنم  ۀلفاح  ۀلیلج  تافّنـصم  هل  لاق و  نا  یلا  ۀّیهقفلا 

ریغّصلا عماجلا  حرش  اهنم  دیعلا و  قیقد  نبال  ةدمعلا  حرش  یلع  ۀیشاح  اهلعج  ةّدعلا  اهنم  لالجلل و  راهّنلا  ءوض 
447 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دّـمحم  مامالا  دّیّـسلل  ثیدـحلا  مولع  یف  حـیقنّتلا  حرـش  اهنم  يوانملا و  حرـش  یلع  فقی  نا  لـبق  هحرـش  تادـّلجم  عبرا  یف  یطویـسلل 
درفا دق  هذه و  ریغ  تافّنـصم  هل  ادـیفم و  احرـش  اهحرـش  لوصالا و  یف  نارهب  نبال  لفاکلا  ۀـموظنم  اهنم  حیـضّوتلا و  هاّمـس  ریزولا  میهاربا 

دلجم و یف  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ۀماّلعلا  هدلو  هعمج  مجسنم  حیـصف  رعـش  هل  تادّلجم و  یف  هعیمج  نوکی  امب  فینـصّتلاب  لئاسملا  نم  اریثک 
يولوم خـلا و  نیّدـلا  ملاعمل  نیدّدـجملا  ۀّـمئألا  نم  وهف  ۀـلمجلاب  مهیلع و  دودّرلا  هرـصع و  ءانبأ  نم  عجوتلا  ۀـّیملعلا و  ثحابملا  یف  هبلاغ 

لیعامـسا هَّللا  یلع  لّکوتملا  مامالا  نب  دّمحم  هّللاب  دّیؤملا  رینملا  ۀّلملا  ردب  ۀماّلعلا  دّیّـسلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص 
یف اماما  ناک  اهیف و  عرب  ثیدحلا و  بتک  أرق  ریهّـشلا  مّلکتملا  ّیلوصالا  ثّدـحملا  ریبکلا  مامالا  وه  ینمیلا و  یناعنّـصلا  ریمالا  حالـص  نب 

فاخی وه  نیحلاّصلا و  نم  ّهنا  مهداقتعا  یلع  مهل  ریرقت  اهلوبق  ّنا  لوقیف  اهّدریف  روذنلاب  هنوتای  ۀّصاخلا و  ۀّماعلا و  هدـقتعی  عرولا  دـهّزلا و 
ِۀَیِشاْغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  حبّصلا  ةالص  ساّنلاب  یلصی  وه  أرق و  ّهنا  هدالوا  ضعب  یکح  نیکلاهلا  نم  ّهنا 

مها دالوا  فّلخ  رجحلا و  بهّذلا و  هدنع  يوتـسا  عرولا  دـهّزلا و  لها  ۀّـمئأ  رباکا  نم  عازن  الب  هَّللا  یلو  هدـلاو  ناک  هیلع و  یـشغ  یکبف و 
رهاوج دقع  حرـش  یف  لآملا  ةریخذ  یف  یعفاشلا  یظفحلا  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  خیّـشلا  لاق  اذـه  هدـلو  مهمظعا  ءامکحلا  ءاملعلا و  نایعا 

ریمالا لیعامسا  نب  دّمحم  رینملا  جارّسلا  ریبکلا  ثّدحملا  ریهشلا  دهتجملا  دیّسلا  مامالا  لّآللا 
448 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملع نع  ذخا  لاق  ثیدحلا  هبهذم  لب  بهذم  یلا  بسنی  وه ال  ّفلؤم و  ۀئام  نم  رثکا  فّنـص  راطقالا  یف  نیّدـلا  دّدـجم  رایّدـلا و  دنـسم 
هنع دنسا  هنم و  زاجتـسا  ۀّیلع و  خیّـشلا  یجاجزملا و  نیّزلا  نب  قلاخلا  دبع  خیّـشلا  یلع  أرق  مهدیناساب و  طبترا  مهنم و  زاجتـسا  نیمرحلا و 
نم راهطالا و  ۀّمئألا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  هباتک  یف  رصاعملا  نیسح  دماح  دّیّـسلا  هلقن  ام  یلع  یهتنا  هلّـصات  لآلا و  مولع  نم  هنّکمت  عم 

ذملت مهریغ و  يرصبلا و  هَّللا  دبع  نب  ملاس  خیّشلا  يدرکلا و  میهاربا  نب  رهاط  دّمحم  خیّـشلا  يردبلا و  یلع  نب  رداقلا  دبع  خیّـشلا  هخویش 
نب هَّللا  دبع  ۀمالعلا  دّیّـسلا  هدلو  اضیا  مدـقت و  امک  هذاتـسا  اضیا  وه  يدـیبزلا و  یجاجزملا  قلاخلا  دـبع  خیّـشلا  مهنم  ریثک  قلخ  اضیا  هیلع 

ریبک و ملع  اذ  ناک  ۀّیلقعلا و  ۀّیلقّنلا و  مولعلا  یلع  هعالطا  ةرازغ  هملع و  ۀعـس  نع  یبنت  ۀعّتمم  ۀـلیلج  تافّنـصم  هل  امهریغ  ریمالا و  دّـمحم 
هسفنب و الّمکم  الماک  اماما  راص  بهاذملا و  لها  نم  ادحا  دّلقی  مل  قلطملا و  داهتجالا  ۀـبتر  غلب  یلوّطلا  دـیلا  مظنلا  یف  هل  ۀـیلاع و  ۀـسایر 

هَّللا دبع  دّیّسلا  هدلو  طخب  يدنع  وه  مارملا و  غولب  حرش  مالّسلا  لبس  اهنم  رکذت  نا  نم  دیزا  یه  هتافّنـصم و  رثکاب  ّیلع  یلاعت  هَّللا  ّنم  دق 
تایبا حرـش  یف  تیتشتلا  عمج  رّکّـسلا و  بصق  یلع  رطملا  لابـسا  راـهّنلا و  ءوض  ۀیـشاح  راّـفغلا  ۀـحنم  اـهنم  اـضیا و  فیرّـشلا  هطخ  هیف  و 

لئاسملا لئاسّرلا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  راظنالا  حیقنت  حرش  یف  راکفالا  حیضوت  تیبثتلا و 
449 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راصمالا ءالضف  نم  مهریغ  نیفیرّشلا و  نیمرحلا  ءاملع  نم  دافتسا  راز و  ّجح و  اهبارحم  یف  بیطخ  اهباب  یف  ةدیرف  اهلک  یـصحت و  یّتلا ال 
مل ۀعدبلا  كرت  ۀّنّـسلا و  عابتا  ّقحلاب و  عدّصلا  یف  ۀلوص  هل  ناک  قئار و  مظن  ۀعیدب و  دئاصق  یلع  هل  تفقو  یلثم  هفـصی  نا  نم  مرکا  وهف 
زین دنّـسلا و  خیاشم  رکذ  نم  دجـسعلا  ۀلـسلس  یف  هب  تحّرـص  ام  یلع  ۀـّیثیدحلا  بتکلا  دنـس  یف  یخئاشم  نم  وه  رمالا و  اذـه  یف  هلثم  ری 

ردبلا یف  لاق  یناعنّصلا  مث  ینالحکلا  ریمالا  حالص  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  دّیّـسلا  هتفگ  لّلکم  جات  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم 
ۀّکم و یلا  لحر  اهئاملع و  نع  ذخا  ءاعنص و  ۀنیدم  یلا  هدلاو  عم  لقتنا  مث  نالحکب  ۀنس 1099  دلو  قلطملا  دهتجملا  ریثکلا  مامالا  علاّطلا 
داهتجالاب و رّهظت  ءاعنص و  یف  ملعلا  ۀسایرب  دّرفت  نارقالا و  قاف  مولعلا و  عیمج  یف  عرب  ۀنیدملا و  ءاملع  اهئاملع و  رباکا  یلع  ثیدحلا  أرق 
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نم هَّللا  هظفح  نحم و  بوطخ و  هرـصع  لها  عم  هل  ترج  ۀـّیهقفلا و  ءارآلا  نم  هیلع  لـیلد  ـال  اـم  فّیز  دـیلقّتلا و  نع  رفن  ۀـّلدالاب و  لـمع 
خلا مهرش  هافک  مهرکم و  مهدیک و 

یلیجع - 39

فیرش ثیدح  نیا  یعفاّشلا  یلیجعلا  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  هکنآ  راجن  یلاع  بطاخم  راکنا  لاطبا  هوجو  زا  مهن  یـس و  هجو 
هتفگ لّآللا  رهاوج  دقع  حرش  یف  لآملا  ةریخذ  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار 

هاوقت یف  حون  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  هعفری  یقهیبلا  يور 
450 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتداهز  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  و 
تّکب تّکـس و  رباکم و  رکنم  لک  يزخا  رهاّظلا و  ّقحلا  تبثا  رثآملا  نساحمل  زئاحلا  رخافلا  لضافلا  رهاملا و  ملاعلا  رداقلا  دبع  نبا  اذـهف 

مهب ریجتـسملا  ءارهزلا  ۀمطاف  ینب  مدیوخ  لوقیف  دعب  اّما  هتفگ  لآملا  ةریخذ  ردص  رد  روکذم  دمحا  هک  دـنامن  یفخم  رتاخ و  دـحاج  ّلک 
هناحبـس هَّللا  رـسی  اّمل  مهنع  هَّللا  افع  ابهذـم  یعفاّشلا  ابـسن  یلیجعلا  ّيرکب  نب  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  هَّللا  یلا  ریقفلا  يرخـالا  یلوـالا و  یف 

قالحملا نمیلا و  ءاعنـص  ۀسّدقملا و  دیبز  نیمرحلا و  ءاملع  نم  ۀـعامج  اهیلع  علطا  لآلا  لئاضف  یف  لّآللا  رهاوج  دـقع  ةاّمـسملا  یتموظنم 
بکانع اهیلع  تجـسن  یّتلا  قرّطلا  کلت  ساردنال  کلذ  برغتـسا  نم  مهنم  اهیناعم و  یلا  حـنج  اهینابم و  نسحتـسا  نم  مهنمف  ینامیلّـسلا 

کلذ باـه  نم  مهنم  ۀـصوصنملا و  تادـقتعملا  نع  لودـعلا  نع  هجولا  بلط  ۀـصوصخم و  عـضاوم  رکنا  نم  مهنم  ءاـفجلا و  لاـمهالا و 
همـساب اهوّمـس  روثنم و  موظنمب و  اریخ  هَّللا  مهازج  نیقّقحملا  نم  ۀعامج  اهیلع  ضّرف  ادّلقم و  کلذ  نسحتـساف  ةدـعرلا  هتذـخا  بانجلا و 

لاقملا و دصاقم  حضوی  حرشب  بانجلا  کلذ  ۀمدخ  ةدایزل  يردص  حرشنا  لاجّرلا  ضعب  یلع  لاکـشالا  لصح  اّمل  رودصلا و  اهل  حرـشنت 
هّلجا لامک و  لها  رباکا  زا  لآملا  ةریخذ  بحاص  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  قیوعتلا و  غیّزلا و  نم  هب  ذوعا  قیفوتلا و  ۀـناعالا و  هَّللا  نم  ّدحتـسا 

باحصا
451 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هئابآ نع  مولعلا  ذخا  یلیجعلا  ّيرکب  نب  رداقلا  دبع  نب  دمحا  خیـشلا  هتفگ  مولعلا  دـجبا  رد  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  تسلالجا  لضف و 
دّمحم نب  میهاربا  دّیّـسلا  ّيرکب و  نب  دّـمحم  هّمع  یجاجزملا و  قلاخلا  دـبع  خیـشلا  مهنم  نوریثک  مه  مـالعالا و  نم  مهریغ  نع  مارکلا و 

لذب ّفلؤم  يرـصملا  يواطنطلا  دـمحا  نب  باّهولا  دـبع  خیـشلا  نع  هتیاورب  يرقلا  مأ  یف  ۀـّیعفاّشلا  یتفم  یمزمزلا  میهاربا  خیـشلا  ریمالا و 
یف ۀّیـسدقلا  ۀحفنلا  اهنم  اهرکذ  لوطی  لئاسم  تاموظنم و  لئاسر و  تاّفلؤم و  دمحا  خیـشلل  دّـمحم و  مسا  رارـسا  نم  ءیـش  یف  دجـسعلا 
نب دمحا  نب  دّمحم  نب  ّیلع  لیلجلا  دّیّسلا  مهنم  ّمج  عمج  نم  ظیراقت  حرـش و  هیلع  لآلا و  حدم  یف  لّآللا  رهاوج  دقع  ۀّیدوبعلا و  فئاظو 

بقانم و هل  ۀّیلوالاب و  لسلسملا  ثیدحلا  یف  ةزاجإ  هنم  لدهالا  نامیلـس  نب  نمحرلا  دبع  دّیـسلل  ۀنس 1203 و  ۀفّرشملا  ۀّکمب  هبتک  قاحسا 
ارهد ۀلاحلا  هذه  یلع  ثکم  هتلیـضف و  ۀقیقح  علطتـسا  هب و  فّرعت  ّالا و  تاهجلا  نم  ۀهج  یف  ۀلیـضف  يذب  عمـسی  ناک ال  ةریهـش و  لئاضف 

بقانم هیلاع و  لئاضف  هک  یناورـش  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یلاـعت و  هَّللا  ۀـمحر  راوج  یلا  لـقتنا  نا  یلا  ۀـلزعلا  ةولخلا و  رثا  مث  ـالیوط 
هک وا  فینـصت  هیردیح  بقانم  باتک  رب  یمارگلب  نیدلا  دـحوا  يولوم  ثدـحم و  ّیلع  نسح  ناخ و  نیّدـلا  دیـشر  تاظیرقت  زا  وا  هیماس 

باهـش لاضفملا  فراعلا  لآلا  ّبحم  لوق  نسحا  ام  هتفگ و  روکذـم  باتک  رد  تسرهاظ  هدـش  عوبطم  ونهکل  رد  تاظیرقت  نیا  شهارمه 
رداقلا دبع  نب  دمحا  نیّدلا 

452 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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اّمل ترّهط  مهسجر و  تبهذا  تلزن و  مهیف  ریهطتلا  ۀیآ  لّآللا و  رهاوج  دقعب  ةاّمـسملا  هتموظنم  یف  لاعتملا  ریبکلا  همحر  یعفاشلا  یظفحلا 
الهتبا و اعد و  مث  مهعیمج  الّلج  ءاسکلا و  تحت  مهلخدا  هلآ  ّصخ  هانکس و  تیب  یف  هلها  وعدی  ماق  اهالت 

لـصف یّنم  مه  مهنم و  یّننا  نمّزلا و  ّرم  یلع  ملـس  مهملاس  نم  برح و  مهبراـح  نمل  ّینا  یئاـصع  مه  یتیب و  لـهأ  مه  ءـالؤه  مهّللا  لاـق 
رّهط مهنع و  بهذا  سجّرلا  رفغا و  مهنع و  ضرا  كراب و  محرا و  لجا و  ةالص و  یکزا  مهیلع 

بهذی نا  ریغ  مهیف  هَّللا  دیری  الف  ارصق  مهیف  دارملا  رصقی  ارصحلا و  دیفی  فرح  اّمنا  هدئاع و  ّلکل  لضفلا  عبنم  ةدعاقلا و  لصا  ۀیآلا  هذهف 
دق یفاصن  مهیلاون و ال  الف  یفاجلا  مهئادـعا و  لک  اـهنم و  يرقبعلل و  ةراـشا  ارکنم  ردـصملاب  مهریهطت  ادّـکؤم  نود  سجر و  ّلـک  مهنع 

ۀّجحلا و ءاقّللا و  موی  مهرذع  ام  اوردـغ  مهدوهع و  اوضقنا  اورجه و  هدالوا و  یف  هوّقع  هلـسر  ریخ  ۀـمذ  اوعر  ام  هلـصاوب و  اورما  ام  اوعطق 
نالعجلاک و مادقالا  مهاطت  ناوه  یف  مویلا  كادب  مه  اولعف و  ام  یلع  هَّللا  دهـش  اولئـس و  ام  اذإ  نولوقی  اذ  ام  ۀّـجللا  یف  قراغ  وجنی  فیک 
مهیلع ال ةرـسح  ای  ۀمـصاخملا  سلجم  یف  اورـضح  دق  ۀـمطاف  یـضترملا و  یفطـصملا و  قعلا و  لها  نیب  مهنیب و  قحلا  مکحب  هَّللا  مکحی 

سبتلی وا  تکسی  نم  لک  املظ و  دق  نمل  الا  نم و  لیو  ای  اّمنا  یضم و  دقف  يرج  ام  یضر و  نم  افج و  نمل  ۀلجخ  یضقنت و 
453 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دغ یف  ریغلا و  ایندب  هنید  عاب  ریخ و  لکب  یندالا  لدبتسا  لاملا و  سار  حبّرلا و  عّیض  دق  لاح  لکب  نوبغم  كاذف  سمتلی  دساف  رذعل  نم  و 
ةوالح هَّللا  هقاذا  باتکلا  اذه  ّربحم  لاق  مث  اعمـسلا  قلا  تئـش و  نمل  رتخاف  یعدی  ماماب  سان  ّلک  عبّتی و  هل  نم  ءاول  تحت  عمجی  قیرف  لک 

هتمالـس عیفّرلا و  تیبلا  لهال  هتّبحم  روفو  هتدـیقع و  نسح  یلع  لاد  هتموظنم  یلع  حرـش  یظفحلا  فراعلا  باهّـشلل  باـسحلا و  موی  هوفع 
نیب هفرش  جرب  یف  ادوجوم  باهّشلا  ناک  نطولا  یف  امیقم  تنک  اّمل  لّآللا و  رهاوج  دقع  حرش  یف  لآملا  ةریخذ  هاّمـس  عینّـشلا  بصعّتلا  نم 
لزا مل  ام  عاطقنا  راطقالا و  کلت  نع  يدـعبل  روهّظلا  دـعب  راصبالا  نع  باغ  مأ  رّونلا  کلذ  ناعمل  قاب  مویلا أ  يردا  نمیلا و ال  زاجحلا و 
ناک امّدقت و  بنذ  ّلک  يرهدل  ترفغ  یمحلا  کلذ  یف  لمّشلا  عمج  داع  نئل  رایّدلا  سفنا  یف  نینکاسلا  رایخالا  رابخا  نم  هلوصول  ابقرتم 

نیذهب دمرالا  یقری  ناک  تیمکلا و  ۀبح  ۀـبلح  یف  ایراجم  تیبلا  لها  ءارطإب  ناسّللا  بطر  ابیدا  الـضاف  ابیبل  افراع  یلاعت  هَّللا  همحر  هدـلاو 
بارت یبأ  لعن  ّسم  بارت  یلحکف  تدمر  یتلقم  ام  اذإ  نیتیبلا 

454 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یفشیف و نویعلا  یلع  ثفنی  مث  بارّضلا  موی  یف  كاحّضلا  وه  الیل  بارحملا  یف  ءاّکبلا  وه 

اهینب اهلعب و  اهیبا و  ءارهّزلا و  ۀمطاف  رونب  یتریصب  يرصب و  رّون  مهّللا  لوقی  لحتکا  اذإ  ناک 
رّون هیف و  انا  يّذلا  ّمهلا  نم  ینّجن  هینب  هّمأ و  هیبا و  هّدج و  هیخا و  نیـسحلا و  ۀمرحب  یهلا  هضرف  رجفلا و  ۀّنـس  نیب  مزالی  هَّللا  همحر  ناک  و 

ةریثک هبقانم  تاّرم و  ثلث  کتفرعم  رونب  یبلق 

يونهکلا هّللا  یّلو  - 40

مزج متحب و  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یلاهـسلا  يونهکل  هَّللا  ّیلو  يولوم  هکنآ  رابکلا  ۀـمتاخ  بطاـخم  راـکنا  لاـطبا  هوجو  زا  ملهچ  هجو 
مغر نیرکنم و  نیدحاج و  بولق  قارحا  رد  دیامرفیم و  نیلـسرملا  دیـس  تیب  لها  بقانم  یف  نینمؤملا  ةآرم  رد  هچنانچ  دـیامنیم  تباث 

دیابریم و قبس  تابصق  نیلغدم  نیلطبم  فانا 
یلا هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتداهز  یف  یسیع 
کّسمتلا دیدستل  رصتنا  بدتنا و  بیـسّنلا و  بطاخملا  مغر  یلع  قحلا  راهظال  قفو  بیـسحلا  رـصاعملا  ملاعلا  بیبّللا  بیبح  نب  ّیلو  اذهف 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 208 

http://www.ghadirestan.com


زا هَّللا  ّیلو  يولوم  بیقنتلا و  قیقحتلا و  دـنع  انز  هل و  عضی  مل  بیعملا و  هدوحج  بطاخملا و  راـکناب  لـفتحی  مل  ثرتکی و  ملف  بیـصملا 
تیاهنب فورعم  راطقا و  فانکا و  نیا  رابک  راغص و  عجرم  رابتیلاع و  يالضف  مظاعا  راخفلا و  لیلج  ياملع  رباکا 

455 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاکرب اب  تاذ  هتفگ  دوخ  دـلاو  رکذ  رد  هعبرا  ناصغا  همیمـض  رد  روکذـم  هَّللا  ّیلو  رـسپ  هَّللا  ماـعنا  دـمحم  يولوم  تسراـبتعا  داـمتعا و 
سئافنب یمسم  توبّثلا  ملـسم  حرـش  هچنانچ  دوب  هریثک  فیناصت  بحاص  لوصا  عورف و  يواح  لوقنم و  لوقعم و  مولع  عماج  ناش  بانج 

حرـش هیلامک  هیـشاح  رب  هیـشاح  تالماعم و  تادابع و  رب  هقفلا  ۀیاده  هیـشاح  طسب و  حرـش و  لامکب  رهاوجلا  ندـعم  ریـسفت  توکلملا و 
دبع يولوم  مّلس  حرش  هلمکت  نازیملا و  ةرکذت  مولعلا و  جراعم  مولعلا و  ۀیاغ  حرش  اردص و  هیشاح  هثالث و  دهاوز  هیشاح  یلالج و  دئاقع 

نینمؤملا و ةآرم  راربالا و  دّیس  صئاصخ  یف  رارسالا  فشک  کیکشت و  ۀلاسر  روفغم و  نسح  الم  مّلـس  حرـش  هلمکت  هّرـس و  سدق  قحلا 
شدوخ فیناصت  هعبرا و  ناصغاب  موسوم  اذه  هلاسر  لئاسولا و  ةدـمع  نیطالّـسلا و  بادآ  نیلـسرملا و  دیـس  لآ  بقانم  یف  نیلفاغلا  هیبنت 
دیدرگ بایضیف  یملاع  وا  ملع  زا  هدرب و  رـسب  ملع  هبلط  سرد  فیناـصت و  هب  شیوخ  زیزع  رمع  هلمج  رـصتخملا  دراد  ملاـع  رد  راـگدای 

زاتمم ززغم و  هد  وا  نامکاح  بابرا و  رظن  رد  دنوشیم و  هدرمش  رحبتم  ياملع  زا  یمارگ و  یمان و  شنادرگاش 
456 ص : لواشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دزیا تمحر  راوجب  نایوگ  هملک  مهد  خیراتب  رفـص  هام  رد  لاس  تشه  داتـشه و  رمعب  تشگ  دوسحم  هتـشگ  زئاف  هلیلج  بصانم  رب  هدـنام 
هَّللا ّیلو  يولوم  نید  نکر  ددرگیم  دیؤم  هتفگ  يروپحتف  داوج  نیّدلا  ریهظ  میکح  هک  یخیرات  زا  شتافو  نینـس  دنکف  تماقا  حرط  ناّنم 

ّزع و يادخ  یئاطع  زا  دوب  شتافص  رد  هک  درفتب  لجا  نابز  زا  تسدینـش  هک  درک  تباجا  ناجب  ار  یتوعد  لمکا  ملع  لامک  لضفب و  نآ 
یهتنا لمع  ملع و  لضف و  عرـش و  عرو  اپ  رـس و  یب  دندش  شتافو  زک  للخ  صقن و  يرب و  فلکت  یب  شخیرات  لاس  تفگ  ناوتیم  لج 
بیبح يولوم  دالوا  رکذ  رد  هعبرا  ناصغا  رد  هَّللا  ّیلو  يولوم  دوخ  همیمّذـلا و  ۀـغلابملا  نم  مظّنلا  اذـه  یف  ام  یفخی  ۀمیمـضلا و ال  یف  ام 

توبّثلا مّلسم  ات  یماج  حرش  زا  هدومن و  لیصحت  دجام  دلاو  تمدخ  رد  تارصتخم  تسفورح  مقار  نس  رد  اهنآ  ربکا  هتفگ  دوخ  دلاو  هَّللا 
بتک هعلاطم  رد  تاقوا  رثکا  هدیشوک  لیمکت  رد  ینامز  لیصحت  غارف  دعب  هتخاس و  لیصحت  هّرس  سّدق  نیبم  دمحم  الم  دوخ  ّمع  تمدخب 

هدرب و رسب  بتک  فیلات  رد  ینامز  هدینارذگ و  ملع  هبلط  سیردتب  يرمع  هتشاذگن  هقیقد  نیرخاتم  لاوقا  قیقحت  رد  هدومن و  فرـص  امدق 
زا سپ  مدش  رطاخ  هتفرگ  دنزرف  نادقفب  یناوج  يادـتبا  زا  هتفای  اهزیچ  همه  رب  بلاغ  ار  یهلا  تیامح  ظفح و  اما  هدـید  رایـسب  تاهورکم 

تیانع یلاعت  يادخ  رتخد  کی  دنزرف و  ود  تشذگرد  لاس  تصـش  زا  مرمع  هک  نونکا  مدیجنر  اهنآ  تومب  دندمآ  دوجوب  دـنزرف  هکنآ 
یلَع ُهَّنَأ  دنادرگ  بیصن  لضف  ملع و  دناسر و  یعبط  رمعب  دیامن و  شرورپ  هتـشاد  دوخ  تیامح  دهم  رد  ار  اهنآ  یلاعت  هناحبـس  وا  هدومرف 

1 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ٌریِدَق * ٍءْیَش  ِّلُک 

هیبشت ثیدح  تلالد  مود : تمسق 

هیماما تیاور  هب  هیبشت  ثیدح  لقن 

رد هعونتم  ظافلا  هددعتم و  قرطب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هیماما  لوقا  خلا  دننکیم  تیاور  هیماما  ار  نآ  هک  تسیثیدح  مشـش  ثیدـح  هلوق 
باتک رد  یلبرالا  حـتفلا  یبأ  نب  یـسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ریرحن  ریزو  هچنانچ  دـننکیم  تیاور  ناـشیا  بتک  زا  تنـس  لـها  مازلا  ماـقم 

هنوک هملع و  ةرازغ  رکذ  هیبحمل و  یلاعت  هَّللا  هدـعا  ام  ۀـبقانم و  یف  لصف  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رکذ  رد  همغلا  فشک 
بقانم نم  باحصالا  یضقا 

نجلا ادادم و  رحبلا  مالقا و  ضایرلا  نا  ول  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دهاجم  نع  یمزراوخلا 
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بلاط یبأ  نب  یلع  لئاضف  اوصحا  ام  باتک  سنالا  باّسح و 
نمف ةرثک  یصحت  لئاضف ال  بلاط  یبأ  نب  یلع  یخال  لعج  یلاعت  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  دانـسالاب  و 
یقب ام  هل  رفغتـسن  ۀکئالملا  لزت  مل  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  بتک  نم  رّخات و  ام  هبنذ و  نم  مّدقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  اهب  اّرقم  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  رکذ 

هَّللا رفغ  هلئاضف  نم  ۀلیضف  یلا  رظن  نم  عامتسالاب و  اهبـستکا  یتلا  بونّذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  عمتـسا  نم  مسر و  ۀباتکلا  کلتل 
ةءاربلا هتیالوب و  الا  دبع  نامیا  هَّللا  لبقی  ةدابع ال  هرکذ  ةدابع و  بلاط  یبأ  نب  یلع  هجو  یلا  رظنلا  لاق  مث  رظنلاب  اهبـستکا  یتلا  بونذـلا  هل 

هئادعا نم 
رثکا ام  هَّللا  ناحبس  لجر  هل  لاق  دق  سابع و  نب  هَّللا  دبع  یلا  اعوفرم  ینادمهلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  انابنا  یمزراوخلا  بیطخلا  لاق  دانسالاب  و 

ۀبقنم فالآ  ۀثلث  اهبسحال  ّینا  هلئاضف  ّیلع و  بقانم 
برقا و نیثلث  یلا  اّهنا  لوقت  الوا  سابع  نبا  لاق 

یطو ام  یلع  یف  لزنا  ام  ّلکب  تثّدح  ول  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  یلع  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نع  دانسالاب 
2 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءاملا یلا  هبارت  ذخا  الا  ضرالا  یف  عضوم  یلع 
نب رمع  نا  نسحلا  یلا  اعوفرم  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساـقلا  وبا  مزراوخ  رخف  ۀـمالعلا  ماـمالا  ینثدـح  لاـق  بقاـنملا  باـتک  نم  و 

هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ام  تعمـس  اما  نینمؤملا  ریما  ای  یلع  هل  لاقف  اهمجری  نا  داراف  تنز  دـق  یلبح  ۀـنونجم  ةأرماب  یتا  باطخ 
نع كردـی و  یّتح  مالغلا  نع  أربی و  یّتح  نونجملا  نع  ثلث  نع  ملقلا  عفر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  لاق  ام  لاق و  مّلس 

اهنع یّلخف  لاق  ظقیتسی  یتح  مئانلا 
هنم و 

مجرت نارمع  اهب  رماف  روجفلاب  تفرتعاف  باطخلا  نب  رمع  اهلأسف  لماح  ةأرماب  یتا  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ۀـیالو  یف  ناـک  اـمل  لاـق  ّیلع  نع 
تفرتعا معن  لاقف  مجرت  نا  اهب  ترما  لاقف  ّیلع  اهّدرف  مجرت  نا  نینمؤملا  ریما  اهب  رما  اولاقف  هذـه  لاب  ام  لاـقف  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  اـهیقلف 
کلذ ناک  دق  لاقف  اهتفخا  اهترهتنا و  کلعلف  یلع  هل  لاق  مث  اهنطب  یف  ام  یلع  کناطلس  امف  اهیلع  کناطلس  اذه  لاقف  روجفلاب  يدنع 

ام وا  لاق 
مث اهلیبس  رمع  یّلخف  هل  رارقا  الف  تدّدهت  وا  تدّیق  نم  هنا  ءالب  دـعب  فرتعم  یلع  ّدـح  لوقی ال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 

رمع کلهل  ّیلع  ول ال  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لثم  ندلت  نا  ءاسنلا  تزجع  لاق 
يأ هنم  یلاعت و  هَّللا  ۀمحر  یلبرالا  ۀمالعلا  لاق  نا  یلا 

تایلف ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  یمزراوخلل  بقانملا  باتک  نم 
بابلا

نب ییحی  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  هنم  و 
نارمع نب  یسوم  یلا  هدهز و  یف  اّیرکز 

3 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف 

دانسالا و اذهب  الا  هبتکا  مل  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  لاق 
یلا رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  هدنسب  هعفری  ۀباحّـصلا  لئاضف  یف  فّنـصملا  هباتک  یف  یقهیبلا  يور  دق 

بلاط یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ 
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ۀخـسن نع  القن  یهتنا  هریغ  یف  قّرفت  ام  هیف  عمتجا  ةدومحملا و  تافّـصلا  هذه  نم  مالـسلا  مهیلع  مهل  تبث  ام  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  تبث  دقف 
نایبلا و بذـع  بانج  نآ  حدـمب  مه  هیّنـس  هّلجا  هک  تسیاهباثمب  یلبرا  همالع  ناش  تمظع  هبترم و  تلالج  فنـصملا و  ۀخـسن  نع  تلقن 

فـشک رد  ینیطنطـسق  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هک  تایفولا  تاوف  رد  یبتکلا  دـمحا  نب  رکاش  نب  دّـمحم  هچناـنچ  دنـشابیم  ناـسّللا  بطر 
یلع دیوگیم  هئام  عبـس  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  یّفوتملا  یبتکلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دمحمل  تایفولا  تاوف  هدومرف  جهن  نیاب  شرکذ  نونظلا 
بتک اسیئر  ناک  لّسرت و  رعـش و  هل  عرابلا  بتاکلا  یـشنملا  یلبرالا  نیدـلا  رخف  ریمالا  نب  نیدـلا  ءاهب  بحاصلا  حـتفلا  یبأ  نب  یـسیع  نب 

عجارت مث  دوهیلا  ۀلود  یف  هقوس  رتف  ّهنا  مث  ناویدـلا  بحاص  نیدـلا  ءالع  ماّیا  ءاشنالا  ناوید  یف  دادـغبب  مدـخ  مث  ایالـص  نم  لبرا  یلوتمل 
عّیـشت و هیف  قالخا و  مراکم  ۀمـشح و  لمجت و  بحاص  ناک  هئام و  تس  نیعـست و  نیتنثا و  ۀنـس  تام  نا  یلا  بکنی  مل  مّلـس و  مهدعب و 

ۀکرت تام  امل  فلخ  کلذ و  ریغ  ةروهـشملا و  فیطلا  ۀلاسر  عبرالا و  تاماقملا  لثم  ۀـیبدا  تافنـصم  نیدـلا  ءاهبل  لبراب و  ایلاو  هوبا  ناک 
نیدـمتعم و هلجا  زا  یبتک  دـمحا  نب  رکاش  نب  دـمحم  اکولعـص و  تاـم  اـهقحم و  حـتفلا و  وبا  هنبا  اهملـست  مهرد  فلا  یفلا  وحن  ۀـمیظع 

نیدنتسم ریهاشم 
4 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دانتـسا باتک  نیاب  ءالبنلا  فاحتا  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  تس  فورعم  روهـشم و  تایفولا  تاوف  وا  باتک  تس  تنـس  لها 
یعفاشلا یکلاملا  يرصملا  یطولفملا  یسوطلا  يریشقلا  عیطم  نب  بهو  نب  یلع  نیّدلا  دجم  خیـشلا  نب  دمحم  ۀمجرت  یف  لاق  ثیح  هدرک 

دیدرگ یعفاش  هدعب  دوب  بهذـملا  یکلام  لوا  هتفریذـپ  ترهـش  وا  خـیاشم  تایح  رد  شمان  هدرک و  ردـپ  رب  هقفت  هتفگ  تایفولا  تاوف  رد 
ماـما و تسوا  فیناـصت  زا  دراد و  مهریغ  دـلاخ و  نیز  مئادـلا و  دـبع  نبا  طبـسلا و  يریمحلا و  نبا  حاور و  نبا  ریقملا و  نبا  زا  تعاـمس 
ار وا  عتمتلا و  يّرـستلا و  ریثک  دوب  نیملاعلا و  بر  نع  هیاورلا  یف  نیعبرـالا  عمج  هقف و  لوصا  رد  زرطملا  ۀـمدقم  حرـش  ثیدـحلا و  مولع 
تایاکح و باب  نیرد  دوب  ساوسو  روهقم  تاساجن  هایم و  باب  رد  ۀـنجلاب  هرّـشبم  هرـشع  هباحـص  يامـساب  دوب  ثانا  روکذ و  دالوا  دـنچ 
ینابیشلا و لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  یناردنزاملا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  نیز  یهتنا و  دناهدرک  لقن  يو  زا  هریثک  عئاقو 

نب یلع  نسحلا  وبا  زا  یلحلا  قیرطبلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  ییحی  نسحلا  وبا  اقباس و  هتفرع  اـمک  هدومن  نآ  تیاور  هطب  نبا 
يأ لاق  دانسالاب  دیامرفیم و  هدمعلا  باتک  رد  هچنانچ  هدومرف  نآ  لقن  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یلالجلا  بیطلا  نب  دمحم 

انثّدح لاق  یطـساولا  يولعلا  لدـعلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نبا  نیـسحلا  انثدـح  لاق  باهولا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انربخا  یلزاغملا  نبا 
نابا انثّدح  لاق  ۀیطع  نب  دیز  انثّدح  لاق  دیـشر  نب  نامیلـس  نب  میهاربا  انثّدح  لاق  یلیالا  يدهم  نب  میهاربا  انثدـح  لاق  دومحم  نب  دـمحم 
یبأ نب  یلع  یلا  رظنیلف  حون  هقف  مدآ و  ملع  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  زوریف  نب 

بلاط
لقن یلیبدرالا  الملاب  فورعملا  رضخ  نب  دمحم  نب  رمع  نیدبعتملا  ۀلیسو  زا  ار  نآ  هارث  باط  یلحلا  یمهـسلا  یلع  نب  دمحم  نب  نسح  و 

ار بوشآرهش  نبا  ترابع  راونالا  راحب  رد  هماقم  هَّللا  یلعا  یسلجم  هماّلع  هدومن و 
5 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک ینعم  نیا  راهظا  ضرغب  ۀـّیماماب  ثیدـح  نیا  تیاور  تبـسن  سپ  هدومرف  لقن  هطب  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  زا  ار  ثیدـح  نیا  نآ  رد  هک 
نیا قرط  عیمج  شاک  نا  زا  رظن  عطق  زین  هدش و  رداص  فینم  بطاخم  زا  هک  تسفیخس  یهیومت  یعیملت و  لوا  دناهدرکن  نآ  تیاور  هینس 

درکیم قیرط  کی  فرـص  رب  افتکا  هکنآ  هن  دومنیم  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  دّدـعت  رکذ  لقا  درکیم ال  لقن  قرط  نآ  رثکا  ای  ثیدـح 
یشان تامّدقم  کسمت و  نیا  يدابم  داسف  معز  لوقا  تسرهاظ  دنمـشناد  ره  رب  مدق  ات  رـس  زا  تامدقم  کسمت و  نیا  يدابم  داسف  هلوق و 

دنمـشناد ره  تستالتعم و  تامدـقمب  ثبـشت  تالیخم و  سجاوهب  کسمت  تایهیدـب و  تاحـضاو و  رد  ساوسو  لقع و  يداـبم  داـسف  زا 
لزه و رـسارس  تاکیکـشت  يوسب  حونج  نوکر و  زا  عنام  دنـسب و  یفاک و  قباس  ناـیب  ار  دـنلب  ترطف  دـنمجرا و  يار  بحاـص  دنـسپقح 
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لـضفا هلا  هیلع و  ممالا  ریخ  یبن  یـصو  لئاضف  زا  زازئمـشا  يالتبم  مدق  ات  رـس  زا  هک  میـشلا  دـیمح  بطاخم  دـنبیب و  لصایب و  تافارخ 
رد مدق  مقـسلا  حضاو  للخ  زا  حیحـص  قح  زییمت  مدع  ملظ و  تاکرتعم  رد  ضوخ  زا  دـعب  ببـسب  ماقم  ره  رد  تسمعنلا  بر  نم  مالـسلا 

نیا داسفب  هدومن  مکح  میدقلا  هندـید  یلع  ایرج  مه  اج  نیا  رد  درازگیم  ممهیلاع  نیطاسا  همئا و  رباکا  تایاور  لاطبا  راکنا و  رامـضم 
دما غولب  دادل و  رد  كامهنا  تیاغ  دانع و  زا  دوخ  دعب  لامک  هدومرف  رهاظ  دادشلا و  عبـسلاک  همکحم  تامدقم  دادسلا و  حـضاو  کسمت 

یلباک دـیلقت  هیدرم  هماهم  رد  نامیه  داشر و  جـهنم  جاهتنا  دایترا  یخوت و  مدـع  داقتنا و  قیقحت و  تفلاخم  داقحا و  ناغـضا و  رد  یـصقا 
یلو هَّللا  داقن و  هذـباهج  تادافا  رب  عالطاب  داعـستسا  كرت  داجما و  نیثدـحم  نیققحم و  تادافاب  تافتلا  ءانتعا و  مدـع  دان و  لـک  هکحض 

لئاضف یلع  زعولا  دـقحلاب و  مدـقلا  یلا  سارلا  نم  ناسنالا  یلتمی  نا  نم  نئاصلا  وه  دادـسلا و  جـهن  یلا  ۀـیادهلا  هنم  داشرالا و  قیفوتلا و 
ممالا قیرطلا  نع  بکنتی  ممذلا و  رافخإ  یف  کمهنی  مقللا و  جلتبم  جهنملا و  حضاو  نع  غیزی  ممالا و  عیفش  یصو 

6 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیا دناهدرک و  تباث  امزج  امتح و  لامجاب  یناث  لیصفتب و  نّیل  وأ  یئانس  راطع و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  اب  هک  تسبجع  لامک  زین  و 
حّرص امک  تستنس  لها  بهذم  رب  مدق  ات  رـس  زا  ناشتقیرط  تعیرـش و  ناشیا و  راک  يانب  هک  دنایناسک  هلمج  زا  شدوخ  فارتعاب  ود  ره 

هک ار  یناسک  دیامنیم و  تنـس  لها  ثیداحا  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  ندوب  راکنا  یئانـسلا  ۀمجرت  یف  هترابع  تضم  دق  دـیاکملا و  یف  هب 
لوقب دزاسیم و  ناینـس  زا  جراخ  تستنـس  لها  بهذم  رب  مدق  ات  رـس  زا  ناشتقیرط  تعیرـش و  ناشیا و  راک  يانب  شدوخ  فارتعا  بسح 

لبالا دعس  ای  دروت  اذکه  ام  دزاسیم  تناما  عرو و  تناید و  قدصب و  نوحشم  مدق  ات  رس  زا  ار  دوخ  دوخ 

نآ در  تنس و  لها  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  ندوبن 

مـالم و زا  رود  باوص  یئوپیم و  قدـص  مدـقب  قح  قیرط  یئوگیم و  تسار  لوقا  تسین  تنـس  لـها  ثیداـحا  زا  ثیدـح  نیا  لوا  هلوق 
رگم بجعلل  ای  یئوریم  دـیدج  ییاهبلاق  رد  اهراب  هزبس  لثم  یئوشیم و  غورد  لطابب و  لـیم  زا  تسرپتمارک  تسد  ییوجیم و  باـعم 

هیوریـش یلزاغم و  نبا  یقهیب و  میعن و  وبا  هیودرم و  نبا  مکاح و  هطب و  نبا  نیهاـش و  نبا  متاـح و  یبأ  لـبنح و  نب  دـمحا  قازرلا و  دـبع 
تستنس و لها  بهذم  رب  مدق  ات  رـس  زا  ناشیا  تقیرط  تعیرـش و  ناشیا و  راک  يانب  شدوخ  فارتعا  بسح  هک  راطع  یئانـس و  یملید و 

یلع دیس  يربط و  بحم  یجنک و  فسوی  نب  دمحم  هحلط و  نبا  یناحلاص و  یناقلاط و  نیدلا  یضر  مزراوخ و  بطخا  یملید و  رادرهش 
یباصو و میهاربا  يروفـص و  نمحرلا  دبع  يذبیم و  نیـسحریم  یکلام و  غاّبـصلا  نبا  يدابآتلود و  نیدلا  باهـش  الم و  ریما  ینادمه و 
زا ناشیا  لاثما  لیعامسا و  نب  دمحم  ملاع و  ردص  دمحم  یناشخدب و  دمحم  ازریم  یکم و  ریثکاب  لضف  نب  دمحا  ثدحم و  نیدلا  لامج 

جراخ و تنس  لها  زا  تاجردلا  عیفر  بطاخم  دزن  تارـضح  نیا  هاگ  ره  دندوبن و  هینـس  زا  نایعا  هذباهج  مخافا  ناکرا و  نیطاسا و  رباکا 
بـسح هک  مه  وا  دـجام  دـلاو  هک  بـجع  هـچ  سپ  دنـشاب  جـلاو  لـالتخا  كـاله و  كارـشا  نیبـکترم  لالـض و  لـها  نیعدـتبم و  هرمزب 

هفارزب نوریب و  تنس  لها  زا  هدوب  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تایآ  زا  یتیآ  شحیرصت 
7 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا جراخ  مورقلا  سیئر  بطاخم  دـجام  دـلاو  عم  موقرم  ناشهکربتم  یماسا  هک  تارـضح  نیا  هاگ  ره  دـشاب و  نورقم  نیکلاه  نیعدـتبم و 
ارک سپ  دنشاب  باش  وا  نیکلاه  هکرج  رد  بوسحم  باتک و  نیفلاخم  رد  دودعم  باشقا و  نیعدتبم  هرمزب  روشحم  باوص و  تنس و  لها 

دمحا نب  رداقلا  دـبع  لثم  دـندوب  رخافملا  لیمج  رثآملا  لیلج  رهام  بطاـخم  رـصاعم  هک  تارـضح  رگید  جارخا  زا  هک  تستقاـط  باـت و 
جراخ تارضح  نیا  هاگ  ره  زین  دروآ و  دناوت  نابز  رب  تیاکن  نخس  تیاکـش و  فرح  يونهکل  هَّللا  بیبح  نب  هَّللا  یلو  يولوم  یلیجعلا و 

زا زین  قرخلا  موزل  قرفلا و  مدعل  تاجرد  تعفر  رد  ناش  نیلثامم  ببسلا و  ۀلعلا و  كارتشال  تارضح  نیا  نیحدام  سپ  دنشاب  تنس  لها 
یعمج حدام  مه  وا  نوچ  نکل  تامسلا و  عیدب  بطاخم  تافـص  یلاع  تاذ  رد  دش  دهاوخ  رـصحنم  ننـست  سپ  دش  دنهاوخ  جراخ  هینس 
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بهذم و نیا  مدقب  ات  سپ  هدوبن  ینس  یسک  ملاع  رد  نیا  رب  انب  سپ  دش  دهاوخ  جراخ  هینس  زا  دوخ  هدافا  بسح  مه  وا  تستارضح  نیزا 
سیلدت عیدخت و  ره  ریرقت  بیذهت و  سیبلت و  عیملت و  ره  ریوزت  بیترتب و  سیفن  سفن  باعتا  بطاخم  هک  قح  لها  بهذم  ثودح  معز 

ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  دسر  هچ  هدومرف  سیسخ  بلطم  نیا  تابثا  رد 
رد هکنآ  لاـح  هدرک  تبـسن  يوـغب  هب  یهاـگ  یقهیب و  هب  یهاـگ  ار  نآ  تـیاور  رد  هدوـمن  دراو  دوـخ  بـتک  رد  یلح  رهطم  نـبا  هلوـق و 

ثیدح لقن  مه  قیرطب  نیا  بوشآرهـش و  نبا  همغلا و  فشک  بحاص  یلح  همالع  زا  لبق  لوقا  تسین  دوجوم  يرثا  نا  زا  ود  ره  فیناصت 
نیا یلح  همالع  دیحو و  یلباک  دیدس  ریغ  دیلقت  زج  درادن  یهجو  یلح  همالعب  نآ  داریا  صیصخت  افنا  تیرد  امک  دناهدرک  هینس  زا  هیبشت 

دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  بانج  تیملعا  رکذ  رد  همارکلا  جاهنم  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  یقهیب  زا  ار  فیرش  ثیدح 
یلا هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  هدانـساب  هباـتک  یف  یقهیبلا  نع 

یسیع یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هتلخ و  یف  میهاربا 
8 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف 
باـتک رد  نآ  دوجو  ار و  فیرـش  ثیدـح  نیا  یقهیب  تیاور  هدومرف و  یقهیب  زا  نآ  لـقن  مه  قـحلا  جـهن  رد  مهیف و  قّرفت  اـم  هل  تبثاـف 

يذبیم و غابصلا و  نبا  هحلط و  نبا  مزراوخ و  بطخا  هک  یتسناد  افنآ  تسققحتم  تباث و  هینس  رباکا  حیرصتب  تسیمتح و  یعطق و  یقهیب 
لوبقم حودمم و  ناخدمتعم  نب  دمحم  ازریم  دناهدرک و  لقن  یقهیب  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یلیجع  رداقلا  دبع  یناشخدب و  دمحم  ازریم 

رب هَّللا  ذاعم  رگا  سپ  تستنس  لها  يامظع  زا  نایعألا  نیع  بطاخم  دیحو  ذیملت  دیشر  لضاف  حیرـص  حیرـصتب  نأشیلاع و  بطاخم  دوخ 
دمحلاف اوّدبرت  اوّریغت و  اودعق و  اوماق و  ول  تسین و  هراچ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  دمتعم  مکح  لوبق  زا  دنهن  شوگ  تارضح  رگید  فرح 

ۀمحلا كوش  مزج  ۀـقدغملا و  ۀهبـشلا  ّسا  مرخ  هلتخ و  رکنم  بطاخملا و  لـیوست  حاـتجا  هلـصا و  هباـصن و  نع  لـطابلا  حازا  اـم  یلع  هّلل 
يدابلا و جاهنملا  رفـسا  یلجلا و  ناهربلا  ءیـضملا و  رّونلا  هّنمب  عطـسف  راثملا  زیزعلا  راونالا  عنایلا  رانملا  قرـشملا  ّقحلا  حـضوا  ۀـقبوملا و 

تقحمنا ۀیفالتملا و  ۀیآلا  ۀیفاشلا و  ۀنّیبلا  ۀیفاکلا و  ۀّـجحلا  تمزل  ۀـلدهنم و  اهرامث  ۀـلدتعم و  اهناصغا  ةرجـش  تعنیا  يذاهلا و  قحلا  قلتئا 
ّقحلا ّطلی  دـحجی و ال  يرمعل ال  اهارذ و  اهننق و  مرخنا  اهارع و  اهلئابح و  مصفنا  ۀـلوخدملا و  تاهیومتلا  تدـسک  ۀـلولعملا و  تاـعیملتلا 

نّیبت هباوص و  حوضو  هباحـس و  عاشقنا  هباوبا و  حاتفنا  هراهزا و  قتفت  هرافـسا و  جّلبت  هرودـب و  قالتیا  هرون و  قارـشا  هروهظ و  ۀـیاهن  دـعب 
هعطقم و ۀبوذع  هعزنم و  ۀسافن  هعرشم و  ۀبوذع  هریمن و  ءافـص  همظانم و  فالتیا  همـسارم و  ةداشا  هملاعم و  ةرانإ  هباطخ و  لصف  هبابل و 

ةءارط هناصغا و  ۀضاضغ  هرامثا و  عانیا  هراجشا و  قاریا  هعدص و  بعش  هددج و  جهن  همقل و  بحل 
9 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هماظن و قاستنا  همالعا و  خومـش  هروصق و  عافترا  هرود و  ماکحا  هروس و  ماربا  هناطیح و  ۀـناتم  هناردـج و  ۀـنازر  هناینب و  ۀـفاصح  هنانفا و 
ءاقـشلا كرد  یف  هب  توه  ۀطروملا و  ۀهیـضعلا  هب  تبک  ءاکذلا و  ۀنطفلا و  لبح  هیلع  ثکتنا  نم  ّالا  هناوعا  هراصنا و  ۀلالج  هناش و  ۀـمظع 
نیهملا روخفلا  لاتخملا  وهف  راغّصلا  رانّشلا و  داع  هسفن  یلع  قوسی  رابّتلا و  دوحجلا و  لوح  رودی  راکنالا و  راسخلا و  يداو  یف  میهی  وهف 
برـشلل حداجلا  فاستعالاب  ّدبتـسملا  فاصنالا  ماما  ذرفخملا  ددـّللا  درلا و  یف  کـمهنملا  ددـس  ریغ  یف  لـسرملا  نیـضولا  قلقلا  لوجعلا 

بتک نیرب  زونه  نیقیرف  بتک  رب  عالطا  رجـش و  يواعد  فصو  اب  بطاـخم  لـضاف  هک  تسبجع  تیاـهن  ّیبـالا و  قیرّطلل  کـلاسلا  ّیبولا 
فیناصت رد  هک  دنکیم  رهاظ  مزج  نیقی و  لامکب  بیغلاب  امجر  یلباک  دیلقتب  درادن و  يروثع  مدرک  ثیدـح  نیا  لقن  نا  زا  هک  هروهـشم 

دادیم رارق  نانچ  شیانعم  ماهدیدن و  ار  ثیدح  نیا  یقهیب  فیناصت  رد  نم  هک  تفگیم  شاک  تسین  دوجوم  ثیدـح  نیزا  يرثا  یقهیب 
رد فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوبن  زا  یعقاو  راـبخا  نکیل  ماهدـیدن  نا  رد  مه  ار  ثیدـح  نیا  سپ  ماهدـیدن  ار  یقهیب  فیناـصت  نم  نوـچ  هک 

نینچ زا  هّینید  روـما  رد  هک  تسدـیعب  مه  نزغورد  ءـالهج  نأـش  زا  هک  زیگنابجع  تـسیغورد  زیختریح و  تسیبذـک  یقهیب  فیناـصت 
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بانج هک  دننک  اپرب  راذـتعا  نیا  بحاصهاش  يایلوا  رگا  نکیل  لضافالا  نع  الـضف  دـننکیم  زارتحا  مه  الهج  زا  يرایـسب  حـضاو  بذـک 
رذع نیا  تسین  یبیع  رثا  یفن  رد  دشاب  دوجوم  تیاور  نیع  رگا  سپ  نآ  نیع  هن  تسا  هدرک  یقهیب  فیناصت  زا  ثیدـح  نیا  رثا  یفن  ناش 

ثیدـح نیا  يوار  بیبحلا  رهاط  یقهیب  بیر  ههبـش و  الب  هک  ببـس  نیمهب  دـشاب و  لوبق  لباق  ناش  نیدـقتعم  دزن  دـیاش  بیرغ  بیجع و 
ناودع هفزاجم و  هرباکم و  فارحنا و  فاستعا و  ارتجا و  دارم  رجتی و  سرطغت و  ّربکت و  بصعت و  همه  نآ  اب  هیمیت  نبا  تسفیرش 

10 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هکلب درک  تسناوتن  ار  نآ  یقهیب  تیاور  راکنا  هارث  باط  یلح  هماّلع  باوجب  ناغـضا  داقحا و  ناروث  نایلغ و  نانـش و  هدـناعم و  هلداجم و 
عیظف عینـش و  تیاهن  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب  تیاور  راکنا  ینعی  دـیدرگ  کبترم  هزاـت  غورد  بذـک و  كرـش  رد  کـسمتم و  رگید  هلیحب 

ۀیوبّنلا ۀنّـسلا  جاهنم  هب  ارنآ  هک  جاّجللا  جاجحم  جاجوعالا و  جاهنم  رد  هچنانچ  هدمآرب  یقهیب  حرج  حدق و  ددص  رد  راچان  راچ و  هتـسناد 
ثیدـحلا و اذـه  دانـسا  نیا  الّوا  لاقی  نا  باوجلا  دـیآ و  رـسیم  تناطر  تراسج و  تیاـهن  تطالـس و  تحاـقو و  لاـمکب  هتخاـس  موسوم 

بذـک ثیدـحلا  اذـه  ایناث  لاقی  ثیدـحلا و  لها  نم  هلاثما  ةداع  ترج  اـمک  ۀـعوضوم  لـب  ۀفیعـض  ثیداـحا  لـئاضفلا  یف  يوری  یقهیبلا 
اوناک نا  ثیدـحلاب و  ملعلا  لها  هرکذـی  ـال  اذـهل  ثیدـحلاب و  ملعلا  لـها  دـنع  بیر  ـالب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  عوضوم 

یف ةدّدعتم  ثیداحا  رکذ  دق  يذمّرتلا  صئاصخلا و  هامس  باتک  یف  ّیلع  لئاضف  عمجی  نا  دصق  یئاسنلاک  ّیلع  لئاضف  عمج  یلع  اصیرح 
مدش ریحتم  تخـس  هیمیت  نباب  تحاقو  تبـسن  دعب  ریقح  هوحن و  اذه و  اورکذی  مل  اذه  عم  عوضوم و  وه  لب  فیعـض  وه  ام  اهیف  لئاضف و 

تلالد راکناب  ثیدح  تیلمهمب  مه  هتـسب و  نآ  لاطبا  رب  تّمه  رمک  فرـص  هدومنن  یقهیب  باتک  رد  ثیدـح  دوجو  راکنا  وا  هکنآ  اب  هک 
بوسنم تحاقوب  بوسنم  ار  وا  ریقف  هدـشن  لئاق  ارعـش  تاـهیبشت  لـیبق  زا  نآ  نتفرگ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  رب  نآ 

مه دننکیم و  رکذ  ارعـش  تاهیبشت  تاقارغا و  ثیدح  نیا  باوجب  مه  دنزادرپیم و  ثیدح  لاطباب  مه  هک  ار  بحاصهاش  بانج  متخاس 
نالطب هلمجلاب  تخاس  مهاوخ  بوسنم  زیچ  هچب  دـنیامنیم  فیعـض  دانـساب  ول  هّینـس و  بتک  رئاس  هکلب  یقهیب  باتک  رد  نآ  دوجو  راکنا 

نودب ار  وا  يورم  ثیدح  نیا  دیامنیم و  تاعوضوم  تیاور  تبسن  یقهیب  هب  هک  درادن  نییبت  تجاح  هیمیت  نبا  مالک 
11 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوبق ار  وا  مازتلا  نیا  املع  رگید  دـنکن و  تیاور  دـنادب  شعـضو  هک  ار  یثیدـح  هک  هدرک  ماـت  هلادا  هکنآ  لاـح  دـیوگیم  عوضوم  یلیلد 
ثیدـحلاب ملعلا  لها  هرکذـی  اذـهل ال  وا و  مالک  زا  هک  تسنآ  بئارغ  زا  دـناهدرک و  لـطاب  ار  وا  هیورم  ثیداـحا  عضوب  مکح  دـناهدرک و 

هک تسین  یـسک  نینچ  یقهیب  دـشابیمن  یبجع  رتهدایز  نیزا  هدرک و  جراخ  ثیدـحلاب  ملعلا  لها  زا  ار  یقهیب  هک  دوشیم  حـضاو  ناـنچ 
بحاص هک  يدینـش  اقباس  ددرگ  راهظا  جاتحم  ثیدـح  ملع  رد  شردـق  تلالج  دـشاب و  هتـشاد  نداهن  شوگ  تیلباق  رد و  یحداـق  حدـق 
توقای ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  تدنـسا  ّیناک  مهیلإ  ثیدحلا  تدنـسا  اذإ  ینا  تسا  هدومن  داشرا  وا  لاثما  وا و  قح  رد  ةاکـشم 
بلاغلاف کلذ  عم  ءابدالا و  ءاهقفلا و  ءاملعلا و  ءالـضفلا و  نم  یـصحی  نم ال  ةروکلا  هذه  تجرخا  دق  هتفگ و  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح 

لها نم  یقهیبلا  یـسوم  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  مامالا  مهتّمئا  رهـشا  نم  ةالغلا و  ۀـضفارلا  بهذـم  اهلها  یلع 
نیدلا عم  ناقتالا  ظفحلا و  یف  رهدـلا  دـحوا  عرولا  نیدـلا  یلوصالا  هیقفلا  ظفاحلا  مامالا  وه  ةروهـشملا و  فیناصتلا  بحاص  درجورـسخ 

قافآلا و فّوط  قارعلا و  یلا  لحر  اهب  دّرفت  ملعلا  نم  نونف  یف  هقاف  مث  هنع  نب  رثکملا  مکاـحلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  باحـصا  ّلـجا  نم  نیتملا 
يدحا و ۀنس  یف  اهیلإ  داعف  ۀفرعملا  باتک  عامسل  روباسین  یلا  یعدتسا  هلثم  یلا  قبـسی  مل  امم  ءزج  فلا  نم  ابیرق  غلبی  ام  بتکلا  نم  ّفلا 

باتک هفیناصت  نم  ۀـئامعبرا و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  نم  یلوالا  يدامج  یف  تام  نا  یلا  اهب  ماقاف  هتیحان  یلا  داع  مث  ۀـئامعبرا  نیعبرا و 
باتک بادآلا  باتک  روشنلا  ثعبلا و  باتک  یعفاشلا  بقانم  باتک  ةّوبنلا  لئالد  باتک  ثیدحلا  مولع  ۀفرعم  باتک  ننـسلا  باتک  طوسبملا 

ۀباحصلا لئاضف 
12 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یقهیبلا هَّللا  دـیبع  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمـس  تاقوالا و  لئاضف  باتک  داـقتعالا  باـتک 
ناک طوسبملا و  باتک  هاّمـس  اباتک  عمج  یعفاشلا و  صوصن  عبتتی  ناک  هقفلا و  ثیدحلا و  ۀفرعم  نیب  عمج  اظفاح  اهیقف  اماما  ناک  ظفاحلا 
عّمـس يزورملا و  يرمعلا  دمحم  نب  رـصان  حتفلا  یبأ  یلع  هقفت  ظفاحلا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  ثیدـحلا  یف  هذاتـسا 

ریبکلا و ننـسلا  باتک  اهنم  تعمـس  سانلا  يدیا  یف  ةدوجوم  ةروهـشم  یه  اهیلإ و  قبـسی  مل  یتلا  فیناصتلا  هیف  فنـص  ریثکلا و  ثیدحلا 
ثعبلا و باتک  تافصلا و  ءامسالا و  باتک  نامیالا و  بعـش  باتک  ةّوبّنلا و  لئالد  ننـسلا و  راثالا و  ۀفرعم  باتک  ریغـصلا و  ننـسلا  باتک 
تاقوالا و لئاضف  باتک  داقتعالا و  باتک  ردقلا و  باتک  ةریغـصلا و  تاوعدلا  ةریبکلا و  تاوعّدلا  باتک  ریبکلا و  دـهزلا  باتک  روشنلا و 

هتافو نابعش و  یف  ۀئامثالث  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  یف  هتدالو  تناک  هنع و  ینوثّدح  نیّذلا  هباحـصا  نم  ةرـشع  تکردا  بتکلا و  نم  اهریغ 
دمحا رکب  وبا  هتفگ  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  سمش  یضاق  ۀئامعبرا و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یف 

یف هنارقا  درف  هنامز و  دحا  روهـشملا و  ریبکلا  ظفاحلا  یعفاشلا  هیقفلا  يدرجورـسخلا  یقهیبلا  یـسوم  نب  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب 
نب رـصان  حتفلا  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  مولعلا  عاونا  یف  هیلع  دـئاّزلا  مث  ثیدـحلا  یف  عّیبلا  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاحلا  باحـصا  رابک  نم  نونفلا 

ءاملع نم  ناـسارخب  عمـس  زاـجحلا و  لاـبجلا و  قارعلا و  یلا  هبلط  یف  لـحر  هب و  رهتـشا  ثیدـحلا و  هیلع  بلغ  يزورملا  يرمعلا  دّـمحم 
عرش اهیلإ و  یهتنا  یتلا  دالبلا  ۀیقبب  کلذک  هرصع و 

13 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  ماـمالا  صوصن  عمج  نم  لوا  وه  ءزج و  فلا  هفیناـصت  غلبت  لـیق  یتح  اریثک  هیف  فّنـصف  فینـصتلا  یف 

یعفاشلا بقانم  نامیالا و  بعش  راثالا و  ننّسلا و  ةوبنلا و  لئالد  ریغـصلا و  ننّـسلا  ریبکلا و  ننّـسلا  هتافّنـصم  روهـشم  نم  تادّلجم و  رـشع 
الا و بهذـملا  یعفاش  نم  ام  هّقح  یف  نیمرحلا  ماما  لاق  لیلقلاب و  ایندـلا  نم  اعناق  ناک  کلذ و  ریغ  لـبنح و  نب  دـمحا  بقاـنم  یبلّطملا و 

ملعلا رشنل  روباسین  یلا  بلط  یعفاشلا و  بهذمل  ارصن  ساّنلا  رثکا  نم  ناک  ۀّنم و  یعفاشلا  یلع  هل  ّناف  یقهیبلا  دمحا  الا  ۀّنم  هیلع  یعفاشلل 
دبع يوارفلا و  دـمحم  یماحـشلا و  رهاظ  مهنم  نایعألا  نم  ۀـعامج  ثیدـحلا  هنع  ذـخا  فلّـسلا و  ةریـس  یلع  ناک  اهیلإ و  لقتنا  باجاف و 

نامث و ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  رـشاعلا  یف  یّفوت  ۀـئامثالث و  نیناـمث و  عبرا و  ۀنـس  نابعـش  یف  هدـلوم  ناـک  مهریغ و  يریـشقلا و  معنملا 
دعب اهتحت و  نم  ةاّنثملا  ءابلا  نوکس  ةدّحوملا و  ءابلا  حتفب  قهیب  یلا  هتبسن  یلاعت و  هَّللا  همحر  قهیب  یلا  لقن  روباسینب و  ۀئامعبرا  نیسمخ و 

ۀمجعملا و ءاخلا  مضب  یه  اهأرق و  نم  درجورـسخ  اهنم و  اخـسرف  نیرـشع  یلع  روباسین  یحاونب  ۀعمتجم  يرق  یه  فاق و  ۀحوتفملا  ءاهلا 
نیسحلا نب  دمحا  رکب  وبا  مالسالا  خیش  هیقفلا  تبثلا  ۀمالعلا  ظفاحلا  وه  یقهیبلا  هتفگ  البّنلا  ریس  رد  یبهذلا  نامثع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا 
ۀئامثالث نینامث و  عبرا و  ۀنس  یف  دلو  اهنم  نیموی  یلع  روباسین  لامعا  نم  يرق  ةدع  قهیب  یناسارخلا و  يدرجورسخلا  یـسوم  نب  یلع  نب 

یبأ عماج  ۀجام و ال  نبا  ننس  یئاسّنلا و ال  ننـس  هدنع  نکی  مل  ۀعفانلا و  فیناصتلا  فّنـص  هملع و  یف  هل  كروب  لاق و  نا  یلا  نابعـش  یف 
ننس هدنع  کلذ و  وحن  وا  ریعب  رقو  مکاحلا  نع  هدنع  یسیع 

14 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سیل تادلجم  رشع  یف  ریبکلا  ننـسلا  لمعف  فیلاتلا  عمجلا و  یلع  البقم  هتیرقب  عطقنا  هریغ و  يرمعلا و  رـصان  یلع  هّقفت  ابلاغ و  دواد  یبأ 
باتک دّلجم و  دـقتعملا  باتک  نیتدـلجم و  یف  تافـصلا  ءامـسالا و  باتک  تادـلجم و  عبرا  یف  راثالا  ننّـسلا و  باتک  ّفلا  هلثم و  دـحال 

تادـلجم و ثالث  تایفالخلا  باتک  دـّلجم و  دـهزلا  باتک  دـّلجم و  تاوعدـلا  باتک  دـلجم و  بیهرتلا  بیغرتلا و  باتک  دـّلجم و  تعنلا 
نادّلجم نامیالا  بعش  باتک  مخض و  دلجم  ریغّصلا  ننـسلا  باتک  تادّلجم و  عبرا  ةوبنلا  لئالد  باتک  نادّلجم و  یعفاشلا  صوصن  باتک 

باتک هلیجم و  يربکلا  نیعبرالا  باتک  هلیجم و  تاقوالا  لـئاضف  باـتک  دـّلجم و  بادـآلا  باـتک  دـّلجم و  ننّـسلا  یلا  لخدـملا  باـتک  و 
دّلجم و دمحا  بقانم  باتک  دّلجم و  یعفاشلا  بقانم  باتک  ءارـسالا و  باتک  ءزج و  ۀـیورلا  باتک  نیعبرالا و  باتک  يرغـصلا و  نیعبرالا 

ءاملعلا ةریس  یلع  یقهیبلا  ناک  هخیرات  یف  لیعامسا  نب  رفاغلا  دبع  ظفاحلا  لاق  اهرکذ  ینرضحی  ءایـشا ال  دّلجم و  ۀباحـصلا  لئاضف  باتک 
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هنارقا درف  ظفحلا و  یف  هنامز  دحاو  عرولا  نّیّدلا و  یلوصالا  ظفاحلا  هیقفلا  رکب  وبا  وه  اضیا  لاق  هعرو و  هدهز و  یف  الّمجتم  ریـسیلاب  اعناق 
عرب و هّقفت و  هابـص و  نم  هظفح  ثیدحلا و  بتک  مولعلا  نم  عاوناب  مکاحلا  یلع  دیزی  مکاحلا و  باحـصا  رابک  نم  طبّـضلا  ناقتالا و  یف 

ملع نیب  عمج  دحا  هیلإ  هقبسی  مل  اّمم  ءزج  فلا  براقت  هفیلاوت  فّنـص و  مث  زاجحلا  لابجلا و  قارعلا و  یلا  لحترا  لوصالا و  ّنف  یف  ذخا 
یف یتاف  بتکلا  عامسل  روباسین  یلا  قهیب  نم  لاقتنالا  ۀمئالا  هنم  بلط  ثیداحالا  نیب  عمجلا  هجو  ثیدحلا و  للع  نایب  هقفلا و  ثیدحلا و 

نیعبرا يدحا و  ۀنس 441 
15 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیح یبأ  لاق  یقهیبلا  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  ةاضقلا  خیـش  لاق  ۀـمئالا  هرـضح  ۀـفرعملا و  باـتک  عامـسل  سلجملا  هل  اودـقع  ۀـئامعبرا و  و 
وه دمحا و  نب  دمحم  هیقفلا  تعمس  هنم  ءازجا  بیذهت  نم  تغرف  راثالا و  ننّسلا و  نم  ۀفرعملا  باتک  ینعی  باتکلا  اذه  فینـصتب  تادتبا 

لوقی وه  باتکلا و  اذه  ءازجا  هدـیب  مّونلا و  یف  هَّللا  همحر  یعفاّشلا  تیأر  لوقی  ۀـجهل  مهقدـصا  ةوالت و  مهرثکا  یباحـصا و  یحلاص  نم 
یناوخا نم  رخآ  هیقف  يار  موـیلا  کـلذ  حابـص  یف  لاـق و  کلذـب  دـتعی  هآر  اـهتأرق و  لاـق  وا  ءازجا  ۀعبـس  هیقفلا  باـتک  نم  موـیلا  تبتک 

هیقفلا تعمـس  لاق  یبأ  انربخا  اذک و  اذک و  ثیدح  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تدفتـسا  دق  لوقی  وه  ریرـس و  یلع  عماجلا  یف  ادعاق  یعفاشلا 
الع اتوبات  ّنأک  مانملا  یف  تیأر  لوقی  يزورملا  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  هیقفلا  تعمس  لوقی  ظفاحلا  يدنقرمسلا  دمحا  نب  نسحلا  دمحم  ابا 
تلق نیروکذملا  ۀثلثلا  نم  ثلثلا  تایاکحلا  تعمس  ةاضقلا  خیش  لاق  مث  یقهیبلا  دمحا  تافینصت  لاقف  اذه  ام  تلقف  رون  هولعی  ءامسلا  یف 

اهب و ال ینتعی  نا  ملاعلل  یغبنیف  رکب  یبأ  مامالا  لثم  هفیلاوت  دّوج  نم  ّلق  دـئاوفلا  ةزیرغ  ردـقلا  ۀـمیظع  یقهیبلا  فیناصتف  قح  اـیؤّرلا  هذـه 
ماّشلا و قارعلا و  یلا  تبلج  هبتک و  هنم  اوعمـس  ۀـبلطلا و  هیلع  رثاکت  روباسین و  یلا  رثکا  وا  ۀنـسب  هتوم  لـبق  مدـق  دـق  ریبکلا و  هننـس  اـمّیس 

نع انغلب  يدارملا و  نسحلا  وبا  وه و  قشمد  یلا  اهلقن  یقهیبلا و  باحـصا  نم  اهعمـس  یقـشمدلا و  مسقلا  وبا  ظفاحلا  اهب  ینتعا  یحاّونلا و 
هفیناصتل یعفاّشلا  یلع  هل  ۀـّنملا  ّناف  یقهیبلا  رکب  ابا  الا  ۀـّنم  هیلع  یعفاّشلل  ّالا و  یعفاش  هیقف  نم  ام  لاق  ینیوجلا  یلاعملا  یبأ  نیمرحلا  ماما 

یلاعملا وبا  باحصا  تلق  هبهذم  ةرصن  یف 
16 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب یلع  انا  اولاق  ناسع  نبا  یجریشلا و  نب  باهولا  دبع  نب  دّمحم  دّمحم و  نب  نسحلا  ءانمألا  نیز  انا  هَّللا  ۀبه  نب  دمحا  انربخا  لاق  نا  یلا 
وبا ینثّدح  اینّدلا  یبأ  نبا  انا  ّیبارعالا  نبا  انا  فسوی  نب  هَّللا  دبع  انا  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  انا  یلمتـسملا  مسقلا  وبا  انا  ظفاحلا  نسحلا 

ءاسک ۀّبج و  هل  کلم و  دنع  دـهز  ّيأ  دـهاز  کلم  نولوقی  لوقی  رانید  نب  کلم  تعمـس  یبأ  ان  دـقاو  نب  دامح  نب  رطف  ان  ینئادـملا  یلع 
خیش ۀماّلعلا  ظفاحلا  مامالا  یقهیبلا  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  اهنع و  ضرعاف  اهاف  ةرغاف  ایندلا  هتتا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دهاّزلا  اّمنا 

یف ۀئامثالث  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  دلو  فیناصّتلا  بحاص  یقهیبلا  يدرجورـسخلا  یـسوم  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  ناسارخ 
یلع اـبا  كروـف و  نب  رکب  اـبا  شمحم و  نب  رهاـط  اـبا  مکاـحلا و  هَّللا  دـبع  اـبا  ّيوـلعلا و  نیـسحلا  نب  دـمحم  نسحلا  اـبا  عمـس  ناـبعش و 

نارشب نب  نیسحلا  ابا  راّفحلا و  دّمحم  نب  لاله  ناسارخب و  اقلخ  یملـسلا و  نمحّرلا  دبع  ابا  هیومان و  نب  فسوی  نب  هَّللا  دبع  يرابدورلا و 
ننـس هدنع  نکی  مل  ۀـفوکلاب و  ۀـعامج  ریدـب و  نب  حانج  ۀـفئاط و  سارف و  نب  دـمحا  نب  نسحلا  دادـغبب و  ةدـع  يدایالا و  بوقعی  نبا  و 

هدصقم و نسحل  هملع  یف  هل  كروب  لاوع و  هدنع  هنع و  رثکاف  مکاحلا  هدـنع  ناک  یلب  ۀـجام  نبا  ننـس  يذـمرتلا و ال  عماج  یئاسّنلا و ال 
ننـسلا و تادلجم و  رـشع  ریبکلا  ننـسلا  نادلجم و  وه  تافـصلا و  ءامـسالا و  اهنم  اهریرحت  یلا  قبـسی  مل  ابتک  لمع  هظفح و  همهف و  ةّوق 
دلجم و ثعبلا  دلجم و  دهزلا  نادـلجم و  ریغـصلا  ننـسلا  تادـلجم و  ثلث  ةّوبّنلا  لئالد  نادـّلجم و  نامیالا  بعـش  تادـلجم و  عبرا  راثالا 
دّلجم و بیهرتلا  بیغرتلا و  دـلجم و  تاوعدـلا  دـلجم و  لخدـملا  تادـّلجم و  ثلث  یعفاشلا  صوصن  دـّلجم و  بادآلا  دـلجم و  دـقتعملا 

دلجم یعفاشلا  بقانم 
17 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ریـسیلاب اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  یقهیبلا  ناک  هخیرات  یف  رفاغلا  دبع  لاق  اهرکذا  ةدیدع ال  بتک  ءارـسالا و  باتک  دلجم و  دـمحا  بقانم  و 
یلع ۀّنملا  هل  ناف  یقهیبلا  رکب  ابا  الا  ۀنم  هیلع  یعفاشلل  الا و  ّیعفاش  نم  ام  لاق  یلاعملا  یبأ  نیمرحلا  ماما  نع  هعرو و  هدـهز و  یف  المجتم 

نیّدـلا ّیلوصالا  ظفاحلا  هیقفلا  یقهیبلا  رکب  وبا  روباسین  خـیرات  لیذ  یف  رفاغلا  دـبع  نسحلا  وبا  لاـق  هبهذـم  ةرـصن  یف  هفیناـصتل  یعفاـشلا 
ثیدحلا و بتک  مولعلا  نم  عاوناب  هیلع  دیزی  مکاحلا و  باحصا  رابک  نم  طبّضلا  ناقتالا و  یف  هنارقا  درف  ظفحلا و  یف  هنامز  دحا  عرولا و 

مل ام  ءزج  فلا  براقت  هفیلاوت  فّنـص و  مث  زاجحلا  لابجلا و  قارعلا و  یلا  لـحترا  لوصـالا و  یف  ذـخأ  عرب و  هّقفت و  هابـص و  نم  هظفح 
یلا ۀیحانلا  نم  لاقتنالا  ۀمئالا  هنم  بلط  ثیداحالا  نیب  عمجلا  هجو  ثیدحلا و  للع  نایب  هقفلا و  ثیدحلا و  ملع  نیب  عمج  دحا  هیلإ  هقبسی 

ءاملعلا ةریس  یلع  ناک  ۀمئالا و  هرضح  ۀفرعملا و  باتک  عامسل  سلجملا  هل  اودعا  نیعبرا و  يدحا و  ۀنس  یف  یتاف  بتکلا  عامـسل  روباسین 
ننسلا و ۀفرعم  باتک  ینعی  باتکلا  اذه  فینصتب  تأدتبا  نیح  لاق  یبأ  ان  یقهیبلا  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  ةاضقلا  خیـش  لاق  ریـسیلاب و  اعناق 

لوقی ۀجهل  مهقدصا  ةوالت و  مهرثکا  یباحـصا و  یحلاص  نم  وه  دمحا و  نب  دمحم  هیقفلا  تعمـس  هنم  ءازجا  بیذهت  نم  تغرف  راثالا و 
هآر اهتأرق و  لاق  وا  ءازجا  ۀعبـس  دمحا  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تبتک  دق  لوقی  وه  باتکلا و  اذه  نم  ءازجا  هدیب  مونلا و  یف  یعفاشلا  تیار 

باتک نم  مویلا  تدفتسا  لوقی  وه  ریرس و  یلع  عماجلا  یف  ادعاق  یعفاشلا  یناوخا  نم  رخآ  هیقف  يار  مویلا  کلذ  حابص  یف  کلذ و  دتعی 
هیقفلا تعمس  لاق  يدلاو  انا  اذک و  اذک و  ثیدح  هیقفلا 

18 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
الع اتوبات  ناک  مانملا  یف  تیار  لوقی  يزورملا  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  هیقفلا  تعمس  لوقی  ظفاحلا  يدنقرمّـسلا  دمحا  نب  نسحلا  دمحم  ابا 

نیروکذملا ۀثلثلا  نم  ثلثلا  تایاکحلا  تعمس  ةاضقلا  خیش  لاق  مث  یقهیبلا  دمحا  تافینصت  هذه  لاق  اذه  ام  تلقف  رون  هولعی  ءامسلا  یف 
نب دمحا  نب  یلع  انا  یقهیبلا  رکب  وبا  انا  یسرافلا  لیعامسا  نب  دمحم  انا  نمحرلا  دبع  تنب  بنیز  انتأبنا  دمحا  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دمحا  انربخا 
نع ناطح  نب  نارمع  نع  حیرـش  نب  حلاص  نع  ّيرکـشیلا  ءالعلا  نب  ورمع  ان  دیلولا  وبا  انا  ۀجح  نب  رکب  وبا  انا  دـیبع  نب  دـمحا  انا  نادـبع 
نیب ضقی  مل  هنا  ینمتی  ام  باسحلا  ةدش  نم  یقلیف  ۀمیقلا  موی  لدـعلا  یـضاقلاب  یتؤی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  ۀـشئاع 

ّطق ةرمت  یف  نینثا 
ۀئامعبرا نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یلوالا  يدامج  رشاع  یف  لجالا  هرضح  هبتکب و  ثدح  روباسین و  یلا  قهیب  نم  هرمع  رخآ  یف  رـضح  تلق 

وبا مالسالا  خیش  هنع  ثدح  ۀیحانلا  کلت  ّمأ  یه  درجورـسخ  اهنم و  نیموی  یلع  روباسین  لامعا  نم  ۀیحان  یه  قهیب و  یلا  توبات  یف  لقنف 
مـساقلا وبا  يوازفلا و  هَّللا  دبع  وبا  دمحا و  نب  لیعامـسا  هدلو  دمحا و  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نسحلا  وبا  ةزاجالاب و  يراصنالا  لیعامـسا 
دیمحلا دبع  هوخا  يراوخلا و  دمحم  نب  رابجلا  دبع  ناّهدلا و  باهولا  دبع  نب  رابجلا  دبع  یـسرافلا و  نب  دـمحم  یلاعملا  وبا  یماحـشلا و 

نب دمحا  رکب  وبا  ملاعلا  مامالا  یقهیبلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبرا  نیـسمخ و  نامث و  هنـس  رد  ربع  رد  یبهذ  زین  ریثک و  قلخ  دـمحم و  نب 
قهیب و یلا  هتوبات  لقن  روباسینب و  یلوالا  يدامج  رـشاع  یف  یفوت  فیناصتلا  بحاـص  ظـفاحلا  ّیعفاـشلا  يدرجورـسخلا  یلع  نب  نیـسحلا 

دادغبب عمس  هخویش و  ربکا  وه  يولعلا و  نسحلا  یبأ  نع  رثکا  ةّدم و  مکاحلا  مزل  ۀنس  نیعبس  اعبرا و  شاع 
19 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هناقتا هلضف و  هنید و  لجرلا و  ۀنامال  ابرغ  اقرـش و  نیملـسملا  اهب  هَّللا  عفن  ءزج و  فلا  هفیناصت  تغلب  ۀفوکلا و  ۀکمب و  راّفحلا و  لاله  نم 
دمحا رکب  وبا  ظفاحلا  ناسارخ  ملاع  تام  اهیف  هتفگ و  ۀئامعبرا  نیسمخ و  نامث و  هنس  عئاقو  رد  مالـسالا  لود  رد  یبهذ  زین  همحری و  هّللاف 

ریرحنلا ظفاحلا  ریبکلا  مامالا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀنـس و  نوعبـس  عبرا و  هل  فیناصتلا و  بحاص  یقهیبلا  نیـسحلا  نب 
یف عیبـلا  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  مکاـحلا  باحـصا  راـبک  نم  نونفلا  یف  هنارقا  درف  هناـمز و  دـحاو  یعفاـشلا  هیقفلا  یقهیبـلا  نیـسحلا  نب  دـمحا 

امجع و ابرغ و  اقرـش و  نیملـسملا  اهب  هَّللا  عفن  ءزج و  فلا  تغلب  ةریثک  فیناصت  ةریهـش و  بقانم  هل  مولعلا  عاونا  یف  هیلع  دئاّزلا  ثیدـحلا 
زاجحلا و لابجلا و  قارعلا و  یلا  هبلط  یف  لحر  هب  رهتـشا  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  هتمحرب  هَّللا  هدمغت  هتناید  هناقتا و  هتلالج و  هلـضفل و  ابرع 
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يزورملا و يرمعلا  دمحم  نب  رـصان  حتفلا  یبأ  نع  هقفلا  ذخا  اهیلإ و  یهتنا  یتلا  دالبلا  ۀـّیقبب  کلذـک  هرـصع و  ءاملع  نم  ناسارخب  عمس 
راثالا ننسلا و  ةوبنلا و  لئالد  ریغصلا و  ننسلا  ریبکلا و  ننسلا  هتافنصم  روهشم  نم  تادلجم و  رشع  یف  یعفاشلا  صوصن  عمج  نم  لوا  وه 

ثعبلا و تافـصلا و  ءامـسالا و  دـمحا و  مامالا  بقانم  یعفاشلا و  مامالا  بقانم  نامیالا و  بعـش  ۀـیرهابلا و  بتکلا  نم  وه  تایفالخلا و  و 
ءارـسالا باتک  بیهرتلا و  بیغرتلا و  باتک  بادآلا و  باتک  لخدملا و  باتک  دهزلا و  باتک  ةوعدلا و  باتک  داقتعالا و  باتک  روشنلا و 

موصلا درس  ّهنا  هریغ  رکذ  هعرو و  هدهز و  یف  المجتم  ایندلا  نم  ریسیلاب  اعناق  ءاملعلا  ةریس  یلع  ناک  یسرافلا  رفاغلا  دبع  مامالا  خیشلا  لاق 
ۀبسنلاب اوسیل  لاق و  ۀئاملا  وحن  هخیاشم  نا  مهضعب  رکذ  ۀنس و  نیثلث 

20 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف لاق  اذـکه  مامالا  دنـسم  اهنم  ءایـشا  هتاف  اذـه  عم  ةدـیدع و  تافنـصم  عمـس  هنکل  کلذ و  یف  لـجرلا  كروب  نکل  ریثکب و  همولع  یلا 
ماما لاق  اهنم و  ّلق  ام  الا  هدـنع  تسیل  هذـه  لک  يذـمرتلا  عماج  ۀـجام و  نبا  یئاسّنلا و  ننـس  اـهنم  دـمحا و  ماـمالا  ینعی  هناـک  لـصالا و 
رـصن سانلا  رثکا  ناک  هناف  ۀـّنم  یعفاشلا  یلع  هل  ناف  یقهیبلا  دـمحا  الا  ۀـّنم  هیلع  یعفاشلل  الا و  بهذـملا  یعفاش  نم  امل  هّقح  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 
ةدّحوملا حتفب  قهیب  یلا  هتبسن  ۀئامثالث و  نینامث و  عبرا و  ۀنس  نابعش  یف  هدلوم  ناک  مهریغ و  رهاز و  يریشقلا و  معنملا  دبع  يوارفلاک و 

رد یکبس  باهولا  دبع  اخسرف و  نیرشع  یلع  روباسین  یحاونب  ۀعمتجم  يرق  یه  فاق و  ۀحوتفملا  ءاهلا  دعب  تحت و  نم  ةانثملا  نوکـس  و 
ءاخلا مضب  يدرجورـسخلا  ّيروباسینلا  یقهیبلا  رکب  وبا  ظفاحلا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  هتفگ  هیعفاش  تاـقبط 
قهیب ۀیحان  نم  ۀیرق  ۀلمهملا  لادلا  اهرخآ  یف  ءارلا  نوکس  میجلا و  رسک  واولا و  نوکـس  ءاّرلا و  حتف  ۀلمهملا و  نیّـسلا  نوکـس  ۀمجعملا و 

عرو دهاز  ریرحن  ّیلوصا  ریبک  ظفاح  لیلج  هیقف  نیتملا  هَّللا  لبح  یلا  ةاعدلا  نینمؤملا و  هادـه  نیملـسملا و  ۀّـمئا  دـحا  یقهیبلا  مامالا  ناک 
لغتشا مث  يرعشالا  بهذم  یلع  مالکلا  ملعت  دق  یکبسلا و  لاق  نا  یلا  ملعلا  لابج  نم  البج  اعورف  الوصا و  بهذملا  ةرصنب  مئاق  هّلل  تناق 

ءزج فلا  هفیناصت  تغلب  ۀخیرق و  مهدوجا  امهف و  مهعرسا  انهذ و  نیثدحملا  قذحا  هنادیم و  سراف  هنامز و  دحاو  راص  نا  دعب  فینصّتلاب 
ثیدحلا ملع  یف  فّنص  امف  ریبکلا  ننّسلا  اما  اهلثم  دحال  اّیهتی  مل  و 

21 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀفرعم هدارم  لوقی  هر  مامالا  خیشلا  تعمس  یعفاش و  هیقف  هنع  ینغتـسی  الف  راثالا  ننـسلا و  ۀفرعم  ۀفرعملا  اما  ةدوج و  ابیترت و  ابیذهت و  هلثم 
اریظن هل  فرعا  الف  تافصلا  ءامسالا و  باتک  اما  هلثم و  هعون  یف  فّنص  امف  یعفاشلا  صوصن  یف  طوسبملا  اما  راثالا و  ننـسلاب و  یعفاشلا 

اهنم دحاول  ام  مسقاف  ریبکلا  تاوعدلا  باتک  یعفاشلا و  بقانم  باتک  نامیالا و  بعش  باتک  ةوبّنلا و  لئالد  باتک  داقتعالا و  باتک  اما  وا 
ثیدحلا هقفلا و  یف  زربم  الا  اهیلع  ردقی  ۀیثیدح ال  ۀّلقتسم  ۀقیرط  وه  هلثم و  فّنصی  مل  هعون و  یلا  قبسی  ملف  تایفالخلا  باتک  اما  ریظن و 

روشنلا و ثعبلا و  باتک  ریغصلا و  تاوعّدلا  باتک  یعفاشلل و  نآرقلا  ماکحا  باتک  دمحا و  مامالا  بقانم  باتک  اضیا  هل  صوصنلاب و  مّیق 
تاقوالا لئاضف  باتک  نیعبرالا و  باتک  ریغصلا و  ننّسلا  باتک  ءارـسالا و  باتک  بادآلا و  باتک  داقتعالا و  باتک  ریبکلا و  دهّزلا  باتک 

نم دـحال  اّیهتت  مل  اّهناب  نیفراـعلا  نم  اـهاری  نم  دهـشی  ةدـئافلا  ةریثک  بیذـهتلا  بیترتلا و  ۀـحیلم  فاـطل  تافنـصم  اـهّلک  کـلذ و  ریغ  و 
ام رثکا  بعوتـسا  کلذل  اهعمج و  نم  رخآ  وه  لب  کلذ  سیل  یعفاّشلا و  صوصن  عمج  نم  لّوا  ّهنا  یبهذـلا  انخیـش  مالک  یف  نیقباّسلا و 

روباسین یلا  هاعدتـسا و  مث  قهیبب  هتماقا  تناک  هدعب و  نم  یلع  بابلا  ّدـس  هنال  صوصنلا  عمج  هدـعب  ادـحا  فرعا  نیقباّسلا و ال  بتک  یف 
اینّدلا نم  اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  ناک  رفاغلا  دبع  لاق  اهیلع  مهئانث  روباسین و  ءاملع  ةرـضحب  هیلع  هأرق  رـضحف و  ۀـفرعملا  باتک  هیلع  أرقیل 

درف هنامز و  دحاو  یقهیبلا  ناک  یبهّذـلا  انخیـش  لاق  اهب  هتافو  تناک  هرمع و  رخآ  یف  ۀـیحاّنلا  یلا  داع  هعرو  هدـهز و  یف  الّمجتم  ریـسیلاب 
هناوا ظفاح  هنارقا و 

22 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ماما لاق  لاـجّرلا و  باوبـالاب و  هتربخ  هقذـحل و  اـهیف  هفّرـصت  نسح  هتاـّیورم و  یف  هل  كروب  لـب  ةریبک  تسیل  ثیدـحلا  یف  هترئاد  لاـق و 
خیـش لاق  هلیواقا و  هبهذـمل و  هترـصن  یف  هفیناصتل  هنم  یعفاّشلا  یلع  هل  ّناف  یقهیبلا  اـّلا  ۀـّنم  هیلع  یعفاّـشلل  ـالا و  یعفاـش  نم  اـم  نیمرحلا 
ءازجا بیذهت  نم  تغرف  راثالا و  ننـسلا و  ۀفرعم  ینعی  باتکلا  اذه  فینـصتب  تادتبا  نیح  لاق  يدلاو  انثّدح  یقهیبلا  دلو  یلع  وبا  ةاضقلا 

یف یعفاشلا  تیار  لوقی  ۀجهل  مهقدصا  ةوالت و  مهرثکا  یباحـصا و  یحلاص  نم  وه  لوقی و  یلع  نب  دمحا  دـمحم  ابا  هیقفلا  تعمـس  هنم 
حابـص یف  لاق و  اهتأرق  لاق  وا  ءازجا  ۀعبـس  دـمحا  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تبتک  دـق  لوقی  وه  باتکلا و  اذـه  نم  ءازجا  هدـی  یف  ماـنملا و 

وه درجورـسخب و  عماجلا  دجـسم  یف  ریرـس  یلع  ادـعاق  یعفاشلا  همانم  یف  دـمحم  نب  رمعب  فرعی  یناوخا  نم  رخآ  هیقف  يار  مویلا  کلذ 
دمحا نب  نیـسحلا  دمحم  ابا  هیقفلا  تعمـس  لاق  يدلاو  انثّدح  ةاضقلا  خیـش  لاق  اذک  اذک و  دـمحا  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تدفتـسا  لوقی 
ءامّسلا یف  الع  اتوبات  ّنأک  مانملا  یف  تیأر  لوقی  يدرجورسخلا  ّيزورملا  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  هیقفلا  تعمـس  لوقی  ظفاحلا  يدنقرمـسلا 

هَّللا یـضر  یقهیبلا  یفوت  ۀنـس  نیثلثب  تومی  نا  لبق  نم  رهّدـلا  موصی  یقهیبلا  ناک  لیق و  یقهیبلا  فیناصت  لیقف  اذـه  اـم  تلقف  رون  هولعی 
نفدـف یقهیب  دالب  ربکا  یه  يدرجورـسخ و  یلا  لمح  ۀـئامعبرا و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  یلوـالا  يداـمج  نم  رـشاعلا  یف  روباـسینب  هنع 

وبا مامالا  یفوت  ةرخآلا  يدامج  یف  هتفگ و  ۀـئامعبرا  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  رد  لماک  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  كانه و 
ناک ۀئامثالث و  نینامث و  عبس و  ۀنس  هدلوم  یقهیبلا و  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحا  رکب 

23 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک ۀنسحلا  تافّنصملا  نم  هریغ  تادلجم و  ةرشع  ریبکلا  ننّسلا  اهدحا  تافّنصم  هیف  هل  یعفاّشلا و  بهذم  یلع  هقفلا  ثیدحلا و  یف  اماما 
اهیف هتفگ و  هروکذم  هنـس  رد  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  رد  یلع  نیدلا  رون  نب  لیعامـسا  ناضمر و  رهـش  یف  روباسینب  تام  ادهاز و  افیفع 

ادهاز و ناک  یعفاشلا و  بهذم  یلع  هقفلا  ثیدـحلا و  یف  اماما  ناک  يدرجورـسخلا و  یقهیبلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  یفوت 
ۀیرق یه  درجورـسخ و  نم  یقهیبلا  ناک  اهنم و  اخـسرف  نیرـشع  یلع  روباسین  یحاونب  ۀعمتجم  يرق  قهیب  قهیب و  یلا  لقن  روباسینب و  تام 
عمج نم  لوا  وه  اریثک و  ائیـش  فّنـص  زاجحلا و  لابجلا و  قارعلا و  یلا  ثیدـحلا  بلط  یف  لـحر  هناـمز  دـحوا  یقهیبلا  ناـک  قهیب و  نم 

لیلقلاب و اینّدلا  نم  اعناق  ناک  ةّوبّنلا و  لئالد  ریغصلا و  ننّسلا  ریبکلا و  ننّسلا  هتافّنـصم  روهـشم  نم  تادلجم و  رـشع  یف  یعفاشلا  صوصن 
دمحا الا  ۀـنم  هیلع  یعفاّشلل  الا و  بهذـملا  یعفاش  نم  ام  هّقح  یف  نیمرحلا  ماما  لاق  ۀـئامثالث و  نیناـمث و  عبرا و  ۀنـس  نابعـش  یف  هدـلوم 

رد رصتخملا  ۀمتت  رد  يدرولا  نباب  ریهشلا  رفظم  نب  رمع  یعفاّشلا و  بهذمل  ةرـصن  ساّنلا  رثکا  ناک  ّهنأل  ۀّنم  یعفاّشلا  یلع  هل  ّناف  یقهیبلا 
دهاز هقفلا  ثیدـحلا و  یف  ماـما  یعفاّـشلا  يدرجورـسخلا  یقهیبـلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وـبا  یّفوـت  اـهیف  هتفگ و  روکذـم  هنس 
بلط یف  لـحر  قهیب  نم  ۀـیرق  درجورـسخ  نم  وه  روباـسین و  نم  اخـسرف  نیرـشع  یلع  ۀـعمتجم  يرق  قـهیب  قـهیب و  یلا  لـقن  روباـسینب و 

ننّـسلا ریبکلا و  ننّـسلا  هفیناصت  نم  تادـّلجم و  رـشع  یف  یعفاشلا  صوصن  عمج  نم  لّوا  وه  زاـجحلا و  لاـبجلا و  قارعلا و  یلا  ثیدـحلا 
یقهیبلا دمحا  الا  ۀنم  هیلع  یعفاّشلل  ّالا و  بهذملا  یعفاش  نم  ام  نیمرحلا  ماما  لاق  ةّوبّنلا  لئالد  ریغّصلا و 

24 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع نیّدلا  لامج  یلاعت و  هَّللا  همحر  لیلقلاب  اینّدلا  نم  اعناق  ناک  یعفاّشلا و  بهذملا  رـصن  ساّنلا  رثکا  ناک  ّهنأل  ۀـّنم  یعفاّشلا  یلع  هل  ّناف 

دهازلا یلوصالا  هیقفلا  ظفاحلا  یقهیبلا  یلع  نب  نیـسحلا  نبا  دـمحا  رکب  وبا  هتفگ  هیعفاش  تاـقبط  رد  يونـسالا  یلع  نب  نسح  نب  میحرلا 
نـسح فاـصنالا  قیقّحتلا و  ریثـک  ناـک  مکاـحلا و  نع  ثیدـحلا  ملع  ذـخا  يرمعلا و  رـصان  یلع  هّقفت  بهذـملا  ةرـصن  یف  مئاـقلا  عرولا 

نم ام  نیمرحلا  ماما  لاق  هعرو  هدـهز و  یف  المجتم  ریـسیلاب  اینّدـلا  نم  اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  ناک  لیّذـلا  یف  رفاغلا  دـبع  لاـق  فینـصّتلا 
جیرخت نم  هبهذم  ةرـصن  یف  هفّنـص  امل  یعفاش  ّلک  یلع  هسفن و  یعفاشلا  یلع  ۀّنملا  هل  ّناف  یقهیبلا  ّالا  ۀـنم  هقنع  یف  یعفاّشلل  ّالا و  یعفاش 

دلو هبقانم  یف  هفینصت  طوسبملاب و  یّمسملا  هباتک  یف  هصوصنل  هعمج  راثالا و  ننّسلا و  ۀفرعم  ریغّصلا و  ننّسلا  ریبکلا و  ننّسلاک  ثیداحالا 
لاد و اهدعب  ۀنکاس  ۀلمهم  ءار  مث  ةروسکم  میج  مث  ۀحوتفم  ۀلمهم  ءار  مث  ۀنکاس  ۀلمهم  نیس  مث  ۀمومضم  ۀمجعم  ءاخب  یه  درجورسخب و 
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اهیف فّنـص  هدلب و  یلا  هلیـصحت  دعب  عجر  مث  لیـصحتلا  یف  برغت  ۀئامثالث و  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  نابعـش  یف  قهیب  یحاون  نم  ۀـیرق  یه 
نیعبرا و دحا و  ۀنس  یف  روباسین  یلا  بلط  مث  ۀئامعبرا  تس و  ۀنس  یف  هفینصت  لّوا  نیعست و  عست و  ۀنس  رخآ  یف  هعامـس  لّوا  ناک  هبتک و 
نیسمخ و نامث و  ۀنـس  اهب  یّفوت  اثلاث و  ایناث و  روباسین  مدق  مث  هدلب  یلا  داع  مث  هفیناصتب  ثّدح  ةّدم و  ماقا  باجاف و  ملعلا  رـشنل  ۀئامعبرا 

نم رـشاعلا  یف  تناک  هتافو  نا  ربعلا  یف  یبهّذلا  داز  هتاقبط  یف  حالّـصلا  وبا  مهنم  ۀعامج  هرکذ  اذک  اهب  نفدف  هدـلب  یلا  لمح  ۀـئامعبرا و 
یحاون نم  ۀیحانل  مسا  ءابلا  حتفب  قهیبلا  یلوالا و  يدامج 

25 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اضیا یعفاّرلا  لقن  عّسوم و  برغملا  تقو  ّنا  اهنم  عضاوم  یف  ۀضورلا  یف  هنع  لقن  يرق  ةّدع  یلع  ۀلمتشم  اهنم  اخسرف  نیرشع  یلع  روباسین 
دمحا هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  هبهش  یـضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  ۀیـصعملا و  رذن  یف  ةراّفکلا  بوجو  رایتخا  اهنم  عضاوم  هنع 

یف هدلوم  فّنص  لّصح و  عمج و  لحر و  ریثکلا و  عمس  يدرجورسخلا  یقهیبلا  رکب  وبا  ریبکلا  ظفاحلا  مامالا  یسوم  نب  یلع  نیـسحلا  نب 
قیقحتلا و ریثک  ناک  مکاـحلا و  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  ثیدـحلا  ملع  ذـخا  يرمعلا و  رـصان  یلع  هقفت  ۀـئامثالث  نیناـمث و  عبرا و  ۀنـس  ناـبعش 

هریغ رکذ  هعرو و  هدهز و  یف  الّمجتم  ریسیلاب  اینّدلا  نم  اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  ناک  لیّذلا  یف  رفاغلا  دبع  لاق  فینـصّتلا  نسح  فاصنالا 
ةرصن یف  هفیناصتل  ۀّنم  یعفاّشلا  یلع  هل  ناف  یقهیبلا  ّالا  ۀّنم  هیلع  یعفاشلل  ّالا و  یعفاش  نم  ام  نیمرحلا  ماما  لاق  ۀنس و  نیثلث  موّصلا  درس  ّهنا 

فالخلا و باتک  یعفاشلا و  صوصن  عمج  یف  طوسبملا  راثالا و  ننّـسلا و  ۀفرعم  ریغّـصلا و  ننّـسلا  ریبکلا و  ننّـسلا  هفیناصت  نم  هبهذـم و 
باتک لخدـملا و  باتک  دـمحا و  بقانم  ّیعفاشلا و  بقانم  روشنلا و  ثعبلا و  باتک  تافـصلا و  ءامـسالا و  باتک  ةوبنلا و  لـئالد  باـتک 

ءزج فلا  هفیناصت  لیق  ةدیفملا و  ۀعماجلا  تافّنـصملا  نم  کلذ  ریغ  بیهّرتلا و  بیغّرتلا و  باتک  دّلجم و  دـهّزلا  باتک  دـّلجم و  داقتعالا 
رایتخا اهنم  عضاوم  یف  یعفاّرلا  هنع  لقن  اهب و  نفدف  هدلب  یلا  لمح  ۀـئامعبرا و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  روباسینب  یّفوت 

یلع مالکلا  یف  ۀـیآلا و  ۀفـص  یف  عّسوم و  برغملا  تقو  ّنا  اـهنم  عضاوم  یف  ۀـضوّرلا  یف  هنع  لـقن  ۀیـصعملا و  رذـن  یف  ةراّـفکلا  بوجو 
ۀمجعم ءاخب  درجورسخ  عدبلا و  لهاب  ءادتقالا 

26 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیّدلا یلو  قهیب و  یحاون  نم  ۀیرق  لاد  اهدعب  ۀـنکاس  ءار  مث  ةروسکم  میج  مث  ۀـحوتفم  ۀـلمهم  ءار  مث  ۀـنکاس  ۀـلمهم  نیـس  مث  ۀمومـضم 

هقفلا ۀفرعم  فیناصّتلا و  ثیدحلا و  یف  هرهد  دحوا  ناک  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا  وه  یقهیبلا  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  رد  بیطخلا 
رمع نب  یلع  نسحلا  وبا  مهفیناصتب  عافتنالا  مظع  فینصّتلا و  اونسحا  ظافحلا  نم  ۀعبس  اولاق  هَّللا  دبع  یبأ  مکاحلا  باحصا  رابک  نم  وه  و 

مث یناهفـصا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  مث  رـصم  ظفاح  يدزالا  ینغلا  دبع  دمحم  وبا  مث  ّيروباسینلا  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  مث  ینطق  راّدـلا 
دلو يدادـغبلا  بیطخلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  مث  یقهیبـلا  نیـسح  نب  دـمحا  رکب  وبا  مث  برغملا  لـها  ظـفاح  يرمّنلا  ربـلا  دـبع  نب  ورمع  وبا 

نوعبس عبرا و  رمعلا  نم  هل  ۀئامعبرا و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  روباسینب  تام  ۀئامثالث و  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  یقهیبلا 
ناسارخ خیش  یقهیبلا  ۀمالعلا  ظفاحلا  مامالا  یقهیبلا  هتفگ  ظاّفحلا  تاقبط  رد  یطویـس  نمحرلا  دبع  نیّدلا  لالج  یلاعت و  هَّللا  همحر  ۀنس 

رثکا هب و  جرخت  مکاحلا و  مزل  نابعش و  یف  ۀنس 384  دلو  فیناصّتلا  بحاص  يدرجورسخلا  یسوم  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا 
ناقتالاب و درفنا  لوصالا و  یف  ذخا  عرب و  هابص  نم  هظفح  ثیدحلا و  ریثک  مولعلا  نم  عاوناب  هیلع  داز  لب  هباحـصا  رابک  نم  وه  اّدج و  هنم 

ننّـسلاک اهیلإ  قبـسی  مل  ابتک  لمع  ۀـجام و  نبا  ننـس  يذـمرتلا و ال  عماج  یئاسّنلا و ال  ننـس  هدـنع  نکی  مل  لـحر و  ظـفحلا و  طبّـضلا و 
بیغّرتلا و ۀفرعملا و  لخدملاف و  تاوعّدلا  بدالا و  ثعبلا و  ةوبنلا و  لئالد  تافّصلا و  ءامسالا و  نامیالا و  بعـش  يرغّـصلا و  يربکلا و 

دقتعملا دهّزلا و  تاّیفالخلا و  بیهّرتلا و 
27 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تام ریـسیلاب  اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  ناک  هظفح و  همهف و  ةوق  هدـصق و  نسحل  هملع  یف  هل  كروب  ءزج و  فلا  براقی  امم  کـلذ  ریغ  و 
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هتفگ ةاکـشم  لاجر  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  نیموی و  ةریـسم  قهیب  یلا  توبات  یف  لقن  روباسینب و  ۀنس 458  یلوالا  يدامج  رـشاع  یف 
یف ناک  مولعلا و  یف  تاقیقحت  هل  هنامز و  یف  هقفلا  ثیدحلا و  ملع  یف  يدتقم  اماما  ناک  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  وه  یقهیبلا 

ۀعبـس ءاملعلا  ضعب  لاق  ءزج و  فلا  تغلب  هفیناصت  نا  لاقی  یـصحی  تافینـصت ال  فّنـص  ةرظانملا  یف  لادتعالا  ۀـیاعر  فاصنالا و  ۀـیاغ 
نب ینغلا  دبع  دّمحم  وبا  يروباسیّنلا و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  ینطق و  راّدـلا  نیرّخأتملا  نم  ینعی  اهنم  نوملـسملا  عفتنا  مالـسالا و  یف  اوفّنص 

برغملا لها  ظفاح  يرمنلا  ّربلا  دبع  نب  ورمع  وبا  ءایلوالا و  ۀیلح  بحاص  یناهفصالا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  يرصملا و  يدزالا  دیعس 
هناـمز یف  نکی  مل  یکولعـصلا و  لهـس  یلع  هّقفت  يدادـغبلا  یلع  نب  دـمحا  رکب  وـبا  بیطخلا  یقهیبـلا و  نیـسحلا  نـب  دـمحا  رکب  وـبا  و 

هَّللا دبع  یبأ  مکاحلا  نع  ثیدـحلا  يوری  وه  ۀـسرامم و  ریغ  نم  ةزاجإ و  نودـب  دانـسا و  الب  ثیدـحلا  ملع  یف  ملکتی  نا  دـحال  ناسارخب 
نم ملعلا و  نونف  یف  ةریثک  تافّنـصم  هل  یملّـسلا و  نمحّرلا  دـبع  یبأ  كروف و  نبا  يدایزلا و  دّـمحم  نب  دّـمحم  رهاط  یبأ  نع  ظفاحلا و 

باتک روشّنلا و  ثعبلا و  باتک  ثیدـحلا و  مولع  ۀـفرعم  باتک  ةوبّنلا و  لئالد  باتک  ننّـسلا و  باتک  طوسبملا و  باتک  هتافّنـصم  ریهاشم 
قهیب يرق  نم  ۀیرق  درجورسخب  دلو  تاّیفالخلا  باتک  نامیالا و  بعش  باتک  تاقوالا و  لئاضف  باتک  ۀباحّصلا و  لئاضف  باتک  بادآلا و 

ۀنس نابعشب 
28 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلوالا و يدامج  رـشع  نفدف  یلـصالا  هنطوب  هتزانج  اولمح  ۀئامعبرا و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  روباسینب  یّفوت  ۀئامثالث و  نینامث و  عبرا و 
لیلجلا مامالا  وه  روباسین و  یحاونب  ۀعمتجم  يرق  قهیب  یلا  ۀبسن  یقهیبلل  به  هتفگ  ریدقلا  ضیف  رد  يوانملا  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع 

قفّتی مل  یکبّسلا  لاق  فالآ  وحن  هفیناصت  تغلب  هریغ و  مکاحلا و  نم  عمس  ۀعاربلا  ۀحاصفلاب و  روهشملا  یعفاّشلا  ۀمئا  دحا  ریبکلا  ظفاحلا 
باوبالاب و هتربخ  هقذـحل و  اهیف  هفّرـصت  نسح  هتاّیورم و  یف  هل  كروب  لب  ةریبک  تسیل  ثیدـحلا  یف  هترئاد  یبهّذـلا و  لاق  دـحال  کـلذ 

یقهیبلا ّالا  ۀـنم  هقنع  یف  یعفاّشلل  ّنا  ّالا  یعفاش  نم  ام  نیمرحلا  ماما  لاق  یّتح  اهثیداحا  جـیرخت  یعفاّشلا و  صوصن  عمجب  ینتعا  لاجرلا و 
مامالا وه  روباسین و  برق  دـلب  لقیـص  ۀـنز  یلع  قهیبل  ۀبـسن  هتفگ  ةاکـشم  بحاص  لوق  حرـش  رد  هاقرم  رد  يراق  یلع  اـّلم  ۀـّنم و  هیلع  هلف 

نمحّرلا دـبع  یبأ  كروف و  نبا  نع  ذـخا  دـق  هَّللا و  دـبع  یبأ  مکاحلا  باحـصا  ربکا  وه  عرولا و  دـهازلا  یلوصالا  هیقفلا  ظفاحلا  لـیلجلا 
هیلع هّبنف  ثیدـح  دانـسا  نم  ایوار  مکاحلا  كرت  دـق  هَّللا و  دـبع  یبأ  مکاـحلا  سلجم  یف  ءاـملعلا  نم  ریثک  عمج  عمتجا  ّهنا  يور  یملّـسلا 

زاجحلا و یلا  لحر  یقهیبلا  لاق  امک  ناکف  لـصالا  رـضحف  لـصالا  یلا  عوجرلا  نم  ّدـب  ـال  یقهیبلل  مکاـحلا  لاـقف  مکاـحلا  ریغتف  یقهیبلا 
یعفاّشلا و صوصن  یف  طوسبملا  باتک  ریبکلا و  ننّسلا  هباتک  ّفلا  هنادیم و  سراف  هنامز و  دحاو  راص  نا  دعب  فینصتلاب  لغتشا  مث  قارعلا 

لئالد هفیناصت  نم  ۀـثحابملا و  ةرظانملا و  یف  فاصنالا  ۀـیاغ  هل  ناک  ءزج و  فلا  یلا  هفیناصت  لصو  لبق  راثالا و  ننّـسلا و  ۀـفرعم  باـتک 
تاقوالا لئاضف  ۀباحصلا و  لئاضف  باتک  بادآلا و  باتک  روشنلا و  ثعبلا و  باتک  ةوبنلا و 

29 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لبق رهّدلا  مئاص  هعرو  هدهز و  یف  المجتم  ریـسیلاب  اینّدـلا  نم  اعناق  ءاملعلا  ةریـس  یلع  ناک  تاّیفالخلا و  باتک  نامیالا و  بعـش  باتک  و 

هبهذم ةرصن  یف  هفیناصتل  ۀّنم  یعفاّشلا  یلع  هل  ّناف  یقهیبلا  الا  ۀنم  هقنع  یف  یعفاّشلل  ّالا و  یعفاش  نم  ام  نیمرحلا  ماما  لاق  ۀنس  نیثلثب  هتوم 
لیق ۀنـس  نوعبـس  عبرا و  رمعلا  نم  هل  قهیب و  ۀیحان  نم  ۀـیرق  یلا  هتوبات  لمح  ۀـئامعبرا و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس  روباسینب  یّفوت  هلیواقا  و 

ۀیحانب ۀیرق  قهیب  یلا  ۀبـسن  یقهیبلا  هتفگ و  ۀّیندل  بهاوم  حرـش  رد  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  ۀئامثالث و  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  هدلوم 
یبهّذـلا و لاق  ءزج  فلا  وحن  هفیناصت  هریغ و  مکاحلا و  عمـس  ۀـعاربلا  ۀـحاصفلاب و  روهـشملا  ظفاحلا  مامالا  نیـسحلا  نب  دـمحا  روباـسین 

صوصن عمجب  ینتعا  لاجرلا و  باوبالاب و  هتربخ  هقذحل و  اهیف  هفّرصت  نسح  هتاّیورم و  یف  هل  كروب  لب  ةریبک  تسیل  ثیدحلا  یف  هترئاد 
عبرا و ۀنـس  دـلو  ۀـّنم  یعفاشلا  یلع  هلف  یقهیبلا  ّالا  ۀـّنم  هیلع  یعفاّشلل  ّالا و  یعفاش  نم  ام  نیمرحلا  ماما  لاق  یتح  اهثیداحا  جّرخ  یعفاشلا و 

هربخ نم  حناوس  هتفگ  دیناسالا  دیلاقم  رد  یبلاعث  دّمحم  نب  یسیع  يدهم  وبا  ۀئامعبرا و  نیسمخ و  نامث و  ۀنس  یفوت  ۀئامثالث و  نینامث و 
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دمحم نسحلا  ابا  عمـس  نابعـش و  یف  ۀئامثالث  نینامث و  عبرا و  ۀنـس  دلو  فیناصّتلا  بحاص  یقهیبلا  ۀمالعلا  ظفاحلا  مامالا  وه  یبهّذلا  لاق 
یملّـسلا و نمحرلا  دـبع  ابا  يرابدورلا و  یلع  ابا  كروف و  نب  رکب  ابا  شمحم و  نب  رهاط  ابا  مکاحلا و  هَّللا  دـبع  ابا  يولعلا و  نیـسحلا  نب 
لاوع و هدنع  ۀجام و  نبا  ننس  يذمّرتلا و ال  عماج  یئاسّنلا و ال  ننـس  هدنع  نکی  مل  اهریغ و  زاجحلا و  ۀفوکلا و  دادغب و  ناسارخب و  اقلخ 

دیناسم
30 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق نادـّلجم  وه  تافّـصلا و  ءامـسالا و  اهنم  اهریرحت  یلا  قبـسی  مل  ابتک  لمع  هظفح و  همهف و  ةوق  هدـصق و  نسحل  هملع  یف  هل  كروب  و 
یعفاّشلا بقانم  باتک  دّلجم و  داقتعالا  باتک  نادّلجم و  نامیالا  بعش  باتک  تادّلجم و  ثالث  ةّوبّنلا  لئالد  اریظن و  هل  فرعا  یکبّسلا ال 

جاّتلا لاق  تادّلجم  رشع  ریبکلا  ننّسلا  باتک  ریظن و  ۀسمخلا  هذه  نم  دحاول  ام  مسقا  یکبّسلا  لاق  دّلجم و  ریبکلا  تاوعّدلا  باتک  دّلجم و 
یکبّـسلا ال جاّتلا  لاق  تادـلجم  عبرا  راثالا  ننّـسلا و  ۀـفرعم  باتک  ةدوج و  اـبیترت و  ابیذـهت و  هلثم  ثیدـحلا  ملع  یف  فّنـص  اـم  یکبّـسلا 

ننّـسلا باتک  راثالا و  ننّـسلاب و  یعفاّشلا  ۀفرعم  هدارم  لوقی  یلاعت  هَّللا  همحر  دلاولا  مامالا  خیـشلا  تعمـس  لاق و  یعفاش  هیقف  هنع  ینغتـسی 
نوعبرالا يربکلا و  نوعبرالا  نادلجم و  تاّیفالخلا  باتک  دّلجم و  بیهّرتلا  بیغّرتلا و  دّلجم و  ثعبلل  دـّلجم و  دـهّزلا  نادـلجم و  ریغّـصلا 

هدهز و یف  ءاملعلا  ةریس  یلع  یقهیبلا  ناک  هخیرات  یف  رفاغلا  دبع  لاق  ءزج  فلا  براقت  هفیلاوت  کلذ و  ریغ  ءارـسالا و  باتک  يرغّـصلا و 
یف هفیناصت  یعفاّشلا  یلع  ۀـّنملا  هل  ناف  یقهیبلا  رکب  ابا  الا  ۀـّنم  هیلع  یعفاّشلل  ّالا و  یعفاـش  نم  اـم  یلاـعملا  وبا  نیمرحلا  ماـما  لاـق  هعرو و 
هجو ثیدحلا و  للع  نیب  هقفلا و  ثیدـحلا و  ملع  نیب  عمج  طبّـضلا  ناقتالا و  یف  هنارقا  درف  یقهیبلا  ناک  رفاغلا  دـبع  لاق  هبهذـم و  ةرـصن 

راثالا ننّسلا و  ۀفرعم  باتک  فینصت  تأدتبا  نیح  لاق  یبأ  انثّدح  یقهیبلا  نب  لیعامـسا  یلع  وبا  ةاضقلا  خیـش  لاق  ثیداحالا و  نیب  عمجلا 
باتکلا اذه  نم  ءازجا  هدیب  مونلا و  یف  یعفاّشلا  يار  ّهنا  ۀجهل  مهقدصا  ناک  یباحصا و  ءاحلص  ضعب  ینربخا  هنم  ءازجا  ترّرح  و 

31 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عماجلا یف  ادعاق  یناوخا  نم  رخآ  هیقف  اضیا  یعفاشلا  يار  اهتأرق و  لاق  وا  ءازجا  ۀعبـس  دمحا  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تبتک  دق  لوقی  وه  و 

یف تیار  هیقفلا  يزورملا  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  لاق  اذک و  اذک و  ثیدح  دمحا  هیقفلا  باتک  نم  مویلا  تدفتسا  دق  لوقی  وه  ریرس و  یلع 
نامث و ۀنـس  نم  یلوالا  يدامج  رـشع  یف  روباسینب  یّفوت  یقهیبلا  فیناصت  لیقف  اذه  ام  تلقف  رون  هولعی  ءامّـسلا  یف  الع  اتوبات  ناک  مانملا 

يرق فاق  اهدعب  ۀّیتحتلا و  ةاّنثملا  نوکس  ةدّحوملا و  حتفب  قهیب  اهنم و  درجورسخب  نفد  قهیب و  یلا  توبات  یف  لقن  ۀئامعبرا و  نیـسمخ و 
ۀنکاس واو  اهدعب  ءارلا  حتف  ۀلمهملا و  نیّـسلا  نوکـس  ۀـمجعملا و  مضب  درجورـسخ  اهنم و  اخـسرف  نیرـشع  یلع  روباسین  یحاونب  ۀـعمتجم 

اّزع مار  نم  لیلج و  كاذف  یلوملاب  ّزتعا  نم  یلاعت  هَّللا  همحر  همظن  نم  قهیب و  دالب  ربکا  یه  ۀـلمهم و  لادـف  ۀـنکاس  ءارف  ةروسکم  میجف 
لیلک نیبنذملا  ناسل  نکل  هجواب و  بیبحلا  ةاجانم  ّبحا  لیلقل  ةدجس  یف  اهرمع  یـضم  اهکیلم  اهاری  ذم  یـسفن  ّنا  ول  لیلذ و و  هاوس  نع 
تسا هید  دنچ  مان  هک  تسقهیب  هب  تبسن  یقهیب  نیسحلا و  نب  دمحا  وا  مان  رکب و  وبا  وا  تینک  هتفگ  نیثدحملا  ناتسب  رد  بطاخم  دوخ  و 
تاهید نآ  نیرتنالک  یلهد و  حاون  رد  هنایره  ههراب و  لثم  دـنیوگ  قهیب  ار  تاهید  نیا  عومجم  هک  روپاشین  یهورگ  تسبرد  مه  لصتم 
كروف نبا  رهاط و  وبا  مکاح و  زا  تسراهچ  داتشه و  دصیس و  لاس  نابعـش  رد  وا  دلوت  تسیقهیب  نفدم  هک  میج  رـسکب  تسدرجورـسخ 

ناسارخ و دادغب و  رد  هدرک و  لصاح  مولع  هدومن و  هدافتسا  یفوص  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  یفوص و  يرابدور  یلع  وبا  یلوصا و  ملکتم 
نبا ننس  يذمرت و  عماج  یئاسن و  ننس  دراد  هک  دانـسا  ولع  رّحبت و  همه  نیا  فصو  اب  هتـشگ و  مالـسا  ياهرومعم  رگید  زاجح و  هفوک و 

ثیداحا رب  دوبن و  وا  دزن  هجام 
32 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیناصت يو  زا  دومرف و  اطع  لاـمکب  مهف  توق  داد و  میظع  تکرب  یلاـعت  قح  وا  ملع  رد  درادـن و  عـالطا  یغبنی  اـمک  باـتک  هس  ره  نیا 
تسدلج و ود  تافصلا  ءامسالا و  باتک  يو  هعفان  هدیزگ  فیناصت  هلمج  زا  هدادنور  نیقباس  زا  فیناصت  نآ  لثم  هک  دنام  راگدای  هبیجع 
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بقانم باتک  دلج و  کی  داقتعالا  باتک  دلج و  ود  نامیالا  بعش  تسدلج و  هس  ةوبنلا  لئالد  وا  ریظن  هل  فرعا  هک ال  تسا  هتفگ  یکبس 
ملاع رد  ار  باتک  جـنپ  نیا  هکنآ  رب  مروخیم  مسق  نم  هک  تسا  هتفگ  یکبـس  دـلج  کـی  ریبکلا  تاوعّدـلا  باـتک  دـلج و  کـی  یعفاـش 
باتک دـلج و  کی  مه  بیهرت  بیغرت و  دـلج و  کی  ثعبلا  باـتک  دـلج و  کـی  دـهزلا  باـتک  دـلج و  ود  ریغـص  ننـس  تسین و  يریظن 
هدیسر وزج  رازهب  وا  تافیلات  عومجم  دراد  رایسب  فیناصت  رگید  ءارسإلا و  باتک  يرغـص و  نیعبرا  يربک و  نیعبرا  دلج و  ود  تایفالخلا 

رب ار  یعفاش  ماما  رگم  تسین  ملاع  رد  یعفاش  چیه  هک  تسا  هتفگ  وا  قح  رد  نیمرحلا  ماما  عروت  دهز و  رد  دوب  نیینابر  ءاملع  تریس  رب  و 
دییأتب و هدومن و  وا  بهذم  ترصن  دوخ  فیناصت  رد  هک  اریز  تسیعفاش  رب  وا  ناسحا  ّتنم و  هک  یقهیب  رکب  وبا  الا  تسناسحا  ّتنم و  يو 

هفلتخم ثیداحا  نایم  رد  عمج  هجو  نآ و  هقف  ثیداحا و  للع  ثیدح و  نونف  رد  دوب  عماج  وا  هتشگ و  الاب  ود  وا  بهذم  جاور  وا  ترصن 
رد یعفاش  ماما  هک  دید  باوخب  احلص  ناتـسار و  زا  یکی  درک  عورـش  راثآلا  ننّـسلا و  ۀفرعم  باتک  فینـصت  رد  نوچ  تسنادیم و  بوخ 

میدـناوخ و ای  میتشون  وزج  تفه  دـمحا  هیقف  باتک  زا  زورما  هک  دـنیامرفیم  تسباتک و  نیزا  وزج  دـنچ  ناشیا  تسد  رد  دنتـسه و  ياج 
ینعی دـمحا  هیقف  باتک  زا  زورما  هک  دـنیامرفیم  دناهتـسشن و  یتخت  رب  عماج  دجـسم  رد  هک  دـید  باوخب  ار  یعفاش  ماما  زین  رگید  یهیقف 

قودنص کی  هک  منیبیم  باوخب  يزور  هک  تسا  هتفگ  روهشم  هیقف  يزورم  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  میدرک و  هدافتـسا  ثیدح  نالف  یقهیب 
نامسآب نیمز  زا 

33 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناگتـشرف تسزیچ  هچ  هـک  مـسرپیم  دـنکیم  هریخ  ار  مـشچ  هـک  هدنـشخرد  تیاـهن  تسیروـن  قودنـص  نآ  درگادرگ  دوریم و  هدـیرپ 

دـص و راهچ  هنـس  رد  یلوالا  يدامج  مهد  وا  تافو  دـندش  لوبقم  ایربک  هاـگراب  رد  هک  تسیقهیب  فیناـصت  قودنـص  نیا  هک  دـنیوگیم 
یهاگ دنتخاس  نوفدم  درجورـسخ  رد  دندروآ و  قهیب  هب  هداهن  یتوبات  رد  ار  وا  اّما  دش  عقاو  روپاشین  رهـش  رد  وا  لاقتنا  تستـشه  هاجنپ و 
اهاری ذـم  یـسفن  ّنا  ول  لیلذ و  هاوس  نع  اّزع  مار  نم  لیلج و  كاذـف  یلوملاب  زتعا  نم  تستیب  دـنچ  نیا  وا  مظن  زا  درکیم  لـیم  مه  رعـشب 

رد رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  لیلک و  نیبنذـملا  ناسل  نکل  هجواب و  بیبحلا  ةاجانم  ّبحا  لیلقل  ةدجـس  یف  اهرمع  یـضم  اهکیلم 
مث ثیدـحلا  یف  مکاحلا  باحـصا  راـبک  نم  نونفلا  یف  هنارقا  درف  هناـمز و  دـحا  یقهیبلا و  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  هتفگ  مولعلا  دـجبا 

ءاملع نم  ناسارخب  عمـس  قارعلا و  زاجحلا و  لابجلا و  یلا  هبلط  یف  لـحر  هب و  رهتـشا  ثیدـحلا و  هیلع  بلغ  مولعلا  عاونا  یف  هیلع  دـئاّزلا 
نامیالا و بعش  ةّوبّنلا و  لئالد  ریبکلا و  ریغـصلا و  ننّـسلا  هل  یعفاّشلا و  مامالا  صوصن  عمج  نم  لّوا  وه  ءزج و  فلا  هفیناصت  غلبت  هرـصع 

یعفاّشلل الا و  بهذـملا  یعفاش  نم  ام  هّقح  یف  نیمرحلا  ماما  لاق  لیلقلاب  اینّدـلا  نم  اعناق  ناک  لبنح و  نب  دـمحا  یعفاّشلا و  مامالا  بقاـنم 
هنع ذـخا  فلّـسلا و  ةریـس  یلع  ناک  اهیلإ و  لقتناف  ملعلا  رـشنل  روباسین  یلا  بلط  ۀـّنم و  یعفاشلا  یلع  هل  ّناـف  یقهیبلا  دـمحا  اـّلا  ۀـّنم  هیلع 
یلع روباسین  یحاونب  ۀـعمتجم  يرق  یه  قهیب و  یلا  لقن  روباـسینب و  ۀنس 358  یف  یفوت  ۀنـس 384 و  یف  دلو  نایعألا  نم  ۀعامج  ثیدحلا 

رصاعم ناخ  نسح  قیدص  يولوم  زین  اهنم و  وهف  اهارق  نم  درجورسخ  اهنم و  اخسرف  نیرشع 
34 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریبکلا ظـفاحلا  یعفاّـشلا  هیقفلا  يدرجورـسخلا  یقهیبلا  یـسوم  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  هتفگ  لـّلکم  جاـت  رد 
ذخا مولعلا  عاونا  یف  دئاّزلا  مث  ثیدحلا  یف  عیبلا  نب  هَّللا  دبع  یبأ  مکاحلا  باحصا  رابک  نم  نونفلا  یف  هنارقا  درف  هنامز و  دحاو  روهـشملا 

زاجحلا و لابجلا و  قارعلا و  یلا  هبلط  یف  لحر  هب و  رهتـشا  ثیدحلا و  هیلع  بلغ  يزورملا  يرمعلا  دمحم  نب  رـصان  حـتفلا  یبأ  نع  هقفلا 
فلا هفیناصت  غلبت  لیق  یتح  اریثک  هیف  فنصف  فینصّتلا  یف  عرش  اهیلإ و  یهتنا  یّتلا  دالبلا  ۀّیقبب  کلذک  هرصع و  ءاملع  نم  ناسارخب  عمس 

ریغصلا و ننّسلا  ریبکلا و  ننّسلا  هتافّنصم  روهشم  نم  تادّلجم و  رشع  یف  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  مامالا  صوصن  عمج  نم  لّوا  وه  ءزج و 
اینّدـلا نم  اعناق  ناک  کلذ و  ریغ  لبنح و  نب  دـمحا  بقانم  یبلّطملا و  یعفاشلا  بقانم  ناـمیالا و  بعـش  راـثالا و  ننّـسلا و  ةوبنلا و  لـئالد 

نم ناک  ۀنم و  یعفاشلا  یلع  هل  ناف  یقهیبلا  دمحا  الا  ۀـنم  هیلع  یعفاشلل  الا و  بهذـملا  یعفاش  نم  ام  هّقح  یف  نیمرحلا  ماما  لاق  لیلقلاب و 
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ثیدحلا هنع  ذـخا  فلـسلا و  ةریـس  یلع  ناک  اهیلإ و  لقتنا  باجاف و  ملعلا  رـشنل  روباسین  یلا  بلط  یعفاشلا و  بهذـملا  رـصن  سانلا  رثکا 
عبرا و ۀنـس 384  نابعـش  یف  هدلوم  ناک  مهریغ و  يریـشقلا و  معنملا  دـبع  يوارفلا و  دـمحم  یماحـشلا و  رهاز  مهنم  نایعألا  نم  ۀـعامج 

ءابلا حتفب  قهیب  یلا  هتبسن  یلاعت و  هَّللا  همحر  قهیب  یلا  لقن  روباسینب و  ۀنس 458  یلوالا  يدامج  نم  رشاعلا  یف  یفوت  ۀئامثالث و  نینامث و 
اهنم و اخـسرف  نیرـشع  یلع  روباسین  یحاونب  ۀـعمتجم  يرق  یه  فاق و  ۀـحوتفملا  ءاهلا  دـعب  اهتحت و  نم  ةانثملا  ءایلا  نوکـس  ةدّـحوملا و 

ۀمجعملا ءاخلا  مضب  یه  اهارق و  نم  درجورسخ 
35 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زین بابّللا و  نع  القن  نادلبلا  میوقت  یف  اذکه  نیتلمهم  لاد  ءار و  مث  میجلا  رسک  واولا و  نوکس  نیتلمهملا و  ءارلا  حتف  نیّـسلا و  نوکـس  و 
یقهیبـلا یـسوم  نـب  هَّللا  دـبع  نـب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  دـمحا  رکب  وـبا  هـتفگ  ءـالبنلا  فاـحتا  رد  رـصاعم  ناـخ  نـسح  قیدـص  يوـلوم 

رد تاقیقحت  دوخ  نامز  رد  هدوب و  هقف  ثیدـح و  نایادـتقم  نایاوشیپ و  زا  یکی  روهـشملا  ریبکلا  ظفاحلا  یعفاـشلا  هیقفلا  يدرجورـسخلا 
ار وا  دنیوگ  هدیـسر و  وزج  رازهب  دنیوگب  دراد  رامـشیب  فیناصت  تشادیم  یعرم  فاصنا  تیاغ  هرظانم  هثحابم و  رد  دراد و  رایـسب  مولع 

ناشیا فیناصت  زا  رایـسب  عافتنا  ناناملـسم  دـندومن و  مالـسا  رد  فیناصت  ناـشیا  هک  دـنادرم  تفه  دـناهتفگ  یـضعب  دوبن و  یناـث  ملع  رد 
هَّللا دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  مراهچ  يدزا  دیعـس  نب  ینغلا  دبع  دمحم  وبا  موس  يروباسین  هَّللا  دبع  وبا  مکاح  مود  ینطق  راد  یکی  دناهتفرگ 

لصاح یکولعص  خیش  زا  هقف  یقهیب  يدادغب  بیطخ  متفه  یقهیب  مشـش  برغم  لها  ظفاح  يرمنلا  ربلا  دبع  نب  ورمع  وبا  مجنپ  یناهفـصا 
تزاجا و یب  داتسا و  یب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  ثیدح  ملع  رد  هک  دوبن  نآ  يارای  ار  سکچیه  ناسارخ  رد  يو  دهع  رد  هدرک 
زا دراد  یملس  هَّللا  دبع  وبا  كروف و  نبا  يدایز و  نب  دمحم  رهاط  وبا  يروباسین و  مکاح  زا  ثیدح  تیاور  يدرک  فرـصت  تسرامم  یب 

باتک دلج و  کی  روشن  ثعب و  باتک  مولعلا و  ۀفرعم  باتک  دلج و  هس  ةوبنلا  لئالد  باتک  دـلج و  ود  ننـسلا  باتک  وا  تافنـصم  ریهاشم 
تاعمللا و ۀعشا  یف  اذکه  تسدلج  ود  تاّیفالخ  باتک  دلج و  ود  نامیالا  بعش  باتک  تاقوا و  لئاضف  باتک  هباحص و  لئاضف  بادآ و 

حتفلا یبأ  زا  هقف  مولع  رد  يورب  دئاز  ثیدح و  رد  مکاح  باحصا  رابک  زا  دوب  نونف  رد  نارقا  درف  نامز و  دحاو  یقهیب  هتفگ  ناکلخ  نبا 
هتفر زاجح  قارع و  لابج و  يوسب  شبلط  رد  هتشگ و  رهتشم  نآب  هدمآ و  بلاغ  يو  رب  ثیدح  هتفرگ و  يزورملا  يرمعلا  دمحم  نب  رصان 

دالب رگیدب  نینچمه  هدینش و  رصع  ياملع  زا  ناسارخ  رد  و 
36 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعفاش و بقانم  وا  تافنـصم  روهـشم  زا  دـلجم و  هد  رد  هدومن و  عمج  ار  یعفاش  ماما  صوصن  هک  تسیـسک  لوا  يو  هدیـسر و  اـجنآ  هک 
هیلع یعفاشلل  الا و  بهذملا  یعفاش  نم  ام  هتفگ  يو  قح  رد  نیمرحلا  ماما  لیلقب  ایند  زا  دوب  عناق  تسکلذ و  ریغ  لبنح و  نب  دـمحا  بقانم 
سپ ملع  رـشن  يارب  دندیبلط  روپاشین  رد  ار  وا  یعفاشلا و  بهذملا  رـصن  سانلا  رثکا  دوب  ۀّنم و  یعفاشلا  یلع  هل  ناف  یقهیبلا  دمحا  الا  ۀـّنم 

معنملا دبع  يوارفلا و  دمحم  یماحـشلا و  رهاز  مهنم  دناهدرک  ثیدح  ذخا  يو  زا  نایعا  زا  یتعامج  فلـس و  تریـس  رب  دوب  تفر و  اجنآ 
مالسا ياهرومعم  رد  يو  هک  هتشون  نیثدحملا  ناتسب  رد  یهتنا  دوب  راهچ  داتشه و  دصیس و  هنـس  نابعـش  رد  شتدالو  مهریغ  يریـشقلا و 

هس ره  نیا  ثیداحا  رب  دوبن و  وا  دزن  هجام  نبا  ننس  يذمرت و  عماج  یئاسن و  ننس  دراد  هک  دانسا  ولع  رّحبت و  همه  نیا  فصو  اب  هتـشگ و 
راگدای هبیجع  فیناصت  يو  زا  دوزف و  اطع  لاـمکب  مهف  توق  داد و  میظع  تکرب  یلاـعت  قح  وا  ملع  رد  درادـن  عـالطا  یغبنی  اـمک  باـتک 
یکبـس تسدـلجم  ود  تافـصلا  ءامـسالا و  باتک  يو  هعفان  هدـیزگ و  فیناصت  هلمج  زا  هدادـن  ور  نیقباس  زا  فیناصت  نآ  لثم  هک  دـنام 

نیا هکنآ  رب  مروخیم  دنگوس  نم  هتفگ  یکبـس  دلج  کی  ریبکلا  تاوعدـلا  باتک  دـلج و  کی  داقتعالا  باتک  وا  ریظن  هل  فرعا  هتفگ ال 
يرغـص و نیعبرا  يربک و  نیعبرا  دـلج و  کی  بیهرتلا  بیغرتلا و  باـتک  دـلج و  کـی  دـهزلا  باـتک  تسین و  يریظن  ملاـع  رد  ار  بتک 

هتـشگ الاب  ود  بهذم  نیا  جاور  وا  دییأتب  هدومن و  یعفاش  بهذم  ترـصن  دوخ  فیناصت  رد  دراد  رایـسب  فیناصت  رگید  ءارـسالا و  باتک 
عورـش راثآلا  ننّـسلا و  ۀفرعم  باتک  فینـصت  رد  نوچ  هفلتخم و  ثیداحا  نایم  عمج  هوجو  نآ و  هقف  للع و  ثیدح و  نونف  رد  دوب  عماج 
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زا زورما  هک  دنیامرفیم  تسباتک و  نیزا  وزج  دـنچ  ناشیا  تسد  رد  دنتـسه و  ياج  رد  یعفاش  ماما  هک  دـید  باوخب  احلـص  زا  یکی  درک 
ار یعفاش  ماما  زین  رگید  یهیقف  میدناوخ  ای  میتشون  وزج  تفه  یقهیب  ینعی  دمحا  هیقف  باتک 

37 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدافتـسا ثیدـح  نالف  یقهیب  ینعی  دـمحا  هیقف  باـتک  زا  زورما  هک  دـنیامرفیم  دناهتـسشن و  یتخت  رب  عماـج  دجـسم  رد  هک  دـید  باوخب 

دوریم و هدـیرپ  نامـسآب  نیمز  زا  قودنـص  کـی  هک  منیبیم  باوخب  يزور  هتفگ  روهـشم  هیقف  يزورم  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  میدرک و 
قودنص نیا  هک  دنیوگیم  ناگتـشرف  تسزیچ  هچ  نیا  هک  مسرپیم  دنکیم  هریخ  ار  مشچ  هک  هدنـشخرد  تیاهن  تسیرون  نآ  درگادرگ 
كاذـف یلوملاب  زتعا  نم  تسوا  مظن  زا  تیب  دـنچ  نیا  درکیم  لیم  مه  رعـشب  یهاگ  دـش  لوبقم  ایربک  هاگراب  رد  هک  تسیقهیب  فیناصت 

نکل هجواب و  بیبحلا  ةاجانم  ّبحا  لیلقل  ةدجـس  یف  اهرمع  یـضم  اهکیلم  اهاری  ذـم  یـسفن  نا  ول  لـیلذ و  هاوس  نع  اّزع  مار  نم  لـیلج و 
هب هداهن  یتوبات  رد  اما  دـش  عقاو  روپاشین  رهـش  رد  تشه  هاجنپ و  دـص و  راهچ  هنـس  یلوالا  يدامج  مهد  وا  تافو  لیلک  نیبنذـملا  ناـسل 

عقاو روباشین  یهورگ  تسبرد  مهب  لصتم  تسا  هید  دنچ  مان  هک  تسقهیب  هب  تبسن  یقهیب  دنتخاس  نوفدم  درجورـسخ  رد  دندروآ و  قهیب 
یهتنا یقهیب  نفدم  تسدرجورـسخ  تاهید  نآ  نیرتنالک  یلهد و  حاون  رد  هناپره  ههراب و  لثم  دنیوگ  قهیب  ار  تاهید  نآ  عومجم  هدش 

تسنیتلمهم لاد  ار و  رتسپ  میج  رسک  واو و  نوکس  نیتلمهم و  يار  حتف  نیس و  نوکس  همجعم و  ياخ  مضب  درجورـسخ  هتفگ  ناکلخ  نبا 
میدع يادتقم  ریزغ و  رحب  ریبک و  ماما  نینچ  هک  تستریح  بجع و  لامک  سپ  یهتنا  ملعا  هَّللا  بابللا و  نع  القن  نادلبلا  میوقت  یف  اذکه 

هرثاکتم و بقانم  هرهاز و  حئادم  هرهاب و  دماحم  هرخاف و  لئاضف  هک  ریطتـسم  فرـش  زئاح  رینتـسم و  لضف  يواح  ریهـش و  ذـبهج  ریظنلا و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب  ثیدح  دانـسا  لثم  واب  ثیدح  دانـسا  ریراحنلا و  نیطاسالا  دـنع  تساهیلع  عمجم  وا  هرفاوتم  مراکم 

قاّزرلا دبع  دناهدرک و  تیاور  ار  نآ  مه  موق  نیطاسا  رگید  هکنآ  اب  دـنک  تیاور  هعیـش  بولطم  قفاوم  یثیدـح  هک  یتقو  تسملـس  هلآ و 
تیاور حیحص  دنسب  ار  نآ 

38 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نانزغ ورد  نینچ  ای  جالع و  هچ  ار  بّصعت  نیا  دشاب  جراخ  ثیدح  ملع  لها  زا  هکلب  درگ و  تاعوضوم  يوار  حورجم و  حودقم و  هدرک 

هک هتفگ  شندوب و  عوضومب  هتخاس  لّلعم  ار  ثیدح  نیا  ثیدحب  ملع  لها  رکذ  مدع  هیمیت  نبا  هک  تسنآ  رگید  تریح  هرظانم و  رـس  هچ 
رد تسحیرـص  مالک  نیا  دناهدرکن و  تیاور  هریغ  يذمرت و  یئاسن و  لثم  ثیدح  ياملع  ار  نآ  تسعوضوم  کش  الب  ثیدـح  نیا  نوچ 

يذمرت و لثم  ملع  لها  رگید  هیورم  ثیداحا  هک  ددرگیم  تباث  نیا  رب  انب  دننکیمن و  تیاور  هعوضوم  ثیداحا  ثیدحب  ملع  لها  هکنآ 
تضقانمب و هدمآ و  نابرضب  شبّـصعت  گر  اذهل  دوب  هعیـش  بولطمب  حّرـصم  هدیدع  یثیداحا  مه  ناشتایورم  رد  دشابن و  عوضوم  یئاسن 

ملع لـها  زا  وا  ندرمـش  فصو  اـب  مه  يذـمرتب  تراـسج  تیاـغ  زا  هدرکن  یتـالابم  ددرگ  فشکنم  دـحاو  مـالک  رد  هک  حیرـص  تفاـهت 
جلجللا تفاهّتلا  جرهبلا و  دادللا  جوعالا و  دانعلا  جمـسالا و  بّصعّتلا  کلذ  لثم  نم  هّللاب  ذایعلاف  هدرک  تاعوضوم  تیاور  تبـسن  ثیدحب 

دوجو راکنا  زین  دوب  نامز  یقهیب  ءالبّنلا  فاحتا  یف  امک  بطاخم  دوخ  هدافا  بسح  هک  یتپیناپ  هَّللا  ءانـس  یـضاق  هک  تسنآ  بئاجع  زا  و 
مشش لولسملا  فیّسلا  یف  لاق  ثیح  هداهن  زاغآ  یلباک  دیلقتب  یقهیب  بتک  رد  فیرش  ثیدح  نیا 

یف یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  ثیدـح 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و 

يوغب يوسب  یهاگ  یقهیب و  يوسب  یهاگ  تسا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  یّلح  رهطم  نبا  تسین  تنـس  لها  ثیداـحا  زا  ثیدـح  نیا  باوج 
ثیدح نیا  دوجو  راکنا  رودص  سپ  یهتنا  تسین  یقهیب  يوغب و  بتک  رد  هدرک و  تبسن 

39 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناـمز یقهیب  يرآ  تسناوسن  ناـیبص و  هکحـضم  بئاـجع  ناـهذا و  هّریحم  بئارغ  زا  ناـمز  یقهیب  زا  نأـشیلاع  یقهیب  بتک  رد  فـیرش 
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دیحو یلباک  دـیدس  ریغ  دـیلقت  ضحمب  درادـن و  يرورم  یفوقو و  وا  تایاور  رب  يروثع و  یعالطا و  یقهیب  تاداـفا  رب  هک  تسـسکنامه 
زا رظان و  یقهیب  بتک  رب  هک  نیرّحبتم  نیقّقحم  تادافاب  داعـستسا  الب  بتک و  نآ  هظحالم  الب  وا  بتک  زا  دـیرف  یقهیب  تیاور  یمتح  یفن 
رب تسینبم  سب  يوغبب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مالّـسلا  راد  هَّللا  هّلحا  یّلح  هماّلع  تبـسن  ياعّدا  اما  دیامرفیم  دـنارهام  رابخا  راثآ و  قئاقح 

جهن رد  هارث  باط  یّلح  هماّلع  هک  تسناد  دـیاب  سپ  تسناـهم  ناـهبزور  نبا  مهف  ءوس  نیا  يداـب  ماـقمیلاع و  نآ  مـالک  مهف  ءوس  مهو و 
مولعلا ۀـّیقیقحلا و  فراعملا  یف  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لایع  فالخ  ـالب  مهّلک  ساـّنلا  ملعلا و  یناـّثلا  بلطملا  هدومرف  قدّـصلا  فشک  قحلا و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  هتمزالم  مّلعّتلا و  یلع  صرحلا  ءاکذلا و  ۀـیاغ  یف  ناک  ّهنأل ع  ۀـّیلقّنلا  ایاضقلا  ۀّیعرـشلا و  ماکحالا  ۀـّینیقیلا و 
هریغ و نم  ملعا  ةرورّضلاب  نوکیف  اراهن  الیل و  هنع  ّکفنی  هیلع ال  ساّنلا  قفشا  وه  مّلس و  هلآ و 

ّیلع مکاضقا  هّقح  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
نیّدلا و ملعلا و  مزلتسی  ءاضقلا  و 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هحیحص  یف  يذمّرتلا  يور 
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  حاحّصلا  یف  يوغبلا  رکذ  و 

نب ییحی  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  هیف  و 
یسوم یلا  هدهز و  یف  اّیرکز 

40 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  نارمع  نب 

یف میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  هدانـساب  یقهیبلا  يور  و 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و 

هک اریز  تسلصایب  مهو  هیف  ظفل  زا  يوغبب  نآ  دانسا  مّهوت  تسین و  ادیپ  يوغبب  ثیدح  نیا  تبـسن  رب  حیرـص  یّـصن  زگره  ترابع  نیرد 
هک تفگ  وا  هک  هدش  يورم  ارمحلا  وبا  زا  ترضح  نآ  هرابرد  هک  تسنآ  ضرغ  تسمالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عجار  هیف  ریمض 

هماّلع و لوق  رد  هکنآ  تسانعم  نیا  دّیؤم  هدومرف و  داشرا  ثیدح  نیا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح 
مکاضقا هّقح  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ءارمحلا وبا  تیاور  نیا  دوب و  دهاوخ  ترضحنآب  عجار  هیف  ریمض  نینچمه  سپ  تس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عجار  هقح  ریمض 
نیا رد  هارث  باط  یّلح  هماّلع  هچ  رگا  هدرک و  نآ  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  رد  مزراوخ  بطخا  هک  تستیاور  ناـمه 

زا نآ  لقن  هطساو  الب  ریقف  هدومن و  نآ  لقن  بطخا  زا  همغلا  فشک  رد  هارث  باط  یلبرا  هماّلع  وا  لبق  نکل  هدومرفن  بطخاب  نآ  دانـسا  اج 
هبترم و تلالج  نیلهاّذـلا و  نم  نکت  ـال  رّـصبتف و  دـناهدرک  ارمحلا  یبأ  زا  نآ  لـقن  مه  هیّنـس  رباـکا  رگید  مدومن و  بطخا  بقاـنم  لـصا 

هّیـضر هّیجـس  زا  یّظح  هک  هینـس  ياملع  رباکا  هک  هدیـسر  هباثمب  ۀمالّـسلا  ناکم  هاّوب  ۀـمارکلا و  ناطیم  هَّللا  هّلحا  یّلح  هماّلع  ناـش  تمظع 
دای لیلج  میخفت  مارکا و  لیمج و  میظعت  لیجبتب و  ار  بانج  نآ  هتساکن  فاستعا  روج و  تملظب  ار  یفاص  لقع  ءایض  دناهتشاد و  فاصنا 

دوقن رد  یفنحلا  یتربابلا  دومحم  نب  دّمحم  نیّدلا  لمکا  هدوتس  همیخف  بقانم  همیظع و  حئادمب  دناهدرک و 
41 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عناّصلا ۀفرعم  یلع  اهکرادم  نم  ۀّیعمّسلا  رماوالا  جارختسا  اهکلاسم و  نم  ۀعیرّشلا  ماکحالا  طابنتسا  فّقوت  ناک  اّملف  دعب  اّما  هتفگ  دودر  و 
باتک نم  غارفلا  دـعب  مرج  مارملا ال  اذـهب  لّـفکتملا  وه  مـالکلا  ملع  ناـک  هتازجعم و  قیقحت  ةّوبّنلا و  رما  یف  رظّنلا  هتافـصب و  قیدـصّتلا  و 

بلاطلل یقثولا  ةورعلا  وه  يّذلا  تاّیعورفلا  كرادـم  تاّیهقفلا و  لوصا  ملعب  تلغتـشا  ۀّیناطلّـسلا  فقاوملا  حرـش  یف  ۀـّیناهربلا  فشاوکلا 
زاف و ّالا  ةریصب  وذ  هئوضب  رانتـسا  ام  يدتها و  باصا و  ّالا  ۀّیور  وذ  هرونب  ءاضتـسا  ام  کّسمتملا  بغاّرلل  یمظعلا  ةداعّـسلا  کسمتـسملا و 
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لامج خیّـشلا  ۀماّلعلا  مامالا  هفّنـص  يذـّلا  لمالا  لوئّـسلا و  یهتنم  هیوذ  ملعلا و  اذـه  باحـصا  دـنع  هیف  ۀـّفلؤملا  بتکلا  ریخ  ناک  یقترا و 
اهبراـغم ضرـالا و  قراـشم  یف  ارهتـشم  راـص  اذـه  لدـجلا و  لوصـالا و  ملع  یف  بتارملا  یلعا  هَّللا  هغّلب  بجاـحلا  نـب  ورمع  وـبا  نیّدـلا 

ةرهش ةروهشملا  اهحورش  ریخ  راتهتسا و  ّيأ  اراتهتـسا  اهبهاذم  بابرا  ۀعبرالا و  ءاهقفلا  باحـصا  هیلإ  ارتهتـسم  راهّنلا  طسو  یف  سمّـشلاک 
مالسالا ءاملع  لضفا  مامالا  نب  مامالا  نب  مامالا  ّلکلا  یف  ّلکلا  ذاتسا  يذاتسال و  يّذلا  حرّشلا  ّنفلا  تایصاخل  تایرورّضلل و  اعماج  نتملا 
هتازاجم لضفا  هَّللا  هازج  نینمؤملا  نامیالا و  هب  دضع  نیّدلا و  ۀملک  هتملکب  هَّللا  یلعا  يّذلا  یقیّدّصلا  نمحّرلا  دبع  نیّدـلا  ۀـّلملا و  دـضع 
تایبتخم فشاک  هقئاقحل  اقّقدـم  هصوصف  ریرقت  یلع  موادـم  هقئاقدـل  اقّقحم  هصوصن  ریـسفتل  مزالم  وه  ذإ  هتاجرد  نیّیلع  یلعا  یف  اـعفار 

هدصاقمل احّحصم  هتالکشم 
42 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ایف اعوضوم  نیعلا  یلع  الومحم و  سأّرلا  یلع  نوکی  نال  اّقحتـسم  اعومجم  هباتک  راص  یّتح  هدـئارفل  احّقنم  هتالّـصفم  تایّنکم  یلا  اریـشم 
اقیرعت و هیف  قرع  اطاوشا و  هنادـیم  یف  يرج  اقیقحت و  هریغ  مالک  قّقح  نم  ّالا  هفرعی  ام  بصانملا و  نیب  هبـصانم  نسحا  ام  بقانملا  نم  اهل 

ۀّیرح يرخا  ةرـشع  حورّـشلا  نم  ّیلا  عقو  دق  هووذ و  ساّنلا  نم  لضفلا  اذ  فرعی  اّمنا  ۀعانّـصلا  هذه  یف  عابلا  لیوط  ۀـعاضبلا  ریثک  ّیلم  وه 
اینّدلا خیش  مظعالا  یلوملا  قاقحتسالاب  ءالضفلا  رباکا  یلا  ۀبوسنملا  قافآلا  یف  ةراّیّسلا  ۀعبّسلا  اهرهـشا  يرحا  لب  قادحالا  یلع  بتکت  ناب 

هتبرت و تباط  یّلحلا  نیّدلا  لامج  خیّشلا  یلوملا  هسمر و  ّحور  یلصوملا  نیّدلا  نکر  دّیّـسلا  یلوملا  هسفن و  سدق  يزاریّـشلا  نیّدلا  بطق 
ردب لضفالا  یلوملا  هعجـضم و  هَّللا  رّون  یناهفـصالا  نیّدلا  سمـش  ۀـماّلعلا  یلوملا  هتجرد و  تدـیز  یجنخلا  نیّدـلا  نیز  ةودـقلا  یلوملا 
یلع ۀمّظعملا  ةرربلا  مارکلا  ءاملعلا  ءالؤه  امسا  روکذملا  هعیرم  ّبیط  یبیطخلا  نیّدلا  سمش  ملعالا  یلوملا  هعجهم و  رّطع  يرتستلا  نیّدلا 

هدـئاوف راونا  ۀّعـشا  نم  اسبتقم  يرخا  هنع  عامتـسالا  ةّرم و  هّفلؤم  یلع  هتأرق  یل  قفتا  ۀـمّرکم و  فحـص  اّهناک  یّتلا  حورّـشلا  دوجو  بیترت 
یلا اهّلک  لب  اهّلج ال  یف  هظافلا  جاتحی  الیـصا  الـصا  ناک  اعرف  لعج  نا  اّلقتـسم و  اباتک  احرـش  ناک  نا  هتیارف و  يرـصقلا  یتردقم  رادقمب 
یلا رکفلا  ایاطم  تهّجو  هحیرـشت و  نیدـم  ءاقلت  تهّجوتف  اهباقن  هدـئارف  هوجو  نع  فشکی  اهباعـص و  هباعـش  کلاسم  نم  لیزی  اّمم  اهّلح 

ذاتسالا قفاو  امف  ثالّثلا  یف  امب  لب و  ۀعبّسلا  یف  امب  هل  امحلم  ثاحبالا  يدس  هاّیا  العاج  هحیضوت 
43 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حارّشلا ءامسا  یف  تیفتکا  لاق و  نا  یلا  قافّنلا  وا  داسکلاب  اّما  هلیلج  هقیقد و  یف  هیلإ  انرشا  هفلاخ  ام  قافولاب و  ابحرمف  هلیبس  هانیّلخ و  هریغ 
مهف و بابرا  رب  تلازج  رسارس  ترابع  نیزا  مّظعی  هریغ ال  مّظعی  مل  نم  اراقتحا و  ۀّیّلعلا و  مهبتارمل  اّطح  اراصتخا ال  هب  اورهتشا  امب  ۀعبسلا 

باط یّلح  هماّلع  ءارطا  فصو و  انث و  حدـمب و  تّمه  قاطن  دومحمان  بّصعت  كرتب  دودر  دوقن و  بحاص  هک  تسحئال  حـضاو و  تناطف 
نابز رب  ماقم  یلاع  هماّلع  نآ  قح  رد  اعد  ماـقم  رد  هتبرت  تباـط  هغیلب  هرقف  هدرک و  داـی  خیـش  یلوم و  ظـفلب  ار  باـنج  نآ  هک  هتـسبرب  هارث 
بانج نآ  هک  هدرک  تباث  زین  هدرمش و  قاقحتسالاب  همظعم  ءالضف  رباکا  هررب و  مارک  ياملع  زا  ار  بانج  نآ  زین  هدروآ و  نامجرت  قئاقح 
حرـش هک  هدرک  تباث  تسین و  میظعت  لباق  دنکن  وا  بانج  میظعت  هک  یـسک  تسین و  اور  بانج  نآ  راقتحا  تسا و  هیلع  هبتر  باحـصا  زا 

قادحا و رب  دوش  هتـشون  هکنآب  تسارحا  هکلب  هیرح  هک  تسحورـش  نآ  هلمج  زا  همّرکم و  فحـص  زا  بجاح  نبا  رـصتخم  رب  یّلح  هماّلع 
لثم یّلح  هماّلع  حرش  هک  تسرهاظ  ثّلثلا  یف  امب  لب و  ۀعبّسلا  یف  امب  هل  امحلم  وا  لوق  زا  زین  تسقافآلا و  یف  هراّیس  هعبس  زا  حرش  نیا  زین 

سمش يرتست و  ردب  یناهفصا و  سمش  یجنخ و  نیّدلا  نیز  حورش  رب  تسقئاف  قباس و  یلصوم  نیّدلا  نکر  حرش  يزاریش و  بطق  حرش 
رد یطویس  تساملع  مظاعا  حودمم  اهبن و  مخافا  دومحم  الـضف و  هلجا  المک و  رباکا  زا  یفنحلا  دومحم  نب  دمحم  نیّدلا  لمکا  یبطخ و 

نیقّقحملا ۀمتاخ  نیرّخأتملا و  ۀماّلع  یتربابلا  دومحم  نب  دّمحم  نب  دمحم  نیّدلا  لمکا  هتفگ  هرهاقلا  رـصم و  رابخا  یف  هرـضاحملا  نسح 
رصتخم حرش  يدزبلا و  حرش  رانملا و  حرش  قراشملا و  حرش  ۀیادهلا و  حرش  فّنص  دافا و  سرد و  داس و  عرب و 

44 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ام لّوا  ۀّینوخیّـشلا  ۀخیـشم  یلو  کلذ و  ریغ  فاّشکلا و  یلع  ۀیـشاح  طعم و  نبا  ۀیفلا  حرـش  نایبلا و  یناعملا و  صیخلت  حرـش  بجاحلا و 
نییوغللا و تاقبط  یف  ةاعولا  ۀیغب  رد  یطویس  زین  ۀئامعبس و  نینامث و  تس و  ۀنس 786  ناضمر  یف  تام  یباف  ءاضقلا  هیلع  ضرع  تحتف و 
ناـّیح و یبأ  نع  ذـخا  ۀئامعبـس و  ةرـشع و  عـضب  ۀنـس  دـلو  یفنحلا  نیّدـلا  لـمکا  خیـشلا  نب  دـمحا  نب  دوـمحم  نب  دـمحم  هتفگ  ةاـحنلا 

ثیحب هدعب  نم  دنع  اّدج و  هدنع  مظع  هتـسردم و  ۀخیـشم  یف  نوخیـش  هرّرق  يداهلا و  دبع  یـصالدلا و  نم  ثیدحلا  عمـس  یناهبـصالا و 
رفاو نونف  اذ  الـضاف  ۀماّلع  ناک  هعم و  بکریف  جرخی  یّتح  رظتنی  بکار و  وه  همّلکیف و  ۀّینوخیّـشلا  كابـش  یلا  ءیجی  قوقرب  رهاظلا  ناک 
نبا رـصتخم  حرـش  قراـشملا  حرـش  ریـسفتلا  فیناـصتلا  نم  هل  عنتماـف و  ارارم  ءاـضقلل  هیلع  ضرع  اـباهم  ۀـبیهلا  میظع  سفّنلا  ّيوق  لـقعلا 
یف صیخلتلا  حرـش  يودزبلا  حرـش  رانملا  حرـش  وّحنلا  یف  طعم  نبا  ۀّیفلا  حرـش  هقفلا  یف  ۀـیادهلا  حرـش  یـسوّطلا  ةدـیقع  حرـش  بجاحلا 

رضح ۀئامعبس و  نینامث و  تس و  ۀنس  ناضمر  رشع  عسات  ۀعمجلا  ۀلیل  تام  هتاعومسم  نم  ءیـشب  ثّدح  هتملع  ام  رجح و  نبا  لاق  یناعملا 
دمحا نب  یلع  نب  دّـمحم  نیّدـلا  سمـش  هدـئاوف و  نم  اریثک  يربـکلا  تاـقبطلا  یف  ترکذ  ۀینوخیـشلاب  نفد  هنود  نم  ناطلـسلا و  هتزاـنج 
نیّدلا لمکا  خیّـشلا  یتربابلا  دـمحا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  هتفگ  نیرّـسفملا  تاقبط  رد  یطویـسلا  نیدـلا  لالج  ذـیملت  یکلاملا  يدوادـلا 

هررق رداقلا و  دـبع  نبا  یـصالّدلا و  نم  ثیدـحلا  عمـس  یناهفـصالا و  ناّیح و  یبأ  نع  ذـخا  ۀئامعبـس و  ةرـشع و  عضب  ۀنـس  دـلو  یفنحلا 
ثیحب هدعب  نم  دنع  اّدج و  هدنع  مظع  هتسردم و  ۀخیشم  یف  نوخیش 

45 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رفاو نونف  اذ  الـضاف  ۀماّلع  ناک  هعم و  بکریف  جرخی  یتح  هرظتنی  بکار و  وه  همّلکیف و  ۀّینوخیّـشلا  كابـش  یلا  ییحی  قوقرب  رهاظلا  ناک 

حرـش یـسوّطلا  ةدـیقع  قراشملا  حرـش  ریـسفّتلا  فیناصّتلا  نم  هل  عنتماف و  ارارم  ءاضقلا  هیلع  ضرع  اباهم  ۀـبیهلا  میظع  سفنلا  ّيوق  لقعلا 
هتملع ام  رجح و  نبا  ظفاحلا  لاق  یناعملا  یف  صیخلتلا  حرش  يودزبلا  حرـش  رانملا  حرـش  وّحنلا  یف  طعم  نبا  ۀیفلا  حرـش  هقفلا  یف  ۀیادهلا 

نفد هنود و  نمف  ناطلّسلا  هتزانج  رضح  ۀئامعبس و  نینامث و  تس و  ۀنس  ناضمر  رشع  عسات  ۀعمجلا  ۀلیل  تام  هتاعومسم  نم  ءیـشب  ثّدح 
یمورلا دمحا  نب  دومحم  نب  دّمحم  هتفگ  ۀیفنحلا  تاقبط  یف  هّینج  رامثا  رد  يراق  یلع  الم  ةاّحنلا و  تاقبط  یف  انخیـش  هرکذ  ۀینوخیّـشلاب 

تام حاتفملا و  صیخلت  حرـش  نآرقلا و  ریـسفت  بتک  هقفلا و  یف  ۀیادهلا  حرـش  هریغ و  ناّیح و  یبأ  نع  ذخا  نیّدلا  لمکا  خیّـشلا  یفنحلا 
ۀماّلع دومحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هتفگ  هیفنح  تاقبط  رد  هدازاـشاب  لاـمک  ۀئامعبـس و  نیناـمث و  تس و  ۀنـس  ناـضمر  یف  ۀـعمجلا  ۀـلیل 

راونالا و قراشم  حرـش  کلذ  نمف  داجا  فّنـص و  دافا و  سرد و  یتفا و  داس و  عرب و  یتربابلا  نیّدـلا  لمکا  نیقّقحملا  متاخ  نیرّخأتملا و 
حرـش لوصالا و  یف  بجاحلا  نبا  رـصتخم  حرـش  نایبلا و  یناعملا و  یف  صیخّلتلا  حرـش  رانلا و  حرـش  یناورهنلا و  حرـش  ۀـیادهلا و  حرش 

ۀلیل هتافو  ناک  نیوارهنلا و  مامت  یلا  فاّشکلا  یلع  ۀیشاح  لمکی و  مل  یسوّطلا  ریـصنلل  دیرّجتلا  حرـش  ضئارفلا و  یف  ۀمدقم  ۀّیجارّـسلا و 
یّلح هماّلع  حدم  مه  ینالقسعلا  رجح  نباب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  ۀئامعبس و  نینامث و  ّتس و  ۀنـس  مّظعملا  ناضمر  رـشع  عسات  ۀعمجلا 

هارث باط 
46 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هنماک  ررد  رد  هتـسناد  نآ  یناعم  بیرقت  نتم و  ظافلا  ّلح  رد  نسح  تیاغ  رد  بجاـحلا  نبا  رـصتخم  رب  ار  باـنج  نآ  حرـش  هدومن و 
ۀئامتـس و نیعبرا و  عضب و  هنـس  یف  دلو  یفیّـسلا  نیّدلا  لامج  یلزتعملا  یّلحلا  رّهطملا  نب  فسوی  نب  نیـسحلا  هتفگ  ۀـنماثلا  ۀـئاملا  نایعا 
ةدفح و ناملغ و  لاوما و  بحاص  ناک  ۀمکحلا و  لوصالا و  یف  فّنص  اهیف و  رهمف  ۀّیلقعلا  مولعلا  یف  لغتشا  ةّدم و  ّیسوّطلا  ریـصّنلا  مزال 
هظافلا و ّلح  یف  نسحلا  ۀیاغ  یف  بجاحلا  نبا  رـصتخم  یلع  هحرـش  ۀعامج و  هب  جرخت  هفیناصت و  ترهـش  ۀّلحلا و  یف  ۀعیـشلا  سار  ناک 

یّمسملا روهشملا  باتکلاب  ۀّیمیت  نبا  هیلع  ّدر  ۀمامالا  یف  باتک  هل  هیلإ و  ۀیعاد  کلذب  امّیق  ناک  ۀیمامالا و  هقف  یف  فّنص  هیناعم و  بیرقت 
ۀفیعض تناک  نا  ةدوجوم و  ثیداحا  ّدر  ةدیدع و  عضاوم  یف  لماحت  ّهنا  ّالا  ّدرلا  یف  داجا  بهـسا و  هیف و  بنطا  دق  ّیـضفاّرلا و  یلع  ّدرلاب 
ناهیا ّدر و  رد  هغلابم  نایب و  تنوشخ  ناسل و  تطالـس  ناودع و  تفزاجم و  نانـش و  ضغب و  همه  نآ  اب  ناهبزور  نبا  خلا و  ۀقلتخم  اّهناب 
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یباکر رقتـسا  اّملف  هتفگ  هچنانچ  هدومن  دای  میخفت  لالجا و  میرکت و  میظعتب و  قحلا  جـهن  باوج  ردـص  رد  ار  هماّلع  باـنج  ناـقیا  قح و 
جهن باتکب  هاّمـس  دـق  هبونذ  هَّللا  رفغ  یّلحلا  رّهطملا  نب  نیّدـلا  لامج  لضافلا  یلوملا  تاّفلؤم  نم  باتک  ۀـعلاطم  یل  قفتا  ناساق  ۀـنیدمب 

خلا هتراشاب  هفّنص  ّهنا  رکذ  هدنبادخ و  دّمحم  وتیاجلا  نیّدلا  ثایغ  ناطلّسلا  ۀلود  ماّیا  یف  هّفلا  دق  قدّصلا  فشک  ّقحلا و 

دشابن رسیم  تنس  لها  هب  ءارتفا  هک  فنصم  مالک  در 

چیهب کّسمتم  تعیرش و  چیه  دقتعم  هچ  رگا  سکچیه  مازلا  ناتهب  ارتفاب و  لوقا  دیآیمن  رّـسیم  تنـس  لها  نداد  مازلا  ناتهب  ارتفاب و  هلوق 
لثم ناتهب  ارتفا و  هّینس  معزب  نوچ  نکل  دوشیمن  رسیم  زین  دشاب  تحب  دحاج  رکنم و  هکلب  دشابن  بهذم 

47 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بـسح هک  ناتهب  ارتفاب و  ّتنـس  لها  مازلا  سپ  دـشابیم  اریبک  اّولع  نوملاّظلا  لوقی  امع  یلاعت  ادـخ  لعف  هَّللا  ذاعم  شحاوف  حـئابق و  رئاـس 

نیرد تادافا  بئارغ  هتـساوخ و  ناتهب  ارتفاب و  ّقح  لها  مازلا  اجباج  ماقمق  بطاخم  زین  دشابن و  زئاج  ارچ  تسنانم  يادخ  لعف  ناشموعزم 
زاب ناتهب  ارتفاب و  مازلا  دـصق  زا  ار  دوخ  درکیم و  دای  تاماقم  نیرد  ار  دوخ  هدـیفم  هلاقم  هدـیدس و  هدـعاق  نیا  شاک  سپ  هتـشاگن  باـب 

رب بیهرت  بیغرت و  رد  تایاور  ثیداحا و  عضو  دناهثالث و  تفالخ  دـقتعم  هک  هّیمارک  هفّوصتم و  ضعب  دـیلقت  هک  بجع  هچ  تشادیم و 
هدومرف ارتفا  لاعتفا و  ناتهب و  قالتخا و  بذـک و  تحابا  هدومرف  رایتخا  دناهتـشاد  زئاـج  مالـس  ۀـّیحت و  فلا  مارکلا  هلآ  هیلع و  ماـنا  رورس 
لهجلا ۀبلغ  وا  ۀقدانّزلاک  نیّدلا  مدع  اّما  عضولا  یلع  عضاولل  لماحلا  هتفگ و  رکفلا  ۀبخن  حرـش  رظّنلا  ۀـهزن  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دـشاب 
عامجاب مارح  کلذ  ّلک  راهتـشالا و  دصقل  بارغالا  وا  ءاسؤّرلا  ضعب  يوه  عاّبتا  وا  نیدّلقملا  ضعبک  ۀّیبصعلا  طرف  وا  نیدـّبعتملا  ضعبک 

لهج نع  أشن  هلعاف  نم  ءاطخ  وه  بیهّرتلا و  بیغرتلا و  یف  عضولا  ۀحابا  مهنع  لقن  ۀـفوصتملا  ضعب  ۀـّیمارکلا و  ضعب  ّنا  ّالا  هب  ّدـتعی  نم 
یطویس رئابکلا و  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلع  بذکلا  دّمعت  ّنا  یلع  اوقفتا  ۀّیعرّشلا و  ماکحالا  ۀلمج  نم  بیهّرتلا  بیغّرتلا و  ّنأل 
نوبستنی موق  اررض  مهمظعا  عضولا  یلع  مهل  لماحلا  رمالا  بسحب  ماسقا  نوعـضاولا  هتفگ و  يواّونلا  بیرقت  حرـش  یف  يواّرلا  بیردت  رد 

هیلإ اوبسن  امل  مهیلإ  انوکر  مهب و  ۀقث  مهتاعوضوم  تلبقف  دسافلا  مهمعز  یف  هَّللا  دنع  رجالل  اباستحا  يأ  ۀبسح  هوعضو  دهّزلا  یلا 
48 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زوجی ام  ۀفرعم  مهملع  مدعل  يأ  ریخلا  یلا  بستنی  نمیف  هنم  رثکا  دحا  یف  بذکلا  تیأر  ام  ناّطقلا  ییحی  لاق  اذهل  حالّصلا و  دهّزلا و  نم 
باوّصلا نم  ءاطخلا  زییمتل  نودتهی  قدّصلا و ال  یلع  هوعمـس  ام  نولمحیف  ردص  ۀمالـس  ّنظ و  نسح  مهدنع  ّنأل  وا  مهیلع  عنتمی  ام  مهل و 

هذه كرابملا  نبال  لیق  دق  هداقن و  ثیدحلا و  ةذباهج  یلع  فخی  مل  ّهناف  ساّنلا  نم  ریثک  یلع  مهلاح  یفخ  نا  مهنم و  نوعضاولا  نکل  و 
َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  ةذباهجلا  اهل  شیعت  لاقف  ۀعونصملا  ثیداحالا 

ۀمرکع نع  کل  نیا  نم  میرم  یبأ  نب  حون  ۀمصع  یبال  لیق  ّهنا  يزورملا  رماع  یبأ  یلا  هدنسب  مکاحلا  هاور  ام  ۀبسح  عضو  نم  ۀلثما  نم  و 
لاقی ناک  ۀبسح و  ثیدحلا  اذه  تعضوف  قاحسا  نبا  يزاغم  ۀفینح و  یبأ  هقفب  اولغتـشا  نآرقلا و  نع  اوضرعا  ساّنلا  تیأر  ّینا  لاقف  اذه 

ول نا و  رثکا  ای  عیمج  رکذ  سپ  بیبل  بطاخم  بیذاکا  اّما  خـلا  قدّـصلا  ّالا  ءیـش  لک  عمج  ناّبح  نبا  لاق  عماجلا  حون  اذـه  ۀمـصع  یبال 
ار یقاب  مزادرپیم و  هبرطم  تاءارتفا  هبجعم و  بیذاکا  ضعب  لقنی  اذهل  تنـس  باب  زا  جورخ  بجوم  باهـسا و  لیوطتب و  یـضفم  الامجا 

تـسناد دـیاب  سپ  مدومن  نایب  هقباس  تادـلجم  رد  نیزا  يرایـسب  مزاسیم و  لّوحم  باصن  یلاع  بطاخم  باتک  باوبا  هبوجا  هظحالم  رب 
دـئاقع و لوصا  رد  هاوخ  هقف  عورف  رد  هاوخ  تنـس  لها  نایاوشیپ  هک  میدـید  میدرک  لمات  نوچ  زاـب  هتفگ  مهدزاـی  باـب  رد  بطاـخم  هک 

تیبلها هّمئا  فورعم و  روهـشم و  تیبلها  ذّملتب  دناهدومن و  ذـخا  تیبلها  زا  همه  زین  ثیدـح  ریـسفت و  رد  هکلب  تقیرط  كولـس  رد  هاوخ 
فارتعاب هیماما  بتک  رد  ینعم  نیا  هداد و  تراشب  هکلب  دناهدومرف  تاطسابم  تافطالم و  ناشقح  رد  هشیمه 

49 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ۀمارکلا جهنم  قحلا و  جهن  رد  یّلح  رّهطم  نبا  تسین  یجالع  دننک  یـشوپقح  هتـسناد  هدـید و  رگا  حیحـص  تستباث و  ناشیا  ءاملع  رباکا 
درگاش لبنح  نب  دـمحا  کلام و  درگاش  یعفاش  دـناهدومن و  ملع  ذـخا  قداص  ترـضح  زا  کلام  هفینح و  وبا  هکنآب  تسا  هدومن  فارتعا 

عماج نوچ  ماما  تبیغ  رد  هک  دوخ  نادـهتجم  ّقح  رد  هّیماما  الاح  دراد و  ذّـملت  دیهـش  دـیز  رقاب و  ترـضح  زا  هفینح  وبا  زین  تسیعفاـش و 
داهتجا تزاجا  ناشیزا  دناسرمهب و  داهتجا  طورـش  هّمئا  روضح  رد  هک  يدهتجم  سپ  دنراد  تعاطا  بوجو  داقتعا  دنـشاب  داهتجا  طورش 

قداص ترـضح  دیهـش و  دیز  رقاب و  ترـضح  یّلح  خیـش  فارتعاب  ار  هفینح  وبا  دشابن  عابتاب  یلوا  هنوگچ  وا  بهذم  دنـشاب  هتفای  يوتف  و 
تداهش ّدر  هعیش  زا  دنادن  تعاطالا  بجاو  ار  وا  هک  ره  دش  تباث  ماما  ّصنب  ار  داهتجا  طورـش  وا  ندوب  عماج  سپ  دناهداد  ياوتف  تزاجا 

نبا لیقع و  نبا  هیوباب و  نبا  بهذـم  زا  دـشاب  ذـخاب  یلوا  وا  بهذـم  هتبلا  ماما  تبیغ  تقو  رد  اـصوصخ  تسرفک  نآ  دـنکیم و  موصعم 
هتبلا دوخ  هّیماما  تایاور  دننکن  رابتعا  باب  نیرد  ار  ّتنس  لها  تایاور  رگا  تشذگ  دیاب  دانع  بّصعت و  زا  درک و  دیاب  فاصنا  هّلل  ملعملا 

تسلوبقم
لاق قداّصلا  هیلإ  رظن  اّملف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  ۀفینح  وبا  لخد  لاق  يرتخبلا  یبأ  یلا  هدانساب  یلع  نب  نسحلا  نساحملا  وبا  يور 

يّدج ۀّنس  ییحت  تنا  کیلإ و  رظنا  ّیناک 
اذإ قیرّطلا  حـضاو  یلا  مهیدـهت  اوفقو و  اذإ  نوّریحتملا  کلـسی  کب  مومهم  لکل  اثایغ  فوهلم و  لکل  اعزفم  نوکت  تسردـنا و  اـم  دـعب 

هفیلخ رب  هفینح  وبا  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  هیماـما  عیمج  قیرّطلا و  کـب  نّویناـّبّرلا  کلـسی  یّتح  قیفوتلا  نوعلا و  هَّللا  نم  کـلف  اوّریحت 
یسوم نب  یسیع  وا  دزن  دش و  لخاد  یساّبع  روصنم  رفعج  وبا  تقو 

50 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفگ هفینح  وبا  مولعلا  تذخا  نّمم  نامعن  ای  هک  تفگ  روصنم  سپ  مویلا  اینّدـلا  ملاع  اذـه  نینمؤملا  ریما  ای  هک  تفگ  هفیلخب  دوب  رـضاح 

یتف و ای  کسفن  نم  تقثوتـسا  دقل  هک  تفگ  روصنم  سپ  ساّبع  نبا  نع  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  باحـصا  نع  ّیلع و  نع  ّیلع  باحـصا  نع 
هک تسا  هّیماما  بتک  رد  زین 

تناک مهبیجیف و  بناج  لک  نم  هنولأسی  اوعمتجا  دـق  قافآلا  ّلـک  نم  ریثک  ماـحز  هلوح  مارحلا و  دجـسملا  یف  اـسلاج  ناـک  ۀـفینح  اـبا  ّنا 
ام الّوا  کب  ترعش  ول  هَّللا  لوسر  نبا  ای  لاق  مث  ماقف  ۀفینح  وبا  هب  نطفف  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  هیلع  فقوف  اهلوانیف  اهجرخیف  هّمک  یف  لئاسملا 

یئابآ تکردا  اذه  یلعف  ساّنلا  بجا  ۀفینح و  ابا  سلجا  هَّللا  دبع  وبا  هل  لاقف  مئاق  تنا  اسلاج و  هَّللا  ینارا  تفقو ال 
دنک و هغدغد  ار  هعیش  یناطیش  رگا  ریما و  ترـضح  لیـضفت  هلأسم  رد  تسدوجوم  رهطم  یلح  نبا  دیرجت  حرـش  رد  تیاور  ود  ره  نیا  و 

يوتف رایسب  لئاسم  رد  ناشیا  فلاخم  ارچ  سپ  دندوب  هّمئا  ترضح  نادرگاش  تنس  لها  نیدهتجم  زا  وا  لاثما  هفینح و  وبا  رگا  هک  دنیوگ 
ترـضح درگاش  ساّبع  نبا  هک  تسا  هتفگ  تسدوجوم ، يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق  نینمؤملا  سلاـجم  رد  نخـس  نیا  باوج  میوگ  دـنداد 
ترـضح دومنیم و  فالخ  لئاسم  ضعب  رد  درکیم و  داهتجا  ناشیا  روضح  رد  هدیـسر و  ریما  ترـضح  روضحب  داهتجا  هیاپب  دوب و  ریما 

مه ار  يریدقت  لدع  تناید و  نید و  دناهتخاس و  ار  نآ  هّلل  ۀبسح  هک  تراسخ  تراسج و  رـسارس  ترابع  نیزا  یهتنا  درکیم  زیوجت  ریما 
هّیماـما بتک  رد  هکنآ  لّوا  بذـک  تسرهاـظ  هبیجع  تاءارتـفا  هبیرغ و  بیذاـکا  هتخاـب  مظعا  ماـما  صوـصخلا  یلع  دوـخ  هّمئا  ياوـه  رد 

لوصا هقف و  عورف  رد  تنس  لها  نایاوشیپ  قح  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هّمئا  تافطالم  ناشءاملع  رباکا  فارتعاب 
51 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالسلا مهیلع  هّمئا  تاطسابم  هکنآ  مود  بذک  هدش  حیحـص  تباث و  ماوّدلا  یلع  مه  نآ  ثیدح و  ریـسفت و  تقیرط و  كولـس  دئاقع و  و 
تراشب هکنآ  موس  بذک  هدش  تباث  حیحـص و  ناشیا  ءاملع  رباکا  فارتعاب  ۀّیماما  بتک  رد  ماوّدلا  یلع  مه  نآ  هّینـس و  نایاوشیپ  قح  رد 

ياعدا بیر  الب  هدـش و  تباث  حیحـص و  ناشیا  ءاملع  رباـکا  فارتعاـب  هّیماـما  بتک  رد  ار  ّتنـس  لـها  ناـیاوشیپ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  نداد 
قح رد  تارـضح  نیا  تراـشب  توـبث  ياـعدا  زین  ماوّدـلا و  یلع  مه  نآ  مالّـسلا و  مـهیلع  هّـمئا  تاطـسابم  تاـفطالم و  توـبث  تـحص و 
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هک هدومرف  فارتـعا  قحلا  جـهن  رد  یّلح  هماـّلع  هکنآ  مراـهچ  بذـک  تسماـهتا  ارتـفا و  ضحم  مارک  قـح  لـها  بتک  رد  هیّنـس  ناـیاوشیپ 
یکابیب و لامک  نیا  دـناهداد و  يوتف  تزاجا  ار  هفینح  وبا  دیهـش  دـیز  مالّـسلا و  امهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  رقاـب و  دّـمحم  ماـما  ترـضح 

قداص ترضح  رقاب و  ماما  هک  هدرک  فارتعا  وا  بانج  هک  دیامرفیم  ارتفا  یّلح  هماّلع  رب  هک  تسیندرک  هظحالم  یمشچنهپ  يرسهریخ و 
دراد هیبشت  ثیدح  لقن  رد  بانج  نآ  ناتهب  ارتفا و  تابثا  دصق  کلذ  عم  دناهداد و  هفینح  وباب  يوتف  تزاجا  دیهـش  دیز  مالّـسلا و  امهیلع 
دوخ دانساب  هک  یلع  نب  نسح  نساحملا  وبا  تیاور  هک  هدرک  ارتفا  هکنآ  مجنپ  بذک  ۀلاهجلا  ءالیتسا  ۀلالّـضلا و  ۀحاقولا و  نم  هَّللا  انذاعا 

هبوذکم تیاور  نیا  هک  تسنآ  لصا  تسا و  هیماما  تایاور  زا  هدروآ  ار  هفینح  وبا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  حدم  رد  يرتخبلا  وبا  زا 
نساحملا وبا  ات  دنس  فذح  نکل  هتـشادرب  اجنآ  زا  یلباک  هدرک و  دراو  بطخا  دانـساب  هفینح  وبا  دیناسم  عماج  رد  یمزراوخ  دیؤملا  وبا  ار 

یسوم نب  یسیع  حدم  تیاکح  هکنآ  مشـش  بذک  دوشن  تباث  تسعقاو  تیاور  نیا  دنـس  هلـسلس  رد  هک  بطخا  تیاورب  دانتـسا  ات  هدومن 
تبسن هیماما  عیمجب  وا  اب  روصنم  هملاکم  ار و  هفینح  وبا 

52 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دزن هفینح  وبا  تیلوبقم  هک  بولطم  اب  یساسم  الصا  تیاور  نیا  هدرک و  دراو  رـسب  رییغتب  ءامـسالا  بیذهت  رد  يوون  ار  تیاور  نیا  هداد و 

بذک دوشیمن  تباث  ار  هفینح  وبا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یسک  حدم  مه  میلست  ریدقت  رب  نآ  زا  هک  درادن  تسمالـسلا  مهیلع  تیبلها 
نیا یلباک  هدرک و  تبـسن  هّیماما  بتکب  مدرم  نداد  باوجب  ار  هفینح  وبا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  رما  نمـضتم  یتیاور  هکنآ  متفه 

ار تیاور  ود  ره  نیا  هکنآ  متشه  بذک  هتفاین  قح  لهأب  نآ  تبسن  تراسج  نکیل  هدرک  لقن  عقاوص  رد  روصنم  هملاکم  تیاور  تیاور و 
لیضفت هلئـسم  رد  هماّلع  دیرجت  حرـش  رد  تیاور  ود  ره  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  هکنآ  مهن  بذک  هدومن  تبـسن  یّلح  هماّلع  دیرجت  حرـشب 

هک دندیدرگ  تراسج  ارتفاب و  هداد  لد  نادنچ  هدشن  ریسلد  بیذاکا  نیا  تبـسن  رب  بحاص  هاش  سپ  تسدوجوم  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج 
تبون دندومن و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیضفت  ثحبم  نییعت  عم  یّلح  هماّلع  دیرجت  حرشب  صوصخلاب  تیاور  ود  ره  نیا  تبسن 

هّلل رئاس  رئاد و  قافآ  رد  نآ  هدیدع  خسن  رـضاح و  یّلح  هماّلع  دیرجت  حرـش  کنیا  دـندیناسر  رتالاب  مه  اطخ  هس  اطخ  ود  اطخ  کی  زا  ار 
نا رد  تیاور  ود  ره  نیا  هک  دـنبایرد  دـننیبب و  باعیتسا  ناعماب و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیـضفت  ثحبم  دـنیامرف و  هظحالم 

قدـشت قلذـحت و  همه  نآ  فصو  اب  مه  یلباک  دـشاب و  هداد  تسد  ار  یـسک  رتمک  تالابم  ّتلق  تراـسج و  نیا  لـثم  تسروکذـم  اـجک 
نآ تبـسن  یبأ  هثالث  تایاور  يرآ  دوب  هتفاین  قح  لها  اب  دـناهدروآ  نامز  رب  ثحبم  نیرد  بحاصهاش  هک  بیذاـکا  نیا  تبـسن  تراـسج 

تبـسن نینمؤملا  سلاجمب  هکنآ  مهد  بذک  دنتخاس  بوسنم  قح  لهأب  ار  نآ  لصالا  یلع  عرفلل  ةدایز  بحاصهاش  هدرک  رکذ  قح  لهأب 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  روضحب  ساّبع  نبا  هک  هدرک 

53 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بطاخم عیدـب  عینـص  نیا  سپ  درکیم  زیوجت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومنیم و  فالخ  لئاسم  ضعب  رد  درکیم و  داـهتجا 

الـصا هتـساوخ و  نآب  ّقح  لها  مازلا  هدش و  گرزب  بذـک  هد  بکترم  دـحاو  ماقم  رد  ناسچ  هک  دومرف  دـیاب  هظحالم  ناعما  رظنب  ار  عیفر 
بئارغ هتفر  راهم  هتسسگ  راذعلا و  عیلخ  هتـشادرب  هن  ریراحن  قاذح  ریقحت  ءارزا و  رییعت و  حیبقت و  مهف و  ملع و  بابرا  هذخاؤم  زا  یباسح 

ناسل تطالـس  نانج و  تراسج  لامکب  تسلاّجد  ّریحم  سیلبا و  لجخم  نآ  زا  یکی  ره  هک  ناوهلا  ۀحـضاو  تاءارتفا  بئاجع  بیذاـکا و 
لقاع هدش  نآ  بکترم  فیرـش  ثیدـح  نیا  باوجب  فیرظ  بطاخم  هک  یبیذاکا  نآ  لاثما  تاءارتفا و  بئارغ  نیا  زا  رظن  عطق  هتـشاگن و 

نیا نآ  میامنیم و  رکذ  اج  نیا  رد  ماقم  نیا  بیذاـکا  زا  هلمج  دومن و  دـیاب  فازگ  فـال و  نیزا  بجعت  دروآ و  دـیاب  رطاـخب  ار  لـّماتم 
زا ثیدـح  نیا  هکنآ  مود  تسرهاظ  دنمـشناد  ره  رب  مدـق  ات  رـس  زا  تامّدـقم  کّسمت و  نیا  يدابم  داسف  هک  هدومرف  هدافا  هکنآ  لّوا  تس 

ار یثیدح  هک  تستنس  لها  هررقم  هدعاق  هکنآ  مراهچ  تسین  يرثا  ثیدح  نیزا  یقهیب  فیناصت  رد  هکنآ  موس  تسین  ّتنس  لها  ثیداحا 
باحـصا هّیقب  ملـسم و  يراخب و  لثم  دنـشاب  هدرکن  مازتلا  ار  باتکلا  یف  ام  تّحـص  دننک و  تیاور  یباتک  رد  ثیدح  نف  هّمئا  یـضعب  هک 
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هکنآ مجنپ  تسین  جاجتحا  لباق  دنـشاب  هدرکن  حیرـصت  تاقث  نیثّدحم  زا  وا  ریغ  ای  باتک  بحاص  صوصخلاب  ثیدح  تّحـصب  حاحص و 
دوخ رمع  یهاتوک  تصرف و  تلق  ببسب  دنیامن  یناث  رظن  ات  دندروآ  مهارف  اجکی  ضایب  قیرطب  ار  ثیداحا  رکاسع  نبا  بیطخ و  یملید و 
بتک تامّدقم  رد  ناشلاثما  رکاسع و  نبا  بیطخ و  یملید و  ینعی  ناگدـننک  عمج  نآ  دوخ  هکنآ  مشـش  دـشن  ماجنارـس  مهم  نیا  ار  اهنآ 

دشاب و دوجوم  تنس  لها  بتک  زا  یباتک  چیه  رد  هک  تسین  مسق  نا  زا  ثیدح  نیا  هکنآ  متفه  دناهتفگ  فاگـش  او  ار و  ضرغ  نیا  دوخ 
فیعض قیرطب  ول 

54 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تیلضفا هکنآ  مهد  تستهافس  لامک  ندیمهف  هب  هّبشم  اب  هّبشم  تاواسم  هیبشت  زا  هکنآ  مهن  خلا  تسا  هیبشت  ضحم  مالک  نیا  هکنآ  متشه 
مهدزاود داتقلا  طرخ  اهلثم  وا  ةروکذملا  تافّـصلا  یف  ءایبنالل  ۀثلثلا  ءافلخلا  ةاواسم  یفن  نود  هکنآ  مهدزای  تسین  يربک  تماعز  بجوم 

قح رد  تستباـث  يورم و  نیخیـش  قح  رد  هک  اـیبنا  اـب  هیبشت  رب  ّهلاد  ثیداـحا  ردـق  نآ  دوش  عقاو  صّحفت  ّتنـس  لـها  بتک  رد  رگا  هکنآ 
ار يرگید  رم  یکی  دـنام و  یقاب  ریما  ترـضح  دالوا  رد  هک  تماما  ینعم  هکنآ  مهدزیـس  تسا  هدـشن  تباث  ناشیا  نیرـصاعم  زا  کـیچیه 

هّمئا زا  قئالخ  هفاک  رب  تماما  ینعی  رما  نیا  مازلا  هکنآ  مهدراهچ  تستیالو  ضیف  تیعبنم  داشرا و  تیبطق و  نیمه  تخاـسیم  نآ  یـصو 
تئارب روطلا  قهاش  یلع  رونلاـک  روهظ  حوضو و  لاـمکب  یهلا  تیاـنعب  هکنادـب  سپ  یتفاـیرد  ار  همه  نیا  هاـگ  ره  هدـشن و  يورم  راـهطا 

ریثک و یعمج  تیاور  زین  مدومن و  تباث  روش  روز و  اب  هیّنـس  تارـضح  زا  روهـشم  ثیدـح  نیا  لقن  رد  روز  بذـک و  زا  رودـص  مالعا و 
دجام دـلاو  فارتعا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  دنـس  تحـص  تابثا  فصو  اـب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هیّنـس  ناـکرا  نیطاـسا  زا  ریفغ  یعمج 

تقیرط تعیرـش و  ناشیا و  راک  يانب  بطاخم  دوخ  فارتعاب  هک  یئانـس  راـطع و  هک  مدرک  تباـث  زین  مدرک و  رهاـظ  نآ  توبثب  بطاـخم 
دوخ و دجام  دلاو  بیذکت  دقان  بطاخم  هنوگچ  سپ  دناهدرک  تباث  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تستنـس  لها  بهذـم  رب  مدـق  ات  رـس  زا  ناش 

دهاوخ وا  دجام  دلاو  مه  دـشابیم و  زین  شدوخ  ناشهلمج  زا  هک  ناشیا  نیحدام  بیذـکت  ثیدـح و  نیا  نیتبثم  نیلقان و  عیمج  بیذـکت 
هماّلع لیمج  يانث  حدم و  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّلل  دنک و  ادیپ  دانع  بذک و  زا  دعب  دادس و  تّحص و  زا  یّظح  ارتفا  ناتهب و  ياعّدا  ات  دومرف 

دقح و لامک  بانج  نآب  ناتهب  ارتفا و  تبـسن  هک  دوشیم  رهاظ  نآ  هظحالم  دعب  هک  هدش  تباث  هباثمب  هیّنـس  رباکا  نابز  زا  هارث  باط  یّلح 
تسنایعا رباکا و  میظعت  زا  نارسخ  لیلد  نایغط و  مّجهت و  رّوهت و  تیاهن  نانش و 

نآ در  دنشاب و  هدرکن  مازتلا  ار  باتکلا  یف  ام  تحص  دنشاب و  هدرک  تیاور  نف  همئا  هک  یثیدح  رابتعا  مدع  نایب 

تستنس لها  هررقم  هدعاق  هلوق و 
55 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملـسم و يراخب و  لثم  دنـشاب  هدرکن  مازتلا  ار  باتکلا  یف  ام  تّحـص  دننک و  تیاور  یباتک  رد  ثیدـح  نف  هّمئا  ضعب  هک  ار  یثیدـح  هک 
جاجتحا لباق  دشاب  هدرکن  حیرـصت  تاقث  نیثدحم  زا  وا  ریغ  ای  باتک  نآ  بحاص  صوصخلاب  ثیدـح  تّحـصب  حاحـص و  باحـصا  هیقب 

زا تیاور  نیا  یفن  رد  روش  روز و  زا  دـعب  هک  دـش  لـصاح  یهاـبتنا  تلفغ  باوخ  زا  دـلج  رایـسب  ار  بطاـخم  هک  هَّلل  دـمحلا  لوقا  تسین 
نیرخاتم نیثدـحم  ءارزا  بیع و  رد  دـندومرف  عورـش  دـیآرب  تیاور  نیا  تنـس  لها  بتک  رد  ادابم  هکنآ  لایخب  ّتنـس  لها  رگد  یقهیب و 

دیلقتب روخف  لاتخم  بطاخم  دـنچ  ره  داقتنا و  زا  نیلفاغ  لیل  نیبطاح  هرمز  رد  ناشلاخدا  دامتعا و  رابتعا و  هیاپ  زا  ناشبتک  ّطـح  شیوخ و 
ریرقت تنـس  لهأب  نآ  دانـسا  الب  یلباک  نکل  هدروآ  نابز  رب  هضوفرم  هوفه  نیا  هضوضرم و  هلاقم  نیا  هضوقنم و  هدعاق  نیا  روسج  یلباک 
تنـس لهأب  ریبحت  قیوزت و  دـیزم  يارب  ار  ریـسک  ضوقنم و  ریرقت  نیا  ۀـمغن  روبنطلا  یف  داز  دافمب  ریرحن  بطاـخم  دوب  هدرک  نآ  ریوزت  و 

اب یطابترا  یتبـسانم و  الـصا  هک  لیوعـشلا  لباق  ریغ  ریرقت  نیا  يارب  لیلع  لیلد  زین  هداد و  رارق  ناشهررقم  هدعاق  ار  نآ  هک  هدومن  بوسنم 
ام سداّسلا  تس  نیا  یلباک  ترابع  هدوزفا  دوخ  باصنیلاع  دجام  دلاو  هدافا  زا  باهتناب  درادن  اعّدم 
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یف یـسوم  یلا  هتّلخ و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لاـق  ّهنا  هیلع  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  نع  يور 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و 

لها ثیداحا  نم  سیل  ّهنأل  لطاب  وه  مهریغ و  نم  لضفا  ّیلع  ناکف  مهریغ  نم  لضفا  ءایبنألا  مهتافـص و  یف  ءایبنالل  هتاواسم  بجوا  ّهناـف 
يرخا یقهیبلا و  یلا  ةرات  هتیاور  يزع  هبتک و  یف  یّلحلا  رّهطملا  نبا  هدروآ  دق  ۀنسلا و 

56 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام عیمج  ۀّحص  مزتلی  مل  باتک  یف  ثیدحلا  ۀّمئأ  ضعب  هاور  يّذلا  ربخلا  ّنأل  هرثا و  قدصی  یّلحلا ال  امهبتک و  یف  دجوی  مل  يوغبلا و  یلا 

لهأب ار  هدـعاق  نیا  یلباک  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  هظحـالم  زا  هب  ّجـتحی  ـال  نیثّدـحملا  نم  هریغ  وا  وه  هتّحـصب  حّرـصی  مل  هیف و  هدروآ 
لها هررقم  هدعاق  ار  نآ  لصا  رب  عرف  تدایز  قیرطب  لضفلا  لیلج  بطاخم  هدروآ و  نابز  رب  يدحاب  نآ  دانسا  الب  هدرک و  هن  تبسن  تنس 

تاـفاضا و زا  هدوـمرف  رکذ  لـیبن  بطاـخم  هـک  یلیلد  سپ  هدرکن  رکذ  یلیلد  هدـقعنم  ریغ  هدـعاق  نـیا  يارب  یلباـک  زین  هداد و  رارق  تـّنس 
دنشاب هتشاد  رـس  رد  راجنلا  لیمج  یلباک  تاهیومت  قارتسا  رانـش  راع و  عفد  وا  يایلوا  دیاش  نآ  ببـسب  هک  تستاجرّدلا  عیفر  نآ  تادایز 
بابرا رب  روهظ  تیاهنب  نآ  لالتعا  داسف و  لالتخا و  نالطب و  درادن و  باوص  تّحـص  زا  یّظح  الـصا  بات  بآ و  اب  هدـعاق  نیا  لصاحلا 

رئاس رئاد و  رایـسب  ثیداحا  حاحـص  بابرا  هّیقب  ملـسم و  يراخب و  زا  لبق  هک  تسرهاظ  رپ  هکنآ  لّوا  هجو  دنچب  تسحئال  حضاو و  لامک 
ره هکلب  دندرکیمن  نآ  تّحص  رب  یسک  ّصن  رب  فوقوم  ار  لالدتسا  جاجتحا و  الصا  دندرکیم و  نآب  لالدتسا  جاجتحا و  املع  دندوب و 

تاقث نیثّدحم  زا  یـسک  هک  یثیدح  زا  جاجتحا  تیلباق  یفن  سپ  دندرکیم  نآب  جاجتحا  دنتفاییم  جاجتحا  طورـش  عماج  ار  یثیدح  هاگ 
زا یهجو  دشاب  جاجتحا  طورش  عماج  ثیدح  نآ  وگ  هدرک  نآ  جارخا  تّحـص  نیمزتلم  زا  یـسک  هن  دشاب و  هدرکن  نآ  تحـصب  حیرـصت 

رهاظ هرئاج  هلاحا  هرساخ و  هلاقم  هرصاق و  هدعاق  نیزا  هکنآ  مّود  تسلصایب  مّهوت  نیا  عفار  عقاو و  نیقباس  ياملع  لمع  درادن و  تّحص 
زا یـسک  هن  دـشاب و  هدرک  هن  دراو  ۀحّـصلا  مزتلم  باـتک  رد  نیثّدـحم  زا  یـسک  دـشاب و  تّحـص  طورـش  عماـج  یثیدـح  رگا  هک  دوشیم 

دشاب هدرک  حیحصت  ار  نآ  تاقث  نیثّدحم 
57 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاور هاـگ  ره  تسجاـجوعا  داـنع و  ضحم  جاـجل و  دارم  نیع  ثیدـح  نینچ  زا  جاـجتحا  یفن  هک  تسرهاـظ  رپ  تسین و  جاـجتحا  لـباق 
تیاور ار  نآ  تّحـص  نیمزتلم  زا  یـسک  وگ  دش  دهاوخ  زئاج  نآب  جاجتحا  دوب  دهاوخ  تحـص  طورـش  عماج  لودـع و  تاقث و  یثیدـح 

هک دیآیم  مزال  رـسالا  فیعـض  رـصق  رـصح و  نیا  رب  انب  هکنآ  مّوس  دشاب  هدرکن  نآ  تّحـصب  حیرـصت  نیثّدحم  زا  یـسک  دشاب و  هدرکن 
دشابن جاجتحا  لباق  دشابن  يورم  ۀحّصلا  مزتلم  باتک  رد  رکم  دنشاب  هدرک  نآ  نسح  رب  حیرـصت  نیثّدحم  هّمئا  هچ  رگا  مه  نسح  ثیدح 

رب ّصن  نیثّدـحم  زا  یـسک  هچ  رگا  دـشاب  نسح  طورـش  عماج  هک  یثیدـح  هکنآ  مراهچ  تسجاجتحا  لباق  مه  نسح  ثیدـح  هکنآ  لاح 
زاوج دشابن و  جاجتحا  لباق  مه  ثیدح  نینچ  هک  دـیآیم  مزال  هعرتخم  هدـعاق  نیا  ربانب  تسزئاج و  نآب  جاجتحا  دـشاب  هدرکن  نآ  نسح 

ثیدح رثکا  رادم  یباطخ  هدافا  بسح  هکلب  تسرهاظ  نیدقنم  مظاعا  نیققحم و  رباکا  تادافا  بسح  حیحص  لثم  نسح  ثیدح  جاجتحا 
دوخ نمرخ  رد  شتآ  دنتخاس و  اروثنم  ءابه  عئاض و  ار  دوخ  ثیدح  رثکا  هرـصاق  هدعاق  نیاب  بطاخم  یلباک و  سپ  تسنـسح  ثیدـح  رب 

نب میحرلا  دبع  نیّدلا  نیز  ارصم  مده  ارصق و  ینب  نّمم  امهالکف  دنتخادرپ  موق  نیطاسا  هصوصرم  تارامع  مدهب  دنتخادنا و  دوخ  تسدب 
ملـس ام  يذمرتلا  لاق  دمح و  ّدح  كاذب  هلاجر  ترهتـشا  دق  اجرخم و  فورعملا  نسحلا  هتفگ و  ثیدح  هیفلا  حرـش  رد  یقارعلا  نیـسحلا 

اذ ّلکب  ام  هیف و  لمتحم  بیرق  فعـض  ام  لیق  درفنا و  ام  ضعب  نّسح  دـق  تلق و  درو  ادرف  نکی  مل  بذـکب و  مّهتا  ام  وار  عم  ذوذـشلا  نم 
یناثلا تیبلا  لوا  یف  روکذملا  دـمح  وه  ّیباّطخلا و  نامیلـس  وبا  لاقف  نسحلا  ثیدـحلا  ّدـح  یف  ثیدـحلا  ۀّـمئا  لاوقا  فلتخا  لصح  ّدـح 

نسحلا
58 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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یقارع زین  خلا و  یهتنا  ءاهقفلا  ۀّماع  هلمعتـسی  ءاملعلا و  رثکا  هلبقی  يّذلا  وه  ثیدحلا و  رثکا  رادم  هیلع  هلاجر و  رهتـشا  هجرخم و  فرع  ام 
تیبلا قحلی  نکی ال  نا  ۀـّیّجح و  قحلم  حیحّـصلا  ماسقاب  وه  هلبقت و  مهنم  ّلـجلا  ءاـملعلا  هلمعتـست و  مهّلک  ءاـهقفلا  هتفگ و  هیفلا  حرـش  رد 

هعیمج و ءازإب  ءیّـشلا و  مظعم  ءازإب  اقلطم  ءیّـشلا  ۀـّماع  ءاهقفلا و  ۀـّماع  لاق  ّهنا  ّالا  هنع  هلقن  مّدـقت  دـق  یباّطخلا و  مالک  نم  ذوخام  لّوالا 
ماسقاب قحلم  نسحلا  يأ  زییمتلا  یلع  بصن  ۀـیّجح  هلوق  ءاهقفلا و  ءاملعلا و  نیب  قرف  اّمل  رثکالا  دارأ  ول  ّلـکلا و  دارأ  ّیباـطخلا  ّنا  رهاّـظلا 
لصتم طبّضلا  ّمات  لدع  لقنب  داحآلا  ربخ  هتفگ و  رظّنلا  ۀهزن  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ۀبترلا و  یف  هنود  ناک  نإ  هب و  جاجتحالا  یف  حیحّصلا 
اهالعا یلع  لوبقلا  تافص  نم  لمتشی  نا  اّما  ّهنأل  عاونا  ۀعبرا  یلا  لوبقملا  میسقت  لّوا  اذه  هتاذل و  حیحّـصلا  وه  ّذاش  لّلعم و ال  ریغ  دنّـسلا 

وهف ربج  ثیح ال  هتاذل و  نکل ال  اضیا  حیحّصلا  وهف  قرّطلا  ةرثکک  روصقلا  کلذ  ربجی  ام  هیف  دجو  نا  یناّثلا  هتاذل و  حیحّصلا  لّوالا  وا ال 
رظّنلا ۀهزن  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  هتاذل و  نکل ال  اضیا  نسحلا  وهف  هیف  فّقوتی  ام  لوبق  بناج  حّجرت  ۀـنیرق  تماق  نا  هتاذـل و  نسحلا 

حیحّصلا ّدح  یف  ۀمّدقتملا  طورّشلا  ۀّیقب  عم  دارملا  اّولق و  افوفخ  موقلا  ّفخ  لاقی  ّلق  يأ  طبّضلا  فخ  ناف  هتفگ  حیحص  فیرعت  حرش  دعب 
طارتشاب جرخ  هقرط و  تدّدعت  اذإ  روتـسملا  ثیدحلا  وحن  داضتعالا  ببـسب  هنـسح  نوکی  يذـّلا  وه  جراخ و  ءیـشل  هتاذـل ال  نسحلا  وهف 

هماسقنا یف  هل  هباشم  هنود و  ناک  نا  هب و  جاجتحالا  یف  حیحّصلل  كراشم  نسحلا  نم  مسقلا  اذه  فیعّضلا و  فاصوالا  یقاب 
59 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنود و ناک  نا  حیحّـصلاک و  ۀّجح  نسحلا  هتفگ  لوصالا  رهاوج  رد  یـسافلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ضعب و  قوف  اهـضعب  بتارم  یلا 
نآ فیرعت  نسح و  ثیدح  رکذ  دعب  يواّونلا  بیرقت  حرش  يواّرلا  بیردت  رد  یطویـس  هدرفی و  مل  هیف و  ثیدحلا  لها  ضعب  هجردا  اذهل 

لمعی هلوق و  سیل  تلق  انـسح  هنوک  ۀفرعم  یلع  فّقوتی  کلذ  هب و  لمعلل  هتّیحالـصب  هفّرع  ّهنأل  رود  هیف  اضیا  ۀعامج و  نب  ردبلا  لاق  هتفگ 
بیرق فعض  هیف  ام  لاق و  ثیح  ّدحلا  نم  هلّصف  ّهنا  کلذ  یلع  ّلدی  حیحّصلاک و  هب  لمعلا  بجی  نا  ةدافال  هیلع  دئاز  لب  ّدحلا  مامت  نم  هب 

نا هب و  جاجتحالا  یف  حیحّـصلاک  نسحلا  مث  هتفگ  يواّرلا  بیردت  رد  زین  هب و  لمعلا  هیلع و  ءانبلا  حلـصی  نسحلا و  ثیدـحلا  وهف  لمتحم 
الّوا و نّیبملا  حیحّـصلا  نود  ّهناب  مهلوق  عم  ۀمیزخ  نبا  ناّبح و  نبا  مکاحلاک و  حیحّـصلا  عون  یف  ۀفئاط  هجردا  اذهل  ةّوقلا و  یف  هنود  ناک 

لسرم هقفاو  وأ  ادنسم  رخآ  هجو  نم  درو  اذإ  لسرملا  یف  امک  ۀّجح  نکی  مل  امهنم  لک  درفنا  ول  ناقیرط  هل  ثیدحب  جاجتحالا  یف  عدب  ال 
لوبق اهعم  بجی  افاصوا  مث  ّنأل  لاکشا  هیف  هب  ّجتحی  نسحلا  نا  نم  لیق  ام  حارتقالا  یف  لاق  حالّـصلا و  نبا  لاق  ءیجیـس  امک  هطرـشب  رخآ 

مل دجوی  مل  نا  حیحـص و  وهف  لوبقلا  اهعم  بجی  یّتلا  تاجرّدـلا  ّلقا  هیف  دـجو  اّمم  نسحلاب  یّمـسملا  اذـه  ناک  ناف  تدـجو  اذإ  ۀـیاوّرلا 
اهالعاف و تاجرد  بتارم و  اهل  تافّـصلا  هذه  ّنا  لاقی  ناب  ّیحالطـصا  رما  یلا  اذه  ّدری  نا  ّالا  ّمهّللا  انـسح  یّمـس  نا  هب و  جاجتحالا  ربخی 

زین ۀقیقحلا و  یف  احیحـص  ّلکلا  نوکی  حالطـصالا و  یلا  کلذ  یف  رمالا  عجری  ذئنیح  انـسح و  یّمـسی  اهاندا  احیحـص و  یّمـسی  اهطـسوا 
باتک رد  یطویس 

60 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف حیحّـصلا  كراـشی  وه  نسحف و  طورـشلا  ۀـّیقب  دوجو  عم  ّلـق  يأ  طبّـضلا  ّفـخ  ناـف  هتفگ  حیحـص  ثیدـح  رکذ  دـعب  ۀـیارّدلا  ماـمت 
نب مصاع  نع  قاحسا  نب  دّمحم  هّدج و  نع  هیبا  نع  بیعش  نب  ورمع  ۀیاورک  هتّحصب  لیق  ام  هالعاف  هتوافت  هنود و  ناک  نا  هب و  جاجتحالا 
لثم ماکحا  نادب  دوشیم  تباث  تستّجح  نسح  ثیدح  هتفگ  لوصولا  جهنم  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیّدـص  يولوم  خـلا و  رباج  نع  رمع 
نیا هتخاسن و  ادج  يو  زا  دناهدرک و  جرد  حیحـص  رد  ار  نسح  ثیدح  لها  ضعب  اذهل  تسا و  هبتر  رد  وا  نود  هچ  رگا  حیحـص  ثیدح 
هانّیب امک  دشابیم  زئاف  جاجتحا  هجردب  دشابیم  قرطلا  رثکتم  هاگ  ره  فیعض  ثیدح  هکنآ  مجنپ  تسوا  تافّرـصت  رد  مکاح  مالک  رهاظ 

درادن یهجو  زین  نآب  جاجتحا  یفن  سپ  ۀیالولا  ثیدح  دلجم  یف 

نآ در  هفیعض و  ثیداحا  طبض  يارب  نیرخاتم  یعس  رب  فنصم  مالک 
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حاحـص و ثیداحا  هک  دـندید  نوچ  رکاسع  نبا  بیطخ و  یملید و  لـثم  دـندش  ادـیپ  رّخاـتم  هقبط  رد  هک  نیثّدـحم  ۀـعامج  هک  اریز  هلوق 
دیناسالا و ۀبولقم  هعوضوم  هفیعض و  ثیداحا  عمجب  دندش  لئام  هدنامن  اهنآ  رد  یعـس  ياج  دناهتفر و  هدرک  طوبـضم  نیمّدقتم  ار  ناسح 

لیلد لیلع و  لیلعت  نیا  لوقا  دـنزاس  زاتمم  اهریغل  ناسح  زا  ار  تاعوضوم  دـنیامن و  یناث  رظن  هدروآ  مهارف  اجکی  ضایب  قیرطب  ات  نوتملا 
شودخم نوهوم و  لیبن  یلباک  هعرتخم  هدعاق  رب  لیلج  بطاخم  تادایز  زا  تسلیصا  ریغ  عیملت  لیمج و  ریغ  لیوست  هک  لیوعّتلا  لباق  ریغ 

رد هک  یثیدـح  هک  تسنیا  يوعد  هک  اریز  درادـن  یطاـبترا  الـصا  يوعد  اـب  لـیلد  نیا  هکنآ  لّوا  هدـیدع  هوجوب  تسـشوشغم  دودرم و  و 
عمج تسین و  جاجتحا  لباق  دشاب  هدرکن  حیرـصت  نآ  تّحـصب  تاقث  نیثّدحم  زا  یـسک  صوصخلاب  دـشابن و  يورم  ۀحّـصلا  مزتلم  باتک 

هعوضوم هفیعض و  ثیداحا  نیرّخاتم  ندرک 
61 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مزلتـسم یناث  ءافتنا  هن  تسلّوا و  توبث  مزلتـسم  یناث  توبث  هن  تسین  یتبـسانم  اتابثا  اـیفن و  دوصقم  نیا  اـب  ار  نوتملا  دـیناسالا و  ۀـبولقم  و 
دنـشاب و هدش  نوتملا  دیناسالا و  ۀـبولقم  هفیعـض و  ثیداحا  عمجب  لئام  رکاسع  نبا  بیطخ و  یملید و  لثم  نیرّخاتم  رگا  ینعی  لّوا  ءافتنا 

رـصح مزلتـسم  هوجولا  نم  هجوب  ینعم  نیا  دـنزاس  زاتمم  اهریغل  ناسح  زا  ار  تاعوضوم  دـنیامن و  یناث  رظن  ات  هدروآ  مهارف  ضایب  قیرطب 
عمج مدع  هن  تسین و  هدرک  حیرصت  نآ  تّحصب  تاقث  نیثّدحم  زا  یسک  اب  دشاب  يورم  ۀحّـصلا  مزتلم  باتک  رد  هک  یثیداحا  رد  جاجتحا 

زا لوقنم  لوقعم و  رد  تماما  همه  نیا  اب  هک  تسبجع  اّدج  نّیب  اذه  تسرصح و  نیا  مدع  مزلتـسم  ار  هبولقم  هفیعـض و  ثیداحا  نیرّخاتم 
کلذ هتشاگن و  ّربدت  یب  هتـساوخ  هچنآ  هتـشادنرب  یباسح  دنراد  نآ  ظاحل  مه  ّزیمم  لافطا  هک  يوعد  اب  لیلد  تقباطم  بیرقت و  ّتیمامت 

ار ثیدـح  نیا  تسجاجتحا و  لباق  نآ  تاـیاور  تسربتعم و  مّدـقتم  هقبط  بتک  هک  تسرهاـظ  لـیلد  نیزا  هکنآ  مّود  هباـتک  یف  زیزع  ریغ 
هیودرم نبا  هنس 405 و  مکاح  هنس 387 و  هطب  نبا  هنس 385 و  نیهاش  نبا  هنس 277 و  متاح  وبا  هنس 241 و  لبنح  نب  دمحا  قاّزرلا و  دبع 

هک یقهیب  تافو  هک  اریز  رکاسع  نبا  یملید و  رب  دندوب  مّدـقم  اهنیا  دـناهدرک و  تیاور  هنس 459  یقهیب  هنـس 430 و  میعن  وبا  هنس 410 و 
نبا تافو  تسا و  ۀئامسمخ  عست و  ۀنس  رد  یملید  تافو  تسا و  ۀئامعبرا  نیسمخ و  نامث و  هتس و  رد  تافو  يور  زا  تسا  تعامج  رخآ 

دـشاب و جاجل  لها  تاهبـش  عفاد  جاجتحا و  لـباق  شدوخ  هداـفا  بسح  ثیدـح  نیا  سپ  ۀئامـسمخ  نیعبـس و  يدـحا و  ۀنـس  رد  رکاـسع 
دـناهدرک و روش  روز و  تیاهن  ماـمت و  قارطمطب  یملید  تاـیاور  رد  حدـق  اـج  نیا  رد  هکنآ  اـب  هک  بحاـصهاش  هظفاـح  توق  زا  متریحب 

دیناسالا ۀبولقم  تاعوضوم و  فاعض و  رد  رصحنم  ار  ناشیا  هیورم  ثیداحا 
62 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هّیورم بیذاکا  ضعبب  تسد  یناشیرپ  یناریح و  تیاغ  زا  هتفرگ  ارف  یگدنامرد  زجع و  نامثع  نعاطم  رد  نوچ  نکیل  دناهتـسناد  نوتملا  و 
لد هدرک  دراو  تسعوضوم  موق  رباکا  هدافا  بسح  مه  صوصخلاب  هک  نامثع  تلیـضف  رد  ار  وا  تافارخ  ضعب  هدز  یلباـک  دـیلقتب  یملید 

جاجتحا لباق  ناسح  رگا  تسجاجتحا و  لباق  حاحص  لثم  زین  ناسح  ثیداحا  هک  تسرهاظ  هدافا  نیزا  هکنآ  موس  دناهدومرف  داش  شیوخ 
ریغ رد  رگا  ناسح  ثیداحا  هک  دوشیم  رهاظ  هقباس  هدافا  زا  تشادـن و  یهجو  حاحـص  طبـض  لـثم  نآ  طبـضب  نیمّدـقتم  ءاـنتعا  دوبیمن 

زاتمم اهریغل  ناسح  زا  ار  تاعوضوم  وا و  لوق  زا  هکنآ  مراهچ  حیرص  تفاهت  اذه  تسین و  جاجتحا  قئال  دشاب  يورم  ۀحّصلا  مزتلم  باتک 
لامتشا هک  هفیعض  ثیداحا  هک  تسرهاظ  رپ  هکنآ  لاح  اهریغل  ناسح  ای  دوب  تاعوضوم  ای  نیرّخاتم  ثیداحا  رد  هک  دوشیم  رهاظ  دنزاس 

ینعی ثلاث  قش  كرت  سپ  دـسرن  عضو  دـحب  هک  ار  اهریغل  ناسح  ریغ  فاعـض  اهریغل و  ناسح  تسماع  هدرک  تباث  نا  رب  نیرّخاـتم  بتک 
ّتنم و نیع  نآ  هداـفا  تسا  هتکن  مادـک  رب  ینبم  ماـظن  تغـالب  مـالک  نیرد  عوـضوم  هن  دـشاب و  اـهریغل  ناـسح  هن  هـک  هفیعـض  ثیداـحا 

تـسماثآ تاروظحم و  زا  مارح و  زئاجان و  نآ  لاح  نایب  ریغب  تاجرد  یلاع  هّمئا  رباـکا  ّصنب  تاـعوضوم  تیاور  هکنآ  مجنپ  تسناـسحا 
قیـسفت و تقیقح  رد  دناماقمیلاع  نیطاسا  هک  رکاسع  نبا  یملید و  بیطخ و  لثم  دوخ  مالعا  هّمئأ  هّمذ  رب  تاعوضوم  تیاور  تابثا  سپ 

وه امک  دـش  دـناوتیمن  داسف  زیوجت  مارح و  باکترا  بجوم  داوس  ضایب و  دـنع  تسنید و  نیطاسا  نیا  نیجهت  ریقحت و  تیاـهن  نیهوت و 
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ببـسب يرآ  لوقا  دـش  هن  ماجنارـس  مهم  نیا  ار  اهنآ  دوخ  رمع  یهاتوک  تصرف و  ّتلق  ببـسب  هلوق  دادّـسلا  مهفلا و  یلوا  یلع  فاخ  ریغ 
هنید لغاشم  زا  تصرف  ّتلق 

63 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باتک رد  یناث  رظن  هک  دشن  ماجنارس  مهم  نیا  ار  زاتمم  بطاخم  زآ  صرح و  تیاهن  ببسب  زارد  رمع  یهاتوک  دوخ و  يوسب  قلخ  عاجرا 

هحیلم و تاـملک  زا  ار  هحیـضف  تابوذـکم  هحیرـص و  تاـعوضوم  دـیامرفب و  تسلوبخم  یلباـک  تاـفارخ  زا  لوحنم  قورـسم و  هک  دوخ 
زارتحا ماوع  صاوخ و  دزن  مارک  مادـخ  يایلوا  لـیجخت  ماـهوا و  لوصو  زا  رتـالاب  رّحبت  ماـقم و  ّولع  فشک  زا  زاـتمم و  هحیحـص  تاداـفا 

دزن حاضتفا  زا  مرـش  ّقح و  لها  تاذخاؤم  زا  فوخ  لوه و  يردق  دیـشر  لضاف  اصوصخ  دندش  ادیپ  وزا  دـعب  هک  نیرّخاتم  نکیل  دـیامرف 
رب باتک  نیاب  جاجتحا  قداص و  المب  یفاش  نایب  تبسن  لثم  لصایب  يایاطخ  تامّهوت و  بئارغ  رد  وگ  دندروآ  لد  رد  شیوخ  نیدقتعم 

رهاظ تابوذکا  زا  زارتحا  دصق  مه  هرصبت  بحاص  دندنام و  التبم  نآ  لاثما  ّقح و  لها  زا  جورخ  وا و  بهذم  داسف  روهظ  فصو  اب  هعیش 
زا مالکلا  یهتنم  بحاص  رـصاعم  لضاف  هیفّـسلا و  هیومت  مومذم و  موجز  بحاص  هدـیدرگ و  بکترم  ار  بیذاکا  بئارغ  زاب  نکل  هدومرف 

يارتفا رامـضم  رد  راهم  هتـسسگ  راذعلا و  عیلخ  دنوشیمن و  عدترم  رجزنم و  هبنتم و  تاداریا  تاذـخاؤم و  تاهیبنت و  تاظاقیا و  همه  نآ 
یساوسو یلوه و  یساره و  یفوخ و  الـصا  دنراذگیم و  مدق  شاعتنا  طاسبنا و  تیاهن  شاج و  تابث  لامکب  تاءارتفا  قالتخا  بیذاکا و 

ادیپ رتدـعب  ناشیزا  هک  نیرّخأتم  اّما  هلوق  مهبتک  ۀـبوجا  رظان  یلع  یفخی  امک ال  دـنرآیمن  لد  رد  حـیبقت  نعط و  حیـضفت و  هذـخاؤم و  زا 
رد یطویـس  تشون و  هدحیلع  هنـسح  دصاقم  رد  ار  اهریغل  ناسح  يواخـس  تخاس و  ادج  ار  تاعوضوم  يزوجلا  نبا  دندرک  زایتما  دندش 
هک تسزییمت  زایتما  ظفل  زا  زیزع  زاتمم  بطاخم  دارم  هک  تسرهاظ  تلازج  رـسارس  تراـبع  نیا  قایـس  زا  لوقا  تخادرپ  روثنم  رد  ریـسفت 

تارواحم رد  تراسج  مادقا و  زییمت و  دیزم  ببسب 
64 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةدـمع بطاخم  يارب  مه  نیرّخاتم  يارب  زییمت  تابثا  لاح  رهب  هتـشاد  اور  ار  نآ  تاجاجتحا  رد  تـالابم  مدـع  فیرحت و  فّرـصت و  لـثم 
موعزم تالطبم  نیقی و  ّقح و  لها  بولطم  تادـّیؤم  مه  نیمّدـقتم  لثم  نیرّخاتم  تادافا  رد  هک  اریز  تسلهاله  ّمس  لتاق و  رهز  لـثامالا 

هن رگم  عفاـن  ریغ  ار  بطاـخم  مه  نیرّخاـتم  ياـنث  حدـم و  نیمدـقتم و  ءارزا  تناـهاب و  قیرفت  قیقحت و  نیا  سپ  عقاو  هدوـجوم  نیفلاـخم 
نآ عضوب  ار  مکح  هک  یسک  هیطخت  نآ و  تحص  نایب  هدرک  دراو  هنسح  دصاقم  رد  ار  ملعلا  ۀنیدم  انا  ثیدح  يواخس  هماّلع  هک  ینیبیم 

کسملا و حفن  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ریذن  ریـشب و  یـصو  ءالو  صالخا و  لامک  ببـسب  ریرحن  بطاخم  هدومرف و  لقن  یئالع  زا  هدومن 
ّقح و اب  وا  تفلاخم  باـب و  نیرد  وا  لـطاب  موعزم  نـالطب  سپ  دـشابیم  نآ  رییعت  درد و  داـسفا  ریقحت و  نیهوت و  لاـطبا و  یپ  رد  ریبعلا 

حیال حـضاو و  هنـسح  دـصاقم  رد  اهریغل  ناسح  ثیداحا  وا  دارفا  باصن و  یلاـع  يواخـس  زییمت  باـب  رد  شدوخ  فارتعا  بسح  باوص 
دراو روثنم  ّرد  ریسفت  رد  اهریغل  ثیداحا  تسزیمت و  بابرا  زا  مه  یطویـس  هماّلع  هک  تسرهاظ  وا  تغالب  رـسارس  ترابع  زا  زین  دیدرگ و 
دشاب زییمت  لقع و  فالخ  نیّزیمم  ماقم  رد  وا  رکذ  دشاب  هدرک  لخاد  ار  ماقس  تاعوضوم و  روثنم  ّرد  رد  ماقم  الاو  یطویس  رگا  هچ  هدرک 
روثنم ّرد  رد  یطویـس  نینچمه  تشون  هدحیلع  هنـسح  دصاقم  رد  اهریغل  ناسح  يواخـس  هچنانچ  هک  تسنآ  شـضرغ  هک  دش  مولعم  سپ 
عامس هک  روز  لها  تاموعزم  تالطبم  ّقح و  لها  تادّیؤم  زا  يرایـسب  روثنم  ّرد  ریـسفت  رد  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  عمج  اهریغل  ناسح 

ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  ریسفت  ماقم  روثنم  رد  هظحالم  دعب  هچنانچ  هدرک  دراو  دوریم  اج  زا  وا  يایلوا  بطاخم و  ساوح  شوه و  نآ 
ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هیآ  ۀیآلا و 

اّما تسحئال  حضاو و  نآ  لاثما  تئارب و  هروس  ریسفت  و 
65 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نا زا  هدـمع  ضرغ  هچ  رگا  ندومناو  تاعوضوم  هتـسناد  تاعوضوم  زا  وا  هک  ار  یثیداحا  ندومن و  لخاد  زیمت  بابرا  رد  ار  يزوجلا  نبا 
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داد هدرک و  تراسج  نا  رب  اریخ  هَّللا  هازج  يزوجلا ال  نبا  هک  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لـئاضف  زا  يرایـسب  لاـطبا  هَّللا  ذاـعم 
ریط و ثیدح  رد  نآ  هنومن  هچنانچ  هداد  نایغط  ترباکم و  ناودع و  تفزاجم و 

ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 
لها نیقّقحم  حیرصتب  هک  ببس  نیاب  لطاب  ضرغ  نیا  تیمامت  مدع  فصو  اب  نکل  هدش  رهاظ  نایّنس  ناشالاو  نیطاسا  نایعا و  رباکا  ّصنب 

دّلجم یف  تملع  امک  تنس 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

بیرق هکنآ  اـت  هدرک  هن  عوضوم  تباـث  رد  زیمت  هتخاـس و  لـخاد  تاـعوضوم  رد  ار  هنـسح  هحیحـص و  ثیداـحا  زا  يرایـسب  يزوجلا  نبا 
تسننـس و حاحـص و  رگید  ملـسم و  يراـخب و  حیحـص  ثیداـحا  ضعب  نآ  هلمج  زا  هدومناو و  عوضوم  ار  عوضوم  ریغ  ثیدـح  دصـشش 

تبـسن ار  وا  هتخاس و  دودرم  ثیداحا  زا  يرایـسب  عضوب  ار  وا  مکح  دـناهدومن و  تاـبقعت  ورب  دـنرادن و  شمـالکب  راـبتعا  تاـقث  ياـملع 
لقاعلا نیلـساکتم و  نیرـصاق  رب  تسیمیظع  ررـض  يزوجلا  نبا  باتک  هک  هدرک  هدافا  یتارجگ  رهاط  دمحم  دناهدرک و  تفزاجم  طارفاب و 
باـتک رد  يزوجلا  نبا  هداـفا  زا  هک  اریز  تسندز  دوخ  ياـپ  رب  هشیت  زییمت  باـبرا  رد  يزوـجلا  نبا  لاـخدا  هک  تسرهاـظ  ةراـشالا  هیفکت 

نالطبب مکح  تاعوضوم 
رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  الا و  ائیش  هَّللا  ّبص  ام  ثیدح 

مه ناـمثع و  ضغبم  رب  ةالـص  كرت  ثیدـح  مه  تسرهاـظ و  ماوعب  نآ  صاـصتخا  ماـئل و  نیباذـک  تاـعوضوم  زا  رتورف  نا  ندوـب  هکلب 
دراو تاعوضوم  رد  ّتنج  رد  نامثع  سرعب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توعد  باب  رد  ساّبع  نبا  رب  عوضوم  مانم  ثیدح 

کّسمت يوسب  هدیرخ  لد  ناجب و  ار  تاعوضوم  نیا  بطاخم  هدومرف و  نآ  حرج  حدق و  هدومن 
66 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاعوضوم باتک  رد  هک  ار  یثیداحا  نتـسناد و  زییمت  بابرا  زا  ار  يزوجلا  نبا  سپ  تسا  هدیود  ّقح  لها  هلباقمب  مه  نآ  تافارخ و  نیاب 
اَّلِإ ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ـال  َو  تسنتخادـنا  دوخ  نمرخ  رد  شتآ  دوخ  تسدـب  ندز و  دوخ  ياـپ  رب  هشیت  ندوـمناو  تاـعوضوم  هدرک  دراو 

ِِهلْهَِأب 
نآ ترابع  نکل  تسا  هتـشادرب  دوخ  قئاقدلا  باتک و  زا  رکاسع  نبا  یملید و  بیطخ و  بتک  حدق  قذاح  بطاخم  هک  تسناد  دـیاب  رتسپ 

طاقـسا فذح و  شوختـسد  طایتحا  مزح و  لامک  زا  ار  یـضرم  ریغ  ردق  هدومرف و  هحناس  تحلـصم  بسح  لیدـبت  رییغت و  ار  لیبن  هماّلع 
نینیعلا ةرق  رد  بطاخم  دلاو  دیسر  دیاب  ریرحن  بطاخم  رییغت  لیدبت و  طاقسا و  تقیقحب  نآ  دعب  دینش و  دیاب  ترابع  نآ  الوا  سپ  هدومن 

نیمدقتم ار  ناسح  حاحص و  ثیداحا  هک  دندید  نازیزع  نیا  دیـسر  رکاسع  نبا  بیطخ و  یملید و  هقبطب  ثیدح  ملع  تبون  نوچ  هتفگ و 
هتسناد هدید و  ار  نآ  فلس  هک  هبولقم  هفیعض و  ثیداحا  عمجب  دندش  لئام  سپ  تسا  هدنامن  باب  نا  رد  یعس  غاسم  دناهدرک و  طوبـضم 

هک دوب  نآ  عمج  نیزا  ناشیا  ضرغ  دنتفاین و  ار  نآ  رایـسب  شـشوک  دوجو  اب  فلـس  هک  ۀـبارغلا  ۀـیاغ  هبیرغ  قرط  عمجب  دـندوب  هتـشاذگ 
عمج ثیداحا  قرط  دیناسم  باحـصا  هکنانچ  دـنیامن  زاتمم  اهریغل  ناسح  زا  ار  تاعوضوم  دـننک و  لمات  ثیداحا  نا  رد  نیثّدـحم  ظاّفح 

رگیدـکی زا  فیعـض  ریغ  بیرغ  نسح و  حیحـص و  ضیفتـسم و  روهـشم و  رتاوتم و  نیثّدـحم  ظاّفح  هک  دوب  نآ  ناـشیا  ضرغ  دـندرک و 
تخاس قّقحم  یلاعت  ادخ  قیرف  ود  ره  نظ  دـنرب و  راکب  دوخ  لحم  رد  دـنراد  قلعت  قئاقر  داقتعا و  ریـسفت و  هقفب و  هچنآ  دـنزاس و  زاتمم 
یقهیب ینطق و  راد  یئاسن و  دواد و  وبا  دندومن و  نسح  تّحصب و  مکح  دندرک و  ثیداحا  زییمت  مکاح  يذمرت و  ملـسم و  يراخب و  سپ 

فیناصت ریسفت  رد  ریرج  نبا  هیودرم و  نبا  خیشلا و  وبا  دنتخاس و  ادج  دراد  قلعت  هقفب  هک  یثیداحا  دندومن و  فینصت  هقف  يارب 
67 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نانچمه دـندومن و  دّرجم  دوب  بسانم  دـئاقعب  هچنآ  دوخ  هدـیقع  رد  یقهیب  يّرجا و  دـندومن و  داریا  تایآب  هبـسانم  ثیداـحا  دـنتخادرپ و 
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اهریغل ناسح  هنسح  دصاقم  رد  يواخـس  تخاس و  درجم  تاعوضوم  يزوج  نبا  دندومن  فرـصت  وا  هقبط  بیطخ و  ثیداحا  رد  نارّخاتم 
يراخب و هکلب  يذـمرت  لثم  ار  مکاح  دـقان  بطاخم  دـلاو  هک  تسحـضاو  ترابع  نیا  هظحـالم  زا  یهتنا  دومن  ّزیمم  ریکاـنم  فاعـض و  زا 

نیثّدحم ظاّفح  زا  ار  وا  هدینادرگ و  نسح  تّحصب و  مکاح  هثالث  تارضح  نیا  لثم  ار  مکاح  زین  هداد و  رارق  دقن  زییمت و  بابرا  زا  ملسم 
موش موعزم  لطبم  مکاح  باب  رد  مکحم  مکح  نیا  نوچ  هدرمش و  دندش  لئالج  دیناسم  نیفنـصم  ینعا  لئاوا  هّمئا  نظ  قیقحت  ببـس  هک 

نآ رکذب  هدومرف و  فذـح  ار  نآ  اذـهل  تسملعلا  ۀـنیدم  ثیدـح  ریط و  ثیدـح  تیالو و  ثیدـح  لاطبا  باب  رد  مورقلا  ةدـمع  بطاخم 
نآ دوخ  هلوق و  هدومرف  ّریغم  لّدبم و  ار  نآ  هدرک  تباث  رکاسع  نبا  یملید و  بیطخ و  يارب  بطاخم  دلاو  هک  یضرغ  زین  هدشن و  یـضار 

رارکت زا  فاستعا  بذک و  زا  بنتجم  فاصنا  اب  بطاخم  لوقا  دناهتفگ  فاگـشاو  ار  ضرغ  نیا  دوخ  بتک  تامّدقم  رد  ناگدـننک  عمج 
ناگدننک عمج  نآ  دوخ  هک  هدومرف  اعّدا  هتفگ  فاکـشاو  ار  حیرـص  بذک  هکنآ  ات  هدشن  ریـس  فازج  نوجم و  راثکا  فاسفـس و  لزه و 
ثیداحا ام  هک  هدرک  نایب  ینعی  دناهتفگ  فاکـشاو  ار  ضرغ  نیا  دوخ  بتک  تامّدقم  رد  دنرکاسع  نبا  بیطخ و  یملید و  نا  زا  دارم  هک 

ناسح زا  ار  تاـعوضوم  مییاـمن و  یناـث  رظن  اـت  میاهدروآ  مهارف  اـجکی  ضاـیب  قیرطب  ار  نوتملا  دـیناسالا و  ۀـبولقم  هعوضوم و  هفیعض و 
رّحبت و همه  نیا  اب  فارشالا  ةدمع  بطاخم  دنراد و  فاکنتـسا  زازئمـشا و  نا  زا  هبلط  یناوا  هک  فاجرا  بذک و  نیا  میزاس  زاتمم  اهریغل 

فاجیا عاضیا و  لاغیا و  فاصحا  عاب و  لوط  فاقیا و 
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تسارش و فنع و  تطالس و  اذب و  تراسج و  تحاقو و  همه  نآ  اب  مه  یلباک  تسوا و  فاصوالا  لیمج  مادخ  صئاصخ  زا  دراد  نا  رد 
سودرف هبطخ  هدومنن و  ارتفا  بذک و  نیا  رب  ارتجا  تلالم  ثاریا و  سرطغت و  تلاطا و  باهسا و  تظاظف و  تظلغ و  تساکش و  حامج و 

يارب تاعوضوم  بلط  دیناسالا و  ۀـفوذحم  ثیداحا  صـصقب و  لاغتـشا  رب  هدومن  غیلب  عینـشت  نعط و  نارود  دـش  لوقنم  اقباس  هک  یملید 
رهاظ رکاسع  نبا  یملید و  تایاورب  یلباک  جاجتحا  زا  نآ  نالطب  هکلب  تسیفاو  یفاک و  لیوست  بذک و  نیا  عفر  لیبن و  بطاخم  لیجخت 

ّقح لها  هلباقمب  ناشبتک  نیهوت  زا  تسد  نکیل  دـنکیم  تارـضح  نیا  تایاورب  لالدتـسا  جاجتحا و  مه  لامک  اب  بطاـخم  تسرهاـب و  و 
هک یتفاهت  یضقانتب و  هداد  رارق  رصاق  هدناعم  تفرح  هرباکم و  تعنص  رد  ار  یلباک  سپ  درادیمنرب  ناشتالالدتـسا  تاجاجتحا و  ّدر  يارب 
نبا یملید و  بیطخ و  رگا  هک  تسرهاظ  تیاهن  هدیرخ و  ار  نآ  تناید  ضرع و  تعاضاب  هدیزگرب و  ناج  لد و  دـصب  هدـشن  یـضار  وا 
یناث رظن  ات  دندروآیم  مهارف  ضایب  قیرطب  ار  دوخ  بتک  دـندرکیم و  دراو  دـیناسالا  ۀـبولقم  هعوضوم و  ثیداحا  دوخ  بتک  رد  رکاسع 
حدـم دندوتـسیمن  همیخف  بقانم  همیظع و  حـئادمب  ار  اهنیا  بتک  املع  رباکا  دـندومنیم  نایب  دوخ  بتک  رد  ار  دوخ  ضرغ  نیا  دـنیامن و 
حئادـم ضعب  اـج  نـیا  رد  يدینـش  اـقباس  ینادـمه  یلع  دیـس  سودرفلا و  ۀـضور  رد  یملید  رادرهـش  سودرفلا  دنـسم  زا  یملید  سودرف 

فّنـص دق  هتفگ  دادغب  خیرات  رـصتخم  راتخم  رد  يدادغبلا  ۀـلزج  نب  یـسیع  نب  ییحی  یلع  وبا  دینـش  دـیاب  رکاسع  نبا  بیطخ و  فیناصت 
مظعا ام  ّيوقلا و  نم  فیعـضلا  مهّتملا و  نم  ۀقثلا  اوّزیم  اوغلاب و  اونع و  اورثکا و  لاجّرلا و  ۀفرعم  ثیدحلا و  ملع  یف  يأ  کلذ  یف  ساّنلا 

ةدحلملا ّسد  ام  ةرثکل  هعقوم  دمحا  هتدئاف و 
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بحاص لوق  نم  اهنا  اهعامـس  دنع  ّرغلا  دقتعا  ساّنلا و  نم  قلخ  اهعامـسب  دـسف  یتلا  ةرفتملا  ۀعـشبلا  ۀـعوضوملا  ثیداحالا  نم  ۀـقدانزلا  و 
نب دمحا  رکب  وبا  خیشلا  هفّنص  يذلا  باتکلا  اذه  ءالبلا و  ءاقـشلا و  نم  هّللاب  ذوعن  ۀعالخلا  یلا  لام  بذکلا و  یلا  عّرـست  کلهف و  عرـشلا 

لاطا رهـس و  هیف و  بعت  دق  سیفن  ملعلا  اذه  یف  لیلج  باتک  دادـغب  خـیرات  هاّمـس  هَّللا و  همحر  يدادـغبلا  ظفاحلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع 
یلاعت و هَّللا  ترختـسا  دـق  كرتلا و  ۀـیعاد  للملا  لـلملا و  اـهبرقا  تاـفآ  ۀـلاطالل  لـیوط و  ّهنا  اـّلا  هیلإ  نسحی  هبیثی و  یلاـعت  هَّللا  ناـمزلا و 

بیطخ همجرتب  باسنا  رد  یناعمـس  دّمحم  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  خـلا و  هبیترت  یلع  مهرکذ  يذـلا  لاجرلا  ءامـسا  ترکذ  هترـصتخا و 
تایفو رد  ناکلخ  نبا  دادغب و  مالّـسلا  ۀنیدمل  ریبکلا  خیراتلا  اهنم  ثیدحلا  باحـصال  ةدمع  تراص  فّنـصم  ۀـئام  نم  ابیرق  فّنـص  هتفگ 

مهدزناش دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 324زکرم  هحفص 238 

http://www.ghadirestan.com


هریغ دادغب و  خیرات  بحاص  بیطخلاب  فورعملا  يدادـغبلا  تباث  نب  يدـهم  نب  دـمحا  نب  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هتفگ  نایعألا 
میظع عالطا  یلع  ّلدـی  ّهناف  هافکل  خـیراتلا  يوس  هل  نکی  مل  ول  نیرحبتملا و  ءاملعلا  نینقتملا و  ظاّفحلا  نم  ناک  ةدـیفملا  تافّنـصملا  نم 

نا هریغ  وا  نوریخ  نبا  نع  یکحی  دمحم  نب  نیـسحلا  تعمـس  رکاسع  نبا  ظفاحلا  لاق  هتفگ  بیطخ  همجرتب  ءالبنلا  ریـس  رد  یبهذ  خـلا و 
یلمی نا  اهب و  دادـغب  خـیراتب  ثّدـحی  نا  تاجاح  ثلث  یلاـعت  هَّللا  لأـس  تابرـش و  ثلث  مزمز  ءاـم  نم  برـش  ّجـح  اـمل  ّهنا  رکذ  بیطخلا 

ثیغ لاق  هتفگ  وا  همجرتب  ءالبنلا  ریس  رد  یبهذ  زین  ثلثلا و  هل  تیضقف  یفاحلا  رشب  دنع  نفدی  نا  روصنملا و  عماجب  ثیدحلا 
70 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بیطخلا رکب  یبأ  دنع  انعمتجا  ّاناک  تیأرف  ۀـئامعبرا  نیّتس و  ثالث و  ۀنـس  لوالا  عیبر  یف  دادـغبب  امئان  تنک  یلیمّرلا  یکم  لاق  يزانمرالا 
لجر رصن  نیمی  نع  هنیمی و  نع  یسّدقملا  میهاربا  نب  رصن  حتفلا  وبا  خیّـشلا  سلاج و  بیطخلا  ّنأکف  ةداعلا  یلع  خیراّتلا  ةءارقل  هلزنم  یف 
لوسر رضحی  ذإ  رکب  یبأ  ۀلالج  هذه  یسفن  یف  تلقف  خیراّتلا  عمسی  ءاج  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اذه  لیقف  هنع  تلاسف  هفرعا  مل 
همجرت رد  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبس  ماوقا و  یلع  الماحت  هیف  ّنا  رکذی  خیراّتلا و  بیعی  نم  لوقل  ّدر  اذه  تلق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

تنک یسّدقملا  مالّـسلا  دبع  نب  یّکم  مساقلا  وبا  لاق  نییبّتلا  یف  رکاسع  نبا  ظفاحلا  هنع  هدنـسا  ینئارفـسالا و  جرفلا  وبا  لاق  هتفگ  بیطخ 
یلع هلزنم  یف  خیراّتلا  ةءارقل  بیطخلا  دنع  انعمتجا  ّاناک  رحّـسلا  دنع  مانملا  یف  تیأرف  دادغبب  ینارفعزلا  نسحلا  یبأ  خیّـشلا  لزنم  یف  امئان 
هتداع رجت  مل  يّذلا  اذه  نم  تلقف  هفرعا  لجر ال  رصن  هیقفلا  نیمی  نع  یسّدقملا و  رصن  خیّشلا  هنیمی  نع  سلاج و  بیطخلا  ّنأک  ةداعلا و 
رضح ذإ  رکب  یبأ  خیّـشلا  ۀلالج  هذه  یـسفن  یف  تلقف  خیراّتلا  عمـسی  ءاج  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اذه  یل  لیقف  انعم  روضحلاب 

رّکفّتلا ینلغش  ماوقا و  یلع  الماحت  هیف  ّنا  رکذی  خیراّتلا و  بیعی  نمل  ّدر  اضیا  اذه  یـسفن  یف  تلق  هسلجم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا 
مل لاحلا و  یف  تهبتناف  اهنع  هلأسا  یسفن  یف  تلق  دق  تنک  ءایشا  نع  هلاؤس  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ضوهّنلا  نع  اذه  یف 

اندشنا ظفاحلا  نیسحلا  وبا  یندشنا  هتفگ  البّنلا  ریس  رد  یبهذ  زین  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  همّلکا 
71 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتفلل اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اـهارت  بیطّرلا  ّضغلا  ابّـصلا  نم  ذـلأ  بیطخلا  تباـث  نبا  فیناـصت  هسفنل  یفلّـسلا  اندـشنا  رینم  نب  رفعج 
اهاور بیط  ّيأ  لب  اهبتک  يزاوی  شیع  میعن  ۀـحار و  ۀـّیا  بیرـالا و  نطفلا  ظـفاحلا  بلقب  اـهنم  عاـض  دـق  اـم  نسح  ذـخای  تیبلا و  ظـقیلا 

ینینویلا نسحلا  وبا  یندشنا  هتفگ  بیطخ  همجرتب  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  زین  یفلّسلا و  نع  نودعس  نب  ییحی  نع  هخیرات  یف  یناعمـسلا 
تباث نبا  فیناصت  یفلّـسلا  نع  نودعـس  نب  ییحی  نع  لبذلا  یف  یناعمـسلا  هاور  دق  هسفنل و  یفلّـسلا  اندشنا  ینادمهلا  لضفلا  وبا  اندـشنا 

اعن و بطاخم  دوخ  تادافا  زا  هکنآ  بجع  رب  بجع  ءالبنلا و  ریس  یف  ةروکذملا  راعـشالا  رخآ  یلا  بیطرلا  ّضغلا  ابّـصلا  نم  ّذلا  بیطخلا 
بیطخ همجرت  رد  نیثّدـحملا  ناتـسب  رد  هچناـنچ  تسا  حـئال  حـضاو و  داژن  ـالاو  بـیطخ  تافّنـصم  رگید  دادـغب و  خـیرات  ياـنث  حدـم و 

قحاللا و قباسلا و  ثیدحلا و  باحصا  فرـش  هیافک و  دادغب و  خیرات  تسا  هلمجنآ  زا  تسباتک  تصـش  رب  هدایز  وا  تافّنـصم  دیامرفیم 
لـصتم سبتلملا  زییمت  یف  سبتقملا  ۀـینغ  کـلام و  نـع  ةاورلا  باـتک  هباـشتملا و  صیخلت  فـلتخملا و  فـلتوملا و  قرتـفملا و  قـفتملا و 

رهاط وبا  ظفاح  مهّنف  یف  مهتورع  نیثّدـحملا و  ۀـعاضب  یه  یّتلا  ةدـیفملا  فیناصتلا  نم  کلذ  ریغ  ءاـبالا و  نع  ءاـنبالا  ۀـیاور  دـیناسالا و 
یتفلل اضایر  اهاوح  نم  اهاور  ذإ  اهاری  بیطّرلا  ّضغلا  ابّـصلا  نم  ّذـلا  بیطخلا  تباث  نبا  فیناـصت  تسا  هتفگ  وا  فیناـصت  قح  رد  یفلس 

بیط يأ  لب  اهشیع  يزاوی  شیع  میعن  ۀحار و  ۀّیاف  بیرالا  نطفلا  ظفاحلا  بلقب  اهنم  عاض  دق  ام  نسح  ذخای  بیبللا و  ظقیلا 
72 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا زیچ  هس  دوخ و  ریـس  كرابم  بآ  زا  راب  هس  دیـسر  مزمز  بآ  لصتم  نوچ  جـح  رد  هتفگ و  بیطخ  همجرتب  نیثدـحملا  ناتـسب  رد  زین  و 
عماج رد  هکنآ  مود  دزاس  رشتنم  دنک و  تیاور  ار  دادغب  خیرات  هکنآ  لوا  تسباجتـسم  اعد  تلاحنآ  رد  هک  درک  تساوخرد  یلاعت  يادخ 

اور وا  تجاح  هس  ره  دشاب  یفاح  رـشب  لصّتم  وا  نفدم  هکنآ  موس  دوش  لوغـشم  ثیدح  میلعت  الماب و  تسدادـغب  عاقب  نیرتهب  هک  روصنم 
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دزن ام  ایوگ  هک  مدـید  مدوب  باوخب  دادـغب  رد  يزور  نم  هک  تفگ  دـهع  نآ  ناگرزب  زا  یکی  ناتـسبلا  یف  لاـق  نا  یلا  هّلل  دـمحلا  دـش و 
دناهتسشن و یسّدقم  میهاربا  نب  رصن  خیـش  تسار  تسد  رب  میناوخب و  وا  دزن  تداع  ربانب  دادغب  خیرات  هک  میهاوخیم  میرـضاح و  بیطخ 

دنتفگ تسیک  گرزب  نیا  متفگ  دوشیم  هریخ  شلامج  زا  مشچ  هک  تبیه  تلالجب و  رایـسب  هتـسشن  رگید  یگرزب  ناشیا  تسار  تسد  رب 
هَّللا ۀمحر  ار  بیطخ  تسمیظع  فرش  نیا  دناهدروآ و  فیرشت  خیرات  نیا  ندینش  يارب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ناشیا  هک 

رباکا نیطاسا  تادافا  هظحالم  زا  زین  رخافملا  لیمج  هماّلع  نآ  فیناصت  رگید  رکاسع و  نبا  خـیرات  تلالج  تمظع و  لامک  یهتنا و  هیلع 
خیراتلا و جرخ  ةدیفملا و  فیناصتلا  فّنص  هتفگ و  رکاسع  نبا  همجرتب  نایعألا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  تسرهاب  رهاظ و  رثآملا  لیلج  هیّنس 

وه بئاجعلاب و  هیف  یتا  ةدّلجم  نینامث  یف  قشمدل  ریبکلا  خیراتلا  فّنـص  فیلاّتلا  عمجلا و  یف  اظوظحم  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نسح  ناک 
اذه رکذ  يرج  دـق  عفنلا و  هب  هَّللا  مادا  رـصم  ظفاح  يرذـنملا  میظعلا  دـبع  دّـمحم  وبا  ۀـماّلعلا  ظفاحلا  انخیـش  لاق  دادـغب  خـیرات  قسن  یلع 

خیراّتلا اذه  عضو  یلع  مزع  الا  لجّرلا  اذه  ّنظا  ام  هماظعتسا  هرما و  یف  ثیدحلا  لاط  ادّلجم و  هنم  یل  جرخا  خیراّتلا و 
73 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هّبنتلا لاغتشالا و  دعب  باتکلا  اذه  لثم  هیف  ناسنالا  عمجی  نا  نع  رصقی  رمعلاف  ّالا  تقولا و  کلذ  نم  عمجلا  یف  عرش  هسفن و  لقع  موی  نم 
هراتخا يّذلا  وه  رهظ  يّذلا  اذه  هلثم و  عضی  یّتح  تقولا  ناسنالل  عسّتی  یتم  لوقلا و  اذه  ۀـقیقح  فرع  هیلع  فقو  نم  ّقحلا و  لاق  دـقل  و 

وا همجرتب  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀعتمم و  ءازجا  ۀنـسح و  فیلاوت  هریغ  هل  اهرـصح و  طبـضنی  داکی  ام  تادّوسم  دعب  ّالا  اذـه  هل  ّحـص  ام  و 
خیراتلا فّنـص  فیلاّتلا  عمجلا و  یلع  اظوظحم  ثیداحالا  یلع  مالکلا  نسح  ناک  جیراّختلا و  جرخ  ةدـیفملا و  فیناصّتلا  فّنـص  هتفگ و 

یکز ۀماّلعلا  ظفاحلا  انخیش  یل  لاق  ناکلخ  نبا  مامالا  لاق  دادغب  خیرات  قسن  یلع  وه  بئاجعلاب و  هیف  یتا  ادلجم  نینامث  یف  قشمدل  ریبکلا 
یف ثیدحلا  لاط  ادلجم و  هنم  یل  جرخا  روکذملا و  رکاسع  نبا  خیرات  رکذ  يرج  دق  هَّللا و  همحر  يرذنملا  میظعلا  دبع  دّمحم  وبا  نیّدـلا 

رمعلاف ّالا  تقولا و  کلذ  نم  عمجلا  یف  عرـش  هسفن و  لقع  موی  نم  خـیراّتلا  اذـه  عضو  یلع  مزع  الا  لجرلا  اذـه  ّنظا  ام  هماظعتـسا  هرما و 
لوقلا و اذه  ۀقیقح  فرع  هیلع  فقو  نم  ّقحلا و  لاق  دقل  لاق و  هبنتلا  لاغتـشالا و  دـعب  باتکلا  اذـه  لثم  هیف  ناسنالا  عمجی  نا  نع  رـصقی 

زین ۀعتمم و  يرخا  هریغ و  ۀنسح  فیلاوت  هل  اهرـصح و  طبـضنی  داک  ام  تادّوسم  دعب  ّالا  هل  ّحص  ام  عضی و  یتح  تقولا  ناسنالل  عسّتی  یتم 
یلا هیف  غلب  هلاجر و  ثیدـحلا و  یف  هنامز  لها  داس  خـیراّتلا  ثیدـحلاب و  ءاملعلا  لها  ضعب  لاق  هتفگ و  وا  همجرتب  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای 

ظفحلا یف  لجرلا  هلزنم  ملع  هخیرات  حفصت  نم  ءایلعلا و  ةورذلا 
74 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عاّستالا قیقّحتلا و  ۀغالبلا و  مهفلا و  ةدوج  عالطالا و  ملعلل و  طبّـضلا  ظفحلا و  یف  هناکم  ملع  ۀلمجلا  ثیح  نم  هفیناصت و  لمات  نم  تلق 
خیرات هل  هتفگ  رکاسع  نبا  همجرتب  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـس  باهولا  دـبع  لئاط و  لک  نساحملا  عفانملا و  نم  اهتحت  لئاضف  مولعلا و  یف 
مامالا اذه  لصو  ۀبترم  ّيأ  یلا  فرع  باتکلا  اذه  علاط  نم  هنع و  زجع  امنا  هریغ و  همتکی  مل  اّمع  هیف  نابا  رثکا  ةدّلجم و  نینامث  یف  ماشلا 

فیناصت و ةّدع  يرعشالا و  نسحلا  یبأ  مامالا  یلا  بسن  امیف  يرتفملا  بذک  نّیبت  فارطالا و  هل  مامتلا و  ردب  یـضر  ام  ایرثلا و  ّلقتـسا  و 
اهیلإ ۀلحّرلا  یف  لمعی  وا  ّدتری  ملـسی و ال  يراخبلا و  اهل  ّرخی  هردص  نم  اهالمأ  سلاجم  جـیواحم و  الا  اهیلإ  ظافحلا  ام  دـئاوف  جـیراخت و 
لوقا دشاب  اور  هنوگچ  ثیداحا  نآب  جاجتحا  میـشاب  هتفایرد  اهنآ  نایفّنـصم  حیرـصتب  هک  بتک  نآ  لاحب  ملع  دوجو  اب  هلوق  يراهملا  لّزه 

زا نوگتریح  نومـضم  نیا  هن  میتفایرد و  هن  نآ  نیفّنـصم  حیرـصتب  لامک  اـب  هّمئا  بتک  نیا  يارب  لامتـشا  تبارغ  لاـح  نیا  زگره  نوچ 
تادافا زا  رکاسع  نبا  خیرات  بیطخ و  خیرات  یملید و  سودرف  يانث  حدم و  اعّدا  نیا  سکع  رب  هکلب  میتخانش  نونف  نیرهام  رگید  تادافا 

یملید و تایاورب  لالدتسا  هکلب و  عئاذ  عئاش و  تارضح  نیا  تایاورب  هیّنـس  مخافا  مظاعا و  ّثبـشت  مه  تسحئال و  حضاو و  رابک  نیطاسا 
تارـضح نیا  ثیداحاب  لالدتـسا  جاجتحا و  ماحفا و  مازلا و  ار  ّقح  لها  هنوگچ  سپ  عفاد  بطاخم  دوخ  یلباک و  تادافا  رد  رکاـسع  نبا 

نیمهب هدرک  تیاور  هعیش  ثیداحا  یـضر  ردارب  یـضترم  فیرـش  زا  بیطخ  هک  هدرک  لقن  لوصالل  عماج  بحاص  اذهل  هلوق و  دشابن  اور 
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هن ای  دراد  یلصا  هک  دیامن  ثحب  دنک و  رظن  اهنآ  رد  فیلات  عمج و  زا  دعب  هک  ضرغ 
75 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا قدص  زییمت  هدومن  نآب  تعجارم  ات  هدومرف  رکذ  باتک  مادک  رد  ار  نومـضم  نیا  لوصالا  عماج  بحاص  هک  دـندومرفن  هدافا  الّوا  لوقا 
دیآیمن مزال  نآ  لاثما  دادغب و  خیرات  باتک  حدق  یضترم  دّیـس  زا  ار  هعیـش  ثیداحا  بیطخ  تیاور  فرـص  زا  ایناث 2  درکناوت و  بذک 
نیطاـسا لوبقم  حودـمم و  هک  دادـغب  خـیرات  باـتک  هن  دـشاب  هتـشون  هدـحیلع  یـضایب  رد  ار  ثیداـحا  نیا  بیطخ  هک  تسزئاـج  هک  اریز 

دامعلا بطاخملل  قّفتا  امک  ضایب  داوس و  تیاورب  هن  دالبلا  یف  هرئاس  بتک  زا  نآ  لثم  دادـغب و  خـیرات  تاـیاورب  جاـجتحا  سپ  تسداّـقن 
لامک اجنیزا  اثلاث  ددرگ و  ضاحدا  لاطبا و  قئال  ارچ  ضامغالا  دانعلا و  یف  غلاـبملا  یلباـکلل  ادـیلقت  رـشع  يداـحلا  باـبلا  یف  ضاـترملا 

ناش تعفر  ناقتا و  رّحبت و  تمظع و  تلالج و  همه  نآ  اب  دادـغب  بیطخ  هک  دوشیم  رهاـظ  هارث  باـط  یـضترم  دیـس  تمظع  تلـالج و 
نآ تّوبن  باب  رد  نیطف  بطاخم  نیجهت  سپ  دـشاب  هدوب  بیبل  بیطخ  داتـسا  خیـش و  بانج  نآ  سپ  هدومن  بانج  نآ  زا  ثیداـحا  ذـخا 

ّتنـس لها  بتک  زا  یباتک  چـیه  رد  هک  تسین  مسق  نا  زا  دوخ  ثیدـح  نیا  هلمجلاب  هلوق  دـشاب  ناقیا  نافرع و  لاـمک  زا  یـشان  ار  باـنج 
نوکر و حونج و  رپ  نوحشم  بئارغ  تاعیملتب  نوتفم و  يزاسهفیقـس  بحب  هک  نونف  وذ  بطاخم  لوقا  فیعـض  قیرطب  ول  دشاب و  دوجوم 
نوملقوب و ياهبلاق  نوگانوگ و  ياهـسابل  رد  دـیامرفیم  روهظ  نوخ  رپ  فاصنا  لـها  بولق  نآ  هظحـالمب  هک  تسیتابّـصعت  هتفیـش  هلاو و 
عیملت و همه  نآ  دـعب  هک  ینیبیمن  رگم  نوجم  تعالخ و  بابرا  هّریحم  بیذاکا  بئارغ  نوگژاو و  تاعیدـخت  بئاـجع  دـیامنیم  راـهظا 
ات هدرک  هداعا  هزات  گنر  بآ و  دییـشت و  دیزم  اب  ار  هتـشذگ  غورد  قباس و  بذک  نامه  زاب  دئاوف  دیهمت  دعاوق و  ریرقت  ریوزت و  سیبلت و 

ریغ فیعض و  نکیل  تسروکذم  تنس  لها  بتک  رد  ثیدح  نیا  هک  دوشن  مهوت  هدرک  ررقم  هک  هدعاق  زا 
76 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فیعـض دنـسب  ول  تسین و  دوجوم  ّتنـس  لها  بتک  زا  یباتک  چیه  رد  ثیدح  نیا  هک  دـندومرف  داشرا  مامت  حیرـصتب  زاب  اذـهل  تسربتعم 
تسین دوجوم  فیعض  دنـسب  ای  حیحـص  دنـسب  رّخاتم  هقبط  مّدقتم و  هقبط  حاحـص و  ریغ  حاحـص و  زا  هیّنـس  بتک  زا  یباتک  چیه  رد  ینعی 

ٌمیِظَع  ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس 
میعن و وبا  ۀباحّـصلا  لئاضف  هطب و  نبا  هنابا  مکاح و  روباسین  خیرات  نیهاش و  نبا  ۀنّـسلا  باتک  رد  هیبشت  ثیدح  هک  یتفایرد  قباس  نایب  زا 

يزنطن هّیولع  صئاصخ  یمصاع و  یتفلا  نیز  یملید و  هیوریش  رابخالا  سودرف  یلزاغملا و  نبا  بقانملا  باتک  یقهیب و  ۀباحّـصلا  لئاضف 
لوئّسلا بلاطم  رمع و  الم  نیدّبعتملا  ۀلیسو  يومح و  توقای  مجعم  مزراوخ و  بطخا  بقانملا  باتک  یملید و  رادرهش  سودرفلا  دنسم  و 
حیـضوت ینادـمه و  یلع  دّیـس  فینـصت  یبرقلا  ةّدوم  يربط و  بحم  یبقعلا  رئاخذ  هرـضنلا و  ضایر  یجنک و  بلاطلا  ۀـیافک  هحلط و  نبا 

ۀهزن يذـبیم و  حـتاوف  غابّـصلا و  نبا  هّمهم  لوصف  يداـبآتلود و  نیّدـلا  باهـش  ءادعّـسلا  ۀـیاده  دـمحا و  نیّدـلا  باهـش  دّیـس  لئالّدـلا 
یّکم و ریثکاب  لضفلا  نب  دـمحا  لآملا  ۀلیـسو  ثّدـحم و  نیّدـلا  لامج  نیعبرا  یباّصو و  میهاربا  ءاـفتکالا  باـتک  يروفـص و  سلاـجملا 

نآ ریغ  ینامی و  لیعامـسا  نب  دّـمحم  هّیدـن  هضور  ملاع و  ردـص  دـمحم  فینـصت  یلعلا  جراعم  یناشخدـب و  دّـمحم  ازریم  ءاّجنلا  حاـتفم 
ام راخفلا أ  لیلجلا  خیّـشلا  اهّیا  ءایح  کل  ام  راوبلا أ  راسخملا و  یلع  ظاظلإلا  طاطلإلا و  اذه  ام  راکنالا و  دوحجلا و  اذه  امف  تسروکذـم 

حـضاو راـبحالا  ۀّیّنـسلا  بتک  یف  فیرّـشلا  ثیدـحلا  اذـه  دوـجو  ّنا  يردـت  اـم  وا  راـبخالا  بتک  یلع  نیعلّطملا  ةذـخاؤمب  لاـفتحا  کـل 
نم دحال  بایترالا  ۀبئاش  هلوح  موحی  اّمم ال  رابکلا  ءالؤه  بتک  نم  هیفن  ۀعاظف  رافسالا و  دنع  حبّـصلاک  عطاس  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک 

یلوا
77 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مظعا ۀبیصملاف  يردت  تنک  نا  ۀبیصم و  کلتف  يردت  تنک ال  ناف  راصبالا  يدیالا و 
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هجو تسیب  هب  نآ  در  هیبشت و  ثیدح  رد  ءایبنا  تافص  ریما و  ترضح  تافص  ضعب  ندوب  هیبش  فرص 

هراشا

زجعم مالک  نیا  تلالد  یفن  لوقا  نیروکذـم  يایبنا  تافـص  یـضعب  اب  ار  ریما  تافـص  ضعب  تسهیبشت  ضحم  مـالک  نیا  هکنآ  مود  هلوق 
كاخ هیبشت  لیبق  زا  نآ  ندوب  زیوجت  مالّـسلا و  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مارک  ءایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  رب  ماـظن 
ینعی تسهیبشت  ضحم  مالک  نیا  هک  ینعم  نیا  ياـعدا  قربب و  یمیلـس  بیـضخ  فک  هیبشت  توقاـی و  دـیراورمب و  هزیرگنـس  کـشمب و 

فیخـس و فیرحت  حیرـص  هیرک و  سّجهت  مّجهت و  مّهوت و  تحب  هیومت و  لیوست و  عیدخت و  عیملت و  ضحم  درادـن  تاواسم  رب  تلالد 
رهاظ و نآ  نالطب  تسهیبنت و  هب  جاتحم  ریغ  عیدب  تهب  عیظف و  بذک  هکلب  هیوشت  رسارس  تفزاجم  هحـضاو و  هرباکم  هیجو و  ریغ  هیجوت 

دنچب هیبن  لماتم  رب  تسحضاو 

لوا هجو 

یلا رظنی  نا  دارأ  نم  لثم  دـشابیم  هیلإ  رظنلاب  رما  ام  اب  هیلإ  رظنلا  داری  ام  ّتینیع  دـیفم  خـلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ینعی  بیکرت  نیا  لصا  هکنآ 
یف لـجر  لـضفا  نیع  وا  دـش  هدرک  وا  يوـسب  رظنب  مکح  هک  یـسک  هـک  تـسنآ  شلولدـم  سپ  نـالف  یلا  رظنیلف  دـلبلا  یف  لـجر  لـضفا 

هباشم سک  نآ  وا  يوسب  رظنب  دش  هدرک  مکح  هک  یـسک  هک  تسنآ  هن  دارم  درادن و  یغاسم  هیبشت  ماقم  نیرد  هک  تسرهاظ  تسدـلبلا و 
یناکما مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  هیلإ  رظّنلا  دیرا  نم  ّتینیع  نوچ  فیرـش  ثیدح  لثم  رد  اما  تسین  ۀـقیقح  لضفا  تسلـضفا و 

ینعم سپ  تستاواسم  تینیعب  ایـشا  برقا  هک  تسرهاظ  دوب و  دـهاوخ  تینیعب  ایـشا  برقا  رب  لومحم  ماظن  تغالب  مـالک  نیا  دـبال  درادـن 
یبأ نب  یلع  هک  دیاب  سپ  دیامن  ترـضح  نآ  ملع  لامک  هظحالم  دنیب و  هب  ار  مدآ  ترـضح  هک  دهاوخب  هک  یـسک  ره  دوب  دهاوخ  نینچ 

مدآ ترضح  یقیقح  لثامم  يواسم و  بانج  نآ  هک  دنیبب  ار  بلاط 
78 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سپ تافصلا  یقاب  یف  اذکه  تسلصاح و  مه  ترـضح  نآ  يارب  دوب  لصاح  ار  مدآ  ترـضح  هک  مولع  عیمج  هک  ینعم  نیاب  تسملع  رد 
طباه و تغالب  هبترم  زا  هَّللا  ذاعم  مالّسلا  ۀیّحتلا و  فالآ  مهیلع  هلآ و  هیلع و  مارک  يایبنا  رورس  ماظن  زجعم  مالک  دشابن  دارم  تاواسم  رگا 

یف رثالا  ۀصالخ  رد  یّبحملا  هَّللا  لضف  نب  دّمحم  ددرگ  طقاس  قاذـم  توالح  قایـس و  تدوج  قاستا و  طابترا و  مایتلا و  ماظتنا و  تلزنم 
نب دّـمحم  دّیـسلا  هّللاب  فراعلا  ّنا  یتح  میظع  داقتعا  هیف  ساّنلل  ناک  هتفگ و  یبرغم  دـمحم  نب  یـسیع  همجرتب  رـشع  يداحلا  نرقلا  نایعا 
هیلإ رظنیلف  هتیالو  یف  کشی  صخش ال  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لوقی  يولعاب  رمع  دیّـسلا  ناک  هنامز و  قّورز  ّهنا  هناش  یف  لوقی  ناک  يولعاب 

نا رد  هدارم  تفص  قّقحت  دیفم  نالف  یلا  رظنیلف  اذک  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  بیکرت  رگا  سپ  ۀمیزخ  هل  دهـش  نم  هل و  ارخف  کلذب  یفک  و 
مزال توقای  دـیراورمب و  هزیرگنـس  کـشمب و  كاـخ  هیبشت  لـیبق  زا  هیومت  هیبشت و  ضحم  رب  دـشاب  ینبم  مـالک  نیا  هکلب  دـشابن  صخش 

الـصا دش و  دهاوخن  وا  قح  رد  مدرم  میظع  داقتعا  تبثم  هّیعطق و  تیالو  دیفم  یبرغم  یـسیع  قح  رد  يولع  اب  رمع  لوق  هک  دـمآ  دـهاوخ 
یهجو نتـسناد  هّیمیزخ  تداهـش  ار  هّیرمع  هدافا  نیا  رثـالا و  ۀـصالخ  بحاـص  جاـهتبا  راـختفا و  دـش و  دـهاوخن  یفاـک  یبرغم  رخف  يارب 
راختفا راشبتـسا و  جاهتبا و  هن  دمانیمن و  تداهـش  توقای  دیراورمب و  ار  هزیرگنـس  کشم و  هب  ار  كاخ  هیبشت  یـسک  هک  تشاد  دهاوخن 

دنکیم ناب 
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مود هجو 

وا قالخالا  وا  ۀـّثجلا  وا  رمعلا  وا  دالوالا  وا  لاـملا  وأ  ّدـقلا  وا  نسحلا  وا  ملعلا  یف  ورمعک  دـیز  لـئاق  لوق  لـثم  هیبشت  زا  رداـبتم  هکنآ  مود 
سپ تاّیهیدـبلل  عفاّدـلا  تاحـضاولل  رکنملا  الا  کلذ  یف  ّکشی  روهظ و ال  حوضو و  لامکب  روما  نیرد  تستاواـسم  کـلذ  ریغ  وا  عرولا 

رب ردابت  مکحب  مه  واسم  ظفل  نود  هیبشت  فرح  ریدقت  ریدقت  رب  فیرش  ثیدح  لمح 
79 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدّـهم اّمع  لوهّذـلا  لوفغلا و  ّالا  لودـعلل  هجو  الف  دوجوم  ریغ  روهظ  نیزا  یعنام  ردابت و  نیزا  یف  راص  دـشاب و  مزـال  بجاو و  تاواـسم 
يواسم دیز  رگا  الثم  تاواسم  مدع  تروص  رد  هیبشت  بلس  تحـص  تسردابت  نیا  حضوم  لوبقلاب و  مهعمجاب  هوّقلت  لوحفلا و  نیطاسالا 

سیل دیز  هک  تفگ  دهاوخ  دشابن  ورمع  يواسم  نسح  رد  دیز  رگا  ملعلا و  یف  ورمعک  سیل  دیز  هک  تفگ  دنهاوخ  دشابن  ملع  رد  رمع  اب 
هک تفگ  دـنهاوخ  دوب  دـهاوخ  دوقفم  ورمع  اب  دـیز  تاواسم  رگا  نآ  لاثما  هروکذـم و  روما  زا  يرما  ره  رد  نینچمه  ملعلا و  یف  ورمعک 

بّـصعت سپ  تشادـن  یهجو  تاواسم  مدـع  تروص  رد  هیبشت  بلـس  درکیمن  تاواـسم  رب  تلـالد  هیبشت  رگا  سپ  هیف  ورمعک  سیل  دـیز 
هچ ره  دنسارهیمن و  مه  تاغل  دحج  ظافلا و  تلالد  راکنا  زا  هک  هدینادرگ  لفاغ  لهاذ و  يّدحب  ار  تارضح  نیا  برشم  بح  بهذم و 
هَّللا یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هرمآ  هیاب  املع  رباکا  هّلجا و  دـنراگنیم و  كاردا  مهف و  بابرا  رییعت  هذـخاؤم و  زا  تالابمیب  دـنهاوخیم 

ثیدح نیا  سپ  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  زا  ترـضح  نآ  ّتیلـضفا  رب  دناهدرک  لالدتـسا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  ياده  يادـتقاب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ایبنا زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  لیلد  امتح  اعطق و  تسرهاظ  نینمؤملا ع  ریما  بانج  رد  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  تافـص  توبث  نا  زا  هک  فیرش 
اهیف ّریحتت  تافـصل  نیزئاحلا  ۀـثلثلا  نم  ۀّیلـضفا  توبثب  کّنظ  امف  مارکلا  ءایبنالا  نم  مالّـسلا  هیلع  هتّیلـضفا  تبث  اذإ  دـشاب و  مالـسلا  مهیلع 

مالـسلا مهیلع  ءایبنا  يادـه  يادـتقاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رما  نا  زا  هک  همیرک  هیآ  نیا  قایـس  ـالّوا  ماـهفالا و 
هیّنس نیطاسا  ریرقت  بسح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تیلضفا  رب  نآ  لالدتـسا  هجوب  نآ  دعب  دینـش و  دیاب  تسرهاظ 

تیاغب نا  زا  ات  دیسر  دیاب 
80 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هصق دعب  یلاعت  قح  هک  تسناد  دیاب  سپ  دوش  رهاظ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  فیرـش  ثیدح  تلالد  تناتم  توق و 
َو َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَه  ًاحُون  َو  اْنیَدَه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  هدومرف  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

 ... َساْیلِإ َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی 
ْنَم ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا  يَدُه  َِکلذ  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو  ْمِِهناوْخِإ  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َو  َنیَِملاْعلا  یَلَع  اْنلَّضَف  الک  َو 
ْدَقَف ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  َنُولَمْعَی  اُوناـک  اـم  ْمُْهنَع  َطـِبََحل  اوُکَرْـشَأ  َْول  َو  ِهِداـبِع  ْنِم  ُءاـشَی 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َنیِِرفاِکب  اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو 
* ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
* َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

هلوق ّنا  یف  ۀهبـش  یلوالا ال  لئاسم  ۀیآلا  یف  هتفگ  هدتقا  مهادهبف  هیآ  ریـسفت  رد  هروکذم  تایآ  ریـسفت  دـعب  بیغلا  حـیتافم  رد  يزار  رخف 
ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  هلوق  ّنا  یف  کش  ءایبنالا و ال  نم  مهرکذ  مّدقت  نیّذلا  مه 
ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف  مهب  هیف  يدتقی  نا  ادّمحم  هَّللا  رما  يّذلا  ءیشلا  نییعت  یف  مالکلا  اّمنا  مالّسلا و  ةولّصلا و  هیلع  دّمحمل  رما 

تافّـصلا و تاذـلا و  یف  هب  قیلی  ـال  اـم  لـک  نع  هیزنتلا  دـیحوتلاب و  لوقلا  وه  هیلع و  اوعمجا  يذـلا  رمـالا  یف  مهب  يدـتقی  ّهنا  دارملا  لاـق 
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يذا یلع  ربّصلا  نم  ۀـلماکلا  ۀـعیفرلا  تافّـصلا  ةدـیمحلا و  قالخالا  عیمج  یف  مهب  ءادـتقالا  دارملا  نورخآ  لاق  تایلقعلا و  رئاس  لاعفالا و 
هذه تناک  ریدقتلا  اذهب  لیلّدلا و  هّصخ  ام  الا  مهعئارش  یف  مهب  ءادتقالا  دارملا  نورخآ  لاق  مهنع و  وفعلا  ءاهفّسلا و 

81 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع نیزرتحم  اوناک  مّهنا  نّیبیل  ۀـمدقتملا  ۀـیآلا  یف  ءایبنألا  رکذ  اـّمنا  یلاـعت  ّهنا  نورخآ  لاـق  اـنمزلی و  اـنلبق  نم  عرـش  ّنا  یلع  ـالیلد  ۀـیآلا 

َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َِطبََحل  اوُکَرْشَأ  َْول  َو  هلوقب  ۀیآلا  متخ  ّهنا  لیلدب  هلاطباب  نیدهاجم  كرّشلا 
َنیِِرفاِکب  اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف  هلوقب  كرشلل  مهراکنا  دیحوتلا و  یلع  مهرارصا  دّکا  مث 

ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ۀیآلا  هذه  یف  لاق  ّمث 
ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  دیحّوتلا  تابثا  كرّشلا و  لاطبا  یلا  مهیده  يأ 

یلع لومحم  وهف  قلطم  ظفّللا  نورخآ  لاق  بابلا و  اذـه  یف  لاهجلا  تاهافـس  لمحت  دـیحوتلا و  تاـبثا  كرـشلا و  یفن  یف  مهب  دـتقا  يأ 
یف نیمّدـقتملا  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنألا  هعباتمب  لوسّرلا  رما  یلع  ۀـیآلا  هذـه  لمح  دـعبی  یـضاقلا  لاق  لصفنملا  لیلّدـلا  هّصخ  اـم  اـّلا  ّلـکلا 

ۀضقانتملا و ماکحالا  کلت  یف  مهب  ءادتقالاب  ارومام  نوکی  نا  اهـضقانت  عم  ّحصی  الف  ۀضقانتم  ۀفلتخم  مهعئارـش  نا  اهدحا  هوجول  مهعئارش 
ریغ یف  تاقوالا ال  کلتب  اصوصخم  ناک  مهعرـش  تابثا  لیلد  لوقنف  اذه  تبث  اذإ  لمعلا و  سفن  نود  لیلّدـلا  نع  ةرابع  يدـهلا  ّنا  اهیناث 
یلع کلذب  لدتـسی  فیک  طقف و  تاقوالا  کلت  یف  لاعفالا  کلت  بوجو  ملعی  نا  وه  يدهلا  کلذ  یف  مهب  ءادتقالا  ناکف  تاقوالا  کلت 

نم ّلقا  هبـصنم  نوکی  نا  بجوی  مهعئارـش  یف  مهل  اعبّتم  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هنوک  ّنا  اهثلاث  تاقوالا و  لـک  یف  مهعئارـش  یف  مهعاـبتا 
نع باوجلا  مهعئارـش و  یف  مهب  ءادتقالا  بوجو  یلع  ۀیآلا  هذه  لمح  نکمی  ّهنا ال  هوجولا  هذـهب  تبثف  عامجالاب  لطاب  کلذ  مهبـصنم و 

هلوق ّنا  لّوالا 
82 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف 
یقبیف ةروّصلا  هذه  یف  هصیصخت  بجی  ّماعلا  کلذ  لوقنف  مهعئارـش  بسحب  ۀضقانتم  ماکحالا  ضعب  نوک  نم  مترکذ  ام  اّماف  ّلکلا  لوانتی 

نکی مل  نومّدقتملا  ءایبنالا  هب  لدتـسا  يذلا  لیلّدلاب  لدتـسی  ناب  ارومام  ناک  ول  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ّهنا  یناّثلا  نع  ۀّـجح و  اهادـع  امیف 
کلذ بابلا و  اذه  یف  يراصّنلا  دوهیلل و  نوعبّتم  مّهنا  لاقی  عناّصلا ال  دوجو  یلع  ملاعلا  ثودحب  اّولدتسا  امل  نیملـسملا  ّنأل  ۀعباتم  کلذ 

اببـس لوالا  لعف  ناک  اذإ  ّالا  لصحی  عاّبتالا ال  ءادتقالا و  ۀتبلا و  هلبق  نمب  هل  قلعت  مکحلا و ال  اذه  یف  الیـصا  نوکی  لیلدلاب  لدتـسملا  ّنأل 
ةدیمحلا تافّصلا  عیمج  یف  مهعیمجب  ءادتقالاب  لوسّرلا  رما  یلاعت  ّهنا  ثلاّثلا  نع  لاؤّسلا و  طقسی  ریرقّتلا  اذهب  یناثلا و  یلع  لعفلا  بوجول 

نا کلذ  دعب  هریرقت  ءیجیـس  ام  یلع  لکلا  نم  ۀبترم  یلعا  هنوک  بجوی  لب  مهنم  ۀبترم  ّلقا  هنوک  بجوی  کلذ ال  ۀفیرـشلا و  قالخالا  و 
یّلص انلوسر  ّنا  یلع  ۀیآلا  هذهب  ءاملعلا  ّجتحا  ۀیناّثلا  ۀلئـسملا  انمزلی  انلبق  نم  عرـش  نا  یلع  ۀیآلا  هذه  ۀلالد  انرکذ  امب  تبثف  یلاعت  هَّللا  ءاش 
مهیف ۀـقّرفم  تناـک  فرّـشلا  تافـص  لاـمکلا و  لاـصخ  ّنا  اـّنّیب  اـّنا  وه  هریرقت  مالّـسلا و  مهیلع  ءاـیبنألا  عیمج  نم  لـضفا  مّلـس  هیلع و  هَّللا 

اعمجتـسم ناک  فسوی  ءالبلا و  یلع  ربّصلا  باحـصا  نم  ناک  بّویا  ۀـمعّنلا و  یلع  رکـشلا  باحـصا  نم  ناک  نامیلـس  دوادـف و  مهعمجاب 
اوناک سایلا  یسیع و  ییحی و  اّیرکز و  ةرهاّظلا و  تازجعملا  ةرهاقلا و  ۀّیوقلا  ۀیعرّشلا  بحاص  ناک  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نیتلاحلا و  نیتاهل 

لیعامسا دهّزلا و  باحصا 
83 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀلـصخ ناک  هیلع  بلاغلا  ّنأل  ءایبنالا  ءالؤه  نم  دـحاو  ّلک  رکذ  اّمنا  یلاعت  ّهنا  تبثف  عّرـضّتلا  بحاص  ناک  سنوی  قدّـصلا و  بحاص  ناک 
ریدقّتلا ناکف  مهرـساب  مهب  يدتقی  ناب  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ادّمحم  رما  ّلکلا  رکذ  امل  یلاعت  ّهنا  مث  فرّـشلا  حدـملا و  لاصخ  نم  هتّیعم 

امل مهعمجاب و  مهیف  ۀقّرفم  تناک  یّتلا  تافّصلا  لک  ۀعاّطلا  ۀّیدوبعلا و  لاصخ  نم  عمجی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  رما  یلاعت  ّهناک 
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لاصخ نم  هیف  عمتجا  ّهنا  تبث  کلذـک  رمالا  ناک  یتم  اهلّـصح و  هنا  تبثف  اهلیـصحت  یف  رـصق  ّهنا  لاـقی  نا  عنتما  کلذـب  یلاـعت  هَّللا  هرما 
تـسرهاظ ترابع  نیزا  ملعا  هَّللا  مهتّیلکب و  مهنم  لضفا  ّهنا  لاقی  نا  بجو  کلذـک  رمالا  ناک  یتم  مهرـساب و  مهیف  اقّرفتم  ناک  اـم  ریخلا 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  همیرک  هیآب  املع  دناهدرک  جاجتحا  هک 
ۀنملا دمحلا و  هّللف  هدرک  يزار  رکذ  هک  يریرقتب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآم  تلاسر  بانج  تیلـضفا  رب 

يرباکم و چـیه  نیقباس  يایبناب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  تیلـضفا  رب  همیرک  هیاـب  اـملع  جاـجتحا  توبث  دـعب  هک 
دنامن یقاب  نیقباس  يایبنا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  فیرش  ثیدح  تلالد  رد  بایترا  هابتـشا و  ماقم  مه  ار  یلداجم 

ترضح نآ  تیلـضفا  لیلد  مالّـسلا  مهیلع  نیقباس  يایبنا  ياده  يادتقاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رما  هاگ  ره  هچ 
امتح زین  دراد  نا  رب  هحیرص  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نیقباس  يایبنا  تافص  تابثا  سپ  دشاب 

هکنآ لّوا  هدیدع  تامدقمب  تسجایتحا  ادتقاب  هرمآ  هیآ  رد  هک  تسرهاظ  درک و  دهاوخ  ترضح  نآ  تیلضفا  رب  تلالد  امزج  و 
84 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هکنآ مود  هدومرف  ادتقا  هک  تسرورـض  نیقباس  يایبنا  ياده  يادتقاب  دش  رومام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هاگ  ره 
رد دش و  دناوتیمن  تیلضفا  عنام  ادتقا  هکنآ  موس  تسمالسلا  مهیلع  ایبنا  هّصاخ  لئاضف  عیمج  يده  زا  دارم 

خلا مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ثیدح 
تباث مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نیقباس  يایبنا  تافـص  نا  رد  همّدـقم  هطـساو  الب  هکلب  تسین  تامدـقم  نیاـب  جاـیتحا  زگره 

رد زین  دشاب و  هدرک  ادتقا  ةرورضلاب  دش  ادتقاب  رومام  هاگ  ره  هک  همدقم  نیاب  دتفا  جایتحا  ات  تسین  ادتقاب  رما  نا  رد  الاوا  هک  اریز  هدیدرگ 
اج نیا  رد  زین  يده و  ظفل  هن  تسـشطب  يوقت و  تدابع و  ملح و  ملع و  نآ  تسروکذـم و  حیرـصتب  نیقباس  يایبنا  تافـص  ثیدـح  نیا 

نینمؤملا ریما  بانج  تافـص  تاواسم  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  سپ  دـش  دـناوتیمن  تیلـضفا  عنام  ادـتقا  هک  تسین  ینعم  نیا  ریرقتب  جایتحا 
هذباهج رگید  يزار  رخف  ياوس  تاواسم و  رب  ادتقا  رما  تلالد  زا  تسرهظا  حضوا و  مالـسلا  مهیلع  نیقباس  يایبنا  تافـص  اب  مالـسلا  هیلع 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  هیآب  لالدتسا  زین  نیرهام  نیطاسا  املع و 
هتفگ و نآرقلا  بئارغ  رد  ّيروباسینلا  یمقلا  دّمحم  نب  نسحم  دناهدرک  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تیلـضفا  رب 

دارملا لاق  نم  ساّنلا  نمف  يدهلا  ریسفت  یف  مالکلا  امنا  نیروکذملا  ءایبنالاب  ءادتقالاب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  رما  ّهنا  یف  فالخ  ال 
ءادتقالا هب  دارملا  نورخآ  لاق  لاعفالا و  تافّـصلا و  تاذـلا و  یف  هب  قیلی  ام ال  لک  نع  هیزنتلا  دـیحوتلاب و  لوقلا  وه  هیلع و  اوعمجا  يذـلا 

هّصخ ام  ّالا  لکلا  یلع  لمحیف  قلطم  ظفللا  لیق  انلبق و  نم  عرش  انمزلیف  اذه  یلع  لیلّدلا و  هّصخ  ام  الا  مهعئارش  یف  مهب 
85 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع ةرابع  يدهلا  ّنأل  اعم و  ۀضقانتملا  رومالاب  نایتالا  نکمی  ۀضقانتم و ال  ۀفلتخم  مهعئارش  ّنأل  دیعب  اذه  یـضاقلا  لاق  لصفنملا و  لیلّدلا 
لطاب ّهنا  هبـصنم و  نم  ّلجا  نوکی  نا  مزلی  مهبـصنم  نال  تاقوالا و  کلتب  اصوصخم  ناک  مهعرـش  تابث  لیلد  لمعلا و  سفن  نود  لیلّدلا 

مکحلا کلذ  یف  لصا  لیلدلاب  لدتـسملا  ناب  ۀّجح و  ادع  امیف  یقبیف  ۀـضقانتملا  ةروصلا  یف  هصیـصخت  بجی  ماعلا  ّناب  بیجا  عامجالاب و 
رما ّهنأل  مهبـصنم  نم  ّلجا  هبـصنم  نوکی  نا  مزلی  ّهناب  یناّثلا و  یلع  لعفلا  بوجول  اببـس  لوالا  لعف  ناک  اذإ  ّالا  لیلّدلاب  ءادـتقالل  ینعم  الف 

اّیرکز و یف  دهّزلا  بّویا و  یف  ربّصلا  نامیلس و  دواد و  یف  رکشلاک  مهیف  ۀقّرفتم  تناک  یّتلا  فرّشلا  تافـص  لامکلا و  لاصخ  عامجتـساب 
امل اّیح  یسوم  ناک  ول  لاق  اذهل  نوراه و  یسوم و  یف  ةرهابلا  تازجعملا  سنوی و  یف  عّرـضّتلا  لیعامـسا و  یف  قدّصلا  یـسیع و  ییحی و 

لـضفا مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  یلع  ۀیآلا  هذهب  ءاملعلا  ضعب  ّلدتـسا  هتفگ و  رینم  جارـس  رد  بیطخ  ینیبرـش  دمحم  یعابتا و  ّالا  هعـسو 
هموق و يذا  لامتحا  بحاص  حون  ناکف  ۀـقرفتم  تناک  فرّـشلا  تافّـصلا  لاصخلا و  عیمج  نا  هنایب  لاق و  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  ءایبنالا 

ناک نحملا و  ءالبلا و  یلع  ربّصلا  باحـصا  نم  بوقعی  قاحـسا و  ناک  ّلج و  ّزع و  هَّللا  یف  ةدـهاجم  لذـب  مرک و  بحاـص  میهاربا  ناـک 
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ًارْکُش َدُواد  َلآ  اُولَمْعا  یلاعت  لاق  امک  ۀمعنلا  یلع  رکشلا  باحصا  نم  نامیلس  دواد و 
ًاِرباص ُهانْدَجَو  اَّنِإ  یلاعت  لاق  امک  ءالبلا  یلع  ربص  بحاص  بّویا  ناک  و 

ةرهاّظلا ۀعیرّشلا  بحاص  یسوم  ناک  رکشلا و  ربّصلا و  يأ  نیتلاحلا  نیب  عمج  دق  فسوی  ناک  باّوا و  ّهنا  دبعلا  معن 
86 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سنوی ناک  قدص و  بحاص  لیعامسا  ناک  ایندلا و  یف  دهزلا  باحـصا  نم  سایلا  یـسیع و  ییحی و  اّیرکز و  ناک  ةرهابلا و  تازجعملا  و 
ةدومحملا و لاصخلا  عیمج  هل  عمج  مهب و  يدـتقی  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّـمحم  هیبن  رما  یلاعت  هَّللا  ّنا  ّمث  ناسحا  عّرـضت و  بحاـص 

مهعیمج یف  ۀقّرفتم  تناک  یّتلا  لاصخلا  نم  هیف  عمتجا  امل  ءایبنألا  لضفا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا  نایبلا  اذهب  تبثف  ۀقّرفتملا 

موس هجو 

نینمؤملا ریما  بانج  يوسب  رظنب  رما  لیلعت  ماقم  رد  نا  رد  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  لقا  دنک ال  تاواسم  رب  تلالد  ادتقا  هاگ  ره  هکنآ  موس 
تاواسم رب  ادـتقا  تلالد  لثم  هیبشت  تلالد  لقا  هک ال  درک  دـهاوخ  تاواسم  رب  تلالد  مه  هیبشت  اب  تسردـقم و  تاواسم  اـی  مالـسلا  هیلع 

قرفت ام  عمج  ببـسب  تارـضح و  نیاب  تلثامم  تاواسم  تبثم  ناش  تافـص  رد  نیقباس  يایبناب  ادتقا  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  دوب و  دـهاوخ 
تبثم مه  ثیدـح  نیا  درکن و  تیلـضفا  توبث  عنام  ادـتقا  دـشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  تیلـضفا  لـیلد  مهیف 
تافـص توبث  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  هک  دوب  دـهاوخ  هروکذـم  تافـص  رد  نیقباس  يایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تاواـسم 

ره تستاواسم و  رب  ادتقا  تلالد  يواسم  لقا  تافص ال  نیرد  نیقباس  يایبنا  اب  ترضح  نآ  تاواسم  نینمؤملا و  ریما  بانج  يارب  هروکذم 
ره يزارلا و  ررق  ام  نیعب  دش  دهاوخ  تباث  تارـضح  نیزا  تیلـضفا  نیروکذملا  ءایبنالا  یف  قرفت  ام  عمج  ببـسب  دش  تباث  تاواسم  هاگ 
نآ تیلـضفا  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ياوس  ایبنا  عیمج  زا  دـش  رهاظ  هسمخ  يایبنا  نیزا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  هاگ 

بوقعی و ترضح  تافص  تابثا  ینادمه  یلع  فینصت  یبرقلا  ةّدوم  ثیدح  زا  ّتیولوا و  بّکرم و  عامجاب  دش  دهاوخ  رهاظ  ترضح 
87 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مه مالـسلا  مهیلع  لیئربج  تلالج  لیئاکیم و  تبتر  لیفارـسا و  تبیه  تابثا  ترـضح و  نآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  سنوی  بویا و  فسوی و 
فاش اذه  ّلک  دوب و  عمج  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  لاصخ  زا  تلـصخ  دون  ترـضح  نا  رد  هک  تسحـضاو  زین  تسرهاظ و  ترـضح  نآ  يارب 

لیبسلا ءاوس  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هَّللا  لیلغلل و  ورم  لیلعلل 

مراهچ هجو 

حاضیا رد  الضفلا  دیشر  نآ  رکذ  هک  یبرقلا  ةدوم  باتک  رد  بطاخم  دلاو  هزاجا  خیش  ینادمه  یلع  دیـس  هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  مراهچ 
لها تبحم  تابثا  هدومن و  راختفا  ناب  دناهدرک و  فینصت  تیبلها  بقانم  رد  تنـس  لها  ياملع  يامظع  هک  یبتک  هلمج  زا  ار  نآ  هدومن و 

دیامرفیم تیاور  هدرمش  هدرک  ناب  مالسلا  مهیلع  تنس 
یف لیئربج  یلا  هتبتر و  یف  لیئاکیم  یلا  هتبیه و  یف  لیفارـسا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  رباـج  نع 
یف یـسوم  یلا  هلاـمج و  یف  فـسوی  یلا  هنزح و  یف  بوـقعی  یلا  هتّلخ و  یف  میهاربا  یلا  هنـسح و  یف  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  هتلـالج و 

رظنیلف هقلخ  همسج و  یف  دّمحم  یلا  هعرو و  یف  سنوی  یلا  هتنس و  یف  یسیع  یلا  هدهز و  یف  ییحی  یلا  هربص و  یف  بویا  یلا  هتاجانم و 
هریغ دحا  یف  عمجت  مل  هیف و  هَّللا  عمج  ءایبنالا  لاصخ  نم  ۀلصخ  نیعست  هیف  ناف  یلع  یلا 
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رد عقاولا  یف  هکلب  هدـشن  عقاو  هیبشت  ضحم  لیبس  رب  مالک  نیا  هک  تسحـضاو  ترابع  نیزا  یهتنا  رابخالا  رهاوج  یف  کلذ  عیمج  ّدـع  و 
نآ ياوس  رگید  یسک  يارب  تافص  نیا  ندش  هن  عومجم  دوب و  ققحتم  ایبنا ع  لاصخ  زا  تلصخ  تصش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

نارگید زا  ترضح  نآ  تیلضفا  رب  عطاق  تسیصن  بانج 

مجنپ هجو 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  ثیدح  نیا  تلالد  ناهبزور  نب  لضف  مالک  زا  هکنآ  مجنپ 
88 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یقهیبلا یلا  بسن  ام  عم  رکنم  ّهنا  کش  رهاظ و ال  ثیدـحلا  اذـه  یلع  عضولا  رثا  هتفگ و  قحلا  جـهن  باوج  رد  هچنانچ  تسرهاظ  اـیبنا  زا 
ینعملا اذهل  مهوم  ّهنا  اّما  ّیبّنلا و  نم  لضفا  نوکی  یبّنلا ال  ریغ  ّناف  لطاب  اذه  ءایبنالا و  ءالؤه  نم  لضفا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  مهوی  ّهنأل 

ةالغلا تاعوضوم  نم  اذـه  لاثما  لئاضفلا و  مهیف  قّرفت  نّمم  لضفا  لـئاضفلل  عماـجلا  ءاـیبنألا و  یف  قّرفت  اـم  لـئاضفلا  نم  هیف  عمج  ّهنـأل 
دوشیم کسمتم  دنمهفیم  نا  زا  هعیـش  هک  ینعم  نامهب  ثیدح  نیا  عضو  تابثا  رد  ناهبزور  نبا  هک  دومن  دیاب  هظحالم  موق  نیا  بّصعت 
بذاکت تفاهت و  ضقانت و  موزل  زا  دـننک و  تحب  راکنا  هعیـش  بولطم  رب  نآ  تلالد  زا  دوش  تباث  نآ  تّحـص  اداـبم  هکنآ  فوخب  زاـب  و 
هظحالم زا  تسالتبم  ناب  ناهبزور  نبا  هک  ایبنا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  نالطب  معز  دنرادن و  یمرزآ  یمرش و  الـصا 

نآ تیالو  رب  ایبنا  ثعب  ترضحنآب و  مدآ  ترضح  لّسوت  لوالا و  جهنملا  یف  قبـس  امک  تسلوسر  سفن  بانج  نآ  هکنیا  رب  ّهلاد  تایاور 
تسرهاب رهاظ و  نآ  لاثما  رون و  ثیدح  بانج و 

مشش هجو 

هدافا فیطل  سپ  يریرقت  فیرـش  ثیدـح  نیا  ینعم  ناـیب  رد  هیولع  هفحت  حرـش  هیدـن  هضور  رد  لیعامـسا  نب  دّـمحم  هماـّلع  هکنآ  مشش 
هَّللا یـضر  یلع  هیبشت  رکذ  هظفل  ام  هَّللا  همحر  يربّطلا  ّبحملا  لاق  امک  ءایبنألا  نم  ۀسمخب  مالّـسلا  هیلع  ههّبـش  دق  ةدئاف  لاق  ثیح  هدومرف 

ءایبنألا نم  ۀسمخب  هنع 
یف میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نـع 

نب ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هدهز و  یف  ایرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و 
89 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یمکاحلا ریخلا  وبا  هجرخا  بلاط  یبأ 
همکح یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  و 

هتریس یف  اّلملا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هلامج  یف  فسوی  یلا  و 
ملعلا رشبلا  یبأ  مدآ  نمف  مهلاصخ  نم  ۀفیرّشلا  لاصخلل  هباستکا ع  یف  لسرلا  ۀسمخلل  ءالؤهب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ههبش  دقف  تلق  یهتنا 
مهنم بلط  تایّمسملا و  ءامسا  ۀکئالملا  یلع  ضرع  ثیح  هملعب  هّون  کلذب و  هلضف  نابا  مث  اهّلک  ءامـسألا  همّلع  ّهناب  هّصخ  یلاعت  هَّللا  ناف 

هیلع مدآ  لئاضف  فرـشا  نم  ۀلیـضف  هذـهف  اهب  مالـسلا  هیلع  مهأبناف  مهءانبا  مالـسلا  هیلع  مدآ  نم  بلط  اوزجعف و  اهئامـسأب  مهءابنإ  یلاعت 
ماکحالا و قئاقد  نم  اهیف  کلفلا و  ۀعنصب  یلاعت  هَّللا  هرما  هنال  همهف  یف  مالّسلا  هیلع  حونب  ههبش  یلعالا و  ألملا  نیب  اهب  فرش  یّتلا  مالّسلا 

تویبلا ناقتالا و  نم  اهیف  ناک  کلذ و  لبق  رکف  اهیلإ  يدـتها  فرعت و ال  مل  تناک  ماهفالا و  هکردـی  مالقالا و ال  هرـصحی  ـال  اـم  ناـقتالا 
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نم اهیف  لمحلا  هَّللا  لعج  دـق  رئاطلا و  ؤجؤجک  اّهناف  اضرع  ـالوط و  اـهفالتخا  عابّـسلا و  شوحولا و  ماـعنالا و  هعم و  نمل  هل و  اـهفوج  یّتلا 
ِنوُحْشَْملا  ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَیآ  َو  لاق  ثیح  هتایآ 

راهّنلا لیّللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومّسلا و  قلخ  عم  اهل  یلاعت  هءارجا  نرق  ّهنا  کیهان  تایالا و  نم  ةّدع  یف  رکذلا  یف  اهب  نانتمالا  ّدع  و 
، راهطالا ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو  هلوق  یف  اننیعاب  ةدّیقم  اهتعنـص  لعج  کلذل  اهتعنـص و  نم  همهلا  امل  همهف  دارملاف 

90 ص : مودشخب ، ج16
اِنُنیْعَِأب

کلفلا ۀعنص  یف  ّماعلا  همهف  دارملا  نوکی  نا  لمتحی  هتّحـص و  هتوق و  همکح و  نع  یـشانلا  همکح  یف  يأ  همکح  یف  ثیدحلا  یف  هلوق  و 
مالّـسلا هیلع  میهاربا  هب  هَّللا  تعن  دـقل  هدوجو و  ةزعل  کلذـل  ملحلاب و  مهتعن  ام  لقاب  ءایبنألا  هَّللا  تعن  اـم  لـیق  کلذـل  تافـصلا و  هریغ  و 

ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  یلاعت  هلوقب 
 ... ِۀَیْرَْقلا ِهِذه  ِلْهَأ  اوُِکلْهُم  اَّنِإ  مالّسلا  مهیلع  ۀکئالملا  هل  تلاق  امل  طول  نع  هتلداجم  لیلخلا ع  ملح 

ًاطُول اهِیف  َّنِإ  َلاق 
هل هفتک  هعاجضا و  مالّسلا و  امهیلع  هدلو  حبذب  یلاعت  هَّللا  رمال  هلاثتما  لابجلا  یـساور  هنع  ّفخی  يّذلا  هملح ع  نم  تایآلا و  نم  ةّدع  یف 
نب ییحیب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ههبـش  ملحلاب و  هدـلو  فصو  هَّللا و  هفـصو  اذـهلف  عطقت  نا  اهل  هَّللا  عنم  ـالول  هقلح  یلع  ۀـیدملا  رارما  و 

ریسیلاب بتکلا  تئلم  دق  مّدقت و  نم  مهنم و  رّخات  نم  مدآ ع  ءانبأ  یف  ةداهّزلا  ملع  وه  مالّسلا  هیلع  ییحی  هدهز و  یف  مالّسلا  امهیلع  اّیرکز 
شطبلا دارأ  هیلع و  یضقف  یطبقلا  زکو  ّهنا  کیهان  شطبلا و  دیدش  یـسوم ع  ناک  هشطب و  یف  هَّللا  میلکب  ههبـش ص  هدهز و  تافـص  نم 

ههّبش ۀلوّدلا و  ۀکوّشلا و  ۀلوّصلا و  لها  طبقلا  ناک  نوعرف و  دی  یف  ءاقّرأ  لیئارسا  ونب  هدی  تحت  نوعرف و  دلب  یف  وه  رخآلاب و 
هلامج یف  فسویب ع  رخآلا  ثیدحلا  یف 

قیربا ّهناک  هقنع  نا  نینمؤملا ع و  ریما  ۀفص  قبـس  دق  رهظت و  نا  نم  رهظا  یهف  ءافخ  الإ  فصولا  اهدیزی  سمـش ال  هلامج  یف  فسوی ع  و 
شطبلا و ةداهّزلا و  مهفلا و  ملعلا و  ملحلا و  تافّصلا  فئارش  هذهف  اذه  تفرع  اذإ  ۀنسحلا  تافّـصلا  نم  کلذ  ریغ  دیغا و  ناک  ّهنا  ۀّضف و 

نسحلا
91 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهـشطب ةداهز و  غلبا  مهتداهز  مهف و  ّمث  مهمهف  ملحلا و  لمکا  مهملح  مولعلا و  لمکا  لسّرلا  ملع  ّناف  اهنم  ةدحاو  لک  لمکا  زاح  ّهنا  مث 
نم نا  اهب و  فّصتا  نم  لمکا  هباش  اهزاح و  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  ربخا  تافّصلا و  هذهب  هَّللا  هلّمک  لجر  نم  کیهانف  شطب  يوقا 

دحاو ینعمل  ّلدی  لبق  کلذل  اهب  فصّتملا  اذه  یلا  رظن  ّیح  ّهناک  هدهاشی  نولعالا و  لسّرلا  کئلوا  نم  اهب  افـصّتم  ناک  نم  رظنی  نا  دارأ 
هذه روحب  نم  هنع  رجفنا  ام  تافّـصلا و  هذه  تارمث  نم  ّیـصولا  نع  ضاف  ام  درـس  اندرا  ول  ایلاعملا و  کیف  نمحّرلا  عمج  دق  رخاف و  ّلک 

هتالامک و یلع  ّلدی  ام  هتافـص  نوصغ  یف  یتای  تاملکلا و  هذـه  یف  هل  راصتخالا  تایبالا و  ینعم  نایب  نم  اندـصق  نع  انجرخل  تاملکلا 
ۀثلث و ال ءایبنألا و ال  نم  ۀسمخ  دحال  عمجی  مل  تافّصلا و  ضعب  یف  لسّرلا  نم  ضعبب  ۀباحّصلا  نم  اضعب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّبـش  دق 

ینعا ةرابعلا  هذهب  دحا  ّقح  یف  ءاج 
خلا رظنی  نا  دارأ  نم 

رصع و ریرحن  نأشیلاع و  هماّلع  نیا  نامجرت  قدص  نایب  زا  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّللف  یهتنا  هّیصو  یف  ۀفّصلا  کلت  نّکمت  لامک  یلع  ۀلاّدلا 
بیترتب یتجاـح  تشگ و  حـضاو  ماـهفا  باحـصا  باـبلا و  باـبرا  رب  مارک  ّقح  لـها  ریرحت  ریرقت و  دـیدست  دـییات و  لاـمک  نارود  دـیرف 

تسهیبشت و ضحم  مالک  نیا  هّللاب  ذایعلا  هک  مورقلا  ةدمع  بطاخم  موعزم  تجامـس  داسف و  تیاهن  دیامن و  تابیرقت  بیذهت  تامدـقم و 
کشمب و كاخ  هیبشت  لیبق  زا  هَّللا  ذاعم  هکلب  درادن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یسدق  تاذ  رد  ایبنا  تافص  توبث  رب  تلالد 
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دیراورم توقایب و  هزیرگنس  هیبشت 
92 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد هک  تسرهاـظ  نا  زا  هک  اریز  دیـسر  یلوا  یهیدـب  هبترمب  تسنیقهیفتم  هیقارغا  تـالیثمت  نیقّدـشتم و  هیئاـعدا  تاـهیبشت  زا  نآ  لاـثما  و 
تافـص نیا  لمکا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  رد  هچنانچ  دوب  قّقحتم  شطب  دـهز و  ملح و  مهف و  ملع و  لمکا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

رب نآ  میلست  تسا و  شدوخ  بهذم  ثیداحا  ضعب  تیاعر  رب  ینبم  سپ  هدرک  رکذ  لضاف  نیا  هک  ار  هباحص  ضعب  هیبشت  اّما  دوب  لصاح 
شدوخ مالک  زا  هیف  نحن  امب  نآ  هضراعم  مدـع  اذـهعم  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  هَّللا  دـمحب  دـعب  ام  رد  لیـصفتب  نآ  باوج  مزال و  ریغ  ام 

زین هتـشذگ  اقباس  هک  مالعالا  ةدـمع  یجنک  ظفاح  تناتم  رـسارس  ترابع  ماقمیلاع و  هحلط  نبا  ماظن  تغالب  مالک  لفغت و  الف  تسرهاـظ 
نیلهاذلا نم  نکت  رکذتف و ال  تسیفاو  یفاک و  مارک  ّقح  لها  مارم  تابثا  ماقمق و  بطاخم  تامّهوت  عفد  يارب 

متفه هجو 

نآ عابتا  رئارس  افص  رئامض  قفاوم  لوحفلا و  مودخم  بطاخم  دنسپتقد  عبط  لوبقم  هقحال  هقباس و  هوجو  زا  یهجو  چیه  رگا  هکنآ  متفه 
ایبنا اب  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هدیدست  هفطل و  لامک  هقیفوت و  نسح  هَّللا و  دمحب  دوشن  لوصا  عورف و  يواح 

ره نیرد  فازج  تبناجم  فاصنا و  دیزم  ببـسب  بطاخم  هک  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  نآ  تلالد  مه  مالـسلا و  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع 
قوقح زازتبا  قیـضم  هّجل  قیرغ  قیتع  ینعی  لّوا  هفلاخ  ترـضح  فاصنا  رـسارس  فارتعا  زا  هداهن  زاغآ  حرج  حدـق و  هحیرـص  همّدـقم  ود 

ره نیرد  ار  یقیتع  مهف  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ریرقت  مه  قیرب و  ءایض و  سمشلل  ماد  ام  هَّللا  مالـس  مهیلع  تیبلها 
هک دش  روکذـم  اقباس  هک  تسناد  دـیاب  سپ  میاب  ار  لیبن  بطاخم  لیجخت  تاکـسا و  رد  ینـسا  مهـس  یفوا و  ظح  میامن و  تباث  باب  ود 

ةزاجإ اذه  رادرهش  ینربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا 
حتفلا وبا  انربخا  لاق 

93 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ظفاحلا نع  ناهبـصاب  يرفعجلا  رهاط  نب  دّمحم  نب  لضفملا  بلاط  یبأ  فیرـشلا  نع  ةزاجإ  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  سودـبع 

نب یلع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاـق  میهاربا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاـق  یناهبـصالا  كروـف  نب  هیودرم  نب  یـسوم  نـب  دـمحا  رکب  یبأ 
ثراحلا نع  قاحسا  یبأ  نع  کیرش  انثّدح  لاق  یبأ  انثّدح  لاق  يدهنلا  جاجح  نب  ییحی  نب  رعسم  نب  دیوس  ینثّدح  لاق  يولّسلا  نیسحلا 

همهف یف  احون  هملع و  یف  مدآ  مکیرا  لاقف  هباحصا  نم  عمج  یف  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نا  انغلب  لاق  یلع  ۀیار  بحاص  روعالا 
نم لجّرلا  اذهل  خب  خب  لسرلا  نم  ۀـثالثب  الجر  تسق  هَّللا أ  لوسر  ای  رکب  وبا  لاقف  یلع  علط  نا  نم  عرـساب  نکی  ملف  هتمکح  یف  میهاربا  و 
رکب وبا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  لاق  ملعا  هلوسر  هَّللا و  لاق  رکب  ابا  ای  هفرعت  الا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  وه 

نسحلا ابا  ای  کلثم  نیا  نسحلا و  ابا  ای  کل  خب  خب 
هتفگ لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  و 

نم عمج  یف  ناک  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  انغلب  لاق  ههجو  هَّللا  مرک  نینمؤملا  ریما  ۀیار  بحاص  روعالا  ثراحلا  نع 
وبا لاق  ههجو  یلاعت  هَّللا  مرک  ّیلع  علط  نا  نم  عرـساب  نکی  ملف  هملح  یف  میهاربا  همهف و  یف  احون  هملع و  یف  مدآ  مکیرا  لاـقف  ۀباحـصلا 

هلآ و یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  وه  نم  اذهل  خـب  خـب  لسرلا  نم  ۀـثالثب  الجر  تسق  هَّللا  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر  رکب 
لاق بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  مّلس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ملعا  هلوسر  هَّللا و  لاق  هفرعت  الا  رکب  ابا  ای  ملس  كراب و 

یناحلاصلا هاور  نسحلا  ابا  ای  کل  خب  خب  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  رکب  وبا 
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94 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دادس  اب  داشرا  زا  قیتع  ترضح  هک  تسا  رهاظ  تیاور  نیزا  ظفاحلا  نامیلـس  وبا  هدانـسا  یف  و 

ملس
خلا هملع  یف  مدآ  مکیرا 

تسق هَّللا  لوسر  ای  لاق  ثیح  هدیمهف  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  هدومرف  داشرا  تلیضف  نیا  وا  قح  رد  هک  ار  یـسک  ترـضح  نآ  ندومرف  سایق 
هتفگ تافیرعت  رد  یناجرج  فیرـش  تسنیـصخشلا  نیب  هیوست  ینعمب  يدـحا  اب  يدـحا  ساـیق  هک  تسرهاـظ  لـسّرلا و  نم  ۀـثالثب  ـالجر 

لیعامـسا رـصن  وبا  هریظن و  یلا  ءیـشلا  ّدر  نع  ةرابع  وه  هتیّوس و  هترّدق و  اذإ  لعّنلاب  لعّنلا  تسق  لاقی  ریدقتلا  نع  ةرابع  ۀغللا  یف  سایقلا 
هترّدـق اذإ  ساقناف  اسایق  اسیق و  سیقا  هریغ  یلع  هریغب و  ءیـشلا  تسق  هتفگ  سوق  تغل  رد  ۀـغّللا  حاحـص  رد  يرهوجلا  یبارافلا  دامح  نب 

اضیا لاقی  اسایق و  ۀسیاقم و  نیرمالا  نیب  تسیاق  سایقم و  رادقملا  هتسقا و  لاقی  اسایق و ال  اسوق و  هسوقا  هتـسق  يرخا  ۀغل  هیف  هلاثم و  یلع 
زین هب و  يدـتقی  هلیبس و  کلـسی  يأ  اسایتقا  هیباب  ساتقی  هریغب و  هسیقی  يأ  هریغب  ءیـشلا  سایقک  وه  سایقلا و  یف  هتیراج  اذإ  انالف  تسیاق 

هریغب و هساق  هتفگ  سوماق  رد  يدابآزوریف  نیّدلا  دجم  هلاثم و  یلع  هترّدق  ءیشلاب  ءیـشلا  تسق  هتفگ  سیق  تغل  رد  حاحـص  رد  يرهوج 
رد ۀغللا  ۀیاهن  رد  ریثالا  نباب  فورعملا  دـمحم  نب  كرابم  سایقم و  رادـقملا  ساقناف و  هلاثم  یلع  هرّدـق  هساتقا  اسایق و  اسیق و  هسیقی  هیلع 

هنم هتفگ  سیق  تغل 
اسیم جرخت  اسیق و  لخدت  یتلا  مکئاسن  ریخ  ءادردلا  یبأ  ثیدح 

ۀیواستم اهاطخ  ناکف  الدتعم  اطسو  ایشم  یشمت  اهّنکل  یطبت و  مل  ءاقرخلا و  لعف  لعفت  ملف  ضعبب  اهاطخ  ضعب  تساق  تشم  اذإ  اهنا  دیری 
95 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنم ح هتفگ  ۀیاهنلا  نع  القن  سیق  تغل  رد  راحبلا  عمجم  رد  یتارجگ  رهاط  دمحم  و 
اهّنکل یطبت و  مل  ءاقرخلا و  لعف  لمعت  ملف  ضعبب  اهاطخ  ضعب  تساق  تشم  اذإ  اـهنأ  داری  اـسیم  جرخت  اـسیق و  لخدـت  یتلا  مکئاـسن  ریخ 

ۀیواستم اهاطخ  ناکف  الدتعم  اطسو  ایشم  یشمت 
دعب دوب و  لامجا  تروص  رد  الّوا  هک  دادساب  داشرا  نیزا  قیتع  ترضح  هک  دیدرگ  حئال  ققحم و  حضاو و  تباث و  ۀحارص  هتهادب و  سپ 
انیبن یلع  داجما  يایبنا  اب  داشرا  نیا  دروم  تاواسم  تستباث  يوبن  داشرا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  نا  دورو  الیـصفت  نآ 

ریرقت مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هدومن و  ناب  حیرـصت  هدیمهف و  دانتلا  موی  یلا  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  هلآ و  و 
ثیدحلا اذه  ّنا  لّوعم  هیلع  بطخ  لک  یف  ۀّیّنّسلل  يذلا  لّوالا  ۀفیلخلا  صنب  هَّللا  دمحب  تبثف  هدومرف  بقاث  سدح  بحاص  نآ  بئاص  مهف 

طبخلا و هیلع  یلوتـسا  ثیح  ّلحم  ریغ  یف  کیکرلا  لامتحالا  يدبا  ّلضا و  ّلض و  ّلز و  دق  ۀلالدلل  رکنملا  ّلد و  ةاواسملا  یلع  فیرـشلا 
هنوگچ هک  متریحب  سپ  ساج  ام  ربدتلا  قیقحتلا و  لالخ  یف  ساخ و  قحلاب و  راکنا  ردـغ  سایقلا و  مهفلا و  ءافتقا  نع  یحنت  ساوسولا و 

تایحتلا و فالآ  هلآ  هیلع و  تاقولخم  حصفا  تانئاک و  رورـس  داشرا  زا  تاواسم  مهف  رد  ار  قیدـص  بانج  قیتع و  ترـضح  بحاصهاش 
ضعبب ار  ریما  تافص  ضعب  تسهیبشت  ضحم  مالک  نیا  هک  دومرف  دنهاوخ  دومن و  دنهاوخ  هیوشت  حیبقت و  هیفست و  قیمحت و  تامیلـستلا 

يانبم هک  دوب  دهاوخ  هراعتسا  میرذگ  رد  همه  نیزا  رگا  هلوق و  یلا  نیروکذم  يایبنا  تافص 
96 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ربک رب  هک  ار  دوخ  ریپ  ماما  هنوگچ  مهدزای  باب  هدافا  بسح  زین  تستهافس و  لامک  هراعتسا  هیبشت و  زا  تاواسم  مهف  تسا و  هیبشت  رب  نآ 
نینمؤملا ریما  بانج  مالـسا  رب  وا  مالـسا  تیلـضفا  همزمز  دحاج  ظحاج  دیلقتب  هّللاب  ذایعلا  ببـس  نیمهب  دنزانیم و  اثیدح  امیدـق و  وا  نس 

بحاصهاش و بانج  هاگ  ره  هکنآ  اب  دومن  دنهاوخ  نیزیمم  ریغ  نایبص  لخاد  هدومرف  جراخ  مه  نیزیمم  نایبص  زا  دنزاونیم  مالسلا  هیلع 
جلاو زیمم  ریغ  نایبص  رد  هتخاس  جراخ  مه  نیزیمم  نایبص  زا  دنیامن و  هیفست  یصقا  هبترمب  ار  قیتع  ترـضح  دوخ  هدافا  بسح  ناش  عابتا 
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هدـمع تبثم  ارفلا  فوج  یف  دیّـصلا  لک  داـفمب  زیمم  ریغ  ناـیبص  رد  لوخد  تهافـس و  لاـمک  ینعی  لـیمج  فصو  ود  نیا  توبث  دـنزاس 
غولب لقع و  تفالخ  رد  ههبـش  الب  هک  قیتع  ترـضح  تفالخ  ینابم  تناتم  تنازر و  تحـص و  لامک  نا  زا  هک  تساعدـم  نیع  بلاطم و 
ریشب بانج  ریرقت  زا  ریقوت  اب  خیش  هیفـست  رب  تراسج  همه  نیا  اب  دش و  دهاوخ  حضاو  رهاظ و  دننکن  طرـش  ار  رگید  يزیچ  رگا  تسطرش 
دیدـش لاضعا  نیزا  صانم  ساـسالا و  مکحم  لاکـشا  نیزا  صـالخ  رد  يریرقت  یباوج و  چـیه  ار  ریظنلا  میدـع  خیـش  نآ  ریرقت  ریذـن  و 
هچنانچ داشرا  نیزا  قیتع  ترـضح  هک  تسرهاظ  نسحلا  ابا  ای  کلثم  نم  رکب  یبأ  لوق  زا  زین  دـنرادن و  يریبدـت  هراچ و  چـیه  صاـیتعالا 

هک ترضحنآب  يدحا  تلثامم  یفن  لیلد  ار  تاواسم  نیا  نانچمه  هدیمهف  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم 
یلاع بطاخم  مهوت  سپ  هدومرف  مهنا  ریرقت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هدینادرگ و  تسترـضح  نآ  تیلـضفا  لیلد 
هدافا بسح  بارـس  عدخ  بآ و  رب  شقن  باوصان و  مهوت  ضحم  زین  تسعونمم  تیلـضفا  رب  تلالد  تاواسم  توبث  ریدـقت  رب  هک  باصن 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ریرقت  بآمتفالخ و 
97 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیسر دهاوخ  قیقحتلا  عطقلاب و  قیفا  بطاخم  رس  رب  قیرح  باذع  تروصب  قیدحت  ناعما و  قیقدت و  قمعت و  دیدرگ و  بایطالا 

متشه هجو 

مل نمم  لضفا  وهف  هبشا  هب  ناک  نم  لک  قلخلا و  لضفا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هتفگ  ۀّنّـسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نیا  هکنآ  متـشه 
ناک یبّنلاب  هبـشا  ناک  نم  ّیبّنلاب و  هبـشا  ناک  یبّنلا  ماقم  ماق  یبّنلا و  فلخ  نمف  اکلم  نکت  مل  ةّوبن  ۀفالخ  تناک  ۀفالخلا  کلذـک و  نکی 

بآمتلاسر بانجب  هک  یـسک  ره  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  لضفا  هفلخی  يذلاف  لضفا  هب  هبـشالا  هریغ و  نع  هب  هبـشا  هفلخی  نمف  لضفا 
نینمؤملا ریما  بانج  فیرـش  ثیدح  نیا  دافمب  هبـش  الب  نوچ  تسلـضفا و  وا  دشاب  هبـشا  تسقلخ  لضفا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

لـضفا مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  ناشیا  ریغ  هثالث و  زا  دـندوب  لضفا  هبـش  الب  هک  نیقباس  يایبناب  تسا  هبـشا  مالـسلا  هیلع 
مهنیطاسا ۀـلجا  نم  وه  يذـلا  مالعلا  ربحلا  اذـه  لثم  ناسل  یلع  مارملا  بولطملا و  توبث  یلع  هّلل  دـمحلا  ناـشیا و  ریغ  هثـالث و  زا  دنـشاب 
تیهبـشا رب  دنکیم  لالدتـسا  ترـضح  نآ  ماقم  مایق  یبن و  تفالخب  هیمیت  نبا  هک  تسرهاظ  خلا  یبّنلا  فلخ  نمف  وا  لوق  زا  زین  ماخفلا و 

ایبنا اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیهبـشا  هک  تسرهاظ  رپ  دـنکیم و  تباث  هفیلخ  تیلـضفا  تیهبـشا  نیاـب  ماـقم و  مئاـق  هفیلخ و 
هاگ ره  هچ  دوش  هدرک  يوعد  هصوصنم  ریغ  تفالخ  درجمب  هک  هفیلخ  تیهبـشا  زا  تساوقا  دوشیم  تباث  ثیدح  نیزا  هک  مالـسلا  مهیلع 

زا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیهبشا  تسطانمیب و  طابنتسا  رب  ینبم  هفیلخ  تیهبشا  ياعدا  ههبش  الب  دشابن  هصوصنم  تفالخ 
98 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیّنـس دزن  هثالث  تفالخ  رب  صن  سپ  تسا  هصوصنم  تفالخ  دارم  رگا  تستباث و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  داـشرا 
سپ دناسریم  هّیمیت  نباب  هدئاف  مادـک  دوش  تباث  هصوصنم  تفالخ  زا  تیهبـشا  رگا  سپ  دومحملا  بطاخملا  هب  فرتعا  امک  دوقفم  دوخ 

ای باب  نیرد  یّصن  زا  هفیلخ  تیهبشا  رگا  نیزا  رظن  عطق  تسا و  هصوصنم  ریغ  تفالخ  زا  تیهبشا  توبث  وا  دارم  ههبـش  الب  هک  دش  مولعم 
ثیدـح نیزا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیهبـشا  نیاـب  تیهبـشا  نآ  تاواـسم  نا  تیاـغ  سپ  دوـش  هدرک  تباـث  یلقع  یلیلد 

تیلـضفا مزلتـسم  هفیلخ  تیهبـشا  هک  یهجو  رهب  هک  تسیفاو  یفاک و  بولطم  تابثا  يارب  مه  تاواسم  دوب و  دـهاوخ  هدـش  تباث  فیرش 
اب هفیلخ  تیهبشا  هاگ  ره  زین  دوب و  دهاوخ  ترضح  نآ  تیلضفا  بجوم  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیهبـشا  هجو  نامهب  تسوا 

هیلع و هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لثم  موصعم  مه  هفیلخ  هک  تسمزال  سپ  تسرورض  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 
لاثملا میدع  همالع  نیا  هدافا  بسح  لالدتسا  مشجت  یب  هثالث  تفالخ  يافتنا  تسرهاظ  هثالث  زا  تمصع  نادقف  نوچ  دشاب و  ملـس  هلآ و 
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ددرگ تباث 

مهن هجو 

نبا هنماک  ررد  زا  وا  هرهاب  دماحم  هرهاز و  بقانم  هرخاف و  لئاضف  هک  یکبـسلا  یفاکلا  دبع  نب  یلع  نب  باهولا  دبع  نیّدلا  جات  هکنآ  مهن 
یبهذلا انخیش  لاق  هتفگ  قاحسا  نب  ثعشالا  نب  نامیلس  دواد  وبا  همجرت  رد  يربک  هیعفاش  تاقبط  رد  تسرهاظ  نا  ریغ  ینالقـسع و  رجح 

نایفـس و هخیـشب  هبـشی  عیکو  ناک  عیکو و  هخیـشب  هبـشی  دمحا  ناک  امک  هب  هبـشی  ناک  لاق و  ةدم  همزال  لبنح و  نب  دمحاب  دواد  وبا  هقفت 
هبشی روصنم  ناک  روصنم و  هخیشب  هبشی  نایفس  ناک 

99 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يور یبهذلا و  انخیش  لاق  هنع  هَّللا  یضر  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  هخیشب  هبشی  ۀمقلع  ناک  ۀمقلع و  هخیشب  هبشی  میهاربا  ناک  میهاربا و  هخیـشب 

انا اما  تلق  ّهلد  هیده و  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلاب  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  هبـشی  ناک  ّهنا  ۀمقلع  نع  میهاربا  نع  شمعالا  نع  ۀیواعم  وبا 
هزّوجا و هنسحتسا و ال  ءایشألا و ال  نم  ءیش  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  ادحا  هّبـشا  نا  عیطتـسا  تکـسا و ال  دوعـسم  نبا  نمف 
ّزع و هَّللا  نم  هتبهوم  هتردق و  هیلإ  یهتنی  امیف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب  يدتقی  هَّللا  دبع  ناک  لوقا و  نا  هب  یـسفن  حسمت  ام  ۀـیاغ 

یف هَّللا  انرـشح  الیلخ  هَّللا  هذـختا  نمل  قیدّـصلل و ال  دوعـسم و ال  نبال  سیل  کلذ  ناف  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  ام  لک  یف  لـج ال 
نبا تهباشم  ياعدا  بدا  نسح  ماقم  تیاعر  لامک  ببسب  بسحلا  لیلج  یکبس  هماّلع  هک  تسحئال  حضاو و  ترابع  نیزا  یهتنا  مهترمز 
هکلب ناسحتسا  دنادیم و  حبقتسم  رکنم و  هدرک  تراسج  نآ  رب  همقلع  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  ار  دوعـسم 

زیچ چـیه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  اقیتع  ناک  ول  يدـحا و  هیبشت  تعاطتـسا  وا  سفن  دـنکیمن و  نا  زیوجت 
وا يانث  حدم و  رد  رایسب  ثیداحا  هک  رخف  تمظع  ردق و  تلالج  همه  نآ  اب  دوعـسم  نبا  هیبشت  هاگ  ره  دنکیمن و  نآب  تحامـس  درادن و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  تسروثام  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  رایخا  رورـس  زا  لامعلا  زنک  یف  امک  رابخا  بتک  رد 
حبقتسم و روما  زا  يرما  رد  ترـضح  نآ  اب  قیتعلا  یتح  دشاب  هک  یـسک  ره  هیبشت  هکلب  دوب  نسحتـسم  ریغ  زئاجان و  هکلب  دشابن  زئاج  ملس 

دشاب روظحم 
100 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دـشابن ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  قلخ  لضفا  موصعم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هَّللا  ذاـعم  رگا  سپ 
ایبنا اب  ترضح  نآ  هیبشت  ههبش  الب  هک  دش  تباث  سپ  دشاب  زئاج  ناشیا  هلیلج  تافص  رد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  ترـضح  نآ  هیبشت  هنوگچ 

نینمؤملا ریما  بانج  هیبشت  لمح  رگا  هک  تسرهاظ  رپ  دنکیم و  ترضح  نآ  تیلضفا  تمـصع و  رب  تلالد  تافـص  نیرد  مالـسلا  مهیلع 
نبا هیبشت  درکیمن  ترضحنا  رد  تافص  نیا  لمکا  لوصح  رب  تلالد  دشیم و  زیاج  هیرعش  تاهیبشت  رب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  مالسلا  هیلع 

هسکامم و ماقم  هقیاضم و  ياج  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  دومحملا  ثلاثلا  یناثلا و  فیکف  لوا  هکلب  دوعـسم 
هتخاس عقویب  ردقیب و  کبس و  رما  تیاهن  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  ار  هیبشت  هّللاب  ذایعلا  بطاخم  هک  دیدرگیم  هسکاشم  عضوم  هعفادم و  ّلحم 

دعب هتخاس و  تافزاجملا  تاـقارغالا و  نم  کـلذ  ریغ  دـیراورم و  توقاـیب و  هزیرگنـس  کـشمب و  كاـخ  هیبشت  لـیبق  زا  نآ  ندوب  زیوجت 
نقیتم و حـضاو و  نیبتم و  قرط  نیبا  هوجو و  غلباب  ماقمق  بطاخم  ماقم  یلاع  مادـخ  لقع  یکبـس  مالع  یکبـس  ماظن  بدات  مـالک  عاـمس 
اب دوهیلا  ةربقم  یف  دوحلملا  ثلاـثلا  یناـثلا و  فیکف  دوعـسم  لوا  هیبشت  هکلب  دومحم  دوعـسم  نبا  لـثم  هیبـشت  هاـگ  ره  هک  ددرگیم  حـئال 

هباثم نیاب  هنوگچ  مارک  يایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  هَّللا  ذاعم  سپ  دـشاب  دودرم  روظحم و  زئاجان و  دودو  ّبر  بیبح 
یمیلس بیـضخ  فک  رمقب و  يدعـس  هجو  هیبشت  لثم  هک  ددرگ  طباه  تلیـضف  فرـش و  تابثا  ماقم  زا  طقاس و  تافتلا  رابتعا و  هجرد  زا 
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نالطب ماقمق  یکبس  هدافا  نیا  زا  ماعنملا  هَّللا  دمحب  زین  تفرگ و  ناوت  توقای  دیراورمب و  هزیرگنـس  هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  قرابب و 
ثیدح رد  هروکذم  تافص  رد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  تافصلا  ۀبجع  هثالث  تاواسم  ياعدا 

101 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالسلا مهیلع  ءایبنا  يواسم  هثالث  رگا  هچ  دسریم  روهظ  حوضو و  تیاهنب  تسرهظا  مراهچ  هجو  رد  روسج  بطاخم  مالک  زا  هک  فیرش 

ره دوبیم و  هقیاضم  ياج  هچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  لوا  هفلاخ  هیبشت  دندوبیم  نآ  دـننام  ای  تافـص  نیرد 
ياعدا تعانش  نالطب و  رد  دیدرگ  تباث  حوضو  لامک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  لوا  هیبشت  زاوج  مدع  هاگ 

بآمتلاسر بانج  اب  لوا  هیبشت  زاوج  مدع  زین  دنامن و  یبایترا  الصا  نآ  دننام  ای  هروکذم  تافص  رد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  هثالث  تاواسم 
ندوب لماح  داسف  زین  دـیدرگ و  رهاـظ  نیقی  عطقب و  اـیبنا  اـی  نیخیـش  هیبشت  رب  هلاد  ثیداـحا  توبث  نـالطب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دید رگا  روثنم  ابهار  توبن  تالامک  نیخیش 

مهد هجو 

وا ضیرعت  نم  صقن  وا  ّبس  مالسلا  ةولـصلا و  هیلع  یبنلا  ّقح  يأ  هقح  یف  وه  ام  نایب  یف  لوا  باب  رد  افـش  رد  ضایع  یـضاق  هکنآ  مهد 
هلاوحا ضعبب  دهـشتسی  هفاصوا و  ضعب  رکذـب  عزنی  هنکل  اّبـس و  ابیع و ال  رکذـی  اصقن و ال  دـصقی  نا ال  سماخلا  هجولا  لـصف  هتفگ  صن 

ۀـضاضغ وا  هتلان  ۀمیـضه  دنع  وا  هب  هبـشتلا  یلع  وا  هریغل  وا  هسفنل  ۀّـجحلا  لثملا و  برـض  قیرط  یلع  ایندـلا  یف  هیلع  ةزئاجلا  مالـسلا  هیلع 
وا مالـسلا  هیلع  هیبنل  ریقوتلا  مدع  لیثمتلا و  لیبس  وا  هریغل  وا  هسفنل  عیفرتلا  دصقم  یلع  لب  قیقحتلا  قیرط  یـساتلا و  قیرط  یلع  سیل  هتقحل 
انا وا  اوبنذا  دقف  تبنذا  نا  وا  ءایبنالا  بذک  دقف  تبّذک  نا  وا  یبّنلا  یف  لیق  دقف  ءوسلا  یف  لیق  نا  لئاقلا  لوقک  هلوقب  ریذبتلا  لزهلا و  دصق 
هَّللا یبن  ربص  دق  وا  بویا  ربصک  وا  لسّرلا  نم  مزعلا  ولوا  ربص  امک  تربص  دق  وا  هلسر  هَّللا و  ءایبنا  مهنم  ملست  مل  ساّنلا و  ۀنـسلا  نم  ملـسا 

هادع نم 
102 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوقلا یف  نیفرجعتملا  راعـشا  نم  هوحن  دومث و  یف  حلاصک  بیرغ  هَّللا  اهکرادـت  ۀـّما  یف  انا  یّبنتملا  لوقک  تربص و  امم  رثکا  یلع  ملح  و 
هربدت دنع  دیدش  تیبلا  رخآ  ّنا  یلع  ریقف  نم  امکیف  سیل  ّنا  ریغ  بیعـش  تنب  هتفاو  یـسوم و  تنک  يّزعملا  لوقک  مالکلا  یف  نیلهاستملا 

انلق دّـمحم  دـعب  یحولا  عاطقنا  الول  هلوق  کلذـک  هیلع و  هریغ  لاح  لیـضفت  مالـسلا و  هیلع  یـسومب  ریقحتلا  ءارزـالا و  باـب  یف  لـخاد  و 
یّلـص یبّنلا  ریغ  ههیبشتل  دیدش  لضفلا  اذه  نم  یناثلا  تیبلا  ردصف  لیربج  ۀلاسرب  هتای  مل  ّهنا  ّالا  لضفلا  یف  هلثم  وه  لیدـب  هیبا  نم  دّـمحم 

ّدشا و هذه  اهنع و  هءانغتسا  رخآلا  حودمملا و  تصقن  ۀلیضفلا  هذه  ّنا  امهدحا  نیهجولا  لمتحم  زجعلا  یبّنلاب و  هلضف  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا 
لوقک انب و  راجتـسا  دـلخلا و  نم  ّرف  رـصعلا  لها  نم  رخآلا  لوق  نیربج و  یحانج  نیب  تقفخ  هتاـیار  تعفر  اـم  اذإ  رخـآلا و  لوق  هنم  وحن 

اضرلا و رکب  وبا  رکب  ابا  ناک  نودیز  نب  رکب  یبأ  هریزو  دمتعملاب و  فورعملا  دابع  نب  دّمحم  یف  سلدـنالا  ءارعـش  نم  یـصیصملا  ناّسح 
جولو یف  ساّنلا  نم  ریثک  لهاستل  اهتلثما و  فیرعتل  اهتیاکح  انلاقثتسا  عم  اهدهاشب  انرثکا  امنا  اذه و  لاثما  یلا  دمحم  تنا  ناّسح و  ناّسح 

انّیه هنوبسحی  ملع و  هب  مهل  سیل  امب  هنم  مهمالک  رزولا و  نم  هیف  ام  میظعب  مهملع  ۀّلق  بعلا و  اذه  حداق  مهفافختسا  کنضلا و  بابلا  اذه 
ریثک جرخ  دق  لب  يّزعملا  نامیلس  نبا  یسلدنالا و  یناه  نبا  احیرست  هناسلل  احیرصت و  هیف  مهّدشا  ءارعشلا و  امّیـس  میظع ال  هَّللا  دنع  وه  و 

فافختسالا دح  یلا  اذه  نع  امهمالک  نم 
103 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّبس و ال نمضتی  مل  نا  اهّلک و  هذه  ّناف  هتلثما  انقس  يذلا  لصفلا  اذه  یف  مالکلا  نآلا  انضرغ  هنع و  انبنتجا  دق  رفکلا و  حیرـص  صقنلا و  و 
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ۀلاسرلا و مظع  ةّوبنلا و ال  رقو  امف  ابـضغ  ءارزا و  اهلئاق  دصق  يّزعملا و ال  یتیب  يزجع  ینعا  تسل  اصقن و  ءایبنالا  ۀـکئالملا و  یلا  تفاضا 
بییطتل لثم  برـض  وا  اهنم  ءافتنالا  دـصق  ةرعم  وا  اهلان  ۀـمارک  یف  هّبـش  نم  هّبـش  یتح  ۀـمارکلا  ةوظح  زّزغ  ـال  ءافطـصالا و  همرح  رزع  ـال 

عفر هل و  لوـقلا  رهج  نع  یهن  هّرب و  هریقوـت و  مزلا  هردـق و  فرـش  هرطخ و  هَّللا  مظع  نـمب  همـالک  نیـسحتل  هفـصو  یف  ءـالغا  وا  هـسلجم 
هتداع فولام  هب و  قطن  ام  حبق  یـضتقم  ۀلاقم و  ۀعنـش  بسحب  هریزعت  ةوق  نجّـسلا و  بدالا و  لتقلا  هنع  يرد  نا  اذه  ّقحف  هدـنع  توصلا 

یبأ یلع  دیـشرلا  رکنا  دق  ءاج و  نمم  اذـه  لثم  نورکنی  نومّدـقتملا  لزی  مل  هنم و  قبـس  ام  یلع  همدـن  وا  همالک  ۀـنیرق  وا  هرودـن  وا  هلثمل 
رما یسوم و  اصعب  يزهتسملا  تنا  ءانخللا  نبا  ای  هل  لاق  بیصخ و  ّفکب  یسوم  یـصع  ّناف  مکیف  نوعرف  رحـس  یتای  کی  ناف  هلوق  ساون 
هایا ههیبشت  نیمالا و  دّـمحم  یف  هلوق  براـق  وا  هیف  رفک  اـضیا و  هیلع  ذـخا  اّـمم  نا  یبتقلا  یـضاقلا  رکذ  هتلیل و  نم  هرکـسع  نع  هجارخاـب 

کیندی فیک ال  هلوق  هیلع  اضیا  اورکنا  دق  ناکارشلا و  ّدق  امک  اقلخ  اقلخ و  اهبتـشاف  هبـشلا  نادمحالا  عزانت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلاب 
لاثما یف  مکحلاف  هریغل  وه  فاضی  هیلإ و ال  فاضی  نا  هتلزنم  ۀـفانإ  همیظعت و  بجوم  لوسرلا و  قح  نال  هرفن  نم  هَّللا  لوسر  نم  لـما  نم 

یف هانطسب  ام  اذه 
104 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میرم یبأ  نب  ییحی  ۀـیاور  نم  رداونلا  یفف  هباحـصا  هَّللا و  همحر  سنا  نب  کلام  انبهذـم  ماما  ایتف  تءاج  جـهنملا  اذـه  یلع  ایتفلا و  قیرط 
یّلـص ّیبّنلا  رکذب  ضرع  دق  کلام  لاقف  منغلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یعر  دق  رقفلاب و  ینّریعت  لاقف  رقفلاب  الجر  ّریغ  لجر  یف  هنع 

نب رمع  لاق  انلبق و  ءایبنألا  تاطخا  دق  اولوقی  نا  اوبتوع  اذإ  بونّذلا  لهال  یغبنی  لاق و ال  بدؤی  نا  يرا  هعـضوم  ریغ  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ادبا یل  بتکت  لاقف ال  هلزعف  الثم  اذه  تلعج  لاقف  ارفاک  یبّنلا  وبا  ناک  دق  هل  بتاک  لاقف  ایبرع  هوبا  نوکی  ابتاک  انل  رظنا  لجرل  زیزعلا  دبع 
امک امیظعت  هل و  اریقوت  باستحالا  باوثلا و  قیرط  یلع  الا  بجعتلا  دـنع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلع  یّلـصی  نا  نونحـس  هرک  دـق  و 
دارأ ءیش  ّيأ  لاقف  نابـضغلا  کلم  هجو  هناک  سوبع  لجرل  ریکن و  هجو  هناک  هجولا  حیبق  لجرل  لاق  لجر  نع  یـسباقلا  لئـس  هَّللا و  انرما 
ناک ناف  هقلخ  ۀمامدل  هیلإ  رظنلا  فاع  مأ  ههجو  نم  هار  نیح  هیلع  لخد  عور  دارأ أ  يذلا  امف  ناکلم  امه  ربقلا و  یناتف  دـحا  ریکن  اذـهب و 

بطاخملا یلع  عقاو  ّبّسلا  امنا  کلملل و  بّسلاب  حیرـصت  هیف  سیل  ۀبوقع و  ّدشا  وهف  نیوهتلا  ریقحتلا و  يرجم  يرج  ّهنأل  دیدش  وهف  اذـه 
نا ّالا  رخآلا  سوبع  نم  رکنا  ام  دنع  هرکذ  يّذلا  افج  دقف  رانلا  نزاخ  کلام  رکذ  اّما  لاق و  ءاهفـسلل  لاکن  نجّـسلا  طوّسلاب و  بدالا  یف  و 
یف هبرل  عیطملا  کلملا  کلام  ۀفـص  هتفـص  یف  هموزل  هلعف و  یف  اذهل  ّمّذلا  قیرط  یلع  لئاقلا  ههبـشیف  هسبعب  بهریف  دـی  هل  سبعملا  نوکی 

ناک ام  فخا و  نوکیف  کلام  بضغ  بضغی  هّلل  ّهناک  لوقیف  هلعف 
105 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه یف  سیل  ةدیدشلا و  ۀبقاعملا  بقاعی  ّدشا و  ناک  کلام  ۀفـصب  جتحا  هسبعب و  سوبعلا  یلع  ینثا  ناک  ول  اذه و  لثمل  ضّرعتلا  هل  یغبنی 
لاقف ّیّمأ  کناف  تکـسا  لجرلا  هل  لاقف  ائیـش  لجرل  لاق  ریخلاب  فورعم  ّباش  یف  اضیا  نسحلا  وبا  لاق  لتقل و  هّمذ  دـصق  ول  کلملل و  مذ 
رفکلا قالطا  اّما  نسحلا  وبا  لاقف  هیلع  مدّنلا  رهظا  لاق و  امم  باشلا  قفشا  ساّنلا و  هرّفک  هتلاقم و  هیلع  عّنـشف  اّیّمأ  یبّنلا  ناک  سیل  باّشلا أ 

اّیّمأ اذه  نوک  هل و  ۀیآ  اّیّمأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نوک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀفـصب  هداهـشتسا  یف  یطخم  هنکل  أطخف  هیلع 
نال كرتی  هَّللا  یلا  أجل  فرتعا و  بات و  رفغتسا و  اذإ  هنکل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀفـصب  هجاجتحا  هتلاهج  نم  ۀلاهج و  هیف و  ۀصیقن 
هک تسادیوه  حضاو و  ینالوط  ترابع  نیزا  هنع  فکلا  بجوی  هیلع  مدـّنلاب  هلعاف  عوطف  بدالا  هقیرط  ام  لتقلا و  دـح  یلا  یهتنی  هلوق ال 

حـیبق و يدـحب  تسماثآ  مئارج و  مئاـظع  زا  نا  باـکترا  مارح و  زئاـجان و  یبن  هب  یبن  ریغ  لاوحا  ضعب  هیبشت  هکلب  یبن  هب  یبن  ریغ  هیبشت 
نیرب نیمدـقتم  هشیمه  درک و  دـیاب  وا  سبح  ریزعت و  بیداـت و  لـقا  ـال  سپ  دوش  هدرک  رد  نآ  بکترم  زا  لـتق  رگا  هک  تسعیظف  عینش و 
نیاب هدرک و  راکنا  دوب  یسوم  ترـضح  ياصعب  بیـصخ  ياصع  هیبشت  نمـضتم  هک  ار  وا  لوق  ساون  وبا  رب  دیـشر  دناهدرک و  راکنا  هیبشت 

هک هبیتق  نبا  هماّلع  هدافا  زا  هدومن و  رکسع  زا  وا  جارخاب  رما  هداد و  رارق  یسوم  ياصعب  يزهتـسم  ار  وا  هتخاون و  متـش  ّبسب و  ار  وا  ببس 
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وا هذخاؤم  ببس  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانجب  ار  نیما  دمحم  ساون  وبا  هیبشت  هک  تسرهاظ  هدرک  لقن  ضایع  یـضاق 
وا ریفکت  بجوم 

106 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ببس ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  یعرب  ار  دوخ  رقف  يدرم  هیبشت  کلام  ترـضح  هدیـسر و  ریفکتب  بیرق  ای  هدیدرگ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  قلخ  لضفا  موصعم و  هَّللا  ذاعم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رگا  سپ  هتـسناد  بیدات 
مدآ و ترـضح  اب  ترـضح  نآ  هیبشت  دوب  هثالث  زا  حوجرم  لوضفم و  دـشاب و  موصعم  ریغ  هباحـص  رئاس  لثم  هَّللا  ذاـعم  هکلب  دـشابن  ملس 

تادافا بسح  سپ  هلثم  موزلملاف  لطاب  مزاللا  ددرگ و  رکنم  هکلب  دوشن  زئاـج  زگره  مالـسلا  مهیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  مارک  ياـیبنا  رگید 
ترـضح نآ  تمـصع  تیلـضفا و  رب  حیرـص  لیلد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  تاجرد  یلاع  هینـس  هّمئا 

هرباکم بابرا  يارب  ضامترا  جاعزنا و  زلع و  لامک  ثروم  ضارتعا و  ههبش و  ره  ناینب  مداه  ساسا و  عناق  ضایع  یضاق  مالک  سپ  دشاب 
ۀیداب ماهوا  دونج  ضاضفنا  بجوم  صاحدـنالا و  رهاظ  تاعیدـخت  ناـکرا  ضاـضقنا  ثعاـب  ضاـمغا و  دودـص و  باحـصا  ضارعا و  و 

لک نا  رهظف  صاب  صاح  یف  مهرـساب  کلذ  دعب  اوعقو  صایتعالا و  ةدیدشلا  ۀـطرولا  هذـه  نم  صالخ  هَّللا  دـمحب  مهل  سیل  ضارقنالا و 
ٍصانَم  َنیِح  َتال  َو  صاب  صاح و  لازنلا  رامضم  نم  مهدضاع  مهنواع و  نم 

مهدزای هجو 

نم روصق  برـض  اهیفف  ۀـیانکلا  اّما  حیرّـصلا و  وه  مالکلا  یف  لصالا  هتفگ و  هقف  لوصا  باتک  رد  يدوزبلا  دّـمحم  نب  یلع  هکنآ  مهدزای 
ۀلزنمب تایانکلا  سنج  راص  تاهبـشلاب و  أردـی  امیف  توافتلا  اذـه  رهظف  دارملا  وه  مالکلاب  نایبلا  ۀـّینلاب و  الا  نایبلا  نع  رـصقت  اـهنا  ثیح 

قّدصملا و ّدحی  مل  تقدص  رخآ  هل  لاقف  انّزلاب  الجر  فذق  نم  ّنا  یّتح  انزلا  حیرـصتب  الا  بجی  فذقلا ال  ّدح  نا  انلق  اذهل  تارورـضلا و 
لک

107 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه رخآلا  لاقف  انزلاب  الجر  فذـق  نم  فالخب  انلق  امل  ضیرعت  لک  یف  کلذـک  ّدـحی و  مل  بطاخملاب  ضیرعتلا  دـیری  نازب  تسل  لاق  اذإ 

هتفگ رارـسالا  فشک  رد  يراخبلا  دمحا  نب  زیزعلا  دبع  دودحلا و  باتک  یف  فرع  امل  حیرّـصلا  ۀلزنمب  ناک  لجرلا و  اذـه  دـح  تلق  امک 
يذـلا ّلحملا  یف  اندـنع  مومعلا  بجوت  هیبشتلا  فاک  نا  تلق  امک  وه  هلوق  یف  ۀّـمئألا  سمـش  لاق  فرع  امل  حیرّـصلا  ۀـلزنمب  ناک  هلوق و 

یف انلق  اذهل  هلمتحی و 
انئامدک مهؤامد  انلاوماک و  مهلاوما  نوکیل  ۀیزجلا  اولذب  ۀّمّذلا و  مهانیطعا  اّمنا  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  لوق 

یف لصح  ّهنأل  مومعلا  ۀبجوم  اضیا  فاکلا  اذهف  لاومالاک  تاهبـشلاب  تبث  ام  دودـحلاک و  تاهبـشلاب  ئردـنی  امیف  مومعلا  یلع  ّيرجم  هنا 
هیبشت فاک  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اندـنع  ماعلا  بجوم  وه  ام  یلع  لوالا  مالکلا  ۀـلزنمب  اعطق  انّزلا  یلا  هل  ۀبـسن  نوکیف  هلمتحی  ّلـحم 

مومع و رب  لومحم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لوق  رد  هیبـشت  فاـک  اذـهل  دـنک و  مومع  لاـمتحا  هک  یلحم  رد  تسمومع  بجوم 
رب لومحم  هیبشت  نیا  هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  مومع  رب  لومحم  تافص  نیرد  ایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  سپ  تسلومش 

دوشن تباث  هیبشت  مومع  دشابن  تباث  تاواسم  رگا  هچ  دش  تباث  ةرورضلا  ۀهادبلاب و  تاواسم  دیدرگ  مومع 

مهدزاود هجو 
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هوجو نایب  رد  بیراعالا  بتک  نع  بیبللا  ینغم  رد  ماشه  نباب  فورعملا  فسوی  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  نیّدلا  لامج  خیش  هکنآ  مهدزاود 
ُهَّللا اَّلِإ  ٌۀَِـهلآ  امِهِیف  َناـک  َْول  رکنملا  عمجلا  لاـثمف  ههبـش  ارکنم و  عمج  اـهیلاتب  اـهب و  فصویف  ریغ  ۀـلزنمب  ۀفـص  نوکت  نا  یناـثلا  هتفگ  اـّلا 

108 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  اتَدَسََفل 
یـضتقی کلذ  اتدـسفل و  هَّللا  اهیف  سیل  ۀـهلآ  اـمهیف  ناـک  ول  ریدـقتلا ح  اذإ  ینعملا  ۀـهج  نم  ءانثتـسالل  نوکت  نا  هذـه  اـّلا  یف  زوجی  ـالف 

هل مومع  الف  تابثالا  یف  رکنم  عمج  ۀهلا  نال  ظفللا  ۀهج  نم  دارملا و ال  کلذ  سیل  ادسفت و  مل  هَّللا  مهیف  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  ّهنا  هموهفمب 
اّجتحم لدب  اهدعب  ام  نا  ءانثتـسالل و  ۀیآلا  هذه  یف  ّالا  ّنا  دّربملا  معز  اقافتا و  حصی  مل  دیزالا  لاجر  ماق  تلق  ول  هنم و  ءانثتـسالا  ّحـصی  الف 

مهنا ال هّدری  مالک و  دوج  ادیز  ّالا  انعم  ناک  ول  وحن  نا  زئاج و  اهدعب  ام  غیرفتلا  ّنا  معز  هءافتنا و  ءیشلا  عانتما  عانتمالا و  یلع  لدت  ول  ناب 
نم ینءاج  ام  راید و  اهیف  ام  زوجی  امک  کلذ  زاجل  یفانلا  ۀلزنمب  ناک  ول  هتمرکا و  دـحا  نم  ینءاج  ول  هتمرکا و ال  راید  ینءاج  ول  نولوقی 

هک دیامنیم  هدافا  ماشه  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀفص  اهدعب  ام  ّالا و  نا  هیوبیس  لوق  باوّصلا  ّنا  یلع  لد  کلذ  زجی  مل  امل  دحا و 
دحا نم  ینءاج  ام  راّید و  اهیف  ام  هچنانچ  دـشیم  تسرد  هتمرکا  دـحا  نم  ینءاج  ول  هتمرکا و  راید  ینءاج  ول  دوبیم  یفاـن  هلزنمب  ول  رگا 

دوشیم و مزال  لوا  اب  یناث  تاواسم  لزنم و  يارب  هیلع  لزنم  ماکحا  بترت  يزیچ  هلزنمب  يزیچ  ندوب  زا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  تسرد 
ناب بطاخم  دوخ  دـناهدرک و  هدافا  تلزنم  ثیدـح  رد  هیّنـس  هّمئا  هچنانچ  تسا  هیبشت  باـب  زا  اذـه  ۀـلزنمب  اذـه  لـئاق  لوق  هک  تسرهاـظ 

نینمؤملا ریما  بانج  هیبشت  زا  سپ  بیر  الب  تسهبـشم  يارب  هب  هبـشم  ماکحا  بترت  تاواسم و  تبثم  هیبشت  هک  دـش  مولعم  سپ  تسفرتعم 
ملع يارب  مدآ  ترضح  ملع  ماکحا  بترت  ملع و  رد  مدآ  ترضح  اب  ترضح  نآ  تاواسم  ملع  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضحب  مالسلا  هیلع 

تافصلا یقاب  یف  اذک  دش و  دهاوخ  مزال  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
109 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدزیس هجو 

هتفگ یثکیـسخا  دمحم  نب  دمحم  نیّدلا  ماسح  بختنم  حرـش  قیقحتلا  باتک  رد  يراخبلا  دمحم  نب  دمحا  نب  زیزعلا  دـبع  هکنآ  مهدزیس 
عامجا نکل  يأ  داحآلا  نم  حیحـصلا  ۀلزنمب  فالخلا  هیف  قبـس  امیف  ثیدحلا و  نم  روهـشملا  ۀلزنمب  فالخلا  هیف  قبـسی  مل  امیف  هّنکل  هلوق 

زوجی نکل  فالتخالا و  ۀهبـشل  هدـحاج  رفکی  یتح ال  ثیدـحلا  نم  روهـشملا  ۀـلزنمب  فالخلا  هیف  قبـسی  مل  مکح  یف  ۀباحّـصلا  دـعب  نم 
داحآلا نم  حیحـصلا  ۀلزنمب  فالخ  هیف  قبـس  امیف  مهعامجا  هب و  أبعی  اّمم ال  هیف  عقاولا  فالتخالا  ّنأل  هب  خـسنلا  ینعم  یف  یه  یتلا  ةدایزلا 

میوقتلا و یف  اذـک  بتارملا  یلوا  یلع  ۀّـجح  عامجالا  اذـه  ناکف  لوصالل  افلاخم  نوکی  نا ال  طرـشب  ملعلا  نود  لمعلل  ابجوم  ناک  یتح 
زا روهـشم  هدـشن  نا  رد  فـالخ  قبـس  هکیزیچ  رد  عاـمجا  ندوب  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  دـحاولا  ربخک  یلع  امدـقم  نوکی  نا  یغبنی 

تسنآ بجوم  داحآ  زا  حیحـص  هلزنمب  عامجا  ندوب  زین  نآب و  تدایز  تسزئاج  نکل  دوشن و  رفاک  نآ  دحاج  هک  تسنآ  مزلتـسم  ثیدح 
تسلّوا ءیش  يارب  یناث  ماکحا  بترت  مزلتسم  يزیچ  هلزنمب  يزیچ  ندوب  هکنآ  رب  دراد  تلالد  مه  ترابع  نیا  سپ  دشاب  لمع  بجوم  هک 

دـش مولعم  سپ  هیّنـس  هّمئا  تادافا  بسح  تسهیبشت  باب  زا  يزیچ  هلزنمب  يزیچ  ندوب  هک  تسرهاظ  دـشابیم و  ود  ره  تاواـسم  تبثم  و 
مالسلا مهیلع  ایبنا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  سپ  دنکیم  هبشم  يارب  هب  هبشم  ماکحا  توبث  تاواسم و  رب  تلالد  هیبشت  هک 

يارب ههبش  الب  تستیلضفا  تمصع و  هک  تارضح  نیا  ماکحا  امتح و  اعطق و  درک  دهاوخ  تارضح  نیا  اب  ترضح  نآ  تاواسم  رب  تلالد 
دش دهاوخ  تباث  ترضح  نآ 

110 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مهدراهچ هجو 

تاواسم هیبشت  نیزا  دارم  هک  تسرهاظ  لسرلا و  نم  مزعلا  ولوا  ربص  امک  ربصاف  دـیامرفیم  فاقحا  هروس  رد  یلاعت  قح  هکنآ  مهدراـهچ 
مهف سپ  دـشاب  تارـضح  نیا  ربص  زا  رتمک  ترـضحنا  ربص  هَّللا  ذاعم  هکنیا  هن  تسمزعلا  ولوا  ياـیبنا  تارـضح  ربص  اـب  ترـضح  نآ  ربص 
رهب تسندومن و  رهاظ  نانم  دزیا  مالکب  دوخ  ناقیا  داقتعا و  تیاهن  نامیا و  مالـسا و  لامک  نتـسناد  تهافـس  لامک  هیبشت  زا  ار  تاواـسم 

ناشیا تافص  رد  ایبنا  اب  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  تابثا  هجو  نامهب  دومرف  دنهاوخ  هیآ  نیا  زا  نیرسفم  تاواسم  هدافتـسا  هک  یهجو 
باوج لسّرلا  نم  مزعلا  ولوا  ربص  امک  ربصاف  هتفگ  میرکلا  هَّللا  باتک  ایازم  یلا  میلـسلا  لقعلا  داشرا  رد  يدامع  دوعـسلا  وبا  دومن  میهاوخ 
کناف لسّرلا  نم  مزحلا  تابثلا و  ولوا  ربص  امک  مهتهج  نم  کبیـصی  ام  یلع  ربصاف  رکذ  ام  ةرفکلا  رما  ۀبقاع  ناک  اذإ  يأ  فوذحم  طرش 

اهریرقت و اهـسیسات و  یف  اودهتجا  نیذـّلا  عئارـشلا  باحـصا  مزعلا  یلواب  دارملا  ضیعبتلل و  لیق  نییبتلل و  نم  مهتیلع و  نم  لب  مهتلمج  نم 
مه لیق  مالّـسلا و  ةولّـصلا و  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مهریهاشم  اـهیف و  نینعاـطلا  ةاداـعم  مهقاـشم و  لّـمحت  یلع  اوربص 

هدلو و حـبذ  یلع  رانلا و  یلع  ربص  میهاربا  هیلع و  یـشغی  یتح  هنوبرـضی  اوناک  هموق  ۀـّیذا  یلع  ربص  حونک  یلاعت  هَّللا  ءالب  یلع  نورباّصلا 
اَّنِإ هموـق  هل  لاـق  یـسوم  ّرّـضلا و  یلع  بوـیا  نجّـسلا و  ّبجلا و  یلع  فـسوی  رـصبلا و  دـلولا و  دـقف  یلع  بوـقعی  هـحبذ و  یلع  حـیبّذلا 

ِنیِدْهَیَس  یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  َلاق  َنوُکَرْدَُمل 
نیعمجا مهیلع  همالس  یلاعت و  هَّللا  تاولص  ۀنبل  یلع  ۀنبل  عضی  مل  یسیع  ۀنس و  نیعبرا  هتئیطخ  یلع  یکب  دواد  و 

111 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
همالع نآ  تاعادـتبا  تارثع و  تاعارتخا و  تادافا و  هک  نیطف  بطاخم  عایـشا  عابتا و  زا  نیرهام  ریغ  نیرظان  نیرباکم و  نیلداـجم  رگا  و 

قح زا  دعب  لامک  باتک و  تنس و  تفلاخم  ياصقا  تفاخس و  نالطب و  تیاهن  تکاکر و  طوقـس و  تیاغ  رد  هچ  رگا  ار  تاجردلا  عیفر 
رکس زا  رادیب و  تلفغ  باوخ  زا  ظقوم  ظاقیا  هیبنت و  زگره  دنسیونیم و  ار  نآ  رز  بآب  دنرخیم و  دوخ  نینزان  ياهناجب  دشاب  باوص  و 

تلالد هیتآ  هوجو  رد  راچان  دوشن  تکبم  مغرم و  تکسم و  محفم و  هیفاک  لئالد  هیفاش و  هوجو  همه  دنوشیمن  رایشوه  دیدس  ریغ  دیلقت 
بطاخم دوخ  تادافا  زا  دـیراورم  توقایب و  هزیرگنـس  هیبشت  کشمب و  كاـخ  هیبشت  لـثم  رب  نآ  لـمح  معز  نـالطب  تاواـسم و  رب  هیبشت 

میابر وا  ماقم  یلاع  مادخ  ماحفا  لیجخت  مازلا و  تاکسا و  رد  یفوا  ّظح  میامن و  شیپ  دیحو 

مهدزناپ هجو 

تـسمولعم نوراه و  ترـضحب  دنداد  هیبشت  ار  ریما  ترـضح  نوچ  زین  دناهتفگ و  تلزنم  ثیدح  باوجب  بحاص  هاش  دوخ  هکنآ  مهدزناپ 
انفوی بلاک  نون و  نب  عشوی  یسوم  ترضح  تافو  زا  دعب  دوب و  هفیلخ  ناشیا  تبیغ  زا  دعب  یسوم  ترضح  تایح  رد  نوراه  ترضح  هک 

ات دنـشاب  نارگید  تافو  زا  دعب  هن  تبیغ  زا  دعب  ناشیا  تایح  رد  دـشاب  ترـضح  نآ  هفیلخ  زین  ریما  ترـضح  هک  دـمآ  مزال  دـندش  هفیلخ 
تسیتنایدیب و لامک  ندرک  لمح  صقان  هیبشت  رب  ار  نآ  دوش  عقاو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  مالک  رد  هک  یهیبشت  دوش و  لماک  هیبشت 

لمح ّقح  لها  دارم  مومع  زا  دـئاز  مومع  رب  يزار  دـیلقتب  ار  تلزنم  ثیدـح  بحاـصهاش  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  هّللاـب  ذاـیعلا 
نینمؤملا ریما  بانج  تفالخ  یفن  رب  نآ  تلالد  تابثا  سوه  ببـس  نیاب  دـننادرگیم و  مه  هیفنم  لزاـنم  لـماش  ار  تلزنم  ینعی  دـننکیم 

تافو دعب  مالسلا  هیلع 
112 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مارکلا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مانا  رورس  بانج  مالک  رد  هک  ار  هیبشت  لمح  دنراد و  رس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج 
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یتنایدـیب لامک  صقان  هیبشت  رب  يوبن  هیبشت  لمح  هاگ  ره  دـنیامنیم و  نا  زا  ذّوعت  دـننادیم و  یتنایدـیب  لامک  صقان  هیبشت  رب  دـشاب  عقاو 
دـشاب بجاو  مزال و  مات  لماک و  هیبشت  رب  هیبشت  تادا  فذح  ریدقت  رب  تسرهاظ  فیرـش  ثیدح  نیزا  هک  هیبشت  نیا  لمح  هک  دبال  دشاب 

تاواسم رگا  هک  تسا  هروکذـم  تافـص  رد  مارک  ءایبنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  دـیفم  لـماک  هیبشت  هک  تسرهاـظ  و 
ار ناصقن  دشاب  توقای  دیراورمب و  هزیرگنـس  هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  لیبق  زا  هَّللا  ذاعم  رگا  دـش و  دـهاوخ  صقان  هیبشت  دـشابن  دارم 
وا و لطاب  مهوت  دیدرگ و  ققحم  تباث و  مالع  بطاخم  هدافا  بسح  مارک  ّقح  لها  بولطم  هَّللا  دـمحب  سپ  دوب  دـهاوخن  ینایاپ  يّدـح و 

لامک ماقم  نیرد  ارچ  ماقمیلاع  بطاخم  سپ  دـیدرگ  اروکذـم  ائیـش  نکی  مل  ناک  اروثنم و  ءابه  وا  فاصناان  فالـسا  تامهوت  نینچمه 
دـنکیم و لمح  صقان  هیبشتب  ار  هیبشت  نیا  هدومن  شومارف  دـلج  زا  دـلج  روهـشم  لثم  ياضتقمب  ار  دوخ  لوق  دـیامرفیم و  رایتخا  تناید 

َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  یلاعت  قح  لوق 
ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  و 

نم ۀناطفلا  مهفلا و  بابرا  یلع  تبث  ثیح  ۀّنملا  هل  هّلل و  دمحلاف  درآیمن  رطاخب  راهق  دزیا  مالک  ظفح  رب  راختفا  شزان و  لامک  فصو  اب 
یف کمهنم  ةاواسملا  ریغ  یلع  فیرّـشلا  ثیدـحلا  لمح  نم  ّنا  ۀـناثملا  دادـس  ۀـناکملا و  ۀـعفر  ۀـنازرلا و  فرـشل  زئاحلا  بطاخملا  ةداـفا 

ۀناهملا ۀفلاخم  یف  نعمم  ۀنایخلا  راثیا  یف  اضیرع  بهاذ  ۀنایّصلا  ةرجاهم  یف  غلابم  ۀنایدلا  ۀفلاخم 

مهدزناش هجو 

یناتلم بوقعی  الم  هتفگ  نیلقث  ثیدح  باوجب  باتک  نیح  هیشاح  رد  بطاخم  هکنآ  مهدزناش 
113 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هراشا موجنب  هباحـص  هیبشت  هنیفـسب و  تیب  لها  هیبشت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ثیدح  رد  هک  تسا  هتفگ  تستنـس  لها  ءاملع  زا  هک 
تقیرط و لامعا  نودب  تفرعم  تقیقح و  رحب  رد  ضوخ  هک  اریز  تیب  لها  زا  ار  تقیرط  تفرگ و  دیاب  هباحص  زا  ار  تعیرش  هک  دنکیم 

دنچ ره  یتشک  رب  ندش  راوس  طقف  تسلاحم و  موجنب  ادتها  یتشک و  بوکر  نودب  رهاظ  يایرد  رفس  هچنانچ  تسلاحم  تعیرش  تظفاحم 
نیرد لطاب  رثایب و  یتشک  نودـب  موجن  ةاعارم  طقف  هچنانچ  تسلاحم  موجن  ةاـعارم  نودـب  دـصقمب  لوصو  اـما  تسقرغ  زا  شخبتاـجن 

هباحـص و زا  تعیرـش  ذخا  موزلم  موجنب  هباحـص  هیبشت  دّرجم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  تسقیمع  رایـسب  هک  درک  دـیاب  لمات  هتکن 
زا هکنانچ  تسین  یفاک  یلـصا  دـصقمب  لوصو  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هنیفـس  رب  بوکر  فرـص  هَّللا  ذاـعم  هک  تساـنعم  نیا  دـیفم 

سپ قیقح  لمات  موزلب  تسقیمع و  رایـسب  هتکن  نیا  تسلاحم و  موجن  تاعارم  نودـب  دـصقمب  لوصو  رهاظ  یتشک  رب  ندـش  راوس  فرص 
هزیرگنـس هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  لیبق  زا  ار  ثیدـح  هیبشت  هکلب  درکن و  یمکح  چـیه  دـیفم  دـنکن و  تاواسم  رب  تلالد  هیبشت  رگا 

دزن هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّلل  دوشن و  مامت  قیقد  طابنتسا  نیا  قیمع و  هتکن  نیا  دینادرگ  قربب  یمیلس  یئانح  هجنپ  هیبشت  توقای و  دیراورمب و 
یناعم رافّصلا و  نسحلا  نب  دّمحمل  تاجرّدلا  رئاصب  یف  امک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دوخ  داشرا  بسح  ّقح  لها 

مه نیا  رب  انب  سپ  تسققحم  تباث و  مالّسلا  مهیلع  تیبلهاب  موجنلاک  یباحصا  ثیدح  رد  هباحص  ریـسفت  امهارث  باط  هیوباب  نبال  رابخالا 
لیبق زا  یناتلم  موعزم  سپ  ناشیا  ریغ  زا  هن  دوب  دهاوخ  مزال  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زا  ماکحا  عیمج  ذخا 

114 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیدـح حرج  حدـق و  نوچ  سپ  هتـشاد  رظن  شیپ  ار  قیقحت  رگا  تسا و  هتـساوخ  نآب  ّقح  لـها  مازلا  رگا  دوب  دـهاوخ  یناـسفن  سجاوه 

یناتلم مـالک  طوقـس  مه  زاـب  مّویقلا  ّیحلا  هَّللا  ءاـشنا  نیلقثلا  ثیدـح  دـلجم  یف  حرـشیس  اـمک  تستباـث  هینـس  مورق  لوحف  تاداـفاب  موجن 
یناد یضاق و  ره  رب  تسرهاظ 
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مهدفه هجو 

نوچ هتفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نیبراحم  رفک  رد  یثحب  دعب  هفحت  باتک  نیمه  مهدزاود  باب  رد  بطاخم  هکنآ  مهدـفه 
تفلاخم هک  تسناد  دیاب  دوش  روکذـم  هلئـسم  نیرد  زین  تنـس  لها  بهذـم  هک  تسرورـض  دـش  مولعم  ثحبم  نیرد  هعیـش  مالک  ياهتنم 

هریغ جحلا و  ۀعتم  سمخ و  میـسقت  ضبقلا و  لبق  هبه  مامت  مدـع  ربمغیپ و  ثاریم  تماما و  هک  هیهقف  لئاسم  رد  داهتجا  ربانب  ریما  ترـضح 
لئاـسم رد  ار  نادـهتجم  هباحـص و  نیدـهتجم  زا  دوـب  يدـهتجم  زین  ریما  ترـضح  هک  اریز  تـسین  تیـصعم  رفک و  الـصا و  تسباـب  نا  زا 

لها ءاملع  دزن  تستوادـع  ضغب و  هار  زا  رگا  یـضترم  ترـضح  براحم  تسروجام و  دـهتجم  زین  تسزئاج و  فـالخ  مه  اـب  هیداـهتجا 
ناورهن و لها  جراوخ و  قح  رد  ناشیا  بهذم  تسنیمه  عامجالاب و  تسرفاک  تنس 

یبرح کبرح  ثیدح 
تنس لها  دزن  بحاصهاش  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  تسلومحم  نیمه  رب  ناشیا  دزن 

یبرح کبرح  ثیدح 
نیا هک  دـناهدومرف  هدافا  نیزا  قباس  تسرفاـک و  توادـع  ضغب و  هار  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  براـحم  هکنآ  رب  تسلومحم 
ینعم هک  اریز  یبرح  ّهناک  کبرح  ینعی  هیبشت  فرح  فذحب  تسزاجم  رب  لومحم  مالک  نیا  هدومرف  هچنانچ  تسا  هیبشت  لیبس  رب  ثیدح 

رد هیبشت  هاگ  ره  خلا و  امکح  لب  ۀقیقح  دوبن  لوسر  ترضح  برح  ریما  ترضح  برح  هک  تسرهاظ  رپ  درادن و  ناکما  یقیقح 
یبرح کبرح  ثیدح 

بانج براحم  رفک  دیفم 
115 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ دش و  دناوتیمن  هغلابم  قارغا و  ضحم  رب  لومحم  يوبن  هیبشت  هک  دش  مولعم  دشاب  ضغبلا  ریدقت  یلع  ول  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ترضحب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  سپ  تفرگ  ناوتن  توقای  دیراورمب و  هزیرگنـس  هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  لیبق  زا  ار 

یف هیبشتلا  اذکه  دوب و  دهاوخ  نارگید  زا  ترضحنا  ملع  تیلضفا  تمصع و  ترضح و  نآ  ملع  هطاحا  دیفم  زین  ملع  رد  مالسلا  هیلع  مدآ 
ةروکذملا تافّصلا  نم  اهریغ  يوقتلا و 

مهدجه هجو 

نا زا  یمکح  توبث  لوصح و  تاواسم و  رب  هیبشت  تلالد  داسفا  لاطبا و  رد  داهتجا  یعـس و  همه  نیا  اب  داژن  الاو  بطاخم  هکنآ  مهدجیه 
لاق ثیح  هدرک  لمح  تاواسم  رب  ار  نیخیـش  یموهوم  هیبشت  دـعب  اـم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هلیلج  تلیـضف  لاـطبا  ضرغب 

تافـص رد  نیروکذـم  يایبنا  اب  دنـشابن  يواسم  اهنآ  هک  ثیدـح  نیزا  دوش  تباث  یتقو  هثالث  يافلخ  رب  ریما  بانج  لیـضفت  هکنآ  مراهچ 
هلاد ثیداحا  ردقنآ  دوش  عقاو  صحفت  تنس  لها  بتک  رد  رگا  هکلب  داتقلا  طرخ  یفنلا  اذه  نود  هروکذم و  تافص  نآ  دننام  ای  هروکذم 

دناهتـشون هیفوص  نیققحم  اذـهل  تسین و  تباث  ناشیا  نیرـصاعم  زا  کیچیه  قح  رد  تستباث  يورم و  نیخیـش  قح  رد  هک  ایبنا  اب  هیبشت  رب 
رب ّهلاد  ثیداحا  هک  تسحضاو  ۀحارص  ترابع  نیزا  یهتنا  تیالو  لامک  لماح  ریما  ترضح  دناهدوب و  توبن  تالامک  لماح  نیخیش  هک 

ءایبنا اب  نیخیش  تاواسم  رب  تلالد  ثیداحا  نیا  رگا  هک  اریز  تستارضح  نیا  اب  نیخیش  تاواسم  تبثم  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  نیخیش  هیبشت 
دئاز يرما  مالک  نیرد  هک  تسنآ  یقرت  نیا  لولدم  هچ  دوشن  تسرد  دراد  هحیرـص  تلالد  نا  رب  هکلب  ظفل  هک  یقرت  دنکن  مالـسلا  مهیلع 
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تافـص نا  دننام  ای  هروکذـم  تافـص  رد  نیروکذـم  يایبنا  اب  هثالث  تاواسم  یفن  نالطب  قباس  مالک  رد  دـش و  هدرک  تباث  قباس  مالک  زا 
هثالث تاواسم  یفن  هاگ  ره  دوب و 

116 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ دـننام  ای  هروکذـم  تافـص  رد  نیروکذـم  يایبنا  اب  هثالث  تاواسم  دـشاب  لطاب  نآ  دـننام  ای  هروکذـم  تافـص  رد  نیروکذـم  يایبنا  اب 

مالک رد  سپ  دشاب  هدرک  تباث  نا  دننام  ای  تافـص  نیرد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  هثالث  تاواسم  مالک  نیرد  هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  حـیحص 
ایبنا اب  نیخیـش  تاواـسم  اـمتح  اـعطق و  خـلا  دوش  عقاو  صحفت  تنـس  لـها  بتک  رد  رگا  هکلب  وا  لوق  ینعی  هدرک  یقرت  قیرطب  هک  هدـنیآ 
ّهلاد ثیداحا  هکنآ  رب  درک  دهاوخ  تلالد  لوق  نیا  سپ  دش  دـهاوخ  تباث  ایبنا ع  اب  ناش  هیبشت  ثیداحا  توبث  معز  ببـسب  مالـسلا  مهیلع 

تاواسم رب  هیبشت  تلالد  سپ  دـنکیم  ناشتافـص  رد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  ناشتاواسم  رب  تلالد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  نیخیـش  هیبشت  رب 
تسحضاو ققحم و  حئال و  تباث و  مه  ثیدح  نیمه  ثحبم  رد  فاصنا  اب  بطاخم  فارتعا  بسح 

مهدزون هجو 

تعیرـش و ماکحا  جـیورت  رافک و  اب  داهج  هک  اـیبنا  راـک  اذـهل  هتفگ و  هقباـس  تراـبع  دـعب  ثیدـح  نیمه  رد  بطاـخم  زین  هکنآ  مهدزون 
نیخیش زا  ایبنا  راک  نتفای  ماجنارـس  رتبوخ  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ترابع  نیا  یهتنا  تفای  ماجنارـس  رتبوخ  نیخیـش  زا  تستلم  روما  حالـصا 
مالـسلا مهیلع  ایبنا  اب  نیخیـش  هیبشت  مغر  رب  دوب  عرفتم  توبن  تالامک  لمح  دـندوب و  توبن  تالامک  لـماح  نیخیـش  هکنآ  رب  تسعرفتم 

ریما بانج  هیبشت  سپ  دباییم  ماجنارس  رتبوخ  زا و  ایبنا  راک  هک  تسانعم  نیا  دیفم  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  یصخش  هیبشت  هک  دش  مولعم  سپ 
معز هدوب و  ققحتم  رتبوخ  تافص  نیا  ترضح  نآ  رد  هکنآ  رب  تسحیرص  لیلد  تافص  نیرد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

تسلالضا ضحم  توقای  دیراورمب و  هزیرگنس  هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  لیبق  زا  نآ  ندوب  لیلج و  لضف  رب  هیبشت  نآ  تلالد  مدع 
117 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیبّسلا ءاوس  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هَّللا  لیلضت و  و 

متسیب هجو 

مسق نیمه  هتفگ و  هَّللا  ءاشنا  بیرق  نع  عمستس  امک  نیلقث  ثیدح  باوجب  تماما  باب  نیمه  رد  نیزو  افص  اب  بطاخم  هکنآ  متسب 
قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  ثیدح 

بجوم ناشیا  عابتا  یتسود و  زا  فلخت  تسناشیا و  عابتاب  طونم  ناشیا و  یتسودب  طوبرم  تیاده  حالف و  هکنآ  ره  رگم  دنکیمن  تلالد 
دجوی تنس ال  لها  بهذمب  تسصاخ  هیمالسا و  قرف  عیمج  زا  سب  تستنـس و  لها  بیـصن  ضحم  یلاعت  هَّللا  لضفب  ینعم  نیا  كاله و 

ضعبب و نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونمؤت  هک أ  هَّللا  باتک  سایق  رب  تیبلها و  عیمج  داد  لبحب و  دـناکسمتم  ناـشیا  هک  اریز  مهریغ  یف 
ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  هک ال  ایبنالاب  نامیا  گنر  رد 

یضعب درادن  تسود  ار  تیب  لها  عیمج  ناشیا  هقرف  چیه  هک  هعیـش  فالخب  دنزرویمن  نارفک  ضغب و  ضعب  اب  نامیا و  ّتبحم و  ضعب  اب 
ار هفئاط  کی  تنـس  لها  هک  عابتا  لاح  تسنیمه  ار و  رگید  هفئاط  یـضعب  دـنرادیم و  ضوغبم  ار  هیقب  دـنزاس و  بوبحم  ار  هفئاـط  کـی 

هاوگ نا  رب  ناشیا  هقف  ثیدح و  ریسفت و  بتک  هچنانچ  دنیوجیم  کسمت  نادب  دنرآیم و  دوخ  نید  تایاور  همه  ره  زا  دننکیمن  صاخ 
لقن هلاسر  نیرد  تنس  لها  قفاوم  هیهقف  عورف  ات  هتفرگ  هیهلا  دیاقع  زا  هک  ار  هعیـش  تایورم  دننکن  رابتعا  ار  تنـس  لها  بتک  رگا  تسا و 
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مهیلع تیب  لها  یتسودب  تیاده  حالف و  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هنیفس  ثیدح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  تسباوج  هچ  دش  هدرک 
لابو و رزو و  تیاـهن  رمثم  لالـض و  كـاله و  بجوم  ناـشیا  عاـبتا  ـالو و  زا  فلخت  تسطونم و  تارـضح  نیا  عاـبتاب  طوبرم و  مالـسلا 

صاصتخا معزب  لامک  اب  بطاخم 
118 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عقاوص رد  مه  یلباک  رتخبتم و  سرطغتم و  ّقح  لها  تبـسنب  نا  سکع  مهوتب  رختفم و  حبرم و  تیاهن  ّتنـس  لها  بهذـمب  کسمت  الو و 
مالـسلا و مهیلع  تیبلها  يده  عابتا  الوب و  طونم  حالف  هکنیا  رب  هنیفـس  ثیدح  تلالد  بیجملا  ّقفوملا  هَّللا  ءاشنا  بیرق  نع  عمتـستس  امک 

لـضفا هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنجب  هباحـص  اـفلخ و  عوجر  ببـس  نیمهب  هکلب  هدرک  تباـث  تسطوـنم  ناـشیا  فـلختب  كـاله 
لوه دیزم  ببسب  نیطف  بطاخم  هدومرف و  ققحم  نیتم  عرش  ماکحا  نید و  لئاسم  زا  هباحص  افلخ و  رب  دشیم  لکـشم  هچنآ  رد  تستیبلها 

هباحـص افلخ و  عوجر  لـیلعت  یلباـک  زین  هدومرف و  فذـح  ار  نیبّصعتملا  ماـما  یلباـک  فارتعا  نیا  نیقی  ّقح و  لـها  کـسمت  زا  فوخ  و 
يده تارـضح  نبا  تریـس  ینعی  يدـه  تسبجاو و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  يالو  هک  هدومن  ینعم  نیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب 
هنیفـس ثیدـح  هک  تسرهاظ  رپ  هدومن و  طاقـسا  مضه و  شوختـسد  طاتحم  بطاخم  مه  ار  نیا  تسملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبن 

طبر رب  درک  دهاوخ  تلالد  یک  هنیفس  ثیدح  دنکن  هب  هبـشم  اب  هبـشم  تقباطم  تقفاوم و  رب  تلالد  هیبشت  رگا  سپ  هیبشت  رب  تسلمتـشم 
لالض و كاله و  يارب  عابتا  الو و  زا  فّلخت  باجیا  تارضح و  نیا  عابتاب  تاجن  تطانأ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ءالوب  تیاده  حالف و 

يدـه اب  ناشیا  يدـه  داحتا  تالـضعم و  رد  تارـضح  نیاب  کّسمت  تالکـشم و  رد  هباحـص  افلخ و  عوجر  موزل  تبثم  هنوگچ  عاـیض و 
لئاوغ نم  ذقنملا  ۀیادهلا  ّیلو  هَّللا  ۀیارّدلا و  لهال  ۀیافک  کلذ  یف  دوب و  دـهاوخ  تامیلـستلا  تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس 

ۀیاوغلا لالّضلا و 
119 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیبّسلا ءاوس  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هَّللا  ولیلضت  و 

نآ در  هیبشت و  تادا  هب  هیبشت  ندوبن  مزال 

تـسررقم نایب  ملع  رد  هچنانچ  دیآیم  زین  بولـسا  نیاب  وحن  لثم و  ّنأک و  فاک و  لثم  دوشیم  هیبشت  هفراعتم  ةاداب  هچنانچ  هیبشت  هلوق و 
حاتفم و لثم  نایب  یناعم و  هرـضاح  بتک  رد  لوقا  تسلخاد  هیبشت  رد  زین  نالف  هجو  یلا  رظنیلف  ردـبلا  ۀـلیل  رمقلا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  هک 

بتک زا  یباتک  مسا  نایب  الب  نایب  ملعب  هلاوح  دوشیمن و  هتفای  هیبشت  رد  بیکرت  نیا  لاخداب  حیرصت  حاتفملا  صیخلت  حورش  نآ و  حورش 
قباس نایب  زا  دـیاشگیمن و  يراـک  هلمجم  هلاوح  نیا  شتاکـسا  يارب  دـنک  نآ  راـکنا  یـسک  رگا  دـیازفایمن و  نیدـقتعم  تریح  زج  نآ 
هکلب تسملـسم  ریغ  عونمم و  نالف  یلا  رظنیلف  اذـک  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ینعی  بیکرت  نیزا  قالطالا  یلع  هیبشت  هدافتـسا  هک  تسحـضاو 

رظن هدارا  هک  یـسک  اجنیا  ینعی  تسدارم  تینیع  نآ  لاـثما  نـالف و  یلا  رظنیلف  دـلبلا  یف  لـجر  لـضفا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لـئاق  لوق  رد 
ءوضا یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لـئاق  لوق  تسنآ  لـثم  وا و  يوـسب  رظن  يارب  دـش  هدرک  مکح  هک  تسیـسک  نآ  نیع  وا  دـش  هدرک  وا  يوـسب 

دلبلا اذـه  یف  هوجولا  نسحا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  نـالف و  یلا  رظنیلف  میرکلا  لـجرلا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  سمـشلا و  یلا  رظنیلف  ءایـشألا 
ثیدـح رد  اما  تسدارم  تینیع  هکلب  تسین  دارم  هیبشت  تاماقم  نیا  لاثما  رد  هک  تسیهیدـب  ةریثک و  کلذ  لاثما  نـالف و  هجو  یلا  رظنیلف 

نم هک  تسنینچ  تینیع  تاماقم  رد  ریدـقت  دوشیم و  تلثامم  تاواـسم و  رب  لومحم  دـب  ـال  سپ  تسین  نکمم  تینیع  نوچ  سپ  فیرش 
هک تسنینچ  ریدقت  فیرش  ثیدح  لثم  رد  هنیع و  هناف  وا  لضفا  هناف  نالف  یلا  رظنیلف  دلبلا  یف  لجر  لضفا  یلا  رظنی  نا  دارأ 

ّیلع یلا  رظنیلف  هملع  یف  مد  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 
ّهناف
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120 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذکه ملعلا و  یف  مدآ  لثم  هناف  ریدقتلا  وا  حالطـصا  صاخ  يانعمب  هن  تسماع  ینعمب  نا  رب  هیبشت  قالطا  نیا  رب  انب  ملعلا و  یف  مدآل  واسم 

رما نآ  لولدـم  هک  اریز  دوخ  سفنب  مـالک  نیمه  هن  دـنکیم  هفوذـحم  هلمج  نیا  هیبـشت  رب  تلـالد  نآ  لـثم  لـثم و  ریدـقت  ریدـقت  رب  سپ 
تباث هیبشت  نآ  درجم  زا  ملع و  رد  مدآ ع  ترـضح  يوسب  دنک  رظن  هدارا  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يوسب  تسرظنب 

نّیب اذه  تستاواسم و  تبثم  مه  نآ  هک  تاثامم  ای  تستاواسم  تلع  ببـس و  نآ  دهاوخیم  یهجو  یببـس و  رما  نیا  نوچ  يرآ  دوشیمن 
هیبشتلا ةادا  يأ  هتادا  هتفگ و  حاـتفملا  صیخلت  رـصتخم  حرـش  رد  ینازاـتفت  مـالکلا  مهف  نم  ظـح  یندا  هل  نم  یلع  سبتلی  ـال  هّلعل  اّدـج و 

كوخا و ادیز  ّنأک  وحن  اّقتـشم  وا  ادماج  ربخلا  ناک  ءاوس  هیبشتلا  یلا  دصق  ریغ  نم  ربخلا  توبثب  ّنظلا  دنع  لمعتـسی  دـق  ّنأک و  فاکلا و 
فاکلا و یف  يأ  فاکلا  وحن  یف  لصالا  ینعملا و  اذـه  يّدوی  ام  ۀـهباشملا و  ۀـلثامملا و  نم  قتـشی  اّمم  هانعم  یف  اـم  لـثم و  مدـق و  ّهناـک 
وا یلاعت  هلوق  وحن  اریدـقت  وا  دـسالاک  دـیز  وحن  اظفل  هب  هّبـشملا  هیلی  نا  هباشی  لثامی و  ّنأک و  فالخب  هبـش  لثم و  وحن و  ۀـظفلک  اـهوحن 

ةویحلا لثم  مهل  برـضا  وحن و  هب  هّبـشملا  ریغ  يأ  هریغ  فاکلا  وحن  يأ  هیلی  دق  ّبیـص و  يوذ  لثمک  وا  ریدـقت  یلع  ءامّـسلا  نم  ّبیـصک 
اهتجهب و یف  اهلاح  هیبشت  دارملا  لب  هریدـقت  لّمحتی  رخآ  درفمب  ـال  ءاـملاب و  ایندـلا  لاـح  هیبشت  دارملا  سیل  ذإ  ۀـیآلا  هاـنلزنا  ءاـمک  ایندـلا 

نکی مل  ناک  حایرلا  هریطیف  سبیی  مث  ارضان  رضخا  نوکی  ءاملا  نم  لصاحلا  تابنلا  ۀلاحب  ءانفلا  كالهلا و  نم  اهبقعتی  ام  اهتراضن و 
121 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه نع  نغتـسم  اهرابتعا  فاکلا و  دعب  روکذملا  مالکلا  نومـضم  نم  ۀلـصاحلا  ۀیفیکلا  وه  ربتعملا  ّنأل  ءام  لثمک  ریدـقت  یلا  ۀـجاح  و ال 
هب هّبشملا  ّنأل  انّیب  اوهـس  اهـسدقف  فوذحم  ّهنا  یلع  ءانب  هب  هبـشملا  ریغ  فاکلا  یلی  اّمم  اذه  نا  ءام و  لثمک  ریدقتلا  نا  معز  نم  ریدقتلا و 
یف امک  هیبشتلا  نع  يأ  هنع  ئبنی  لعف  رکذی  دق  حاضیالا و  یف  هب  حّرـص  ام  یلع  افوذحم  نوکی  دق  اظوفلم و  نوکی  دق  فاکلا  یلی  يذـلا 

ینداب هیبشتلا  دعب  نا  ادـسا  ادـیز  تبـسح  قیقحتلا و  ینعم  نم  تملع  یف  امل  ۀـهباشملا  لامک  یعّدا  هیبشتلا و  برق  نا  ادـسا  ادـیز  تملع 
ئبنی لعفلا  نا  رهظالا  ءافخ و  عون  هیبشتلا  نع  ائبنم  لاعفالا  هذه  لثم  نوک  یف  نقیتلا و  ققحتلا و  مدعب  راعشالا  نم  نابـسحلا  یف  امل  دیعبت 
تملع یف  امک  هیبشتلا  نع  يأ  هنع  ئبنی  لعف  رکذی  دق  هتفگ و  صیخلت  لّوطم  حرش  رد  ینازاتفت  زین  دعبلا و  برقلا و  یف  هیبشتلا  لاح  نع 

تبـسح و یف  امک  هنّقیت و  هیبشتلا و  ققحت  یلع  ۀلالدلا  نم  تملع  یف  امل  ۀّیوق  ۀهباشم  دسالا  هباشم  هنا  دیرا  هیبشتلا و  برق  نا  ادسا  ادـیز 
ثیحب سیل  دسالاب  ههبش  ّناب  راعـشا  هیفف  قیقحتلا  نود  ّنّظلا  یلع  ۀلالّدلا  نم  نابـسحلا  یف  امل  دیعبت  یندا  هیبشتلا  دعب  نا  ادسا  ادیز  تلخ 

کلذ و یلع  نابـسحلا  ملعلل و  ۀـلالد  ّهناب ال  عطقلل  رظن  هیبشتلا  نع  ائبنم  لعفلا  اذـه  نوک  یف  لّیختی و  کـلذ و  ّنظی  لـب  وه  وه  ّهنا  نقیتی 
ةادا ریدقت  یلع  نوکی  امنا  ّهنا  اقیقحت و  دیز  یلع  هلمح  نکمی  ادسا ال  ناب  انملع  هیلع  لدی  امنا 

122 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا بوصا  ناـکل  دـعبلا  برقلا و  نم  هیبشتلا  لاـح  نع  ئبنی  هنا  لـیق  ول  دـسا و  دـیز  اـنلوق  یف  اـمک  رکذـی  مل  وا  لـعفلا  رکذ  ءاوس  هیبـشتلا 

تملع و لثم  تلالد  دشابیم و  تسنآ  يانعم  يّدوم  هچنآ  لثم و  ناک و  فاک و  هیبشت  تادا  هک  تسرهاظ  رـصتخم  ترابع  نیا  هظحالم 
ملع و هکنآ  هب  تسرظن و  تلـالد  نیرد  هک  تسحـضاو  لوطم  تراـبع  زا  تسرهاـظ و  هدرک  رکذ  صیخلت  فنـصم  هک  هیبشت  رب  تبـسح 

هچنآ يرا  دنکیمن  هیبشت  رب  تلالد  رظنیلف  دارأ و  نم  ظفل  نینچمه  سپ  تسا  هیبشت  تادا  ریدقتب  هیبشت  درادن و  هیبشت  رب  تلالد  نابـسح 
هیبشتلا نم  يأ  هنم  ضرغلا  هتفگ و  صیخلت  لوطم  حرـش  رد  ینازاتفت  زین  دیامنیم و  هیبشت  ای  تاواسم  رب  تلالد  هتبلا  مالک  نآ  تسردقم 

رما لک  یف  کلذ  دوجولا و  نکمم  رما  هبشملا  نا  نایب  ینعی  هناکما  نایب  هبـشملا  یلا  دئاعلا  ضرغلا  ياوه  هّبـشملا و  یلا  دوعی  بلغالا  یف 
لازغلا مد  ضعب  کسملا  ناف  مهنم  تنا  مانالا و  قفت  ناف  ّبیطلا  یبأ  لوق  يأ  هلوق  یف  امک  هعانتما  یعدـی  هیف و  فلاـخی  نا  نکمی  بیرغ 
رهاظلا یف  اذـه  هسفنب و  اسنج  هسأرب و  الـصا  راص  لب  ۀـهباشم  مهنیب  هنیب و  قبی  مل  ثیحب  ساّنلا  قاف  دـق  حودـمملا  ّنا  لوقی  نا  دارأ  ّهناـف 

يوعدلا و هذهل  جتحاف  اهنم  سیل  ّهناک  ریـصی  نا  یلا  عونلا  کلذـب  ۀّـصاخلا  لئاضفلا  یف  عونلا  داحآ  ضعب  یهانتی  نا  داعبتـسال  عنتمملاک 
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یف دجوی  یتلا ال  ۀفیرـشلا  فاصوالا  نم  هیف  امل  ءامدلا  نم  دـعب  ّهنا ال  ّمث  ءامدـلا  نم  وه  يذـلا  کسملا  لاحب  هلاح  هبـش  ناب  اهناکما  نیب 
دحاو ّکنا  عم  مانالا  قفت  نا  ینعملا  نال  احیرـص  هیلع  لدی  مل  نا  انمـض و  هیلع  تیبلا  لدی  تلق  تیبلا  اذه  یف  هیبشتلا  نیا  تلق  ناف  مّدـلا 

مهنم
123 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهیبشت اذـه  لثم  ّمسی  کسملا و  لاحب  ۀـهیبش  کلاحف  اهنم  دـعی  یتح ال  اهقاف  دـق  لازغلا و  مد  ضعب  کسملا  نال  کلذ  یف  داعبتـسا  ـالف 
نا زا  انمـض  هیبشت  نکیل  تسین  روکذـم  هیبشت  ۀحارـص  هچ  رگا  یبـنتم  رعـش  رد  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هنع  اـّینکم  اـهیبشت  وا  اـّینمض 

هیبشت نیا  هک  دیاب  کسملا و  لاحب  ۀهیبش  کلاح  لاق  ثیح  تسردقم  لازغلا  مد  ضعب  کسملا  ّناف  وا  لوق  دعب  هیبشت  ینعی  تسدافتـسم 
دشن ردقم  يواسم  ظفل  رگا  سپ  تسین  روکذم  ۀحارـص  هیبشت  مه  فیرـش  ثیدح  رد  نوچ  دنمانب و  هنع  ینکم  هیبشت  ای  ینمـض  هیبشت  ار 

هک دوب  دهاوخ  نینچ  فیرش  ثیدح  يانعم  سپ  دوب  دهاوخ  ردقم  هیبشت  مه  اج  نیا  رد 
ّیلع یلا  رظنیلف  هملع  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 

هرارزا ّرز  دق  هتلالغ  یلب  نم  اوبجعت  يروهـشم ال  رعـش  اذـهل  هلوق و  تافـصلا  یقاب  یف  اذـکه  ملعلا و  یف  هلثم  وا  ملعلا  یف  مدآل  واسم  هناف 
ینتراـف اـههجوب  ءامّـسلا  رمق  تلبقتـسا  اـعبرا و  یلاـیل  تراـف  ۀـلیل  یف  اـهفلخ  نم  بئاوذ  ثلث  ترـشن  ار  ینبتم  تیب  ود  نـیا  رمقلا و  یلع 

نیاب هیبشت  ندـمآب  هیبشت  رد  یبنتم  تیب  ود  ره  روهـشم و  رعـش  نیا  لاخدا  لیلعت  الوا  لوقا  دـناهتخاس  هیبشت  لـخاد  اـعم  تقو  یف  نیرمقلا 
ثوحبم بولسا  یّبنتم  رعـش  ود  ره  روهـشم و  رعـش  نیرد  هک  اریز  درادن  یهجو  نالف  یلا  رظنیلف  اذک  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ینعی  بولـسا 

هن تسا  هراعتسا  لخاد  هتلالغ  الب  نم  اوبجعت  ینعا ال  روهـشم  رعـش  نیا  ایناث  تسین و  یطابترا  الـصا  للعم  اب  ار  تلع  سپ  تسدوقفم  هنع 
تسا هراعتسا  هیبشت و  قرف  رب  ینبم  اج  نیا  رد  بطاخم  مالک  تسا و  هیبشت  رب  هراعتسا  يانبم  هچ  رگا  یحالطصا  هیبشت  لخاد 

124 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سپ تسا  هراعتسا  لخاد  تیب  نیا  هکنیا  اما  یهتنا  تسا  هیبشت  رب  وا  يانبم  هک  دوب  دهاوخ  هراعتـسا  میرذگ  رد  همه  نیزا  رگا  لاق و  ثیح 

ّهنا یلع  روهمجلاف  یلقع  وا  يوغل  زاجم  ةراعتـسالا  نا  یف  اوفلتخا  مهنا  ملعا  هتفگ و  حاتفملا  صیخلت  رـصتخم  حرـش  رد  ینازاتفت  هکنادـب 
هبشملل ۀعوضوم ال  اهنوک  يوغل  زاجم  ةراعتسالا  يأ  اهنا  لیلد  ۀهباشملا و  ۀقالعل  هل  عضو  ام  ریغ  یف  لمعتـسا  ظفل  اهنا  ینعمب  ّيوغل  زاجم 
لجرلل صوصخملا ال  عبـسلل  عوضوم  یمری  ادـسا  تیار  انلوق  یف  دـساف  هب  هّبـشملا  هبـشملا و  نم  يأ  اـمهنم  معـالل  ـال  هب و  هبـشملل  ـال  و 
لجرلا دـسالا و  یلع  ناویحلا  قالطاک  ۀـقیقح  امهیلع  هقالطا  نوکیل  الثم  يرجلا  ناویحلاک  عبـسلا  لجرلا و  نم  معا  ینعمل  ـال  عاجـشلا و 

عضو ام  ةدارإ  نع  ۀعنام  ۀنیرق  عم  هل  عضو  ام  ریغ  یلع  قالطا  عاجشلا  لجّرلا  یلع  هقالطاف  اعطق  ۀغللا  ۀّمئا  نع  لقنلاب  مولعم  اذه  عاجشلا و 
سیل وهف  همومع  رابتعاب  لب  هصوصخ  رابتعاب  ّصاخلا ال  یلع  قلطا  اذإ  ّماعلا  ظفل  نا  یلع  ۀـلالد  مالکلا  اذـه  یف  ایوغل و  ازاـجم  نوکیف  هل 

عوضوملا ینعملا  یف  الا  ظفللا  لمعتسی  مل  ذإ  ۀقیقح  وه  لب  اناویح  وا  اناسنا  وا  الجر  تیقل  تلقف  ادیز  تیقل  اذإ  امک  ءیش  یف  زاجملا  نم 
يأ هلوخد  ءاعّدا  دعب  الا  هّبشملا  یلع  قلطت  مل  امل  اّهنال  يوغل  یلقع ال  رما  یف  فّرصتلا  ّنا  ینعمب  یلقع  زاجم  ةراعتـسالا  يأ  اهنا  لیق  هل و 

امیف الامعتسا  هّبشملا  یف  ةراعتسالا  يأ  اهلامعتسا  ناک  دسالا  دارفا  نم  ادرف  عاجشلا  لجرلا  لعج  ناب  هب  هبشملا  سنج  یف  هّبشملا  لوخد 
125 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةراعتـسالا تناک  امل  کلذک  نکت  مل  ول  اهنال  هب  هبـشملا  سنج  یف  هلوخد  ءاعّدا  دـعب  الا  هّبـشملا  یلع  قلطت  مل  اهنا  انلق  امنا  هل و  تعـضو 
ادسا هلعج  ّهنا  ادیز  دارأ  ادسا و  تیار  لاق  نمل  لاقی  نا  حص  امل  هانعم و  نع  ایراع  دّرجملا  مسالا  قالطا  یف  ۀغلابم  ذإ ال  ۀـقیقحلا  نم  غلبا 

یتح ءیشل  ۀفص  تابثا  دیفی  ّریص و  ینعمب  ناک  نیلوعفم  یلا  ایدعتم  ناک  اذإ  لعج  نال  ادسا  هلعج  ّهنا  ادسا  هدلو  یّمـس  نمل  لاقی  امک ال 
دـسالا ینعم  هل  تبثا  ّهنا  ینعمب  هیلإ  هانعم  لقنل  اعبات  هب  هبـشملا  مسا  لقن  ناک  اذإ  ةراـمالا و  ۀفـص  هیف  تبثا  دـق  ـالا و  اریما  هلعج  لاـقی  ـال 
لجّرلا لعج  لقعلا  ّنا  ینعمب  اّیلقع  لب  ایوغل  ازاجم  نوکی  الف  هل  عضو  امیف  المعتـسم  دسالا  ناک  دـسالا  مسا  هیلع  قلطا  مث  ءاعّدا  یقیقحلا 
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نوکی امنا  هّبشملا  یلع  هب  هّبشملا  مسا  قالطا  نال  يأ و  اذهل  یلقع و  زاجم  اعقاو  عقاولا  یف  اعقاو  سیل  ام  لعج  دسالا و  سنج  نم  عاجشلا 
یسفن و نم  یلع  ّزعا  سفن  سمشلا  نم  یلع  ّلّظلا  عقوت  يأ  ینللظی  تماق  رعش  هلوق  یف  بّجعتلا  ّحص  هبـشملا  سنج  یف  هلوخد  ءاعّدا  دعب 
یقیقحلا و سمـشلا  ینعم  مالغلا  کلذـل  یعدا  ّهنا  ولف ال  سمـشلا  نم  ینّللظت  ءاهبلا  نسحلا و  یف  سمـشلاک  مالغ  يأ  سمـش  بجع  نم 

ّحـص اذهل  هنع و  یهنلا  رخآ و  اناسنا  هجولا  نسح  ناسنا  للظی  نا  یف  بجعت  ذإ ال  ینعم  بجعتلا  اذهل  ناک  امل  ۀقیقحلا  یلع  اسمـش  هلعج 
راعش یه  هتلالغ  الب  نم  اوبجعت  رعش ال  هلوق  یف  بّجعتلا  نع  یهّنلا 

126 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلعج هنا  ولف ال  هیلع  هرارزأ  تددش  اذإ  هّرزا  هیلع  صیمقلا  تررز  لوقت  رمقلا  یلع  هرارزأ  ّرز  دق  اضیا  عردـلا  تحت  بوثلا و  تحت  سبلت 

یف رمقلاک  ناسنا  ۀسبالمب  یقیقحلا ال  رمقلا  ۀسبالم  ببسب  یلبلا  هیلإ  عرسی  امنا  ناتکلا  ّنأل  ینعم  بّجعتلا  نع  یهنلل  ناک  امل  ایقیقح  ارمق 
اذه یلع  رکذلا  نا  مّلسن  لوقن ال  انال  هرارزأ  هتلالغ و  یف  ریمضلا  وه  روکذم و  هّبشملا  نال  ةراعتساب  سیل  تیبلا  یف  رمقلا  لاقی  نسحلا ال 
يأ ءاعّدالا  ناب  لیلدلا  اذه  ّدر  کلذ و  یلع  قداص  ةراعتـسالا  فیرعت  ناف  دـسا  دـی  یف  دـیز  فیـس  انلوق  یف  امک  ةراعتـسالا  یفانی  هجولا 

انلوق یف  ادسأ  ّناب  يرورـضلا  ملعلل  هل  تعـضو  امیف  ۀلمعتـسم  ةراعتـسالا  يأ  اهنوک  یـضتقی  هب ال  هبـشملا  سنج  یف  هّبـشملا  لوخد  ءاعدا 
سنج یف  هبـشملا  لوخد  ءاعدا  نا  کلذ  قیقحت  صوصخملا و  عبـسلا  وه  هل  عوضوملا  عاجـشلا و  لجرلا  یف  لمعتـسم  یمری  ادـسا  تیار 

ۀـّثجلا و کلت  لثم  یف  ةأرجلا  ۀـیاغ  هل  يذـلا  وه  فراعتملا و  امهدـحا  نیمـسق  لیواتلا  قیرطب  دـسالا  دارفا  لعج  هنا  یلع  ینبم  هب  هبـشملا 
امنا دسالا  ظفل  صوصخملا و  لکیهلا  ۀـّثجلا و  کلت  یف  نکل ال  ةأرجلا  کلت  هل  يذـلا  وه  فراعتملا و  ریغ  یناثلا  صوصخملا و  لکیهلا 

نّیعتیف فراـعتملا  ینعملا  ةدارإ  نع  ۀـعنام  ۀـنیرقلا  هل و  عضو  اـم  ریغ  یف  هلامعتـسا  فراـعتملا  ریغ  یف  هلامعتـساف  فراـعتملل  عوضوم  وـه 
ةدارإ نع  ۀعناملا  ۀنیرقلا  بصن  یفانت  عاجشلا  لجرلل  ۀّیدسالا  يوعد  یلع  رارصالا  ّنا  لاقی  ام  عفدنی  اذهب  فراعتملا و  ریغلا  ینعملا 

127 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّنا یلع  ۀلالد  ۀغلابملا و  ّقحل  ءاضق  هیبشتلا  یـسانت  یلع  ءانبللف  نیروکذـملا  نیتیبلا  یف  امک  هنع  یهنلا  بّجعتلا و  اّما  صوصخملا و  عبّـسلا 

هّبـشملا یلع  ّبترتی  بّجعّتلا  نع  یهّنلا  بّجعّتلا و  نم  هب  هّبـشملا  یلع  ّبترتی  ام  لک  ّنا  یّتح  الـصا  هب  هّبـشملا  نع  ّزیمتی  ثیحب ال  هّبـشملا 
هاگ ره  اثلاث  هیبشتلا و  نع  ئبنی  هجو  یلع  هرکذ  ناک  اذإ  ایفانم  نوکی  امنا  خـلا و  ةراعتـسالا  یفاـنی  هلوق  یلع  ۀـّیهنملا  ۀیـشاحلا  یف  اـضیا و 

یبنتم تیب  ود  ره  رد  هبوبحم  هجو  رب  رمق  قالطا  بئاوذ و  رب  یلایل  قالطا  تسهراعتسا  لیبس  رب  خلا  اوبجعت  روهشم ال  رعش  رد  رمق  قالطا 
رعـش رد  رمق  قالطا  اما  دوشیم  رهاظ  زین  رـصتخم  لّوطم و  رد  ینازاـتفت  تاراـبع  رگید  ربدـت  لـّمات و  زا  هیبشت و  هن  دوب  دـهاوخ  هراعتـسا 

هراعتسا لیبق  زا  تاقالطا  نیا  ندوب  هک  تسرهاظ  رپ  هیبشت و  هن  تسا  هراعتسا  لیبق  زا  یبنتم  رعش  ود  ره  رد  رمق  بئاوذ و  قالطا  روهشم و 
سپ دـناسریمن  تسهیبشت  لیبق  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ندوب  تابثا  وا  ضرغ  هک  بطاـخم  بولطمب  يررـض  هیبشت  لـیبق  زا  نآ  ندوبن  و 

نتخاس خـسار  ماوع و  عیدـخت  شـضرغ  هکنآ  زج  دوشیمن  رهاظ  هیبشت  رد  ار  تاقالطا  نیا  لاخدا  هیبن  بطاـخم  ياـعدا  يارب  هجو  چـیه 
زا هیراع  هیقارغا  تاقالطا  نیاب  نآ  هسیاقمب  هیقیقح  تلیـضف  زا  يراع  فیرـش  ثیدـح  نتفرگ  تیوقت  تاواسم و  رب  هیبشت  تلـالد  فعض 

دشاب هیعقاو  یناعم 

نآ در  ثیدح و  ندوب  هراعتسا  هب  فنصم  لزنت 

دـشاب هراعتـسا  ماظن  تغالب  مالک  نیا  ضرفلاب  رگا  لوقا  تسهیبشت  رب  وا  يانبم  هک  دوب  دهاوخ  هراعتـسا  میرذگرد  همه  نیزا  رگا  هلوق و 
زاجملا و نا  یلع  ءاغلبلا  قبطا  لصف  هتفگ  حاتفملا  صیخلت  رـصتخم  حرـش  رد  ینازاتفت  دوب  دـهاوخ  دـکوا  غلبا و  تاواـسم  رب  نآ  تلـالد 

امهیف لاقتنالا  نال  حیرصّتلا  ۀقیقحلا و  نم  غلبا  ۀیانکلا 
128 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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اوقبطا همزال و  نع  موزلملا  كاکفنا  عانتمال  مزاللا  دوجو  یـضتقی  موزلملا  دوجو  ّناف  ۀـنّیبب  ءیـشلا  يوعدـک  وهف  مزاللا  یلا  موزلملا  نم 
نوک ینعم  سیل  ۀقیقحلا و  نم  غلبا  زاجملا  نا  ملع  دق  زاجملا و  نم  عون  اّهنال  هیبشّتلا  نم  غلبا  ۀّیلیثمتلا  ۀّیقیقّحتلا و  ةراعتسالا  ّنا  یلع  اضیا 

ّهنا دارملا  لب  حیرصّتلا  ۀقیقحلا و  یف  دجوت  ینعملا ال  یف  ةدایز  عقاولا  یف  لصحی  نا  بجوی  امهنم  ائیـش  نا  غلبا  ۀیانکلا  زاجملا و  نم  لک 
مهفی امک  هیف  رصاقب  سیل  هب و  هّبشملا  یف  امک  لامکلا  دح  غلاب  هّبـشملا  یف  فصولا  نا  ةراعتـسالا  نم  مهفی  تابثالل و  دیکات  ةدایز  دیفی 
انلوق یلع  ادسا  تیأر  انلوق  ۀّیزم  تسیل  هلوقب  رهاقلا  دـبع  دارم  اذـه  غلبا و  ةرابعب  هنع  ربعی  ناب  هسفن  یف  هلاح  ّریغتی  ینعملا ال  هیبشتلا و  نم 
لوالا ّنا  یه  ۀلیضفلا  لب  یناثلا  اهدفی  مل  ۀعاجشلا  یف  دسالل  هتاواسم  یف  ةدایز  دافا  لوالا  ّنا  ۀعاجـشلا  یف  ءاوس  دسالا  وه و  الجر  تأر 

اب هبشم  تاواسم  دیفم  ود  ره  هراعتـسا  هیبشت و  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ملعا  هَّللا  یناثلا و  هدفی  مل  هل  ةاواسملا  کلت  تابثالا  دیکات  دافا 
هدرک لقن  ینازاتفت  ار  نآ  هک  ره  اـی  رهاـقلا  دـبع  خیـش  هداـفا  زا  هکلب  تستاواـسم  نیا  تاـبثا  دـیکات  هراعتـسا  رد  نکل  دـشابیم  هب  هبـشم 

دهاوخ تاواسم  تابثا  دیکات  رب  تلالد  دوب  دهاوخ  هراعتـسا  مالک  نیا  رگا  سپ  دراد  ّتیزم  تاواسمب  حیرـصت  رب  هراعتـسا  هک  تسرهاظ 
امهیلع یلع  مدآ و  دـنیوگب  هکنآ  زا  دوب  دـهاوخ  غلبا  فیرـش  ثیدـح  نیا  ینعی  تاواسم  حیرـص  تابثا  رب  تشاد  دـهاوخ  تیزم  دومن و 

ار تاواسم  مهف  هکلب  تاواسم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  یفن  هراعتسا  ریدقت  رب  سپ  ملعلا  یف  ءاوس  مالسلا 
129 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّقح لها  ّدر  دصق  هاگ  ره  يرآ  تسندومن  رباکا  هرهم  رگید  رهاقلا و  دـبع  خیـش  هیفـست  تیاهن  تقیقح  رد  نتـسناد  تهافـس  لامک  نا  زا 
رگا سپ  تسبجع  هچ  دنیامن  ماحتقا  هشحاف  تراسج  نینچ  رد  دنوش و  دوخ  نیطاسا  رباکا  قیمحت  هیفست و  يالتبم  نا  ببـسب  رگا  دندومن 

رد هک  تسرهاظ  زین  دندومرفیمن و  تاواسم  رب  هراعتسا  تلالد  یفن  دندرکیم  لصاح  یسک  زا  ار  مهف  لقع و  مه  هراعتـساب  بحاصهاش 
ملع هک  دـیآ  مزال  دـشاب  هراعتـسا  مالک  نیا  هاـگ  ره  سپ  دوش  هدرک  تباـث  هبـشم  يارب  هب  هبـشمب  صتخم  يرما  هک  تسرورـض  هراعتـسا 

ات دوش  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  رگیدـب  هصتخم  تافـص  رگید  نینچمه  مدآ و  ترـضح  صتخم 
هک شطب  يوقت و  دهز و  ملح و  ملع و  قلطم  هکلب  دوشن  تباث  ترـضح  نآ  يارب  ایبنا  نیا  هّصتخم  تافـص  رگا  ددرگ و  قّقحتم  هراعتـسا 

ریرحن بطاخم  هک  هراعتـسا  زیوجت  ددرگ و  دوقفم  هراعتـسا  طرـش  دوش  تباث  ترـضح  نآ  يارب  درادـن  مالـسلا  مهیلع  اـیبناب  یـصاصتخا 
رد ینازاتفت  تسرهاظ  نایب  ملع  بتک  هظحالم  زا  سپ  هراعتسا  رد  هبشم  يارب  هب  هبشمب  صتخم  رما  تابثا  بوجو  اما  دروخ  مه  رب  هدومرف 
ریغ نییونعم  نیرما  فّنصملا  دنع  تناک  امل  ۀیلییختلا  ةراعتـسالا  ۀیانکلاب و  ةراعتـسالا  نایب  یف  لصف  هتفگ  حاتفملا  صیخلت  رـصتخم  حرش 

سفّنلا یف  هیبشّتلا  رمضی  دق  لاقف  ةراعتـسالا  ظفل  اهیلع  قلطی  یّتلا  یناعملا  یفوتـسیل  هدحیلع  الـصف  امهل  دروا  زاجملا  فیرعت  یف  نیلخاد 
هیبشّتلا یف  وه  اّمناف  هب  هّبـشملا  رکذ  بوجو  اّما  هّبـشملا و  يوس  هناکرا  نم  ءیـشب  حّرـصی  الف  مّلکتملا  سفن  وا  ظـفّللا  ینعم  سفن  یف  يأ 

ةراعتسالا ریغ  ّهنا  تفرع  دق  حلطصملا و 
130 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رما كانه  نوکی  نا  ریغ  نم  هب  هّبـشملاب  صتخم  رما  هّبـشملل  تبثی  ناـب  سفّنلا  یف  رمـضملا  هیبشّتلا  کـلذ  یلع  يأ  هیلع  ّلدـی  ۀـیانکلاب و 
حّرصی مل  ّهنالف  ۀیانکلا  اّما  اهنع  اّینکم  وا  ۀیانکلاب  ةراعتسا  سفّنلا  یف  رمـضملا  هیبشّتلا  یمـسیف  رمالا  کلذ  هیلع  قلطی  القع  وا  اّسح  ققحتم 
هّبشملاب ّصتخملا  رمالا  کلذ  تابثا  یّمسی  ۀبسانملا و  نع  ۀیلاح  ۀیمست  دّرجمف  ةراعتسالا  اّما  همزاول و  هّصاوخ و  رکذب  هیلع  ّلد  اّمنا  لب  هب 

هبشلا هجو  یف  هماوق  وا  هب  هّبشملا  لامک  نوکی  هب  هب و  هّبشملاب  صتخی  يذلا  رمالا  کلذ  هّبشملل  ریعتسا  دق  ّهنأل  ۀّیلییخت  ةراعتسا  هّبـشملل  هب 
هب هّبشملا  سنج  نم  هّبشملا  نا  لّیخیل 

دیآ یمن  مزال  تاواسم  هراعتسا  هیبشت و  زا  هک  فنصم  در 

تاواسم هراعتـسا  هیبشت و  زا  هک  ینعم  نیا  ياعدا  لوقا  تستهافـس  لامک  ندـیمهف  هب  هّبـشم  اب  هّبـشم  تاواـسم  هراعتـسا  هیبشت و  زا  هلوق و 
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ياصقا راهظا  تناما و  تناید و  تیاغ  تناتم و  تنازر و  تیاهن  تسایک و  تناطف و  لامک  تستهافـس  لامک  ندـیمهف  هب  هبـشم  اـب  هبـشم 
تاواسم رد  هیبشت  لامعتـسا  املع  تالامعتـسا  ثیدـح و  نآرق و  رد  هک  یتسناد  اقباس  تستلابن  قذـح و  ياهتنم  ءادـبا  تلالج و  لـضف و 

مهف و بابرا  القع و  رئاس  نیثدـحم و  نیرـسفم و  هیفـست  لامک  ثیدـح و  فیرـش و  نآرق  لاـطبا  تقیقح  رد  تراـسج  نیا  سپ  دوجوم 
ار تـالیثمت  مولع  رگید  هقف و  لوصا  قطنم و  تمکح و  ناـیب و  یناـعم و  وحن و  فرـص و  بتک  رد  هک  تسروـهظ  لاـمک  رد  تسملع و 
تقفاوم و تاواسم و  لیثمت  هیبشت و  نیزا  دارم  هک  تسین  یکـش  دننکیم و  نایب  فاک  لثم و  وحن و  لثم  هیبشت  تاوداب  هّیلک  دعاوق  يارب 

هلثما همات  تقباطم 
131 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنـشاب و هیفـس  قمحا و  تیاهن  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  رد  مولع  بابرا  مورقلا  ةدمع  بطاخم  موعزم  ربانب  سپ  دـشابیم  هیلک  هدـعاق  يارب 
هَّللا ذاعم  لیبن  بطاخم  معزب  سپ  دـنمهفیم  تاواسم  ملعلا  یف  ورمعک  دـیز  لئاق  لوق  زا  مهف  بابرا  عیمج  هک  تسحوضو  تیاـهن  رد  زین 
نب دومحم  هلوّدـلا  نیمی  عئاقو  خـیرات  رد  یبتعلا  راّبجلا  دـبع  نب  دـمحم  رـصن  وبا  دـشاب و  تهالب  تهافـس و  لاـمک  يـالتبم  ملاـع  ماـمت 

لیثات یف  ةدایز  ناتسربط  نم  بجاحلا  شات  یلا  يأ  هیلإ  لومحلا  عباتی  ۀلودلا  رخف  لعج  هتفگ و  ینیمی  خیراتب  تسروهـشم  هک  نیکتکبس 
نیزا هقیقد  هکلم و  لیلجب  هقیدص  یلع  ننـضی  هیوحی و ال  ام  سئافنب  هیخا  یلع  سفنی  نم ال  لعف  هلاجر  هدونج و  مظنل  ءاقبتـسا  هلاوحا و 

دوخ قیدـص  رب  دـنکن  تنـض  هیوحی و  ام  سئافنب  دوخ  ردارب  رب  دـنکن  تسافن  هک  یـسک  لعفب  ار  ۀـلودلا  رخف  لعف  هک  تسرهاظ  ترابع 
رخف تسافن  مدـع  رب  نآ  تلالد  تسهمات و  تاواـسم  تاـبثا  هیبشت  نیزا  دارم  هک  تسرهاـظ  هداد و  هیبشت  نآ  قیقد  دوخ و  کـلم  لـیلجب 

رب تلـالد  هیبـشت  رگا  سپ  تسرهاـظ  رپ  نآ  قیقد  کـلم و  لـیلج  دوخ  قیدـص  رب  وا  مدـع  دوخ و  تاـیوحم  سئاـفنب  دوـخ  ردارب  ۀـلودلا 
نیزا ۀلودلا  رخف  يارب  تنـض  مدع  تسافن و  مدع  تابثا  تاواسم و  مهف  اب  دـشاب  تهافـس  لامک  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  دـنکن و  تاواسم 
لبوق ۀلامتسالا و  یف  قئاف  بطوخف  هتفگ  قئاف  لاوحا  رد  یبتع  زین  تستهالب و  تیاهن  تهافس و  لامک  نیا  دشاب و  تهافس  لامک  ترابع 
ۀّلعلا ۀحازا  لابقالا و  لوبقلا و  نسح  دعب  اهنع  بّرس  لیملا و  لیدعت  للخلا و  ّدس  یلع  هب  راهظتـسالل  اراخب  یلا  ضهنتـسا  ۀلاقالاب و  هترثع 

ناخارغب ربخ  الإ  هعری  ملف  دنقرمس  یلا  لاومالاب 
132 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امیزه هیدی  نیب  قئاف  یلوف  اضمغ  امامج و ال  هیف  لنی  مل  اضکر  ریّطلا  مداوق  هیلإ  راعتسا  دق  ةوعدلا و  ریهظ  ۀلوّدلا و  باهـشب  بّقلملا  وه  و 
تقفاوـت فوـتحلا و  باـینال  ۀـسیرف  فویـسلل و  ۀـضرع  ناطلّـسلا  باحـصا  نم  هعم  ناـک  نم  لـعج  اـمیقم و  لاـح  فّرعت  یلع  وـلی  مـل  و 

هّفحت و ال ۀـمعن  هعدری و ال  ءایح  هعزی و ال  ءافو  ـال  نم  لـعف  ناـماس  لآ  یلع  ناـخارغبل  هنم  ةاـطاوم  نع  ناـک  همازهنا  ّنا  یلع  تاداهـشلا 
يافو وا  يارب  هک  یـسک  لعفب  هداد  هیبشت  ار  قئاف  مازهنا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  اراـخب  ةوقعب  یعقا  یّتح  وه  اـمک  راـس  هّفکت و  ۀـمرح 

تستقفاوم هّمات و  تلثامم  تقباطم و  تاواسم و  هیبشت  نیزا  دارم  هک  تسرهاظ  دشابن و  هفاک  تمرح  هفاح و  تمعن  عدار و  يایح  عزاو و 
نم ال ّالا  هب  یـضری  دوب و ال  دهاوخ  تهافـس  لامک  مه  ترابع  نیزا  تاواسم  مهف  دـشاب  تهافـس  لامک  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  رگا  سپ 
رد قارغا  همه  نآ  اب  لوبکم  یلباک  هک  تسنآ  بئارغ  زا  هّفکت و  ّربدـت  ۀـمرح  ۀـفحت و ال  ۀـباصا  ۀـمعن  ـال  هعدری و  ءاـیح  ـال  هعزی و  ءاـفو 

مهف هک  تسـالتبم  فیخـس  معز  نیرد  لـصا  رب  عرف  تیزمب  بطاـخم  نوچ  دوب  هدرک  رکذ  ار  تاواـسم  هیبشت  یناـعم  زا  لوفغ  بّصعت و 
هعیدـب هدافا  نیاب  هتخادـنا  نیب  زا  ار  تاواسم  رکذ  وا  تاعیملت  رگید  باهتلا  فصو  اب  راچان  دـنادیم  تهافـس  لامک  هیبشت  زا  ار  تاواسم 

راغّـصلا و نیب  وا  راختفا  راهتـشا و  همه  نیا  ببـس  هک  تسوا  دـجام  دـلاو  تنم  زا  هدایز  بطاخم  رب  وا  ّتنم  هک  مه  ار  یلباک  تقیقح  رد 
تاقیوزت نیا  ار  وا  دجام  دلاو  تسیلباک و  تافارخ  قارتسا  لاحتنا و  رابکلا 
133 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیبشت زا  مه  وا  هک  هداد  رارق  کفعا  دیلب و  تیاغ  هبترمب  قمحا و  هیفـس و  تیاهن  درکیم  وزا  نآ  ذخا  بطاخم  هک  دشن  رّـسیم  تاعیملت  و 
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اذـه باوج  یف  عقاوصلا  یف  یلباکلا  لاـق  دـیزگ  دـیاب  بجعت  نادـندب  ریحت  تسد  دینـش و  دـیاب  یلباـک  تراـبع  ـالاح  هدـیمهف  تاواـسم 
لاقیف یلعالاب  یندالا  يوقالاب و  فعضالا  هبـشی  ام  اریثک  هب و  هّبـشملا  يواسی  نا  مزلی  هّبـشملا ال  هیبشّتلا و  لیبس  یلع  درو  ّهنأل  ثیدحلا و 

رون يدعس  هجول  نوکی  نا  مزلی  يدعس و ال  هجو  یلا  رظنیلف  ردبلا  ۀلیل  رمقلا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  توقایلاک و  یـصح  کسملاک و  برت 
انل ّدمت  تفرشا  هیلاعا  نم  یمیلس  ناک  ضـضغی  مث  یجدلا  بابلج  بهذی  ضموی و  درفلا  قربالاب  اقراب  يرا  رعاشلا  لاق  رمقلا  رون  يواسی 

فک یلا  رظنیلف  قرابلا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  لیق  ولف  كاذ  نم  اذـه  نیا  قرابلاب و  یمیلـس  بیـضخ  ّفک  هّبـش  ّهناف  ضبقت  ابیـضخ و  اّـفک 
هبـشی دق  ّلحمب و  روهّظلا  نم  وه  قرابلل و  بیـضخ  ّفک  ةاواسم  یلع  لدی  ّهناف ال  هتـضبق  ۀمکالا و  یلاعا  نم  هتّدـم  اذإ  یمیلـس  بیـضخ 

ٍۀَجاجُز ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهِیف  ٍةاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  یلاعت  هلوق  هنم  بیبحلا و  رغثک  رد  وحن  اریثک  یندالاب  یلعالا  فعضالاب و  يوقالا 
دیز وحن  رخآلاب  نییواستملا  دحا  هّبشی  دق  هلمتحی و  رعشلا  هتضبق و  اهرـصق و  حطـس  نم  هتّدم  ۀقیـشع  بیـضخ  فکک  قرابلا  لاقی  امک  و 
هلمج زا  یلباک  هک  تسرهاظ  ترابع  نیا  هظحالم  زا  ءایبنالل  هتاواسم  ربخلا  بجوی  ـالف  نسحلا  یف  نییواـستم  اـناک  اذإ  ورمعک  هنـسح  یف 

نییواستملا دحا  هیبشت  هیبشت  هوجو 
134 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک تسرهاظ  دنچ  ره  نییواستم و  اناک  اذإ  ورمعک  هنسح  یف  دیز  وحن  رخآلاب  نییواستملا  دحا  هّبشی  دق  لاق و  ثیح  هدرک  رکذ  مه  رخآلاب 
نآ لیلقت  رب  تلالد  هک  دق  ظفلب  رخآب  ار  نییواستملا  دحا  هیبشت  ینعی  هدومن  هیبعت  ار  سیلدـت  عیدـخت و  سیبلت و  عیملت و  مه  مالک  نیرد 
هک تسرهاظ  هکنآ  لاح  دوش  خسار  نآ  تلق  تیاهن  رهام  ریغ  رظان  نهذ  رد  ات  هدرک  دراو  ار  نآ  مالک  رخآ  رد  مه  هدرک و  رکذ  دنکیم 

تاواسم رب  هیبشت  تلالد  مه  ثیداحا  تایآ و  زا  يواـسم و  ریغ  زا  هیبشت  بلـس  تحـص  رداـن و  مکحب  تستاواـسم  هیبشت  یقیقح  ياـنعم 
هیبشت یجم  رکذ  دوخ  هکلب  دنک  تاواسم  رب  هیبشت  تلالد  راکنا  رسکی  هک  دشن  نکمم  تحاقو  تراسج و  همه  نآ  اب  ار  یلباک  تسرهاظ 
ورمعک هنـسح  یف  دـیز  ینعی  لاثم  نیرد  تاواسملل  هیبشت  یجم  رکذ  هک  هتـسناد  بحاصهاش  نوچ  هدومن و  دـق  ظفلب  ول  تاواسم و  يارب 

نیرد ار  یلباک  دـش  دـهاوخ  تاواسم  مدـع  تروص  رد  بلـس  تّحـص  هیبشت و  زا  تاواسم  ینعم  رداـبت  يوسب  رظاـن  نهذ  لاـقتنا  بجوم 
نیا وا  تاعیملت  رگید  ذـخا  فصو  اـب  راـچان  تشادـنپ  قح  ياـفخا  تعنـص  رد  رّـصقم  طـیلختلا  سیبلتلا و  قیرط  یلع  ناـک  ول  فارتعا و 

او قمحا  هیفـس و  تیاهن  مه  ار  یلباک  تستهافـس  لامک  هبـشم  زا  تاواسم  مهف  هک  ینعم  نیا  ياعدا  هکلب  تخادـنا  نایم  زا  ار  وا  فارتعا 
نیهوت نیا  رگید  گنرب  مهدزای  باب  رد  هدشن  ریسلد  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  رب  عینـشت  نعط و  نیدب  بحاص  هاش  هک  دنامن  یفخم  تخاس 

ریغص نایبص  مهو  نیا  هک  هدومرف  حیرـصت  هدرک و  رامـش  ماهوا  هلمج  زا  هیبشت  زا  ار  تاواسم  مهف  اجنآ  ینعی  دناهدرک  هداعا  ار  نیجهت  و 
بجوم يزیچب  ار  يزیچ  هیبشت  مهدزون  عون  لاق  ثیح  ار  نیزیمم  نایبص  هن  دشابیم  ار  نسلا 

135 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لثم هداتفا  مهو  نیا  رایـسب  ار  هعیـش  ار و  نیزیمم  نایبص  هن  دشابیم  ار  نسلا  ریغـص  نایبص  مهو  نیا  ندـیمهف و  هب  هبـشمب  هبـشم  تاواسم 

مزعلا ولوا  ءایبنا  يواسم  ریما  ترضح  هک  دیاب  سپ  دناهداد  هیبشت  ملح  يوقت و  دهز و  رد  مزعلا  ولوا  ءایبنا  اب  ار  ریما  ترضح  دنیوگ  هکنآ 
رکذ هعیـش  ریرقت  رد  نا  رد  هک  ترابع  نیزا  یهتنا  درادـن  نایب  تجاح  تسداسفلا  حیرـص  مهو  نیا  ایبنا و  رگید  زا  دـشاب  لضفا  دنـشاب و 

ار نیزیمم  نایبص  هک  تسلطاب  لصا و  یب  هبترمب  هب  هبـشم  اب  هبـشم  تاواسم  مهف  هک  تسرهاظ  دناهدرک  فذح  مزح  دـیزم  ببـسب  ار  ملع 
رتـسب مه  نیزیمم  ناـیبص  زا  دـناهدیمهف  اـجباج  تاواـسم  هیبـشت  زا  هک  ار  دوـخ  نیطاـسا  هّـمئا و  رباـکا  نـیا  رب  اـنب  سپ  دـهدیمن  ور  مـه 

رد هیبشت  لامعتـسا  هدز  غیلب  عینـشت  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  رب  نآ  رد  هک  مهدزای  باب  مالک  نیمه  سفن  رد  هک  تسنآ  هفرط  دـندینادرگ و 
تاواسم تقباطم و  هیبشت  نیزا  دارم  تسهیبشت و  يارب  خـلا  دـنیوگ  هچنآ  لثم  وا  لوق  رد  لثم  ظـفل  هک  اریز  هدومرف  تقباـطم  تاواـسم و 

تـستهافس لامک  تماما  باب  هدافا  بسح  تسنـسلا و  ریغـص  نایبص  ماهوا  زا  تاواسم  مهف  رگا  سپ  بیر  الب  تسا  هل  لثمم  اب  لاـثم  نیا 
مهدزای باب  رد  بحاصهاش  دنیامرفیم و  لامعتـسا  تقباطم  تاواسم و  هدافا  يارب  ار  هیبشت  اجباج  تاملک  رگید  مالک و  نیرد  ارچ  سپ 
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هچ رگا  هدومن  هیبشت  زا  تاواـسم  مهف  رب  غیلب  عینـشت  نعط و  نا  رد  هک  تراـبع  ناـمه  رد  تقفاوم  تقباـطم و  هداـفا  يارب  هیبشت  لامعتـسا 
هدافا يارب  هیبشت  لامعتـسا  هتـسناد  تهافـس  تیاهن  هیبشت  زا  ار  تاواسم  مهف  نا  رد  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  باوجب  نکل  دـناهدومن  اجکی 

تقباطم تقفاوم و 
136 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ مراهچ  هجو  رد  هک  ینیبیم  هن  رگم  دناهدیناسر  تایاغلا  یصقاب  دوخ  هدافا  بسح  ار  تسایک  مهف و  لامک  هدومن  هدیدع  عضاوم  رد 
هک تسررقم  نایب  ملع  رد  هچنانچ  دـیآیم  زین  بولـسا  نیاب  وحن  لثم و  ّنأک و  فاک و  لثم  دوشیم  هیبشت  هفراعتم  ةاداب  هچناـنچ  هیبشت  و 

تقفاوم و رد  ار  هیبـشت  اـج  هس  تراـبع  نیرد  یهتنا  تسلخاد  هیبـشت  رد  زین  نـالف  هجو  یلا  رظنیلف  ردـبلا  ۀـلیل  رمقلا  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 
دیآیم زین  بولسا  نیاب  وحن  لثم و  ناک و  فاک و  لثم  دشابیم  هیبشت  هفراعتم  ةاداب  هچنانچ  هیبشت  وا و  لوق  لوا  هدرک  لامعتـسا  تقباطم 

هک تسرهاظ  تسهیبشت و  هفراعتم  ةاداب  هیبشت  اب  خـلا  رظنی  نا  دارأ  نم  ینعی  بولـسا  نیاـب  هیبشت  هیبشت  يارب  هچناـنچ  ظـفل  هک  اریز  یهتنا 
لوق رد  لثم  ظفل  هکنآ  مود  توقای  دـیراورمب و  هزیرگنـس  هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  لیبق  زا  هن  تستقفاوم  تقباـطم و  يارب  هیبشت  نیا 
نایب ملع  رد  هچنانچ  وا  لوق  رد  هچنانچ  ظفل  موس  تسهل  لثمم  قباطم  قفاوم و  لیثمت  نیا  هک  تسرهاـظ  تسهیبشت و  يارب  فاـک  لـثم  وا 
ریرقت تقفاوم  تقباـطم و  ینعی  تستقفاوم  تقباـطم و  تاواـسم و  مه  هیبشت  نیزا  ضرغ  هک  تسرهاـظ  تسهیبشت و  يارب  خـلا  تسررقم 

تستقباطم و تقفاوم و  هدافا  يارب  خلا  تعیرـش  ياهقف  ذملت  لسالـس  هچنانچ  وا  لوق  رد  هیبشت  زین  ناشیلاع و  بطاخم  يوعد  اب  نایب  ملع 
لاثم وا  لوق  رد  هیبشت  زین  تستقباطم و  تقفاوم و  هدافا  يارب  تسا  هلماعم  نیمه  هَّللا  ءایلوا  عیمج  اـب  هچناـنچ  وا  لوق  رد  هچناـنچ  ظـفل  زین 

ناشیا لامک  هک  اریز  وا  لوق  رد  هیبشت  زین  تستقباطم و  تقفاوم و  هدافا  يارب  یسیع  ترضح  یسوم و  ترضح  مدآ و  ترـضح  لثم  اهنیا 
لامک ندوب  ینبم  رد  تستقباطم  تقفاوم و  هدافا  يارب  تستریاغم  لیصفت و  ترثک و  رب  ینبم  ایبنا  لامک  لثم 

137 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تقفاوم و هداـفا  يارب  ار  هیبشت  هدـیدع  عضاوم  رد  اـجباج  فیرـش  ثیدـح  نیمه  باوج  رد  سپ  تریاـغم  لیـصفت و  ترثک و  رب  نیخیش 

ٌباجُع  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  هتسناد  تهافس  لامک  هیبشت  زا  ار  تاواسم  مهف  زاب  هدرک و  لامعتسا  تقباطم 
نا یلا  افرظ  مهّذب  دق  ناک  لب  مهئافرظ  شیرق و  كاّسن  نم  قیتع  یبأ  نبا  ناک  هتفگ  لماک  باتک  رد  دّربملا  دیزی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  و 

کیلإ أ اهتعفد  نا  قیتع  یبأ  نبا  هل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلل  ۀلغبب  فوغشم  ّینا  اموی  لاق  مکحلا  نب  ناورم  نا  هرابخا  نم  لاق و 
کلذ یلع  ینملف  نسحلا  نع  کسما  مث  شیرق  رثآم  یف  ذخا  ّیناف  ۀیـشعلا  كدنع  سانلا  عمتجا  اذاف  لاق  معن  لاق  ۀجاح  نیثلث  یل  یـضقت 

یف اّنک  اّمنا  لاق  دحال  سیل  ام  اذه  یف  هل  دّـمحم و  یبأ  ۀـّیلوا  رکذـت  الا  ناورم  هل  لاقف  شیرق  ۀـّیلوا  یف  ضافا  مهـسلاجم  موقلا  ذـخا  املف 
ۀجاح کل  مسبت أ  نسحلا و  هل  لاقف  قیتع  یبأ  نبا  هعبت  بکریل  جرخ  املف  دمحم  یبال  اهانمّدـقل  ءایبنالا  رکذ  یف  اّنک  ول  فارـشالا و  رکذ 

هیلع نسح  ماـما  تاواـسم  رب  نانـش  ضغب و  همه  نآ  اـب  ناورم  هک  تسبجع  هیلإ  اهعفدـف  هنع  هَّللا  یـضر  نـسحلا  لزنف  ۀـلغبلا  ترکذ  لاـق 
نینمؤملا ریما  بانج  تاواسم  رب  بطاخم  دنک و  تباث  ار  نآ  کسان  دـهاز  قیتع  یبأ  نبا  لثم  دـنکن و  راکنا  نأشلا  عیفر  يایبنا  اب  مالـسلا 

راونالا تاقبع  ِراْصبَْألا  ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  دنک  رهاظ  باهتلا  جالتخا و  صغنت و  رّدـکت و  بارطـضا و  جاعزنا و  قلق و  همه  نیا  مالـسلا  هیلع 
138 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف 

دنهدیم و هیبشت  توقای  دیراورمب و  ار  اجنآ  ياههزیرگنس  کشمب و  ار  ناهاشداپ  نحص  كاخ  هک  تسا  روهشم  جئار و  راعـشا  رد  هلوق 
لولعم دیلقت  هدالق  لوقنم  لوقعم و  رد  رّحبت  تسایر و  تماما و  همه  نیا  اب  لوحفلا  مودـخم  بطاخم  لوقا  دـمهفیمن  تاواسم  سکچیه 

ره رهظم  لوسغم و  ساوسو  ره  يدـبم  لوبخم و  سولام و  مهف  مقـس  مهو و  ماحدزا  ببـسب  هک  لوخدـم  بصعت  دـیدحب  لوبکم  یلباـک 
لوئسم و لک  بهاو  هذخاؤم  زا  ساره  فوخ و  الب  لوهجم  رکنم و  رذع  رهب  کسمتم  لوحنم و  عیدخت  رهب  ّثبـشتم  لوذرم و  کیکـشت 

ندرگ رد  تسلوهذ  ّبخ و  هماـهم  رد  ببخ  بیرقت و  فاـجیا و  هلاو  لوـفغ و  بسابـس  رد  عاـضیا  لاـغیا و  عـلوم  لوماـم و  لـک  حـجنم 
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مالک سایق  هک  تسرهاظ  رپ  هدیود  هتساوخ  هک  یبناج  رهب  هدیدرگ و  غبـصنم  هتخیر  هک  یگنر  رهب  هتفاتـش و  هدیـشک  هک  وس  رهب  هتخادنا 
داجما يایبنا  لضفا  دادـساب  داشرا  هیبشت  لیثمت  نزغورد و  يارعـش  تاقارغا  رب  مالّـسلا  ۀـّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  مانا  رورـس  ماظن  زجعم 

تمالـس ناعذا و  ومـس  ناقیا و  ولع  لامک و  لیلد  نف  رکم و  رپ  نیفزاجم  تافارخ  اـب  داـنتلا  موی  یلا  ۀـّیحتلا  ةولّـصلا و  فرـشا  هلآ  هیلع و 
تادافا ربانب  تسنایعالا و  ةدمع  لضاف  سدـح  ءاکز  لقع و  فوفـش  يار و  تباصا  مهف و  نسح  تیاهن  ناهرب  ناشیلاع و  بطاخم  نامیا 
تدابع شطب و  ملح و  يوقت و  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ملع  هَّللا  ذاعم  هک  دوشیم  رهاظ  تاجرّدلا  عیفر  بطاخم  تاعیملت  و 

زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  بانج  هَّللا  ذاعم  تسین و  ایبنا  نیا  تدابع  شطب و  ملح و  يوقت و  ملع و  لثم  الـصا  بانج  نآ 
نینمؤملا ع ریما  بانج  تدابع  شطب و  ملح و  يوقت و  ملع و  هیرعش  تاغلابم  هیعقاو و  ریغ  نیماضم  لیبق 

139 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناک ول  سانلا و  نم  دحا  قح  رد  هک  دیآ  مزال  دشاب  تسار  بطاخم  مهوت  رگا  هدینادرگ و  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  تافص  لثم  ار  مالّـسلا  هیلع 

دنیوگب مالسالا  نع  ایراع 
نالف یلا  رظنیلف  هملع  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 

ةالص و و لضفا  هلا  هیلع و  رشبلا  لضفا  مالک  سایق  نا  نیبلا  رهاّظلا  نم  ۀلاهجلا و  ءالیتسا  ۀلالّضلا و  ذاوحتسا  نم  هّللاب  ذوعنف  کلذ  لثم  و 
اریخ هَّللا  امهازج  یلباکلا ال  ّهناکف و  ررغلا  ساوسولا و  ءالیتسا  نم  شان  رّدـلاب  یـصحلا  کسملاب و  بارتلا  هیبشت  ربکالا  کلملا  نم  مالس 

بّرلا و عاطا  نم  لضفا  یصعلا و  لمح  نم  ریخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  دعب  هنا  عم  یصحلا  بارتلا و  ناکم  لوسّرلا  سفن  العج 
طیلخت وه  امنا  جیرعتلل و  حلصی  بطاخملا ال  قیوزت  یلباکلا و  عیملت  نا  قبـس  امم  كانه و  نم  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  تبثف  یـصع  ام 

یف ناک  نا  امهمالک و  نا  ثیح  جیجعلا  لیوعلا و  جییهت  جیجّـضلا و  بیحتلا و  ةراثا  الا  مهئایلوا  يدیا  یف  قبی  ملف  جیرم  سیبلت  دـساک و 
فیک لزهلا  رزهلا و  اذـهل  اقحـس  لصالا و  عرفلل و  ابتف  جـیهی  مث  هتابن  رافکلا  بجعا  ثیغ  هّنکل  جـیهبلا  رّونلا  جیـضنلا و  فطقلاک  رهاظلا 

یف اهنالطب  راه و  فرج  افش  یلع  اهؤانب  یّتلا  ۀنسحتسملا  ریغلا  ۀعـشبلا  تاقارغإلا  ۀنجهتـسملا و  ةرکنملا  تافزاجملا  هذه  رکذ  یلع  أرتجا 
راتخملا ماتعملا  موصعملا  ثیدح  هیجوت  یف  راتتسالا  مدع  روهظلا و  ۀیاغ 

140 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بانج تامس  یسدق  تاذ  رد  تایماس  لاصخ  تایلاع و  تافـص  نیا  تابثا  رب  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا  رگا  هک  تسروهظ  لامک  رد  و 

هثغ تالیوات  رگید  ضعب  لثم  لیوات  نیا  دیآ و  مزال  ثغ  مالکب  مالک  نیا  قاحلا  دـنکن  تامیلـستلا  تایحتلا و  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما 
رخافم و يواح  دوب  دهاوخ  هدمآرب  نآ  نیجهت  حیضفت و  نیهوت و  ّدر و  ددص  رد  هدرک  كرت  دوخ  خویش  تیاعر  ساپ  یـضاق  هک  ناینس 

ّنفلا اذهل  نم  لاحم و  ثّرلا  مالکلاب  هقحلی  ام  یلع  عراّشلا  مالک  لمح  یـضاقلا  لاق  ۀلئـسم  هدومرف  لوخنم  باتک  رد  یلازغ  هماّلع  یلاعم 
ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  یلاعت  هلوق  یف  انباحصا  لوق 

ٌنیِع  ٌروُح  َو  هلوقک  وه  حسملا و  هیف  بجاولا  اولاق  ذإ  ۀعیّشلا  یلع  اّدر  راوجلا  برقل  ماّللا  ةروسکم 
؟؟؟ لمزم هانعم  لمزم  داجب  یف  سان  اریبک  هلب  ةرازغ و  یف  اریبت  ناک  رعاشلا  لوقک  برخ و  ّبض  رحج  برعلا  لوقک  و 

رـسکلا نم  نیبا  عفّرلا  ّنا  هببـس  لب  عضاوملا  هذـه  یف  هّونظ  اـمک  رمـالا  سیل  راوجلا و  برقل  رـسک  نکل  عوفرم  وه  ریبکلا و  تعن  نم  ّهنـأل 
ْمُکَلُجْرَأ  َو  هلوق  یف  بصّنلا  اّما  نیترسکلا و  نیب  اولاوف  ۀلیقث  یلا  ۀفیفخ  ۀکرح  نم  لاقتنال  اولقثتساف 

برقل قبی  ملف  بصّنلا  یلا  ۀبـسّنلاب  نیتلیقّثلا  نیترـسکلا  نیب  عمجلا  نم  یلوا  هیلإ  لاقتنالا  تاـکرحلا و  ّفخا  بصّنلا  ینعملا و  یف  بصنف 
اماف دوصقملاب  ّلـخی  مل  اذإ  حیـصفلا  نم  بوبحم  مظنلا  نسح  معن  نآرقلاـب  قیلی  ـال  کـلذ  ۀـیفقتلا و  عیجـسّتلا و  ةاـعارم  اـّلا  ینعم  راوجلا 

عابتا ینعملاب و  لالخالا 
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کـشمب و كاـخ  هیبشت  لـیبق  زا  هیوبن  تاـهیبشت  دـحاو  دـنکیمن  تاواـسم  رب  تلـالد  هیبشت  هاـگ  ره  زین  مـالکلا و  کـبکر  نمف  ۀـیفقتلا 
سیلبا لثم  وا  ذیملت  نالف  ای  رفاک  قفانم  لثم  رهام  بطاخم  دّلقم  نالف  هک  دیوگب  یـسک  رگا  سپ  تسا  زئاج  توقای  دیراورمب و  هزیرگنس 

رب هَّللا  ذاعم  بطاخم  قح  رد  ار  تاهیبشت  نیا  دـنک و  یقرت  نیزا  ای  تسا  لهج  وبا  بهل و  وبا  لثم  وا  لضفلا  لـیلج  دـقتعم  نـالف  اـی  تسا 
دافمب هکنآ  ای  دنار  نابز  رب  تاجرّدلا  عیفر  هیّنس  نیطاسا  رگید  وا و  دجام  دلاو  قح  رد  ار  تاهیبشت  نیا  درذگرد و  مه  نا  زا  ای  درآ  نابز 

دنلامن و نیبجب  هکرس  زگره  دراد  اور  تامـس  یلاع  هثالث  قح  رد  تاقالطا  تاملک و  نیا  دناسر و  لامک  ّدحب  ار  یخوش  یلعالاف  یلعالا 
کشمب و تسا  كاخ  هیبشت  لیبق  زا  نآ  هکلب  تسا  تهافـس  تیاهن  تاهیبشت  نیزا  تاواـسم  مهف  هک  دـنیامرف  هداـفا  هکلب  دـنلانن  راز  راز 

ِقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  دیراورمب  توقایب و  هزیرگنس  هیبشت 
رد درآ  هیبشت  ناشنیجهت  نیهوت و  رد  رطخ  رپ  شـشک  شـشوک و  یعـس و  نیاب  رظنلا  قیقد  قذاح  بطاخم  زین  دیحت و  هنم  تنک  ام  کلذ 

هزیرگنـس هیبشت  کـشمب و  كاـخ  هیبـشت  لـیبق  زا  نآ  ذـخا  زیوجتب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  ماـظن  زجعم  مـالک 
دناهدرک و عضو  تافارج  تافارخ و  ضعب  نیخیـش  هیبشت  رد  هک  نیرتفم  نیقباس  خیاشم  نیعـضاو و  فالـسا  یعاسم  توقای  دـیراورمب و 

لاحم ضرفب  رگا  هک  هدومرف  ربارب  هایـس  كاخب  هدومرف  باب  نیرد  ثیداحا  ترثک  ياعدا  هدومرف و  نآ  ضعب  رکذ  دـعب  اـم  رد  بطاـخم 
دناهدیـشیدنا نیرتفم  هک  يراکب  دـیاشگیمن و  هدـقع  مه  زاب  دـشاب  لاق  لیق و  زا  ملاس  تباث و  حیحـص و  لاعتفالا  ۀحیرـص  تاهیبشت  نیا 

دیآیمن
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هیبشت کـشمب و  كاـخ  هیبشت  لـیبق  زا  هک  تسا  زئاـج  هک  اریز  دوشیمن  نیـشبک  نیا  تمـصع  رهظم  نیخیـش و  لـضف  تبثم  زگره  ینعی 
نیخیـشلا لاح  کلذکف  یـصحلا  رّدلا و  نیب  ۀلثامم  يرثلا و ال  کسملا و  نیب  الـصا  ۀبـسانم  امکف ال  دـشاب  توقای  دـیراورمب و  هزیرگنس 

دعب بطاخم  يایلوا  ابلاغ  سپ  یصحلا  نم  ردلا  نیا  يرثلا و  نم  ایرثلا  نیاف  انثلا  ۀّیحتلا و  فالآ  مهیلع  هلا و  انّیبن و  یلع  ایبنالا  یلا  ۀبـسّنلاب 
مداش دنیارسب  بطاخم  یلباک و  هدافا  بسح  نیعضاو  فالسا  یعس  لالض  نیخیـش و  تلیـضف  نالطب  رد  صیب  صیح و  قیـضم  رد  نداتفا 

حیرـص و بصن  تبثم  ماقم  نیرد  رعـش  نیا  داشنا  دـنچ  ره  دـشاب و  هتفر  داب  رب  مه  ام  كاخ  تشم  ول  یتشذـگ  ناشکنماد  ناـبیقر  زا  هک 
بانج نیدشنم  نیا  هّلل  ذاعم  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  نیا  رب  انب  هک  دوب  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  نیدشنم  حیـضف  توادـع 
لاطبا ماقم  رد  ار  رعـش  نیا  بحاـصهاش  هک  تسین  بجع  نآ  داـشنا  ناـشیزا  نکل  دـننادیم و  دوخ  ناـبیقر  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لالدتسا باوجب  باتک  نیمه  رد  هچنانچ  هداد  رارق  دوخ  نابیقر  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  اجنآ  رد  دناهدناوخ و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما 
ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآب  ّقح  لها 

زین دـناهدرک  ریرقت  هچنانچ  وزا  مدـقتم  هّمئا  تماما  یفن  رب  دـنک  تلالد  لیلد  نیا  رگا  هکنآـب  ضقن  لوا  دـناهداد  هجو  دـنچب  باوج  هتفگ 
نیا هعیـش  رگا  دنـشابن  ماما  هّمئالا  نم  امهدـعب  نم  نیطبـس  هک  دـیاب  سپ  هنیعب  ریرقت  نامهب  زا و  رخاـتم  هّمئا  تماـما  یفن  رب  دـنک  تلـالد 
هملک رب  دوش  دـیفم  ّتنـس  لها  لباقم  رد  هک  یهجوب  لالدتـسا  نیا  يانبم  هکنیا  لصاح  دـنیامن  کسمت  لیلد  نیاب  دنـشاب  هتـشاد  بهذـم 

ددرگیم و لطاب  همه  نیسپ  نیشیپ و  همئا  تماما  هک  اریز  تسا  رضم  زین  ار  هعیش  تسا  ّرـضم  ار  ّتنـس  لها  هچنانچ  رـصح  تسا و  رـصح 
دنچ ره 
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انثا هعیـش  دش  ماما  هس  ناصقن  ار  تنـس  لها  رگا  هکلب  درادـن  يروصق  نالطب  رد  مه  هعیـش  بهذـم  اما  دـش  لطاب  مه  تنـس  لها  بهذـم 
ماما يرگید  تسا  ماما  قافتاب  هک  ریما ع  ترضح  زا  ریغ  تسین  هدیـشوپ  تسه  هک  یقرف  هدزای  ات  هس  زا  دش  ماما  هدزای  ناصقن  ار  هیرـشع 

ضموی و درفلا  قربالاب  اقراب  يرا  رعاشلا  لاق  هلوق  دشاب  هتفر  داب  رب  مه  ام  كاخ  تشم  وگ  یتشذگ  ناشکنماد  نابیقر  زا  هک  مداش  دنامن 
هک دیآیمن  مزال  رعش  نیا  نومضم  زا  ضمغت و  ابیضخ و  اّفک  انل  دمت  تفرـشا  هیلاعا  نم  یمیلـس  ناک  ضمغی  مث  یجّدلا  بابلج  فشکی 
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عبار یناش و  یناث  ثلاث  هکلب  ساق  نم  لوا  یناث  یناث  ـال  بطاـخم  لوقا  دـشاب  قرب  ربارب  یگدنـشخرد  ناـعمل و  رد  یمیلـس  یئاـنح  هجنپ 
تقالذ یناسل و  تقالط  یناوخ و  رعش  یناد و  تیبرع  لامک  راهظا  رد  روفوم  یعـس  ینادزی  لوسر  یـصو  لضف  لاطبا  ضرغب  یناج  ثلاث 
يامیپ هیداب  نیا  یناقوف  دـیدست  ینّابر و  دـییأتب  هدومرف و  یناسفن  سجاوه  یناملظ و  سواسو  قیفلت  ینانج و  نیدـقتعم  عیدـخت  یناـیب و 

مدومن و یناد  یـصاق و  ره  لوبقم  هجوب  ینابحـس  تغـالب  يازفاکـشر  ریرحن  نآ  تاعیدـخت  فـشک  تاـعیملت و  فـسن  رد  ینادـمچیه 
هقباس و تیعذول  هقئاـف و  تیعملا  هقراـخ و  تساـیک  هقذاـح و  تناـطف  هقداـص و  تسارف  زا  تسا  بجع  لاـمک  هک  میوگیم  میاـمنیم و 

هبکان هکیکر  تالیثمت  هبذاک و  هفیخس  تاهیبشتب  قح  رب  یصو  هلیلج  تلیضف  لاطبا  هک  ریرحن  بطاخم  هقحالتم  تنازر  هقسانتم و  تناتم 
نیقدـشتم و يارعـش  زا  هـک  لزه  رـسارس  رــسیب و  تاـسجهت  لـصاو و  نـب  یب  تاروـهت  هعــشبتسم و  تاـغلابم  هبئاـص و  ریغ  تاـقارغا  و 

تافارخ نیا  دهاوخیم و  دوشیم  رداص  نیصرختم  نایوگهوای  نیفرجعتم و  نایارد  هوای  نیقهیقتم و  نایارـسبیبشت  نیعطنتم و  نایوگهزره 
هلیسو صالخ و  هلیح  ار  تافتلالا  لباق  ریغ  تعامج  تاوفه  و 
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ناـمزالم روغ  ضوـخ و  ربدـت و  لـمات و  لـقعت و  نطفت و  قذـح و  رهمت و  رّحبت و  لاـمک  دـنادرگیم و  مارک  قـح  لـها  مازلا  زا  صاـنم 
تاداشرا ياهزیوجت  رب  انث  هک  تسا  رهاظ  رپ  دناشنیم  نالعا  راهظا و  یسرک  رب  ناسّللا  طیلـس  یلباک  هیتوبکنع  تاجوسنم  ذخاب  ناشیلاع 

لئاسم هدیدع و  ماکحا  نا  زا  هک  هیبشت  رب  هلمتشم  ثیداحا  تایآ و  زا  يرایسب  هیئاعدا  تالیثمت  هیقارغا و  تاهیبشت  رب  لوسر  ادخ و  مالک 
لخاد هثغ و  هجمـس  تاملکب  قحـال  حـلاصم و  مکح و  زا  یلاـخ  حـجانم و  دـئاوف و  زا  يراـع  دوشیم  دافتـسم  هدـیفم  تاـکن  هدـیدس و 
زیوجت هینیقی  لئاسم  هقح و  روما  نایب  رد  رگا  درک و  دهاوخن  زیوجت  ار  میظع  داسف  نینچ  یلقاع  چـیه  دـش و  دـهاوخ  هثر  هعـشب  تالحمت 

ذایعلا دیوگب و  یـسک  هکنآ  لثم  هعیظف  هرکنم  تاهیبشت  هعینـش و  هدـساف  تاقالطا  زا  يرایـسب  زاوج  دـیآ  مزال  درک  ناوت  تاهیبشت  نینچ 
مارح حابم و  لثم  مارح  بجاو و  موصعم و  ریغ  لثم  موصعم  تسایاعر و  ضعب  لثم  يو  عنتمم  لثم  ای  نکمم  لثم  دوجولا  بجاو  هک  هّللاب 

قیقد و هلئسم  نیا  مهف  رب  دنلئاق و  تاروذاق  سخا  تانکمم و  ام  بجاو  تینیعب  هیّنس  هیفوص  دنچ  ره  ضرع و  لثم  رهوج  بحتـسم و  لثم 
هیرک عینش و  ارچ  ناشدزن  هیبشت  لیثمت و  سپ  دنراد  راکنا  عینـشت و  لامک  نآ  یفن  رب  راشبتـسا و  راختفا و  تیاهن  قیمع  هتکن  نیاب  لوصو 

فکنتسم و دنایبآ و  کلسم  نیزا  نیعرشتم  نیدقنم  رئاس  نیققحم و  نیملکتم  نوچ  نکل  تینیع  یفن  رب  تلالد  ببـسب  رگم  دوب  دهاوخ 
دوب دهاوخن  اور  تاقولخم  زا  یقولخمب  یلاعت  قح  هیبشت  زگره  الـصا  ناشدزن  سپ  دنفرتعم  وا  ریغ  اب  یلاعت  يراب  هیبشت  لیثمت و  تعانـشب 

دـیراورمب و هزیرگنـس  کشمب و  كاخ  هیبشت  لثم  رب  هیعقاو  قئاقح  نایب  رد  مالک  لمح  دـنکن و  تاواسم  رب  تلالد  هیبشت  رگا  هکنآ  لاح 
عفاّرلا یلع  قرخلا  عستیف  ددرگ  زئاج  مه  تاقولخمب  یلاعت  قح  هیبشت  لیثمت و  دوش  زئاج  توقای 

نآ در  تنس و  لها  ثیداحا  رد  یسیع  هب  رذوبا  هیبشت  یسوم و  هب  رمع  هیبشت  یسیع و  میهاربا و  هب  رکب  یبا  هیبشت 

میهارباب رکب  یبأ  هیبشت  ّتنس  لها  هحیحص  ثیداحا  رد  هلوق و 
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لفاغت تلفغ و  ضحم  قح  لها  هلباقمب  هیّنس  ثیداحا  رکذ  لوقا  هدش  يورم  یسیعب  رذ  وبا  هیبشت  یـسوم و  حونب و  رمع  هیبشت  یـسیع و  و 
تایاور رکذ  نآ  هضراعمب  دـناهدرک  جاجتحا  ناشیا  هّمئا  يورم  ثیدـحب  هیّنـس  مازلا  يارب  ّقح  لها  تسا  هثحابم  بادآ  هرظانم و  نوناق  زا 

ار دوخ  تاعوضوم  تافّرحم و  ناشبتکب  مالسا  لها  تالالدتـسا  تاجاجتحا و  باوجب  باتک  لها  هک  دنامیم  نادب  درادن و  یهجو  دوخ 
لها لافطا  زا  یـسک  ار  هضراعم  نیا  زگره  بیر  الب  هک  دـنهن  زاغآ  نآ  رب  دـجو  صقر و  ارم و  یطمت و  راختفا و  راشبتـسا و  دـنناوخرب و 

نآ اب  یلباک  هجاوخ  هک  دنامن  یفخم  قاذـح و  هرهم و  اج  هچ  نیطـسوتم و  اج  هچ  ملع و  لها  نیدـتبم  اج  هچ  دـننکیمن  لوبق  مه  مالـسا 
رد مد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هیبشت  اب  نیخیـش  هیبشت  هضراعم  رکذ  زا  ّربکت  سیاکت و  روهت و  قطنت و  قمعت و  تراـسج و  همه 
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نآب ثبـشت  تروص  رد  هلداجم  هرباکم و  دـیزم  روهظ  زا  هتفای  مامثلا  فرط  یلع  فیخـس و  ضحم  مامتان و  هضراعم  نیا  نوچ  هدیـشک و 
تالداجم تارباکم و  میمت  يارب  هتـشادرب  دوخ  دنمـشوه  دـلاو  تادافا  زا  دـنب  لصایب و  هضراعم  نیا  دـنمجرا  بطاـخم  نکل  هدیـشیدنا 

باوج دـصق  هک  یئاج  نینیعلا  ةرق  رد  دـشار  بطاخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هک  تسناد  دـیاب  سپ  هتـشاگنا  سیفن  قیلع  ار  نآ  یلباک 
دیوگیم تسا  فیرش  ثیدح  نیاب  هراشا  نآ  هلمج  رد  هدومن و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  لئالد  نمـضتم  دیرجت  ترابع 

نیرد ناشیا  هراشا  طقسم  ایبناب و  ار  هباحص  دناهداد  هیبشت  رایـسب  ثیداحا  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسناد  دیاب  ءایبنألا  ةاواسم  و 
ار قیدص  ترضح  دهز و  رد  دناهداد  هیبشت  یسیع  ترضح  اب  ار  رذ  وبا  هکنانچ  ربماغیپ  نآ  هصتخم  فاصوا  زا  تسا  یفصو  دوجو  هیبشت 

دوخ و تّما  رب  دیدشت  رد  حون  ترضحب  ار  قوراف  ترضح  دوخ و  تماب  قفر  رد  یسیع  ترضحب 
146 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

توص نسح  رد  دواد  ترضحب  ار  یسوم  وبا 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  ردب  يراسا  یف  رمع  رکب و  یبأ  عم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ةرواشم  ۀّصق  یف  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع 

ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  حون  لاق  مهلبق  نم  اوناک  مهل  ةوخا  لثمک  ءالوه  لثم  نا  ءالؤه  یف  نولوقت  ام  مّلس 
ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  یسوم  لاق  و 

ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  ّبر  میهاربا  لاق  ۀیآلا و 
ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  یسیع  لاق  و 

مکاحلا هجرخا 
هیلع قفتم  دواد  لآ  ریمازم  نم  ارامزم  تیطعا  دقل  یسوم  ابا  ای  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا  یسوم  یبأ  نع  و 

رذ یبأ  نم  یفوا  قدصا و ال  ۀجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رذ  یبأ  نع  و 
باعیتسالا یف  يذمرتلا و  هجرخا  دهّزلا  یف  ینعی  میرم  نب  یسیع  هیبش 

هدهز یف  میرم  نب  یسیع  هیبش  یتّما  یف  رذ  وبا  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يور 
رمع وبا  هجرخا  ّرذ  یبأ  یلا  رظنیلف  میرم  نب  یسیع  عضاوت  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم  يور  و 

هکنآ لثم  هدروآ  لمعب  یّتش  تارییغت  نکل  هدرک  ذـخا  ار  دوخ  دـجام  دـلاو  هدافا  نیمه  بطاـخم  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیا  هظحـالم  زا 
رد اـیبنا  اـب  هباحـص  نداد  هیبشت  يوعد  هَّللا  یلو  هاـش  هداـهن و  زاـغآ  مالّـسلا  مهیلع  اـیبناب  نیخیـش  هیبشت  رد  رایـسب  ثیداـحا  دورو  يوعد 

هیبشت هریثک  ثیداـحا  تّحـص  يوعد  بطاـخم  هدرکن و  ثیداـحا  نیا  تّحـص  يوعد  ۀحارـص  هَّللا  یلو  هاـش  زین  هدرک و  رایـسب  ثیداـحا 
هَّللا یلو  زین  هدومن و  مالّسلا  مهیلع  ایبناب  نیخیش 
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کلذ ریغ  یلا  هدوزفا  مه  ار  ربخ  نیا  مکاح  حیحصت  يوعد  هححص  دوخ و  لوقب  بطاخم  هدومنن و  ار  تیاور  نیا  مکاح  حیحصت  يوعد 
هکنآ ات  هدرک  فیخست  فیعضت و  نیجهت و  نیهوت و  تیاهن  ار  هیبشت  دیحو  یلباک  دیلقتب  دیـشر  بطاخم  هاگ  ره  هک  تسروهظ  لامکب  و 
یفرش روهظ  بجوم  الصا  ایبناب  نیخیش  هیبشت  رکذ  نیا  دعب  هدیشک  توقای  دیراورمب و  هزیرگنس  هیبشت  کشمب و  كاخ  هیبشت  دحب  ار  نآ 

هزیرگنـس و هیبـشت  کـشمب و  كاـخ  هیبـشت  لـیبق  زا  دـشاب  تسار  لاـحم  ضرفب  هیبـشت  نیا  رگا  هک  تسا  زئاـج  هـچ  تـسین  ناـشیا  يارب 
ّربدت فالخ  مهف و  لقع و  فالخ  ضحم  بطاخم  یلباک و  هدافا  بسح  هیبشت  نیاب  هینس  راشبتـسا  راختفا و  سپ  دشاب  توقای  دیراورمب و 

نیا كولس  يداب  هک  ضاترم  یلباک  ضارتعا  داریا و  نیمه  لوهذ  فوخب  دشاب و  ابدا  ارعش و  تالامعتـسا  كاردا  مدع  رب  ینبم  لّمات و  و 
مه هدیسرن  او  هحئال  تیاعر  هحضاو و  هتکن  نیاب  بطاخم  نکل  هدومن  ضامغا  ضارعا و  نیخیش  هیبشت  رکذ  زا  تسضامترا  رسارس  يداو 

لییخت ردق  نیا  هتـشادرب و  راک  زا  رود  هیبشت  نیا  رکذب  راختفا  ندرک  دوخ  دـجام  دـلاو  دـیلقتب  مه  هدیـشوک و  هیبشت  نیجهت  نیهوت و  رد 
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تناها هچ  رگا  یلباـک  هدرواـین و  لـمعب  هدومن  یلباـک  هک  هبترم  نآـب  هیبشت  تناـها  نکل  هدرک  هیبشت  نیا  رکذ  هچ  رگا  وا  دـلاو  هل  هدرکن 
رما تناها  رد  مه  هدیـشیدنین و  نیرمالا  نیب  رفانت  رکانت و  موزل  زا  بطاخم  هدرواین و  نابز  رب  هیبشت  نیا  رکذ  نکیل  هدومن  هبترم  نآب  هیبشت 
لقع زا  هرهب  هقرف  نیا  نوچ  اما  هلوق  هدـیدرگ  ناشلـضف  دـیزم  تاـبثا  يارب  نیخیـش  هیبشتب  ثبـشتم  مه  هدیـشوک و  بتارم  ياـصقاب  هیبشت 
دوخ هبتر  رد  ار  هب  هّبـشم  دوخ و  هبتر  رد  ار  هبـشم  دـناهدومنن  لمح  نیروکذـم  يایبنا  اب  صاخـشا  نیا  تاواـسم  رب  زگره  دـنراد  دادادـخ 

يایبنا اب  تافـصیلاع  نیخیـش  تاواسم  تابثا  هک  دوشیم  حئال  حضاو و  فاصنا  اب  بطاخم  فارتعا  نیزا  هک  دـمحلا  هّلل  لوقا  دناهتـشاد 
تستهالب تیاهن  تهافس و  لامک  قباس  هدافا  بسح  هکلب  لقع  فالخ  تامیلستلا  تاّیحتلا و  فالآ  مهیلع  مارک 
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نآ لاحم  لایخ  دعب  ام  رد  هک  نآ  دننام  ای  تافص  نیرد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  نیخیـش  تاواسم  تابثا  هکلب  زیوجت  فارتعا  نیا  رب  انب  سپ 

ياهتنم داشر و  تیادـه و  زا  دـعب  ياصقا  دادـل و  تهالب و  تیاغ  دانع و  تهافـس و  تیاهن  دادادـخ و  مهف  لقع و  فالخ  هدرک  رـس  رد 
نیا دوب و  دـهاوخ  دادعتـسالا  دـقاف  نیلفغم  هقرف  رد  لوخد  ضحم  داغوا و  زامغا  هفارز  رد  جولو  نیع  دادـس و  تسایک و  هرئاد  زا  جورخ 

تادافا رد  نآ  لثم  هک  تسا  بیبل  نیطف و  بطاخم  صئاصخ  زا  بیرغ  حـیبق و  رکانت  دـناعت و  بیجع و  حیرـص و  تفاهت  ضقانت و  نینچ 
ار نآ  هحفـص  نامه  رد  زاب  دنادرگیم  عینـشت  نعط و  تیاهن  دروم  ار  يرما  الوا  هحفـص  کی  رد  هک  دوشیم  هتفای  رتمک  تارـضح  رگید 

ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  دوشیم  رادیرخ  ناج  لدب و 
تابثا رد  رادـج  راد و  دنتـشادیم  دادادـخ  لقع  هینـس  تارـضح  رگا  هک  تسـضرع  رتسپ  راخفلا  لیلجلا  خیّـشلا  اذـه  نم  بجعلا  اوضقا  و 
يوسب دنتخارفایمنرب و  ءایـشا  حبق  نسحب و  لقع  مکح  یفنب  رابکتـسا  راختفا و  رـس  دنتـشادیمن و  اور  دابع  ّبر  زا  حئابق  رودـص  زیوجت 

دنتفاتشیمن و قالخ  دزیا  زا  قاطی  ام ال  فیلکت  رودص  هکلب  زیوجت  تابثا  مّویق و  میکح  قح  رد  ثبع  تابثا  مومذم و  حیرـص  ربج  تابثا 
تادوجوم و سخا  اب  یلاعت  وا  داحتا  تاـنکمم و  اـب  تاـنئاک  قلاـخ  تینیع  يوعد  هطرو  رد  ار  دوخ  هیفاـج  هیدوجو  هیفاـص و  هّیفوص  مه 

دنتخادنایمن تایرطف  يالجا  تدناعم  تایهیدب و  رهظا  تفلاخم  تاروذاق و  ثبخا 

نآ در  هبترم و  نآ  هب  هن  صخش  نآرد  تسا  یفصو  هیبشت  رد  هراشا 

دـشابن هبترم  نآب  وگ  ربمغیپ  نآ  هصتخم  فاصوا  زا  صخـش  نیرد  تسیفـصو  دوجو  تاـملک  مسق  نیرد  هیبشت  هراـشا  طقـسم  هکلب  هلوق 
یف نیخیّشلا  ةاواسم  يوعد  وه  طلغلا و  نوجملا و  نم  رهظی  ططشلا و  رذهلا و  نم  کلذ  دعب  يدبی  ام  طقس  طقـسملا  طقـسملا  اذهب  لوقا 

طبه و ال لیئربج  مهیلع  طقف و  ینسحلا  مهل  ّطق و  اوواس  ام  نیّذلاب  اهلثم  وا  تافّصلا  کلت 
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رحبلا رثآ  طبـض و  ام  هسفن  فصّنلا و  ۀـقبر  هقنع  نع  علخ  طبخ و  لطابلا و  یف  ماه  طمغ و  قحلا و  ناها  نم  الا  تفاهتلا  کلذ  لثمب  یتای 
هکنآ لوا  هجو  دنچب  تسـشودخم  لوقا  هحّحـص  مکاحلا و  هاور  هلوق  یلا  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع  هلوق  طبر  ام  فسعلا  دانعلا و  حـماج  و 
نمرخ رد  دوخ  تسدب  ندز و  دوخ  ياپ  رب  هشیت  مکاح  تیاورب  دانتـسا  هکنآ  لاح  تسا  هدیلاب  دوخ  رب  هدرک  لقن  مکاح  زا  ار  تیاور  نیا 

روغ ضوخ و  لامک  فارطا و  بناوج و  هطاحا  ضقانت و  تفاهت و  زا  تئارب  فاصنا و  لقع و  يدنمـشناد و  لامک  نتخادنا و  شتآ  دوخ 
مهو ار  ریط  ثیدـح  مهو  ار  تیالو  ثیدـح  مکاح  نیمه  هک  اریز  تسندرک  تباث  رکف  ماغلا  رظن و  قیدـحت  فاصحا و  ناقتا و  تیاـهن  و 

قّقحم قذاح  لضاف  لیدبیب و  تیرخ  دقان  بطاخم  هدومن و  فیرـش  ثیدح  هس  ره  نیا  حیحـصت  هدرک و  تیاور  ار  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 
داسفا و درو و  لاطبا  رد  رطخلا  ررغلا و  عاونا  ماحتقا  زرحتم  ردک و  شغ و  زا  یفاص  بلق  عماوجب  افـصو  لامک و ال  ببـسب  لیدعلا  میدع 

ۀنیدم ثیدح  باوجب  هکنآ  ات  تسفوغشم  نآ  يارتفا  بذک و  نالطب و  عضو و  راهظاب  فورـصم و  هفیرـش  ثیداحا  نیا  نیجهت  نیهوت و 
تالابم مدـع  لاکن و  باذـع و  زا  هبقارم  مدـع  یهابت و  تراسخ و  تراسج و  لامکب  نذوم  فیخـس  هیبشت  یهاو و  کیکر  لـیثمت  ملعلا 
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دنع مکاحلا  راص  فیک  بجعلل  ایف  دنکیم  رکذ  ثیداحا  نیا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یهانپ  تلاسر  بانج  سدـقا  حور  رازآب 
الا اذه  له  الوصوم  حرّطلا  نعّطلاب و  اموکحم و  حدقلا  حرجلاب و  یلع  لئاضف  ۀیاور  دنع  الوبقم و  امکاح  نیخیـشلا  لضف  مهوی  ام  ۀـیاور 

هکنآ مّود  دورطم  فّلکت  دودرم و  فّیحت  موشم و  فّسعت  مولم و  لهاجت  مومذم و  ّتنعت  حبقتـسم و  دادـل  رکنم و  بصعت  شحاف و  دانع 
فیرش ثیدح  نیمه  هک  یتسناد 
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رتسپ هلولعم  تاحورجم  تاـنوعطم و  هلوبقم و  ریغ  فاعـض  هبترم  زا  هکنآ  اـت  هدومن  هغلاـبم  نآ  نیجهت  نیهوت و  در و  رد  بطاـخم  هک  ار 

ثحبم نیرد  مکاح  تیاورب  ثبـشت  سپ  هدرک  تیاور  تسا  هیّنـس  هّمئا  حودمم  هک  دوخ  خیرات  رد  مکاح  هدومن  نآ  قلطم  یفن  هدینادرگ 
يدـبملا باتکلا  اذـه  باوبا  نم  هریغ  نع  الـضف  دـشاب  باـب  نیمه  زا  وگ  رگید  تاـماقم  ثحاـبمب  تعجارم  تجاـح  ـالب  رتدـلج  ندومن 

ثیدـح مکاح  هاگ  ره  هابجع  او  تسنداد  ناشیلاع  نامزالم  يزادـناشتآ  يزاس و  هفیقـس  شناد و  مهف و  لامک  زا  ربخ  باـجعلا  بجعلل 
رگید اـب  ار  وا  دـنک  لـقن  قاّبّـسلا  نیدـقنملا  نیقّقحملا و  قاذـحلا و  رودّـصلا  مـالعالا و  نم  هریغل  اـقفاوم  قح  رب  ّیـصو  قح  رد  ار  هیبـشت 

دننادرگ و جراخ  تنس  لها  زا  قافآلا  یف  نیروهـشم  هیّنـس  نید  نیطاسا  زا  ناشیا  لاثما  قازرلا و  دبع  لبنح و  نب  دمحا  لثم  وا  نیکراشم 
زا لوبقم و  يادتقم  ار  وا  دوشن  تباث  باب  نیرد  وا  اب  وا  لاثما  دمحا و  لثم  تکراشم  وگ  دنک  تیاور  نیخیـش  قح  رد  ار  یثیدح  هاگ  ره 

ياعدا بطاخم  دلاو  هکنآ  موس  دنهن  زاغآ  نا  رب  ببسیب  برط  صقر و  دنهن و  مشچ  رـس و  رب  وا  تیاور  دننادرگ و  لوحف  مالعا و  هلجا 
حیحـصت مکاح  رگا  دوش و  لوبقم  دـهاش  ریغب  هنوگچ  ار  نآ  مکاح  حیحـصت  بطاخم  ياعدا  سپ  هدرکن  ار  تیاور  نیا  مکاـح  حیحـصت 

مکاح ثیدح  رد  هکنآ  مراهچ  سوب  دعب  ابخم  سورع و ال  دعب  رطع  الف  درکیمن  رکذ  ارچ  تجاح  سیرب  ببـسب  بطاخم  دـلاو  درکیم 
لبق نم  اوناک  ةوخا  لثمک  ءـالؤه  لـثم  ّنا  هرقف  رد  ةوخا  زا  دارم  تسین و  روکذـم  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  تارـضحب  نیخیـش  هیبشتب  حیرـصت 

ات درادن  دش  هتفگ  ناش  قح  رد  هک  اهنآ  حدم  رب  تلالد  تاملک  نیا  دناهتفگ و  تاملک  نیا  ناش  قح  رد  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  هک  دنایناسک 
مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  لوق  تسرافک و  قح  رد  ۀحارص  سپ  مالّسلا  هیلع  ترـضح  لوق  اما  دوش  مهوتم  نیخیـش  حدم  رب  نآ  تلالد 

ِیناصَع  ْنَم  َو 
ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  یسیع ع  ترضح  لوق  تستاصع و  قح  رد 

تلالد مه 
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قح رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  لاوقا  هک  یناسک  نیا  اب  نیخیـش  هیبشت  رگا  سپ  دـناباذع  لباق  هک  تسیناـسک  قح  رد  لوق  نیا  هکنآ  رب  دراد 
تارـضح مرآ  نابز  رب  ریقح  رگا  هک  دش  دهاوخ  تباث  یفاصوا  هکلب  دش  دهاوخ  تباث  ناشیا  يارب  حدم  مادـک  دوش  تباث  تسدراو  ناش 

مهف ملع  لثم  هیلامک  تافص  ثیدح  نیرد  هکنآ  مجنپ  دنزاسن  نآ  حیرصت  يوسب  اجلم  دنمهفب و  دوخ  سپ  دنیامن  شرت  وربا  تیاهن  هیّنس 
ياعد ای  راـفک  رب  باذـع  ياـعد  ضحم  رد  رگا  سپ  دـناهدادن  هیبشت  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  هیلاـمک  تافـصب  ار  نیخیـش  تداـبع  يوقت و  و 

زا یضعب  درادن و  یهجو  فیرـش  ثیدح  هضراعم  سپ  تسین  لامک  تافـص  رگید  رد  تاواسم  بجوم  نآ  دوش  مه  تباث  هیبشت  ترفغم 
یناث هیبشت  مالّسلا و  امهیلع  یسیع  ترضح  میهاربا و  ترضحب  لوا  هیبشتب  حیرـصت  هدومن  رییغت  هدرک  لقن  مکاح  زا  هک  یثیدح  نیعاّضو 
ۀّنملا دمحلا و  هّلل  درادن و  فیرش  ثیدح  نیا  هضراعم  ّتیلباق  مه  نآ  نکیل  دناهتفاترب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  ترـضح  حون و  ترـضحب 
تافـص نیا  لثم  تدش  نیل و  هک  تسرهاظ  ءایـشا و  عیمج  رد  هن  تسنیلو  تدش  رد  نیخیـش  هیبشت  وا  رم  هک  هدرک  حیرـصت  هیمیت  نبا  هک 
ءیـشلا هیبشتک  وه  اذـه  لثم  اذـه  اذـه و  ۀـلزنمب  اذـه  لئاقلا  لوق  ۀنّـسلا و  جاهنم  یف  لاق  تسین  هدـش  تباـث  هیبشت  ثیدـح  رد  هک  هلیمج 

نم نیحیحّصلا  یف  تبث  ام  یلا  يرت  الا  ءیش  ّلک  یف  ةاواسملا  یضتقی  قایّسلا ال  هیلع  ّلد  ام  بسحب  ءیشلاب  ءیشلا  هیبشت  ءیشلاب و 
مکربخاس لاق  لتقلاب  راشاف  رمع  راشتسا  ءادفلاب و  راشاف  رکب  ابا  راشتـسا  امل  يراسالا  ثیدح  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لوق 
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ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  لاق  ذإ  میهاربا  لثم  رکب  ابا  ای  کلثم  مکیبحاص  نع 
ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  لاق  ذإ  یسیع  لثم  و 

حون لثم  رمع  ای  کلثم  و 
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ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  لاق  ذإ 
َمِیلَْألا  َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  اُونِمُْؤی  الَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  لاق  ذإ  یسوم  لثم  و 

نم مظعا  یسوم  حون و  لثم  کلثم  اذهل  یسیع و  میهاربا و  لثم  کلثم  اذهل  هلوقف 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  هلوق 

نم قایّسلا  هیلع  ّلد  امیف  نکل  ءیش  ّلک  یف  مهلثم  امّهنا  اوری  مل  مهلثم و  نیذه  لعج  دق  نوراه و  نم  مظعا  یـسیع  میهاربا و  احون و  ّناف 
تیاور نیا  ناتهب  ارتفاب و  هک  تسراصبالا  ولوا  ياشامت  لباق  سیبلت  بذک و  رد  هیمیت  نبا  كامهنا  دیزم  هَّللا و  یف  نیّللا  هَّللا و  یف  ةّدّـشلا 

نیزا هک  تسین  یفخم  نیحیحص  عبتتم  رب  هکنآ  لاح  دنوشب  نآ  تحص  تیاغ  دقتعم  ماعنالاک  ماوع  ات  هداد  تبـسن  نیحیحـصب  ار  هفرخزم 
الوا هک  اریز  درادـن  یهجو  هتـساوخ  بوذـکم  ثیدـح  نیاب  هیمیت  نبا  هک  تلزنم  ثیدـح  هضراـعم  تسین و  ینیع  يرثا و  نا  رد  ثیدـح 
هلداب اثلاث  هلعتفم و  تیاور  نیا  فالخب  تستباث  نیحیحص  رد  تلزنم  ثیدح  ایناث  یهاو و  ربخ  نیا  فالخب  تسا  رتاوتم  زا  تلزنم  ثیدح 

هلوق تستدـش  نیل و  ضحم  باب  رد  هیمیت  نبا  فارتعا  بسحب  تیاور  نیا  میاهدرک و  تباث  تلزنم  ثیدـح  مومع  هرهاـق  نیهارب  هرهاز و 
ماکحا یضعب  نایب  رد  رمع  ترضح  ار  یسوم  وبا  ربخ  لوقا  ملسم  يراخبلا و  هاور  دواد  لآ  ریمازم  نم  ارامزم  تیطعا  دقل  یسوم  یبأ  نع 

رد مه  نآ  هعیـش و  زا  وا  تیاور  لوـبق  عـقوت  سپ  هریغ  يراـخبلا و  حیحـص  نم  رهظی  اـمک  هدوـمرفن  لوـبق  ناذـیتسا  مکح  ینعا  هّبحتـسم 
نینمؤملا ریما  بانج  تلیـضف  ثیدـحب  هضراعم  دو  لآ  ریمازم  لثم  ارامزم و  ندوب  زا  اذـهعم  تسبیرغ و  بیجع و  تیاغب  وا  دوخ  تلیـضف 

هلوق و تسین  نآ  لاثما  يوقت و  ملع و  لثم  هّیلامک  تافص  زا  رامزم  هچ  دوشیمن  مامت  مالّسلا  هیلع 
ّرذ یبأ  یلا  رظنیلف  میرم  نب  یسیع  عضاوت  یلا  رظنی  نا  هرس  نم  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 

اذک
153 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باعیتسالا و یف 
میرم نب  یسیع  هیبش  رذ  یبأ  نم  ۀجهل  قدصا  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  ّتلظا  ام  لاق  رخآ  ظفلب  يذمرتلا  هاور 

دناهدرک تیاور  ار  نآ  نیقیرف  هک  نآب  هیبشت  ثیدـح  هضراعم  هدرکن  تباـث  ّقح  لـها  قرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  نوچ  لوقا  دـهّزلا  یف  ینعی 
الـصا باصن  الاو  بطاخم  هدرک و  تیاور  ار  تیالو  ثیدـح  حیحـص  دنـسب  باعیتسا  بحاص  هک  یتسناد  اقباس  نآ  رب  هوـالع  درک  ناوتن 

باعیتسا بحاص  زین  هتخادـنا و  نآ  داسفا  لاطبا و  يداور  دـینع و  ناضغبم  ضعب  دـیدس  ریغ  دـیلقتب  ار  دوخ  هدرکن  نآب  یتافتلا  یئانتعا و 
روتبم و حدک  روفوم و  دهج  روکشمان و  یعس  مه  ریط  ثیدح  لاطبا  رد  ربخ  اب  بطاخم  هدرک و  تابثا  ار  ریط  ثیدح  سلاجملا  ۀجهب  رد 

تیبلها رورـس  قح  رد  افج  روج و  زا  زارتحا  افـص و  الو و  دیزم  زا  عانق  فشک  هدرب  راکب  روظحم  مامتها  روسکم و  ّدک  روحدـم و  دـکو 
باعیتسا ندومن  قح  لها  هلباقمب  باعیتسا  تیاور  لقن  بایترا  ادتعا و  فیح و  همه  نیا  اب  سپ  هدومن  انثلا  ۀّیحتلا و  فالآ  مهیلع  افطـصا 

قیقحت تنازر و  رهمت و  تناید و  رّحبت و  تسایک و  لقع و  تسارف و  مهف و  دـیزم  رب  رهاب  یناهرب  رهاق و  یلیلد  ندومرف و  تراسج  قرط 
هک ریط  ثیدح  تیالو و  ثیدح  لاطبا  فصو  اب  نآب  کّسمت  يذـمرت و  تیاور  لقن  نینچمه  تسنداد و  قح  لها  تسدـب  دوخ  تناتم  و 
مزح رظن و  بوقث  بئاص و  سدـح  نّطفت و  قذـح و  لامک  لـئالد  زا  روهد و  بئاـجع  روما و  بئارغ  زا  هدرک  تیاور  يذـمرت  ار  ود  ره 

تاجرد عفر  اب  ار  وا  ثلاث  هدرک  لقن  رذ  یبأ  ترـضح  قح  رد  هک  ثیدـح  نیا  رکذ  ام  زا  رظن  عطق  تسناد و  دـیاب  روخف  بطاـخم  روفوم 
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تعیرـش و عابتا  نامیا و  لها  تاساوم  بلق و  تقرب  وا  فاصتا  وا و  یـسانشقح  یـسرتادخ و  نیدت و  لضف و  تلالج  هدیناشن و  تاکرد 
اریز تسا  هدـیناسر  روهظ  حوضو و  لامکب  روظحم  فیح  زا  زارتحا  روشنلا و  موی  فوخ  قارعا و  بیط  قالخا و  تراـهط  سفن و  ءاـکز 

نیمه هک 
154 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لثم هیّنـس  ثیداحا  بتک  زا  وا  هلیمج  لئاضف  رگید  دناهدرک و  لقن  وا  قح  رد  هلیلج  تلیـضف  نیا  باعیتسا  بحاص  يذـمرت و  هک  رذ  یبأ 
هرّونم هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  هتـشاد  اور  میظع  ملظ  هثالث  ثلاث  تسرهاب  رهاظ و  نآ  لاثما  لاـمعلا و  زنک  یطویـس و  عماوجلا  عمج 

نعاطملا دییشت  باتک  نم  هدهاوش  رهظی  امک  هتخاس  جارخا  هذبرب 

نآ در  دوشیمن و  تیلضفا  بجوم  یتفص  رد  لضفا  اب  تاواسم 

لـضفا اهنآ  ببـسب  هک  تسرگید  تافـص  ار  لضفا  نآ  هک  اریز  دوشیمن  تیلـضفا  بجوم  یتفـص  رد  لضفا  اب  تاواـسم  هکنآ  مّوس  هلوق 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  میلـست  دعب  هکنآ  لّوا  هجو  دنچب  تسدورطم  دودرم و  دساک  لیخت  دساف و  مهوت  نیا  لوقا  تسا  هدـش 

تارباکم بئارغ  زا  هثالث  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  تاواسم  تلالد  ندرک  عنم  تافـص  نیرد  مالّـسلا  مهیلع  نیقباس  ياـیبنا  اـب  مالّـسلا 
رّحبت لامک  ناهرب  تناما و  تناید و  اب  بطاخم  تناطف  ربدت و  تیاغ  تسایک و  مهف و  تیاهن  لیلد  هفیخس و  تالداجم  بئاجع  هکیکر و 

ریغ يزار و  هدافا  بسح  املع  هک  اریز  تسبناوج  ناقتا  فارطا و  فاصحا  دراوش و  طبر  دعاوق و  طبض  یناعم و  مهف  ریـسفت و  ملع  رد  وا 
ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  هیآب  وا 

قرفتم فرش  تافص  لامک و  لاصخ  هک  ریرقت  نیاب  دناهدرک  ایبنا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  تیلضفا  رب  لالدتسا 
بآمتلاسر بانج  درک  رما  ناشفرـش  حدـم و  لاصخ  رکذ  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  رکذ  دـعب  یلاعت  قح  هاگ  ره  مهعمجاـب و  اـیبنا  رد  دوب 

رما یلاعت  قح  ایوگ  هک  تسنآ  ریدقت  رد  ادتقاب  رما  نیا  مهعمجاب و  مالّـسلا  مهیلع  ایبناب  دیامرف  ادتقا  هکنآب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
قرفتم هک  ار  تافـص  عیمج  تعاط  تیدوبع و  لاصخ  زا  دـیامرف  عمج  هکنآب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هدومرف 

هک دـش  عنتمم  ایبنا  رد  هقرفتم  تافـص  عیمج  عیمجب  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  هدومرف  رما  هاگ  ره  مهعمجاب و  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  رد  دوب 
هاگ ره  ار و  تافص  نیا  درک  لیصحت  ترضح  نآ  هک  دش  تباث  سپ  نآ  لیصحت  رد  هدرک  ریـصقت  ترـضح  نآ  هَّللا  ذاعم  هک  دوش  هتفگ 

ترضح نآ 
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مهعمجاب و مالّسلا  مهیلع  ایبنا  رد  دوب  قرفتم  هچنآ  ریخ  لاصخ  زا  ترـضح  نآ  رد  دش  عمتجم  هک  دش  تباث  تافـص  نیا  دومرف  لیـصحت 
ره هک  میوگیم  نینچمه  سپ  مهعمجاب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  زا  تسلضفا  ترـضح  نآ  هک  دوش  هتفگ  هک  تسبجاو  دشاب  نینچ  رما  هاگ  ره 
زا سک  جنپ  نیا  رد  دوب  قرفتم  هک  ار  شطب  يوقت و  تمکح و  ملح و  ملع و  تافـص  دـش  عماج  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ 
رب ترضح  نآ  تیلضفا  رد  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  نیزا  دشاب  لضفا  هاگ  ره  ترضح و  نیزا  دشاب  لضفا  ترضح  نآ  سپ  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا 

لـضف هدافا  زا  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  ّتیلـضفا  تلالد  ریرقت  هاگ  ره  هکنآ  مود  تسباجتحا  بایترا و  ماقم  مادک  هثالث 
تیاغب فیرـش  ثیدـح  نیزا  هکنآ  مّوس  دوب  دـهاوخ  ققحتم  یلوالاب  هثالث  زا  بانج  نآ  تیلـضفا  سپ  تسرهاظ  قبـس  امک  ناـهبزور  نب 

زا تسملعا  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  کش  الب  تسمالّسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  ملع  لثم  مالّسلا  هیلع  ریما  بانج  ملع  هک  تستباث  حوضو 
احورشم الّصفم  قبس  امک  تسلضفا  کش  الب  ملع  اذ  هثالث  زا  دشاب  ملعا  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  هکئالم  زا  هکلب  هثالث 

رد يواضیب  دیدرگ  تباث  مه  بانج  نآ  هقلطم  تیلضفا  دش  تباث  ملع  رد  بانج  نآ  تیلـضفا  هاگ  ره  سب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  دّلجم  یف 
اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  هیآ  تالولدم  دادعت  رد  دوخ  ریسفت 
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َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  یلاعت  هلوقک  لضفا  ملعالا  مهنم و  ملعا  ّهنأل  ۀکئالملا  ءالؤه  نم  لضفا  مدآ  ّنا  هتفگ و  خلا 
مه یقتا  دوب و  یقتا  هثـالث  زا  حوـن  ترـضح  اـنیقی  هک  تستباـث  ثیدـح  نیزا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ندوـب  یقتا  نینچمه  و 

ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوقل  تسلضفا 
یَْقتَْألا  اَُهبَّنَُجیَس  هیآ  هکنآ  معزب  ّتنس  لها  و 

دننکیم تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  تما  عیمج  زا  وا  تیلضفا  تسلزان  رکب  وبا  قح  رد 
156 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوقت لثم  باـنج  نآ  يوقت  هکنآ  لیلدـب  تستباـث  هثـالث  زا  ماـمت  تحارـصب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوب  یقتا  اـج  نیا  رد  و 
هدایز مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يوقت  سپ  هثـالث  يوقت  زا  دوب  هداـیز  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  يوقت  تسحون و  ترـضح 
ندوب یقتا  ّتیملعا و  دوجو  اب  بانج  نآ  ندوب  شطبا  ملحا و  دـبعا و  نینچمه  هثمالث و  زا  دـشاب  یقتا  بانج  نآ  هثالث و  يوقت  زا  دـشاب 

نیا هک  تعاجـش  يوقت و  تدابع و  ملح و  ملع و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هاـگ  ره  هکنآ  مراـهچ  تستّیلـضفا  حیرـص  لـیلد 
نظلاب و نیقیلا ال  عطقلاب و  دوش  تباث  ترضح  نآ  تیلضفا  دشاب و  رتهب  هثالث  زا  تسا  هیفنم  دماحم  هفیرش و  لاصخ  عیمج  عماج  تافص 

یبرقلا ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دّیـس  هک  یثیدح  هکنآ  مجنپ  نیطغملا  بطاخملا  ۀهبـش  ساسا  عطق  یلع  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  ونیمّختلا 
سپ هدوب  عمج  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  لاـصخ  زا  تلـصخ  تصـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رد  هک  تسرهاـظ  نا  زا  هدومرف  تیاور 

رد رگید  لاصخ  تلـصخ  تصـش  ياون  الاح  دوب  رتهب  هثالث  يافلخ  زا  لاصخ  تصـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دش  تباث 
عماج فصو  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  هثالث  تیلـضفا  رب  لاصخ  نآ  تلالد  هجو  نآ  دـعب  درک و  دـیاب  تباـث  هثـالث  ياـفلخ 

دادسالا برـض  داتقلا و  طرخ  کلذ  ّلک  نود  درک و  دـیاب  نایب  دـندوبن  عمج  نیخیـش  رد  هک  ار  ایبنا  لاصخ  تصـش  نیا  بانج  نآ  ندوب 
دادضاب هثالث  تارضح  هک  تسحضاو  رهاظ و  باب  نیرد  هفّنـصم  بتک  رگید  نعاطملا و  دییـشت  باطتـسم  باتک  هظحالم  زا  هکنآ  مشش 

ریما بانج  تاواسم  توبث  سپ  دـندوب  فورعم  کلذ  لاثما  داهج و  يوقت و  هّیعرـش و  ماکحا  ملع  زا  تبناجم  رد  فوصوم و  لئاضف  نیا 
هلوق و دشاب  ترضح  نآ  تیلضفا  تبثم  امتح  اعطق و  هثالث  لاح  روهظ  فصو  اب  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  اب  تافص  نیرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

هک تسملاع  هدعاق  لوقا  تسین  يربک  تماعز  بجوم  تیلضفا  زین 
157 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنمجرا فلخ  هک  ار  ریرحن  بطاخم  سپ  دراد  ور  هلماعم  نیا  ردپ  اب  رسپ  هکنآ  ياج  هچ  دننکیم  فاکنتسا  فالـسا  بیذکت  زا  فالخا 
ار افخلا  ۀلازا  ناشباتک  دوخ و  دجام  دلاو  دوخ  هک  یتلاح  رد  اصوصخ  دزیخرب  دوخ  دجام  دلاو  بیذـکتب  هک  دـبیزیمن  تسهَّللا  ّیلو  هاش 
تایآ و زا  ءافلخلا  ۀفالخ  نع  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  ّیلو  هاش  بانج  هلمجلاب  دشاب  هدوتس  تماما  باب  نیمه  رد  باتک  نیمه  رد  میظع  حدمب 
تسا و يربک  تماعز  بجوم  ّتیلضفا  هک  دنیامرفیم  تباث  دنراد  هک  يروش  روزب و  دوخ  ریرقت  ریرحت  توق  هباحـص و  مالک  ثیداحا و 
رب حیرـص  ّدر  دوخ  خـیاشملا  خیـش  دـلاو و  داتـسا و  هلباقم  رد  سپ  هتـشگ  لوقنم  نآ  ریغ  لّوا و  جـهنم  رد  ناش  ماظن  تغالب  مالک  زا  هراپ 

ار دوخ  دـجام  دـلاو  فرح  یعملا  لضاف  هک  تفگ  ناوتیم  تسین و  هدـیزگرب  فالخا  راک  ندومن  يربک  تماعز  يارب  لضفا  قاقحتـسا 
هَّللا لوسر  تازجعم  نم  ةزجعم  هَّللا و  تایآ  نم  ۀیآ  ار  وا  هکنآ  اب  وا  بیذکت  رد  تفرگیمن و  باسحب  دوخ  تراهم  ملع و  دـیزم  تهجب 
مزال ماظع  هباحـص  رکذ  نیخیـش و  بیذکت  مالک  نیزا  هک  درک  دیاب  هچ  ار  نیا  نکل  درادـن  یکاب  هداد  رارق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

بیذکت زا  رگا  دیآیم  مزال  ماظع  هباحـص  رکذ  نیخیـش و  بیذکت  زا  هدرکن  یمرزآ  یمرـش و  دوخ  دجام  دلاو  بیذکت  زا  رگا  دـیآیم 
تماعز بجوم  ار  ّتیلـضفا  مه  ناشیا  هک  دیـشیدنایم  هک  هباحـص  رگد  نیخیـش و  بیذکت  زا  هدرکن  یمرزآ  یمرـش و  دوخ  دجام  دـلاو 

َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  دنتسنادیم  يربک 
ماحتقالا ّنا  انرهظا  ةّرک و  دعب  ةّرک  همعز  لاطبا  یلع  انررک  ةّرم و  ریغ  ۀمامالل  ۀّیلـضفالا  موزل  تابثا  ّرم  دـق  معن  لوقا  ةّرم  ریغ  ّرم  امک  هلوق 
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یلع ئرتجی  الف  ةّرقلا  ۀـلازالا و  یف  هدـلاو  تادافال  فلاخم  راسخلا  يدابلا  راـکنالا  نا  اـنّیب  ةّرم و  یبأ  رثا  صاـصتقا  نم  ۀـطرولا  هذـه  یف 
ةّرملاب لّماّتلا  ّقحلا و  نع  لفغ  ةّرّدلا و  ةّرّذلا و  نیب  قرفی  مل  ةزِعلا و  طبخلاب و  ینم  هتریرم و  فعض  نم  الا  دوحجلاب  هوفّتلا 

نآ در  هروکذم و  تافص  رد  نیروکذم  يایبنا  اب  دنشابن  يواسم  اهنآ  هک  ثیدح  نیزا  دوشیم  تباث  یتقو  هثالث  يافلخ  رب  ریما  ترضح  لیضفت 

یتقو هثالث  يافلخ  رب  ریما  ترضح  لیضفت  هکنآ  مراهچ  هلوق 
158 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلالد هاگ  ره  لوقا  هروکذم  تافص  دننام  ای  هروکذم  تافص  رد  نیروکذم  يایبنا  اب  دنشابن  يواسم  اهنآ  هک  ثیدح  نیزا  دوشیم  تباث 
ریما بانج  ّتیلـضفا  رب  نآ  تلالد  رد  مالک  زاب  هدـش  رهاـظ  نیقباـس  ءاـیبنا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  رب  ثیدـح  نیا 

تافّـصلا ۀعیدب  هثالث  تاواسم  تابثیب  مهوت  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّلل  تسانتعا و  تافتلا و  لباق  یک  هثالث  يافلخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هیلع و تاّیربلا  لضفا  ّیـصو  تاداعم  تدـحو  تاوانم  تّدـش  رب  ینبم  هک  تامیلـسّتلا  فالآ  هلآ  انّیبن و  یلع  مهیلع و  تاقولخم  هوفـص  اب 

ًارُوْثنَم ًءابَه  فافع  اب  قیتع  ترضح  فاصنا  رسارس  فارتعا  تستاّیّحتلا  تاولّصلا و  لضفا  هلآ 
ًاروُکْذَم ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ناک  و 

دعب قیتع  ترـضح  يدینـش  اقباس  هک  مزراوخ  بطخا  همئالا  ردـص  تیاور  بسح  هک  اریز  هدـیناود  نآ  ساـساب  اـنف  بالیـس  هدـینادرگ و 
هیلع و هَّللا  یلص  ناج  سنا و  رورس  بانج  نامجرت  یحو  ناسل  زا  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاواسم  عامس 

مالک نیا  نسحلا و  ابا  ای  کلثم  نیا  نسحلا و  ابا  ای  کل  خـب  خـب  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باـطخب  ناولملا  فلتخا  اـم  هلآ 
زجعم تاذـب  صتخم  مالّـسلا  مهیلع  تاجرد  یلاع  يایبنا  اب  تاواسم  میظع  فرـش  نیا  هکنآ  رب  دراد  تلالد  مامت  تحارـصب  ماظن  تغالب 
نیزا یّظح  قیقّحتلاب  یفاجلا  یفاثألا  ۀثلث  وا  قیفّشلا  هاخا  وا  قیتعلا  ناک  ول  رگید و  یـسک  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تامس 

زین حاوب و  تهب  حارـص و  بذک  ّهنا  رهظ  حایّرلا و  هورذت  میـشهک  ۀثالثلل  ةاواسملا  ءاعدا  هَّللا  دمحب  راصف  هتفاین  لیمج  رخف  لیلج و  لضف 
مـشجت ریغب  داتق و  طرخ  الب  داژن  الاو  بطاخم  فارتعا  بسح  نآ  دـننام  ای  تافـص  نیرد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  نیخیـش  تاواـسم  نـالطب 

افنا قرط  غلبا  هوجولا و  لمکاب  دانع  لها  تاکسا  يارب  جاجتحا  لالدتسا و  تنؤم 
159 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیّنـس ینعی  هقرف  نیا  نوچ  هکنآب  هدومرف  حیرـصت  ایناث  هتـسناد و  تهافـس  لامک  قالطالا  یلع  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  الوا  هک  هدـش  تباـث 
رد ار  هب  هّبـشم  دوخ و  هبتر  رد  ار  هّبـشم  دناهدومنن  لمح  نیروکذم  يایبنا  اب  صاخـشا  نیا  تاواسم  رب  زگره  دنراد  دادادـخ  لقع  زا  هرهب 

نادب وک  ربمغیپ  نآ  هّصتخم  فاصوا  زا  صخـش  نیرد  تسیفـصو  دوجو  تاملک  مسق  نیرد  هیبشت  هراشا  طقـسم  هکلب  دنتـشاد  دوخ  هبتر 
تاواسم تابثا  زیوجت و  بیذکت  سپ  دراد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  نیخیـش  تاواسم  یفن  رب  هدـیدع  هوجوب  مالک  نیا  یهتنا و  دـشابن  هبترم 

حـضاو و شاهنیتم  تاقیقحت  زا  نآ  تعاـظف  تعانـش و  لاـمک  رهاـظ و  هدـیدع  هوجوب  شدوخ  تاداـفا  زا  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  اـب  نیخیش 
زیوجتب نامجرت  تغالب  نابز  نآ  فالخ  رب  هک  دـنداد  تیراع  سک  مادـکب  اج  نیا  رد  ار  دادادـخ  لـقع  نآ  هک  تستریح  سپ  تسرهاـب 

هقرف يارب  ار  دادادـخ  لقع  هک  دـیامرفب  هکنیا  رگم  اهلإ  راب  هداشگاو  نآ  دـننام  ای  تافـص  نیرد  هثالث  هکلب  نیخیـش  تاواسم  تابثا  هکلب 
دوقفم اج  ود  ره  رد  رکانت  رفانت و  سپ  جلاو  بصاون  ینعی  هیّنس  ناوخا  هرمزب  تسجراخ و  ّتنس  لها  زا  شدوخ  هدرک و  تباث  ّتنـس  لها 
بسح لبه  كاردا و  باحـصا  لقع و  مهف و  بابرا  زا  وا  جورخ  مه  تروص  نیا  رد  نکیل  ددرگ  دوضنم  طوبرم و  مه  اب  تابثا  یفن و  و 
بقل زا  ملح  لاح  ءایبنألا  اهیف  مهتاواسمب  فیکف  تستباث  افلخ  زا  تافـص  نیا  لصا  یفن  کلذ  عم  دوب و  دهاوخ  حـضاو  رهاظ و  شفارتعا 

يراخبلا حیحص  ةوکشملا و  یف  امک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  جاوزا  ناسل  یلع  يراجلا  ظلغالا  ظفالا  ینعا  رمع  ترـضح 
فـشک نعاطلا و  دییـست  زا  تارـضح  نیا  يوقت  ملع و  لاـح  دـیآیم و  ربیخ  ثیدـح  رد  تارـضح  نیا  تعاجـش  لاـح  تفاـیرد و  دـیاب 
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قحلا و مقل  حضوملا  داشّرلا  باوّصلل و  ّقفوملا  هَّللا  دمحب  تبث  دق  لوقا  داتقلا  طرخ  یفّنلا  اذه  نود  هلوق و  تخاس  دـیاب  مولعم  نئاغـضلا 
یفّنلا اذه  نا  دادّسلا 

160 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهیلع ءایبنالل  نیخیّـشلا  ةاواسم  مهف  ّنا  تبث  لب  دانعلا  ةرباکملا و  بایترالا و  ّکّشلا و  ۀیداع  هبوشی  دامعلا ال  بطاخملا  فارتعاب  حیحص 

عقاو صّحفت  ّتنس  لها  بتک  رد  رگا  هکلب  هلوق  دادسالا  برـض  داتقلا و  طرخ  ةاواسملا  تابثا  معز  نودف  دادللا  ۀهافّـسلا و  ۀیاغ  مالّـسلا 
لوقا تسین  تباث  ناشیا  نیرـصاعم  زا  کیچیه  ّقح  رد  تستباث  يورم و  نیخیـش  قح  رد  هک  ایبنا  اـب  هیبشت  رب  ّهلاد  ثیداـحا  ردـق  نآ  دوش 
هوالع تسنآ و  بذکم  هدومن  رکذ  ار  نآ  مزراوخ  بطخا  هّمئالا  ردص  هک  قیتع  ترـضح  فارتعا  درادن و  ینایاپ  هک  تسا  یتفزاجم  نیا 

ینادمه یلع  دّیس  تیاور  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نآ  توبث  هک  ایبنا  لاصخ  تصـش  زا  هدایز  هک  دیاب  ار  بطاخم  نا  رب 
ّینا دزاس و  ادیپ  یجالع  نارگید  زا  لاصخ  نیا  يافتنا  رب  تسا  صان  هک  هروکذم  تیاور  يارب  ایناث  دنک و  تباث  نیخیـش  يارب  تسرهاظ 

رب ماقم  نیا  رد  ارچ  ار  ءایحلا  ریثک  ثلاث  هک  منادیمن  دنک و  تباث  هعیش  رب  دوخ  هعوضوم  ثیداحاب  جاجتحا  تّحص  هجو  اثلاث  کلذ و  هل 
مّهوت نا  زا  هک  ثیدـح  کی  زج  ماقم  نیا  رد  هکنآ  بجع  رب  بجع  هدومن و  نیخیـش  قح  رد  هیبشت  رب  ّهلاد  ثیداحا  رـصق  هتخادـنا  راـنک 

تهباشم شاک  هداهن  زاغآ  لـیوط  لوط و  ردـق  نیا  یناـسل  يوعد  هدرکن و  رکذ  هدومن  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  تافـص  ضعبب  نیخیـش  هیبشت 
تباث ثیدـح  نیزا  اهنآ  رد  ایبنا ع  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلثامم  هک  هسمخ  لاصخ  نیمه  رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  اب  نیخیش 

یثیدـح نیعاضو  نیباّذـک و  ضعب  يرآ  دـشیم  حیحـص  هضراعم  هلباقم و  ماوع  رظن  رد  رهاظب  ات  هبتک  نم  ول  دـیناسریم و  تاـبثاب  هدـش 
رد سیردا  ترـضح  اـب  ناـمثع  هیبشت  تّدـش و  رد  حون  ترـضح  اـب  رمع  هیبشت  ّتلخ و  رد  میهاربا ع  ترـضح  اـب  رکب  وبا  هیبشت  راـبرد و 

دیامرفیم تاعوضوملا  لیذ  رد  یطویس  دناهتخادرپ  ناشیا  حیضفتب  هتشاذگن  ناشلابند  نیدقان و  نکیل  دناهتخاس  عضو  تعفر 
انربخا رکاسع  نبا 

161 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب فسوی  انثّدح  دیعـس  نب  ّیلع  نب  رمع  انثدح  ینیمرقلا  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  انا  دمحا  نب  زیزعلا  دـبع  انثدـح  ینافکالا  دّـمحم  وبا 
نب سنا  نع  تباث  نع  یبأ  انثدح  راکب  نب  دمحم  انثدح  ینثملا  نب  ّیلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  انثدح  مسقلا  نب  دـمحم  انث  يدادـغبلا  نسحلا 
نم هتحامـس و  یف  رکب  یبأ  یلا  رظنیلف  هتّلخ  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  لاـق  لاـق  کـلام 

ناـمثع یلا  رظنیلف  هتعفر  یف  سیردا  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  هتعاجـش و  یف  باّـطخلا  نب  رمع  یلا  رظنیلف  هتّدـش  یف  حون  یلا  رظنی  نا  ّبحا 
هتراهط یف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  اّیرکز  نب  ییحی  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  هتمحر و  یف 

لوهجم دحاو  ریغ  هدانسا  یف  ةّرمب و  ّذاش  ثیدح  اذه  رکاسع  نبا  لاق 

نآ در  تیالو و  تالامک  لماح  ریما  ترضح  دندوب و  توبن  تالامک  لماح  نیخیش 

ماهفا بابرا  رب  لوقا  تیالو  تالامک  لماح  ریما  ترضح  دندوب و  توبن  تالامک  لماح  نیخیش  هک  دناهتشون  هیفوص  نیققحم  اذهل  هلوق و 
لـصا ضرغ  هک  تسروّطلا  قهاـش  یلع  رونلاـک  روـهظ  حوـضو و  لاـمک  رد  هکلب  روتـسم  یفخم و  ریغ  هیفاـص  ناـهذا  باحـصا  هیکاز و 
تّوبن تالامک  بلـس  ناقیا  ناعذا و  داقتعا و  رب  عاعر  جمه و  رامغا  عایـشا و  عابتا و  نیدقتعم و  لمح  لصف  نیزا  لضفلا  لیلج  بطاخم 

نینمؤملا ریما  بانج  صاصتخا  رکذ  ماعنالاک  ماوع  عیدخت  يارب  نکل  دشابیم  هیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  قلطم  هفیلخ  قح و  رب  ّیـصو  زا 
بحاص هاش  هک  دنرب  نامگ  لاح  تقیقح  نیفقاو  ریغ  ات  هدروآ  ناشفرهگ  نابز  رب  مه  ماقمقلا  هدـلاول  امغر  تیالو  تالامکب  مالّـسلا  هیلع 

ینعی دنـشابیم  فاسفـس  ناودـع و  قیاضم  ماحتقا  زا  زرتحم  فاستعا و  فیح و  ساک  برـش  زا  بنتجم  فاصنا و  دـقن و  قیرط  کـلاس 
ار ناشیا  هدوب  نیخیشب  صوصخم  عقاو  رد  هک  ار  یتالامک  قیدحت  ریقنت و  تیاهن  قیقحت و  بیقنت و  دیزمب  ناشترضح  هک  دنرآ  لایخب 
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162 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیخیـش تاذ  زا  نآ  بلـس  نآ و  راهطاب  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاـکرب  اـب  تاذـب  صوصخم  هک  یتـالامک  هتخاون و  نآـب 

ّنا نبّللا و  نع  یبّصلا  ۀـعدخ  کلت  هک  دـننادیم  نیقیلا  ملعب  رابتعا  كاردا و  باحـصا  راصبتـسا و  مهف و  باـبرا  هک  هتـسنادن  هتخادرپ و 
كامهنالا نم  ءاشن  اّمنا  ننملا  معّنلا و  ضیفملا  نم  مالس  فالآ  هیلع  ننّسلا  جلبأل  حضوملا  ّیصولا  نع  ةوبنلا  تالامک  یفن  یلع  ءارتجالا 

اقباس نحملا و  ایازّرلا و  یف  رامغالا  ماتغالل  ءالتبا  نتفلا و  عظفال  مالسالا  یف  ةراثا  ّهنا  نغّـضلا و  داقحالاب و  ءالتبالا  نحالا و  تاّرتلا و  یف 
تـستباث مه  میهف  بطاخم  دوخ  مالک  زا  وا  میخفت  میرکت و  میظعت و  لیجبت و  دیزم  تسا و  هیفوص  ياربک  زا  هک  راطع  خیـش  هک  یتسناد 

نآ تلثامم  تسا  هیفوص  هلجا  زا  مه  وا  هک  یئانـس  میکح  زین  قبـس و  امک  هدومرف  تباـث  دوخ  غیلب  مظن  رد  اـمزج  اـمتح و  ار  ثیدـح  نیا 
زین دراد و  نآ  راکنا  ّدر و  رد  قارغا  هغلابم و  رارصا و  دنکیمن و  فیرش  ثیدح  نیاب  يانتعا  بطاخم  هدرک و  تباث  حون ع  اب  ار  ترضح 
هّمات تدایزب  ار  ثیدح  لصا  ینادمه  یلع  هک  دننکیم  رکذ  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  دناهیفوص  هلجا  زا  ود  ره  هک  الم  ریما  ینادمه و  یلع 
بانج تافص  یسدق  تاذ  رد  ایبنا  لاصخ  زا  ار  تلـصخ  دون  یلاعت  قح  ندرک  عمجب  تسحیرـصت  نا  رد  هدرک و  تیاور  یبرقلا  ةدوم  رد 

ار راّطع  ترضح  راعش  تغالب  راعشا  ینادمه  هفیلخ  الم  ریما  ترضح و  نآ  ریغ  یـسک  رد  نآ  ندرکن  عمج  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
لقن مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  تابثا  ماـقم  رد  بقاـنملا  ۀـصالخ  رد  فیرـش  ثیدـح  نیا  یمتح  یمزج و  تاـبثا  نمـضتم 

هک تسبجع  تریح  لامک  سپ  دـناهدرک  ثیدـح  نیا  تیاور  زین  دـنانیثدحم  رباکا  نیفّوصتم و  هلجا  زا  هک  یناقلاط  میعن و  وبا  هدومرف و 
بطاخم یناسل  ياعدا  دشابن و  یفاو  یفاک و  فیرش  ثیدح  تابثا  يارب  دناهیفوص  مخافا  مظاعا و  زا  هک  هّربکم  هتس  نیا  تادافا 

163 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ٌءْیََـشل اذه  َّنِإ  ددرگ  تافتلا  اغـصا و  لباق  بتک  ءامـسا  رکذ  الب  نیلئاق و  ناشن  مان و  رکذ  الب  دـناهتفگ  نانچ  نینچ و  هیفوص  نیققحم  هک 

ٌباجُع 
هیفوص تالاقم  رکذ  سوه  نآ  دعب  دنزاس  تیانع  هتشون  دوخ  قدصب  رارقا  فیرش و  ثیدح  نیا  راکنا  زا  حیرـص  یطخغراف  الوا  هلمجلاب 

نایم رد  نتخاـس  هکحـض  ار  دوخ  ماوع و  لالـضا  ضحم  ماـگنهیب و  گـناب  ماـقم  نیا  رد  هیفوص  تاـملک  رکذ  نآ  ریغب  دـننک و  رـس  رد 
تداـبع و دـهز و  يوقت و  ملح و  ملع و  زا  ار  توبن  تـالامک  عیمج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوـب  عماـج  هاـگ  ره  تسماـنا و 

هدـش تباث  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  نییبّنلا  متاخ  بانج  زا  هدـیدع  قرطب  هیورم  اـهیلع و  قفتم  تاـیاورب  نآ  ریغ  عرو و  ربص و  تعاـجش و 
رگم دـنکیمن  ثیداحا  فالخ  رب  ناشیا  لاوقا  قیدـصت  تسین و  نامیا  لها  راک  ناـشن  ماـنیب و  هیفوص  لاوقاـب  نداـهن  شوگ  رگد  دـشاب 
هاوخ نیفّیحتم  نیثدـحم  هاوخ  دنـشاب و  نیفـسعتم  نیفّوصتم  هاوخ  هیّنـس  لاوقاب  جاـجتحا  نیرب  هوـالع  توقمم و  ضغبم  توهبم و  طـبختم 
رگا هکنآ  لّوا  هجو  دنچب  درادن  زاوج  زا  یهجو  الصا  ّقح  لها  هلباقمب  نیفنجتم  ياهقف  هاوخ  نیفرحنم  نیرسفم  هاوخ  نیفلـصتم  نیملکتم 

دعو و فالخ  نیع  لوق  نیاب  لالدتـسا  هکنآ  مود  دش  دـهاوخن  تجح  تنـس  لها  رب  ارچ  هعیـش  لاوقا  ددرگ  تجح  هعیـش  رب  هیّنـس  لاوقا 
یّتلا تایالا  رکذ  دـعب  لاق  ثیح  هداهن  زاغآ  ّقح  لها  بتک  زا  لقن  مازتلا  ياعدا  تماما  باـب  نیمه  رد  هک  تسدـقع  ضقن  دـهع و  ثکن 

رد تساصحا  رـصح و  دـح  زا  جراخ  تسیورم  ّتنـس  لها  قیرط  زا  هچنآ  سپ  ترتع  لاوقا  اّما  رکب و  یبأ  ۀـفالخ  یلع  همعزب  اهب  لدتـسا 
زا هچنآ  دشابن  رما  چـیه  رد  کّسمتم  هعیـش  تایاور  زا  ریغ  هک  هداتفا  مازتلا  هلاسر  نیرد  نوچ  دـید و  دـیاب  افخلا  ۀـلازا  ینعی  باتک  نامه 

نیاب مالک  نیرد  هک  تسبجع  لامک  یهتنا  دـیآیم  ملقب  تسدوجوم  ناشیا  هحیحـص  تایورم  هربتعم و  بتک  رد  باـب  نیرد  ترتع  لاوقا 
حیرص حیرصت 

164 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم هدومن و  زاغآ  راهجا  نالعاب و  ءافخا  فالخا و  رایـسب  تاماقم  مالک و  نیرد  زاب  هدومن و  هعیـش  تایاور  ریغ  لقن  مدـع  مازتلا  ياـعدا 

هعیـش و بهذم  لقن  رد  هک  دـش  هدرک  مازتلا  هلاسر  نیرد  هتفگ و  دوخ  باتک  ردـص  رد  بطاخم  هکنآ  موس  هسفن  یلع  ثکنی  اّمناف  ثکن 
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ّتنـس لهاب  دـئاع  هک  یتاـمازلا  دـشابن و  هنع  لوقنم  ناـشیا  هربتعم  بتک  زا  ریغ  دوشیم  ناـشیاب  دـئاع  هک  یتاـمازلا  ناـشیا و  لوصا  ناـیب 
دامتعا و رگیدـکی  اب  تسقحال و  دانع  بّصعت و  تمهت  نیفرط  زا  ار  کی  ره  الا  دـشاب و  ّتنـس  لها  تایاور  قفاوم  هک  دـیابیم  دـشابیم 
رب ار  یکی  هک  دـش  دـناوتیمن  تجح  رگید  هقرف  رب  هقرف  کـی  تاـیاور  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تراـبع  نیا  یهتنا  عقاو  ریغ  قوثو 

زاغآ تاماقم  رگید  ماقم و  نیا  رد  نآ  تفلاخم  هدومن  شومارف  ار  دوخ  هدـهمم  هدـعاق  نیا  ارچ  سپ  تسین  عقاو  قوثو  داـمتعا و  يرگید 
لوق نیاب  هعیش  مازلا  دصق  سپ  دومن  هعیش  هربتعم  بتک  زا  دوشیم  هعیشب  دئاع  هک  یتامازلا  رد  لقن  مازتلا  ياعدا  ترابع  نیرد  زین  هداهن و 

بطاخم دوخ  هدیدع  تادافا  زا  ّقح  لها  هلباقمب  هیفوص  لوقب  لالدتسا  جاجتحا و  نالطب  هچنانچ  هکنآ  مراهچ  تسدوخ  بیذکت  رـسارس 
نینیعلا ةّرق  رخآ  رد  بطاخم  دلاو  رهاب  رهاظ و  شترضح  دجام  دلاو  تادافا  زا  نآ  تعاظف  تعانش و  نانچمه  تسحئال  حضاو و  رهاظ و 

تسنیفلاخم و تاهبش  عفد  مالکلا  ۀّیقب  میاهدومن  تماقا  نیخیش  لیـضفت  رب  یلقع  یلقن و  لیلد  زا  هلاسر  نیرد  هچنآ  ریرقت  تس  نیا  هتفگ 
رظن عطق  زا  دعب  نآ و  دننام  نیحیحـص و  ثیداحاب  هن  دیاب  رگید  روطب  ناشیا  هرظانم  تسین  راک  هیدـیز  هیماما و  هبوجاب  هلاسر  نیرد  ار  ام 

هک تسرهاـظ  ۀحارـص  تراـبع  نیزا  یهتنا  دـناهورگ  هس  هلئـسم  نیرد  ناـفقوتم  ناـفلاخم و  هک  دـش  موـلعم  رارقتـساب  هیدـیز  هّیماـما و  زا 
راهظا هچنانچ  ّقح  لها  هلباقمب  هّیفوص  لوقب  جاجتحا  سپ  درک  ناوتن  مه  هیدیز  هکلب  هّیماما  هرظانم  اهریغ  نع  الـضف  نیحیحـص  ثیداحاب 

فالخا ردغ و  بذک و  زا  دوخ  تئارب 
165 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد دیـشر  لضاف  هکنآ  مجنپ  تسدوخ  دـجام  دـلاو  تفلاخم  قوقع و  لامک  تبناجم  راـهظا  ناـنچمه  تسدوخ  هداـفا  بسح  فاـستعا  و 
هـضیفتسم هعئاش  ثیداحا  رگید  هدرک و  رکذ  هلاسر  بحاص  هک  یثیداـحا  مکحب  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  هچ  رگا  هتفگ  هیرمع  تکوش 

لوصو قیرط  رد  مالک  نکیل  تستعیرـش  رهاظم  تمکح و  رداصم  تاملظ و  حیباصم  تاقلغم و  حیتافم  رایخا  نا  رابخا  دناتما و  دنتـسم 
رد ار  هیورم  تایاور  هقرف  ره  اذـهل  دنـشابیم  نوعطم  نآ  ریغ  دزن  نومام و  نآ  لها  دزن  هقرف  کـی  تاـیاور  تاـقوا  اـسب  تسراـبخا و  نآ 

هیورم رابخا  هقرف  ره  هک  تسحضاو  ترابع  نیزا  دراگنایم و  حودقم  دوخ  فلاخم  هقرف  رد  ار  هیورم  رابخا  درادیم و  مّلـسم  دوخ  قیرط 
حودقم و هعیـش  دزن  دناهعیـش  نیفلاخم  هقرف  زا  هک  هیفوص  لوق  مه  هیدیـشر  هدافا  بسح  سپ  دراگنایم  حودقم  دوخ  فلاخم  هقرف  رد  ار 
وا دوخ  تادافا  بسح  هیفوص  لوقب  بطاخم  لالدتـسا  تعاظف  تعانـش و  هک  دمحلا  هّللف  ناشیا  دزن  دامتعا  رابتعا و  قئال  هن  دشاب  حورجم 

تیالو و ربخ  میلست  موزل  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  دیشر  ترابع  نیزا  زین  دیدرگ و  رهاب  رهاظ و  وا  دیـشر  ذیملت  شدجام و  دلاو  هدافا  و 
حوضو لاـمکب  دـناهدرک  نآ  راـکنا  لاـطبا و  رد  يزوسغاـمد  بحاـصهاش  هک  نآ  لاـثما  هیبشت و  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  ربخ  ریط و  ربخ 

نآ میلست  هک  تسمزال  ار  هیّنس  دیـشر  لضاف  هررقم  هدعاق  بسح  سپ  تسیورم  هیّنـس  قیرط  رد  تایاور  نیا  ههبـش  الب  هک  اریز  تسرهاظ 
بحاـصهاش و ّدر  تعاـظف  تعانـش و  لاـمک  هیدیـشر  هرـصتخم  هـملک  نیاـب  سپ  دـنزاسن  زارد  نآ  لاـطبا  ّدر و  رب  ربـک  ندرک  دـنیامن و 

اهّلک قرفلا  دنع  هملسم  هرّرقتم  هدعاق  زا  ناشـصوکن  دودص و  لوکن و  لودع و  مهلاثما و  هّیمیت و  نبا  رجح و  نبا  یلباکلاک و  ناشفالـسا 
نابز رب  ناشتناما  تناید و  تراهم و  قذح و  فاصنا و  دیزم  دیدرگ و  رهاظ  دیشّرلا  ةدافا  بسح 

166 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  دش  ادیوه  نایعألا  ةدمع  دیشر 

هک يداهج  لوقا  تفای  ماجنارس  رتبوخ  نیخیش  زا  تستّلم  روما  حالصا  تعیرـش و  ماکحا  جیورت  رافک و  اب  داهج  هک  ایبنا  راک  اذهل  هلوق و 
تسحضاو نآ  لاثما  دحاو و  نینح  ربیخ و  رارف  زا  نآ  ربخ  هدش  عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  نامز  رد  نیخیش  زا 

هکنآ زا  رظن  عطق  سپ  تسدازن  الاو  نیخیـش  نامز  رد  دالب  حتف  داهج  نیزا  شـضرغ  رگا  درادـن و  راهظا  نییبت و  رابخا و  مالعا و  تجاح 
اپارـس نیطالـس  رگید  یفطـصم و  ترـضح  هناحیر  لتاق  دینع  دیزی  هکلب  اغد  رـسارس  هیواغ  هیواع  هیواعم  هکلب  ایحاب  ثلاث  هراچیب  جارخا 

لمح ناهرب  حالف و  حالـص و  لیلد  دالب  حتف  داهج و  نینچ  درجم  درادن  یهجو  هدـش  عقاو  اهنیا  نامز  رد  رافک  دالب  حـتف  هک  افج  روج و 
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بانج هک  تستباث  ماقمیلاع  نیدـقنم  مالعا و  نیثدـحم  تایاور  بسح  هک  اریز  دـش  دـناوتیمن  حارـشنا  حایترا و  ثعاب  تّوبن و  تالامک 
هدومرف داشرا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

رجافلا لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دّیؤی  هَّللا  نا 
هدومرف داشرا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  زین  و 

مهل قالخ  ماوقاب ال  نیّدلا  اذه  دّیؤی  هَّللا  ّنا 
هک هدومرف  زین  و 

هلها نم  مه  ام  لاجرب  مالسالا  دّیؤیل  هَّللا  ّنا 
يدّمحملا نیّدلا  يأ  نیّدلا  دّیؤیل  یلاعت  هَّللا  ّنا  هتفگ  ریغّصلا  عماج  حرـش  ریدقلا  ضیف  رد  يوانملا  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فوءّرلا  دبع 

ربخ هضراعی  سنجلل و ال  وا  روکذملا  لجّرلا  دوهعملا  دهعلل و  ماّللا  رجافلا و  لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دـّیؤی  هَّللا  ّنا  یتالا  ریخلا  یف  هلوق  لیلدـب 
الف رینملا  نبا  لاق  اکرشم  انینح  ۀّیمأ  نب  ناوفـص  دوهـش  خسّنلا  ۀجح  تقولا و  کلذب  ّصاخ  وه  ذإ  كرـشمب  نیعتـسن  ّانا ال  یتآلا  ملـسملا 

حورطم ّهنا  مالسالا  ۀضیب  یح  اذإ  رجاف  ناطلس  وا  ماما  یف  لیختی 
167 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مثا و ریغ  یف  هتعاط  هیلع و  ربّصلا  بجیف  هسفن  یلع  هروجف  هنید و  هدّیؤی  دق  یلاعت  هَّللا  ّنأل  هعلخ  هیلع و  جورخلا  زوجیف  هروجفل  نیّدلا  یف 
راّنلا لها  نم  اذه  ادیدش  لتاقی  مالـسالا  یعّدی  الجر  ربیخ  ةوزغ  یف  يأر  امل  هلاق  هروج  عم  دییاّتلا  رـصّنلاب و  ناطلّـسلل  ءاعّدلا  زوج و  هنم 
حتف میملا و  ّمضب  نوقم  نب  نامعّنلا  نب  رمع  نع  بط  هَّللا  لیبس  یف  دـهاجملا  قسافلا  دارملا  وا  هرکذـف  هعجو  ةّدـش  نم  هسفن  لتق  جرخف و 

يدحا و ۀنـس  دنواهن  ۀعقوب  ادیهـش  نامعّنلا  لتق  ۀباحّـصلا  ۀلمج  نم  هوبا  ۀبحـص و  هل  ربلا  دـبع  نبا  لاق  ینزملا  نّونلاب  واولا  ةّدـش  فاقلا و 
امهدحا و نیحیحّصلا و ال  یف  اجرخم  دجوی  اذه ال  نا  فّنصملا  عیض  رهاظ  یکب و  ربنملا و  یلع  هاعنف  رمع  جرخ  هیعن  ءاج  اّمل  نیرـشع و 

ظفلب ةریره  یبأ  ثیدح  نم  هیلع  قفّتم  ّهنا  یقارعلا  ظفاحلا  لاق  دقف  بیجع  وهس  عینش و  لوهذ  وه 
رجافلا لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دّیؤی  یلاعت  هَّللا  ّنا 

ربیخ و ةوزغ  ردقلا و  یف  يراخبلا  هاور  يوانملا  لاق  و 
نم اذه  مالسالاب  یعدی  نمم  لجرل  لاقف  اربیخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  اندهـش  لاق  الوطم  ةریره  یبأ  ثیدح  نم  ملـسم  هاور 
الاتق مویلا  لتاق  راّنلا  لها  نم  ّهنا  افنآ  تلق  يّذلا  لجّرلا  هَّللا  لوسر  ای  لیقف  ۀـحارج  هتباصاف  ادـیدش  الاتق  لتاق  لاتقلا  رـضح  اّملف  راّنلا  لها 
نکل تمی  مل  ّهنا  لیق  وا  کلذک  مه  امنیبف  باتری  نا  نیملـسملا  ضعب  داکف  راّنلا  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  تام  دق  ادیدش و 

حارجلا یلع  ربصی  مل  لیّللا  ناک  اّملف  ادیدش  احرج  هب 
168 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّنجلا لخدی  هنا ال  ساّنلا  یف  يدانف  الالب  رما  مث  هلوسر  هَّللا و  دبع  ینا  دهشا  ربکا  هَّللا  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربخاف  هسفن  لتقف 
يراخبلا هنع  لئـس  ّهنا  رکذ  مث  اعوفرم  سنا  نع  للعلا  یف  يذمّرتلا  هاور  نّمم  رجافلا و  لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دّیؤی  هَّللا  ّنا  ۀملـسم و  سفن  الا 

یهتنا یّنثملا  نب  دّمحم  هانثّدح  نسح  ثیدح  لاقف 
لبق ریدقلا  ضیف  رد  يوانم  فوءّرلا  دبع  زین  داهتجالا و  یعدی  نّمع  الضف  نوثّدحملا  هیضتری  هدحو ال  یناربطلل  ثیدحلا  فّنـصملا  وزعف 
دیلا رکذ  هیف و  يوقی  يذـّلا  ءیّـشلا  یف  هدـیب  هعم  ذـخای  هناک  ةوقلا  وه  دـیالا و  نم  رـصنی  يوقی و  دـّیؤیل  یلاعت  هَّللا  ّنا  هتفگ  تراـبع  نیا 

نوناق هّربد و  ماظن  یلع  اراّجف  وا  نیقفانم  وا  اراّـفک  مهنوکل  نیّدـلا  لـها  نم  يأ  هلها  نم  مه  اـم  لاـجرب  مالـسالا  عوقولا  قّقحت  یف  ۀـغلابم 
دارأ ّهنا  لمتحی  اذه  هّدح و  يّذلا  دحلا  یلع  ماظنلا  اذه  یلع  دوجولا  اذهل  ءاقبا  فیعّـضلا  نع  يوقلا  فکل  اببـس  نوکی  لزالا  یف  همکحا 

دق یتالا و  ببّـسلل  مئالملا  وه  لوالا  عقو و  بیغ  نع  رابخا  هناـف  هتازجعم  نم  نوکیف  نوکیـس  اـمب  ربخا  ّهنا  لـمتحی  هنمز و  یف  ـالاجر  هب 
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ریغب فیعض  وه  معلا و  نب  دایز  نب  نامحّرلا  دبع  هیف  یمثیهلا و  لاق  صاعلا  نب  ورمع  نع  بط  ظفّللا  مومعب  ةربعلا  ّنأل  یناّثلا  برقالا  لاقی 
هتفگ دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشّرلا  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دّمحم  هیف و  بذک 

لاقف حارجلا  هب  تدتشا  یتح  ادیدش  الاتق  لتاق  نینحب  ناک  الجر  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  رکذ  ورمع  نب  دّمحم  لاق 
169 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رحتناف هتنانک  نم  اصّقشم  ذخا  هتحارج  هتنذا  اّملف  ملعا  هب  یلاعت  هَّللا  ام  مهـضعب  یف  عقو  کلذ و  نم  ساّنلا  ضعب  باتراف  راّنلا  لها  نم  ّهنا 
رجافلا لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دّیؤی  یلاعت  هَّللا  ّنا  نمؤم  الا  ۀّنجلا  لخدی  الا ال  يدان  الالب  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رماف  هب 

هتفگ و یلحم  باتک  رد  يرهاظ  مزح  نبا  و 
مهل قالخ  موقب ال  نیّدلا  اذه  رصنی  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 

امک
ةزمح یبأ  نبا  وه  بیعـش  انربخا  نامیلا  وبا  دشار  نب  راکب  نب  نارمع  ینربخا  بیعـش  نب  دمحا  ان  ۀیواعم  نب  دمحم  ان  عیبر  نب  هَّللا  دبع  انا 

لجّرلاب نیّدلا  اذه  دّیؤی  هَّللا  ّنا  مّلـس  هلا و  هیلع و  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  ابا  ّنا  ّبیـسملا  نب  دیعـس  ینربخا  يرهّزلا  نع 
رجافلا

نع دیز  نب  حابر  انربخا  قاّزرلا  دبع  ان  رکـسع  نب  لهـس  نب  دمحم  انربخا  بیعـش  نب  دمحا  ان  ۀـیواعم  نب  دـمحم  ان  عیبر  نب  هَّللا  دـبع  ان  و 
نیّدلا اذه  دّیؤیل  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ۀبالق  یبأ  نع  ینایتخّـسلا  بّویا  نع  دشار  نب  رمعم 

مهل قالخ  ماوقاب ال 
سردنال ۀسایّرلا  ّبح  الول  ذإ  ملعلا  بلط  یف  ساّنلا  بیعرت  یه  ةدئاف و  ةرظانملا  یف  ۀصخّرلا  یف  تلق  ناف  هتفگ  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  و 

یف نایبّصلا  بغر  ام  ریفاصعلاب  بعّللا  ناـجلوصلا و  ةرکلاـب و  دـعولا  ـالول  ذإ  دـیفم  ریغ  هّنکل  هجو و  نم  هترکذ  اـمیف  تقدـص  دـقف  ملعلا 
نم جان  ۀـسایّرلا  بلاط  نا  یلع  کلذ  ّلدـی  ملعلا ال  سردـن  ۀـسایّرلا ال  ّبح  الول  ةدومحم و  هیف  ۀـبغّرلا  ّنا  یلع  ّلدـی  کلذ ال  بتکملا و 

نیّذلا نم  وه  لب  نتفلا 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مهیف  لاق 

170 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهل قالخ  ماوقاب ال  نیّدلا  اذه  دّیؤی  یلاعت  هَّللا  ّنا 

رجافلا لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دّیؤی  یلاعت  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
ءاملع لاح  رمالا  رهاظ  یف  هلاح  ناک  نمیف  کلذ  اینّدلا و  كرت  یلا  وعدی  ناک  نا  هریغ  هببسب  حلصی  دق  کلاه و  هسفن  یف  ۀسایرلا  بلاطف 

ناک اذإ  اّما  هکاله و  یف  هریغ  حالصف  هریغ  هب  ءیـضتسی  هسفن و  یف  قرتحی  يّذلا  عمّـشلا  لاثم  هلاثم  هاجلا و  دصق  رمـضی  هّنکل  فلّـسلا و 
اینّدلا بلطب  نوحّرـصملا  مه  هریغ و  هسفن و  کلهم  اّما  ۀثلث  ءاملعلاف  اهریغ  اهـسفن و  لکأت  ۀقرحملا  راّنلا  لاثم  هلاثمف  اینّدلا  بلط  یلا  وعدی 

هسفن و کلهم  اّما  اـنطاب و  ارهاـظ و  اینّدـلا  نع  نوضرعملا  لـج  ّزع و  هَّللا  یلا  نوعاّدـلا  مه  هریغ و  هسفن و  دعـسم  اـّما  اـهیلع و  نولبقملا  و 
بطاخم دوخ  خلا و  هاجلا  ۀماقا  قلخلا و  لابقا  نطاوبلا  یف  هدصق  هرهاظ و  یف  اینّدلا  ضفر  دق  ةرخآلا و  یلا  وعدی  يّذلا  وه  هریغ و  دعـسم 

صیـصخت سپ  دش  هتفای  مه  نارگید  رد  لوسر  ادخ و  ندوب  بوبحم  بحم و  نوچ  هک  دـنیوگ  هعیـش  رگا  هتفگ  ربیخ  ثیدـح  باوج  رد 
یلع هَّللا  حتفی  هظحالم  اب  ینعی  تسه  تافـص  عومجم  رابتعاب  صیـصخت  مییوگ  دیاب  یـصیصخت  اج  نیا  رد  دب  دـنامن و ال  ریما  ترـضح 
دـش ریما  ترـضحب  صوصخم  عومجملا  ثیح  نم  تافـص  عومجم  دوب  رّدقم  یهلا  ملع  رد  ریما  ترـضح  تسد  رب  هعلق  حتف  نوچ  هیدی و 

نآ قیمع و  سپ  دراد  هتکن  ماقم  نیا  رد  دوب  كرتشم  زین  نارگید  رد  هک  تفـص  نیا  رکذ  دنوش و  هتفای  مه  نارگید  رد  يدارف  يدارف  وگ 
هک تسنآ 
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رجافلا لجّرلاب  نیّدلا  اذه  دّیؤی  هَّللا  ّنا 
اذـهل دـشیمن  ریما  ترـضح  یگرزب  تلیـضف و  بجوم  دومرفیم  نایب  ریما  ترـضح  تسد  رب  حـتف  دّرجم  رگا  سپ  تسحیحـص  ثیدـح 

ربیخ حتف  دّرجم  هاگ  ره  سپ  یهتنا  هدومرف  زین  تافص  نیا  میدقت 
171 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماشلا حوتف  رد  يدقاو  دش و  دهاوخ  ناشیا  تلیـضف  ببـس  هنوگچ  دازن  الاو  نیخیـش  نامز  رد  دالب  حتف  دّرجم  سپ  دـشیمن  یگرزب  لیلد 
هیلع مدق  ذإ  کلذک  وه  امنیبف  رابخالا  سّسجتی  ۀنیدملا  رهاظ  یلا  موی  ّلک  جرخی  ناک  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  ابا  ّنا  ینغلب  دقل  هتفگ 
هَّللا ّنا  کلذب و  قیدّصلا  اورشبف  ماّشلا  نم  لاقف  نیا  نم  اولاق  ۀباحّصلا و  هیلإ  تقباست  مهیلع  فرشا  املف  یمحجلا  دیمح  نب  نامحّرلا  دبع 

کنیع هَّللا  رقا  دـقف  کسار  عفرا  هَّللا  لوسر  ۀـفیلخ  ای  کیلع  مالّـسلا  لاـق  ناـمحّرلا و  دـبع  لـبقاف  ارکـش  هّلل  دجـسف  نیملـسملا  رـصن  دـق 
مهف اّملف  اّرس  باتکلا  رکب  وبا  أرقف  هنع  هَّللا  یضر  ةدیبع  یبأ  طخب  ناک  باتکلا و  هیلإ  مّلس  هسار و  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  عفرف  نیملسملاب 
هَّللا یـضر  رکب  وبا  هأرقف  دجـسملا  باب  یلا  نوعرهی  ساّنلا  یتاف  لاق  ۀنیدملا  یف  ربخلا  عاش  ساّنلا و  محازت  ارهج و  ساّنلا  یلع  هارق  هیف  ام 

باّوثلا یف  ۀبغر  جورخلل  اوعیابتف  لاومالا  نم  اوکلم  ام  نیملـسملا و  يدیا  یلع  هَّللا  حتف  امب  ۀنیدملا  لها  نم  ساّنلا  عماست  لاق و  ۀـثلاث  هنع 
یلع دیدّشلا  سابلا  دیدحلا و  لیخلاب و  مهرباکا  مهؤامظع و  ۀّـکم  لها  نم  ۀـنیدملا  لبقاف  ۀّـکم  لها  یلا  رابخالا  تغلب  ماشلا و  ینکـس  و 

باطخلا نب  رمع  هرکف  ماّشلا  یلا  جورخلا  یف  رکب  ابا  نونذاتسی  اولبقاف  مهؤارظن  مشاه و  نب  قادیعلا  برح و  نب  رخـص  نیفـس  وبا  مهلئاوا 
ءایلعلا و یه  هَّللا  ۀـملک  تناک  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  دـئاقح و  دـئارط و  مهبولق  یف  انل  موقلا  ءـالؤه  نا  رکب  یبـال  لاـق  ماّـشلا و  یلا  مهجورخ 

یلفّسلا یه  مهتملک 
172 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مه يرخا و  ۀـهلا  هَّللا  عم  سیل  كاذ  ذإ  لوـقن  نحن  هروـن و  ّمتی  نا  اـّلا  هَّللا  یباـی  مههاوفاـب و  هَّللا  روـن  اؤـفطی  نا  اودارأ  رفک و  یلع  مه  و 
انوتا موّرلا  یلع  اورصن  دق  هَّللا  دنج  ّنا  اوعمس  اّمل  فیّسلل و  افوخ  اوملسا  انتعیرـش  رـصن  اننید و  هَّللا  ّزعا  نا  املف  يرخا  ۀهلا  هعم  نا  نولوقی 
کل فلاخا  ّینا ال  هنع  هَّللا  یضر  رکب  وبا  لاقف  مهذفنت  نا ال  باوّصلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیقباّسلا  اومساقیل  ءادعألا  یلا  مهب  ثعبنل 

اودجوف دجسملا  یلا  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  یبأ  یلا  مهعمجاب  اولبقاف  رمع  هب  مّلکت  ام  ۀّکم  لها  غلب  لاق و  ارما  کل  یصعا  الوق و ال 
هنع هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیکرشملا و  یلع  مهرهظا  ام  نیملسملا و  یلع  هَّللا  حتف  ام  نورکاذتی  مه  نیملـسملا و  نم  ۀعامج  هلوح 

هیدی نیب  اوسلج  هیلع و  اومّلسف  هنع  هَّللا  یضر  قیّدّصلا  رکب  یبأ  یلا  شیرق  تلبقاف  هلوح  ساّنلا  هراسی و  نع  باّطخلا  نب  رمع  هنیمی و  نع 
انل تنک  دـق  رمع  ای  لاق  باّطخلا و  نب  رمع  یلع  لبقا  برح  نب  رخـص  نایفـس  وبا  مّلکت  نم  لّوا  ناکف  اـمالک  مهلّوا  نوکی  نم  اولواـقت  و 

كرشلا و مده  نامیالا  ّنأل  انبولق  یف  ام  کل  مده  مالسالا  یلا  هَّللا  اناده  اّملف  کیلع  ّدحن  انیلع و  ّدحت  تنک  ایلاق و  ۀیلهاجلا و  یف  اضغبم 
ای انیلإ  کنم  ةوادعلا  اذه  امف  بسّنلا  یف  مکیبا  ینب  مالسالا و  یف  مکناوخا  انـسلا  انـضّغبت  انانـشت و  مویلا  دعب  ملعت  تنا  دایکلا و  ۀضغبلا و 

داهجلا و نامیالا و  یف  قبـسا  انم و  لضفا  ّکنا  ملعن  انا  ضغابتلا و  دـقحلا و  نم  انل  کبلقب  ام  لسغت  نا  اـّما  اثیدـح  امیدـق و  باّـطخلا  نب 
باطخلا و نب  رمع  تکسف  نیرکنم  ریغ  هل  نوفراع و  کلذب  نحن 
173 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

متنا مکـسوءر و  یف  ۀـّیلهاجلا  ۀـّیمح  ّنأل  ءامّدـلا  نقح  ّرـشلا و  لاصفنا  ّالا  یلوقب  تدرا  ام  هَّللا  میا  لاـق و  مث  قرعلا  هللک  یتح  ییحتـسا  و 
دق ّینا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀفیلخ  دهشا  مکدهـشا و  انا  نایفـس  وبا  لاقف  مالـسالا  یف  مکقبـس  نم  یلع  مکتبـسن  یف  نولواطت 

لضفا مهغّلب  ّمهَّللا  رکب  وبا  لاق  هنع و  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  مامالا  یضرف  ۀّکم  تاداس  مّلکت  کلذک  هَّللا و  لیبس  یف  یـسفن  تسبح 
امظع هاگ  ره  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  مهیصاون  نم  مهنّکمت  مهّودع و ال  یلع  رصّنلا  مهقزرا  نولمعی و  ام  نسحاب  مهرجا  نونمؤی و  ام 

رکب یبأ  تمدخب  هنیدم  رد  هّکم  زا  هدینـش  ماش  حتف  ربخ  ناشءارظن  مشاه و  نب  قادـیع  نایفـس و  وبا  ناشیا  هلمج  زا  هک  هکم  لها  رباکا  و 
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جورع دیزم  ببـسب  باطخ  نبا  ترـضح  دندومن  مائل  هرفک  داهج  مالـسا و  ترـصن  يارب  ماش  يوسب  جورخ  رد  نادیتسا  دـندش و  رـضاح 
بیع و بصق و  بلث و  مول و  ّمذـب و  هتـسناد  بابلالا  یلوا  يار  فالخ  باوص و  قح و  زا  جراخ  ار  ناـشیا  جورخ  ینیب  تقیقح  جراـعمب 

یتسردـب هک  دومرف  داشرا  ینعی  هتخادرپ  رباکا  اـمظع و  نیا  ریقحت  بیناـت و و  ریعت و  ءارزا و  زمغ و  زمه و  زمل و  حدـق و  حرج و  نعط و 
ههلا دنتـساوخیم و  دوخ  هاوفاب  یهلا  رون  ءاـفطا  اـقباس  ناـشیا  هک  دومرف  راـهظا  تسدـئاقح و  دـئارط و  بولق  رد  اـم  يارب  ار  موق  نیا  هک 
لوقب زین  فیس و  فوخب  دندروآ  مالسا  دومرف  تعیرـش  رـصن  نید و  زازعا  یلاعت  قح  هاگ  ره  دندومنیم و  تباث  یلاعت  قح  هارمه  يرخا 

نا باوّصلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نیقباّسلا  اومساقیل  ءادعألا  یلا  مهب  ثعبنل  انوتا  موّرلا  یلع  اورـصن  دق  هَّللا  دنج  نا  اوعمـس  اّمل  دوخ و 
راتخم و لوسر  نید  دـییات  يارب  هن  تسراصنا  نیرجاهم و  نیقباـس  همـساقم  يارب  ادـعا  يوسب  ناـشیا  نتفر  هک  هدومرف  رهاـظ  مهذـفنن  ـال 

هاگ ره  سپ  راگدرورپ  ياضر 
174 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ دنـسپتقو  عبط  لوبقم  تسرهاظ  باـطخلا  نبا  ترـضح  دوخ  لوق  زا  ناشمالـسا  مه  ناـشیا و  ّتیباحـص  هک  هّکم  لـها  رباـکا  جورخ 
راصما حتف  رد  ششوک  یعـس و  دانع و  رفک و  بابرا  داهج  رد  ناشدهج  دج و  ناشیارظن و  لوا و  وا و  دوخ  مالـسا  دشابن  دنمجرا  هفیلخ 

ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  دوب  دـهاوخ  نید  بابرا  دزن  حودـمم  یـضرم و  نیقی و  قح و  لها  لوبقم  هنوگچ  دـالب  و 
َنیَِملاْعلا 

تلیـضف زا  ثلاث  جارخا  هکنآ  زا  رظن  عطق  سپ  نیخیـش  زا  ّتلم  روما  حالـصا  تعیرـش و  ماکحا  جـیورت  نتفای  ماجنارـس  رتبوخ  يوعد  اما 
دوب و دهاوخ  افص  اب  بطاخم  زا  ءایحلا  ریثک  نآ  نیدقتعم  تیاکن  تیاکـش و  لامک  بجوم  ّتلم  روما  حالـصا  تعیرـش و  ماکحا  جیورت 

تلیـضف بلـس  زین  تخاـس و  دـهاوخ  رّرقم  قّقحم و  وا  ترـضح  زا  ار  وا  فارحنا  رّدـکم و  ار  وا  ياـیلوا  معاـن  شیع  نآ  عفر  عفد و  رکف 
ّیبرم ماقمق  بطاخم  ترابع  قایـس  حیرـص  لولدم  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ّتلم  روما  حالـصا  تعیرـش و  ماکحا  جـیورت 
رورس اب  افو  افـص و  الو و  تیاهنب  وا  فاّصتا  مالـسا و  نامیا و  رد  مارتحالا  وذ  بطاخم  ماقم  ولع  لامک  رب  مامت  تلالد  تسماثغا  بصاون 

تعیرش و هیفانم  روما  حالصا  تعیدخ و  ماکحا  جیورت  ضحم  اعّدا  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  دراد  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  فالآ  مهیلع  افطصا  تیبلها 
ماکحا و لئاسم و  ملع  عرف  ّتلم  روما  حالصا  تعیرش و  ماکحا  جیورت  هک  اریز  تسا  ّهلذالا  نیتم  عرـش  مامز  مزج  هّلم و  نید و  ماظن  مرخ 

یلع یناث  لّوا و  كامهنا  رود و  لحارمب  تمرکم  نیزا  نیخیش  تافـص  یلاع  تاذ  تسمارح و  لالح و  قئاقح  عالطا  روثع و  رب  فوقوم 
مارک باحـصا  تافّنـصم  رگید  نعاطملا و  دییـشت  باطتـسم  باتک  رظان  رب  تاوفه  رداوب و  بئارغ  زاربا  تارثع و  ایاطخ و  رد  صوصخلا 

هلضعم لئاسم  رد  نیّرلا  لافغالا و  ریثک  یناث  اصوصخ  نیخیش  عوجر  زین  روتسم و  ریغ  مالّسلا  راد  هَّللا  مهّلحا 
175 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلهل ّیلع  الول  وا  لوق  روهظ و  حوضو و  تیاغ  رد  تامیلـستلا  تاّیّحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تالکـشم  لاّلح  بانجب  هلکـشم  يایاضق  و 
ماکحا و نیا  جیورت  تقیقح  رد  سپ  روهـشم  عیاش و  تیاهن  نسحلا  ابا  اهل  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاب  ذوعا  اهل و  نسح  ابا  هتیـضق و ال  رمع و 
رد نیکمهنم  نیخیـش  زا  هن  هدـش  عقاو  مالّـسلا  ۀـیّحتلا و  فالآ  مارکلا  هلآ  هیلع و  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  ماـظنلا  ۀـنیتم  ّتلم  روما  حالـصا 

مامغ و رمهنا  ام  ماظعلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مانا  رورـس  تاداشرا  زا  لوفغ  لوهذ و  ماّلع و  کلم  ماکحا  رب  فوقو  عـالطا و  زا  تبناـجم 
اذهعم جیهی و  مث  هتابن  راّفکلا  بجعا  ثیغک  وه  لب  جیورتلا  حالـصالل و  حـلاص  ریغ  جـیورتلا  حالـصالا و  ءاعّداف  ۀـلمجلاب  ملک و  لطه و 

رب ار  روما  نیا  ات  دننکن  میلست  نیخیش  نامیا  لصا  زا  هعیـش  تسین و  دیفم  نامیا  نودب  ّتلم  روما  حالـصا  تعیرـش و  ماکحا  جیورت  دّرجم 
نا رد  دندرکیم  هک  یلعف  ره  ناشیا  سپ  دـندوب  قح  تفالخ  بصاغ  نیخیـش  نوچ  هعیـش  دزن  زین  دـنناد و  تلیـضف  تبثتم  میلـست  ریدـقت 

ریمعت رد  هدرک  بصغ  مدرم  لام  هک  تسیبصاغ  لثم  ناـشیا  لاـثما  کـلذ و  ریغ  یلا  ساـّنلا  نیب  مکح  هاوخ  داـهج  هاوخ  دـندوب  راـکهنگ 
راکهنگ و روما  همه  نیا  رد  سک  نآ  کش  الب  هک  دـنک  فرـص  نیدـناعم  تبک  نیرفاک و  رهق  نیکاسم و  رب  قافنا  سرادـم و  دـجاسم و 
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رد هتفگ و  ادعـسلا  ۀـیاده  رد  يدابآتلود  ءاملعلا  کلم  راـیخا و  حدـم  باوث و  قحتـسم  هن  تسراـگدرورپ  باـقع  باذـع و  بجوتـسم 
يوم دینش  یسک  هّیما  ینب  زا  هک  دنرآیم  دنیوگیم و  یفطصم  رب  دورد  هلبق و  لها  نایدیزی  هک  دندیسرپ  ار  یبعش  ماما  دیوگیم  روتـسد 

كرابم رعش  نا  رد  هک  قودنص  نآ  هتفر  هدایپ  هنهرب  اپ  هورگ  دنچ  یناورم  نآ  درآیم  یصخش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  نساحم 
رس رب  یفطصم  شفک  يدرم  تفگ  تسیچ  ناشیا  نامیا  مکح  دومن  يداش  دز و  لبط  زور  تفه  دمآرد و  رهش  رد  هداهن  دوخ  رس  رب  دوب 

ار یسیع ع  ردام  ددنب و  ندرگ  رد  هدرک  رهاوج  رز و  رد  یسیع  رخ  مس  هتخاس و  فحصم  زا  شفک  هتفرگ و 
176 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دندمآیم و زامنب  نامدرم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  شیپ  تسیناورم  نآ  مکح  نامه  تسدرم  نیا  مکح  هچ  ره  دـنک  تبـسن  انزب 
ًۀَیِدْصَت َو  ًءاکُم  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَص  َناک  ام  َو  تسین  زامن  زامن  نینچ  نیا  دنتشادیم  لغب  رد  ناتب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رب  دورد  هلبق و  لها  هک  نایدیزی  لاح  یبعـش  ماما  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 
دنچ تاّیّحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  نساحم  كراـبم  يوم  لـیجبت  میظعت و  يارب  هک  هّیما  ینب  ضعب  لاـح  دـنیوگیم و 

دومن يداش  دز و  لبط  زور  تفه  دمآ و  رهش  رد  هداهن  دوخ  رس  رب  دوب  كرابم  رعش  نا  رد  هک  ار  قودنص  نآ  هتفر و  هدایپ  هنهرب  اپ  هورگ 
زا ار  دوـخ  شفک  هَّللا  ذاـعم  دریگ و  رـس  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  شفک  هک  یـصخش  لاـح  اـب  تـسربارب 

ندرگ رد  هتخاس  نیزم  رهاوج  رزب و  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  رخ  مس  هک  یـصخش  لاح  اب  تسلثامم  زین  دزادـنا و  اپ  رد  دزاـس و  فحـصم 
هیلع هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  نامز  رد  زین  دیامن و  مارح  باکترا  ماّهتا  ارتفا و  هّللاب  ذایعلا  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ردام  ددنب و 

نینچمه سپ  هیدصت  ءاکم و  نیع  ناشیا  ةالص  هکلب  دوبن  زامن  ناشزامن  دنتـشادیم  لغب  رد  ناتب  دندمآیم و  زامنب  نامدرم  مّلـس  هلآ و  و 
رد ناشیا  مامتها  دوجـس و  عوکر و  دوعق و  مایق و  دورد و  درو و  زا  نیخیـش  يارب  هیّنـس  تارـضح  دننکیم  يوعد  هچنآ  هرابرد  قح  لها 

ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  فرحب  افرح  درک  دنهاوخ  ریرقت  دومحم  نید  ماظن  حالصا  ماکحا و  جیورت 
ناورم کلملا  دبع  ریزو  يزور  یبلعثلا  ماما  ریّـسلا  ررغ  زا  تسلقن  دیوگیم  یلالج  هنازخ  رد  هتفگ  ادعّـسلا  ۀـیاده  رد  ءاملعلا  کلم  زین  و 
لکشم تّما  نایم  هک  هلئسم  نیا  امش  هک  دیسرپ  دوب  نیعبات  ءاملع  هّلجا  زا  هک  یبعش  ماما  زا  دوب  نایناورم  فرش  گرزب و  ناهاشداپ  زا  هک 

یفطصم تشادمیظعت  عرش و  ماکحا  نایتا  دوجو  اب  نارگید  دیزی و  هچنانچ  هّیما  ینب  يافلخ  هک  دینکیمن  لح  ارچ  هدش 
177 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یفطـصم اب  ناشیا  تیـضعب  تیئزج و  رد  هک  لوسر ص  تیبلها  اب  دنناسریم و  اذیا  ار  ناگـشوگرگج  نادـنزرف و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هدینادرگ ریـسا  ار  یـضعب  هدیناشک و  غیت  هب  ار  یـضعب  هداد و  رهز  ناشیا  زا  ار  یـضعب  هکنانچ  هداتفا  یناج  توادع  تسین  فالخ  اریـسک 

ربانم رب  دنزادنایمرب و  درکیم  یتسودب  ناشیا  مان  هک  ره  دنناشکیم و  دـنناجنریم و  ار  ناشیا  ناتـسود  ناهاوخاوه و  دـننکیم و  ریزعت 
لح ارچ  هلئسم  نیا  دناتایح  ردص  رد  زورما  هک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  نارای  زا  یـضعب  ین  ای  دنناملـسم  دننکیم  تیبلها  رب  نعل 

هک مینادیمن  میّریحتم و  ناریح و  نیعبات  ریهامج  نم و  هک  تفگ  عمجم  نا  رد  درک و  کـلملا  دـبع  ریزو  هب  يور  یبعـش  ماـما  دـننکیمن 
دایعا و ناشیا  هچنادب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تشاد  مظعم  ياهزیچ  نیدب  دنناشیا  زا  کلملا  دـبع  هیواعم و  هک  هّیما  ینب  یئافلخ 

ناشیا رب  میرامـش و  ناقفانم  زا  مینادـن و  ناملـسم  ار  ناشیا  میریگیم و  نمـشد  دـنراذگیم  زامن  رهاظ  دـنرادیم و  اپرب  جـح  تاعمج و 
لقن زا  هک  تفگ  یبعـش  ماما  سپ  دنرادیماپب  عرـش  ماکحا  تلود  حالـص  تکلمم و  ندـش  ناور  تحلـصم  يارب  ناشیا  هک  میتسرف  تنعل 

مالّسلا و امهیلع  یلع  نب  نیسح  البرک  رد  هک  خیرات  نا  زا  دناهدنام و  رّمعم  رفن  دنچ  هدمآرب  لاس  هاجنپ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم 
ناریـسا و قیرط  ار  ناشیا  دـندوب  هدـنام  هدـنز  تیبلها  زا  هکنانآ  دنتـشک و  راز  راز  دـندرک و  هثداح  نانچ  نآ  نایدـیزی  شنادـنزرف  رگید 

چیهب دوخ  يور  زاب  خیرات  نا  زا  دندینـش  هعقاو  نیا  نوچ  دندوب  هدنز  هک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نارای  دـندروآ  قشمد  رد  نایدـنب 
هدرک نادنزرف  نز و  هناخ و  كرت  یضعب  يوزنم و  هناخ  نورد  یـضعب  دندرک و  دایعا  تعامج و  هعمج و  كرت  دناهدومن و  هن  یناملـسم 
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نتفگ نخس  تطلاخم و  كرت  دناهدش و  لوغشم  تیبلها  تبیصم  رد  دنتفر و  تسد  رود  هوک  رد 
178 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیدرگ رایتخا  یّلکب  اوزنا  دیداد و  كرت  ارچ  جـح  دایعا و  هعمج و  امـش  هک  مدیـسرپ  ناشیا  یـضعب  زا  مایبعـش  هک  نم  دـنداد  نامدرم  اب 
قافن رفک و  ایند  هطـساوب  دنـشکب و  ار  لوسر  ناشوگرگج  دنرازگ و  زامن  دنیوگ و  هملک  رهاظ  هک  تّما  نینچ  نیا  يور  ام  دـنتفگ  ناشیا 

اما دنتشک  ار  ایبنا  نیشیپ  ناتّما  هچ  رگا  هدماین  یتّما  چیه  زا  دمآ  تّما  نیزا  هچنآ  اذه  انموی  یلا  مدآ  هاگ  زا  دید  مناوتن  دنراد  روتـسم  دوخ 
ناشیا دج  تعیرـش  رب  لمع  هملک و  رهاظب  دنناوخ  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یموق  درادـن  دای  ناهج  رد  یـسک  اما  دـندنامن  رقم  ناشیا  نید  رب 

نارتخد و هتسب و  هزین  رب  هدیرب و  ار  نآ  هدش  هدرورپ  هدوب و  یفطصم  رانک  رد  هک  اهرس  دنـشکب و  راز  راز  ار  ربمغیپ  ناشوگرگج  دننک و 
يدنامن و هدنز  تما  زا  یکی  چـیه  هثداح  نیزا  يدوبن  نیملاعلل  ۀـمحر  هَّللا ص  لوسر  دّـمحم  رگا  دـنورب  نایدـنب  قیرطب  ار  ناشیا  لافطا 

يارجام زا  دعب  دنتفگ  هباحـص  سپ  يدنامن  هدنز  نوکـسم  عبر  رد  هدنبنج  چیه  هک  يدش  لزنم  رهق  نانچ  يدندش و  خـسن  خـسم و  هلمج 
زا رگا  نم  زیزع  میاهدرک  تمدخ  تایح  ردـص  رد  ار  یفطـصم  میالوسر و  نارای  ام  مینیب  هب  تّما  نیا  يور  ام  هک  دـشاب  هنوگچ  روکذـم 
هناد کی  رگا  هچ  اریز  دندرگ  هدنمرـش  نانز  همه  دنک  انز  رگا  نز  کی  نانز  زا  ددرگ و  هدنمرـش  موق  همه  دـشاب  یـصاع  رفن  کی  یموق 

زا ار  هّصق  نیا  نوچ  رگید  ناریما  کلملا و  دـبع  ریزو  سپ  دـننک  مکح  نامه  گید  مامت  رب  تسماخ  هتخپ و  کمنیب  کمن و  اب  گـید 
يوعد یفطـصم  تیبلها ع  مد  کفـس  لتق و  افج و  اذیا و  دوجو  اب  ار  هّیما  ینب  نابلغتم  هک  دنتفایرد  دندرک و  هشیدنا  دندینـش  یبعـش  ماما 

هملک رـس  زا  سلجم  نارـضاح  ریزو و  سپ  دـشاب  ضحم  هارمگ  داد  دـنویپ  ناـشیا  اـب  دراد و  تسود  ار  ناـشیا  هـک  ره  تسقاـفن و  ناـمیا 
یبعـش هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دـییارگ  تبانا  هبوتب و  تشادرب و  ترازو  زا  تسد  ریز  دـندش و  ناملـسم  دـنتفگب و 
نتـشاد اپ  رب  تاعمج و  دایعا و  تماقا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  میظعت  عرـش و  ماکحا  نایتا  ار  هّیما  ینب  ياـفلخ 

فصو اب  زامن  ندرازگ  جح و 
179 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بعت ّدک و  دکو و  دهج و  ّدج و  همه  نیا  اب  ناشیا  نیعبات  ریهامج  یبعش و  هکلب  دیناسرن  هدئاف  چیه  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  توادع  اذیا و 
رب دنرامشیم و  ناقفانم  زا  دننادیمن و  ناملسم  دنریگیم و  نمشد  ماظن  ظفح  يوسب  مامز  فطع  مالـسا و  رئاعـش  تماقا  رد  ناشحدک  و 

دنرادیماپب ّتلم  عرش و  ماکحا  تلود  حالص  تکلمم و  ندش  ناور  تحلـصم  يارب  ناشیا  هک  دنیامنیم  داشرا  دنتـسرفیم و  تنعل  ناشیا 
نابز رب  نیکمت  اب  هثالث  هکلب  نیخیـش  قح  رد  نیقی  ّقح و  لها  رب  يراخب  نیعبات  ریهاـمج  ریظّنلا و  میدـع  یبعـش  ریذـپلد  ریرقت  نیمه  سپ 

ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  دنراپسیم  لطاع  زا  نیمث  زییمت  لطاب و  فییزت  قح و  قیقحت  قیرط  دنرآیم و 
رتشیب ریما  ترضح  زا  ایند  رد  دهزب  بیغرت  سفن و  لئاوغ  رب  هیبنت  نیکلاس و  تاماقم  لاوحاب و  داشرا  تقیرط و  میلعت  زا  ایلوا  راک  هلوق و 
تناما نّیدت و  لامک  دناهتخاس  رورسم  دوخ  بلق  هدومرف  لقن  هّیفوص  نابز  زا  بحاصهاش  هک  ماظّنلا  لتخم  مالک  نیزا  لوقا  تشگ  يورم 

لماح ار  ناشیا  ندوب  دنرادیم  نیخیـش  تمدـخب  هک  یـصالخا  بح و  تیاهن  ببـسب  هک  اریز  تسرهاظ  تناید  قدـص و  یخوت  دـیزم  و 
جیورت راّفک و  اب  داهج  نتفای  ماجنارـس  للّزلا  رهاب  للخلا  رهاظ  يوعد  نیرب  لیلد  ماقمب  نا  زا  دعب  هدومن  اعّدا  مزجلا  عطقلاب و  توبن  لامک 

نآ ندوب  لامجا  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  رد  هدومن و  نایب  متحلا  نیقیلاب و  زین  ّتلم  روما  حالصا  تعیرـش و  ماکحا 
ةولّـصلا و مهیلع  تیبلها  تبـسنب  ناودع  دقح و  نانـش و  ضغب و  زا  تئارب  لامک  ببـسب  زاب  نکیل  هدومناو  تیالو  تالامک  لماح  بانج 

دجام دلاو  عایشا  عابتا و  رگا  هک  تس  نیا  شهجو  ابلاغ  هدرک و  دراو  تشگ  يورم  ظفل  لیـصفت  ماقم  رد  ماعنملا  کلملا  هَّللا  نم  مالّـسلا 
داشرا دـنیامیپ و  بحاصهاش  بانج  هذـبانم  هذـخاؤم و  هار  دنـشابیم  ماثغا  جراوخ  جراعم  جراـع و  ماـئل و  بصاون  تاـماقمب  زئاـف  هک  وا 

دانع تفلاخم و  قیرط  فصو  اب  ارچ  هک  دنیامرف 
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تقیرط میلعت  باب  رد  نآ  ریغ  نینیعلا و  ةّرق  رد  وا  ترـضح  هک  يرگنیمن  نافرع  نیعب  يرپسیم و  دوخ  دجام  دلاو  اب  وا  دـلو  تزجانم  و 
هار کلاس  بحاصهاش  سپ  دهدیم  لیـضفت  ار  نیخیـش  ایند  رد  دهزب  بیغرت  سفن و  لئاوغ  رب  هیبنت  نیکلاس و  تاماقم  لاوحاب  داشرا  و 

يارب زین  درادـن و  توبث  تحـص و  رب  تلالد  قلطم و  تسیظفل  هک  ماهدروآ  تشگ  يورم  ظـفل  نم  هک  دـنیامرف  هدـش  رکنلا  حیرـص  رذـع 
ّتیلضفا دیآیمن  مزال  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  روما  نیا  ندش  يورم  هدایز  زا  هک  دنهن  زاغآ  عدخ  نیا  رطاخ  بییطت  هیلـست و 

كرابم رطاخب  نکیل  هدـشن  يورم  نکیل  دـشاب  ققحتم  رتهدایز  روما  نیا  نیخیـش  رد  هک  تسزئاـج  هچ  روما  نیرد  نیخیـش  رب  باـنج  نآ 
ناـشقئاف قـیقحت  زا  یّتـش  هوـجوب  هک  قحـال  مزح  قباـس و  متح  ار  لـالتخا  رـسارس  لاـیتحا  راـک و  زا  رود  راذـتعا  نیا  هک  دیـسرن  ناـشیا 

ریما ترضح  وا و  لوق  هچ  دناهریمن  شدجام  دلاو  ناهاوخاوه  هذخاؤم  عینشت و  نعط و  زا  ار  ناشیولگ  دزاسیم و  اروثنم  ءابه  تسرهاظ 
وا لوق  زین  دراد و  نیخیش  زا  نآ  ءافتنا  تیالو و  تالامکب  ترضح  نآ  صاصتخا  رب  مامت  تلالد  مالک  قایس  رظنب  تیالو  تالامک  لماح 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانجب  دوب  صوصخم  تیالو  هکنآ  رب  تسۀـلالّدلا  حیرـص  دـش  تیالو  هرود  ءادـتبا  ریما  ترـضح  نامز  دـعب و  ام  رد 
تیالو باب  حـتاف  ار  بانج  نآ  تقیقح  تفرعم و  باـبرا  تقیرط و  خویـش  اذـهل  وا و  لوق  زین  دنتـشادن و  یظح  نا  زا  نیخیـش  مالّـسلا و 
ترضح نآ  هک  هدوب  ترضحنآب  صوصخم  هیدمحم  تیالو  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  دناهتـشون  ایبنا  هقلطم  تیالو  متاخ  هّیدمحم و 
بعشنم میظع  رحب  زا  لوادج  دننام  دوشیم و  یهتنم  بانجنآب  هَّللا  ءایلوا  قرف  عیمج  لسالس  هک  تسنیزا  وا و  لوق  زین  تسنآ و  باب  حتاف 

همیظع تلیضف  نیا  صاصتخا  لئالد  رگید  بانجنآب و  هَّللا  ءایلوا  قرف  عیمج  لسالس  ءاهتنا  صاصتخا  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ددرگیم و 
تسرهاظ وا  مالک  زا  ترضحنآب 
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تاکلم نآب  هّصتخم  لاعفا  رودصب  هیناسفن  تاکلم  رب  لالدتسا  هک  تسیلقع  هلوق و  ریبخ  لثم  کئّبنی  ریصبلا و ال  رظاّنلا  یلع  یفخی  امک ال 

يارب دـنمدوس  عفان و  یتقو  تاکلم  نآـب  هّصتخم  لاـعفا  رودـصب  هّیناـسفن  تاـکلم  رب  لالدتـساب  لالدتـسا  هک  تسیلقع  لوقا  درک  ناوتیم 
لیلج تّوتف  یلاع  نیخیـش  زا  تّوبن  تالامک  تاکلمب  هصتخم  لاعفا  رودـص  الوا  هک  ددرگ  دنمـشوه  یعذول  لـضاف  دـنمجرا و  بطاـخم 
ذخا نم  امهیلإ  اهوزعی  داو و ال  دعبأ  یف  تاکلملا  هذه  نم  امهتاکرد  یف  امهماقم  هَّللا  یلعا  امّهناف  داتقلا  طرخ  هنود  دیامن و  تباث  ةّورملا 

رد ماقمیلاع  نامزالم  كامهنا  راهظا  ماعنالاک و  ماوع  عیدخت  زج  هدئاف  هدعاق  ریرقت  ضحم  هلمجلاب  دادس  نم  اطـسق  یتوا  داشر و  ةزجحب 
للز نم  ظفاحلا  نئاّصلا  ماعنالا و  قیفّوتلا و  یلو  هَّللا  درادن و  مالحا  ثاغـضاب  نوکر  ماهوا و  سجاوهب و  کّسمت  ماخ و  سواسوب  ثبـشت 

رب حیرص  لیلد  دربیم  شیپ  زا  راک  نانس  فیس و  تعنص  نارقا و  هلباقم  رد  دنکیم و  تابث  هکرعم  ره  رد  یـصخش  رگا  الثم  هلوق  مادقالا 
رد نانـس  فیـس و  تعنـص  نارقا و  هلباـقم  رد  ندرب  شیپ  زا  راـک  هکرعم و  ره  رد  تاـبث  هک  تسرهاـظ  رپ  لوقا  تسوا  هّیناـسفن  تعاـجش 
رد هّیناسفن  تعاجـش  هکلم  ینعی  لولدم  دوجوب  ناعذا  روط  هچ  دشاب  دوقفم  ناشتعاجـش  لیلد  هاگ  ره  سپ  دوب  دوقفم  هثالث  هکلب  نیخیش 

ُْمْتنُک ْنِإ  ْمُکَناـهُْرب  اُوتاـه  هـمیرکب  دـش  دـنهاوخ  بطاـخم  سپ  دـنراد  تارـضح  نـیا  تعاجـش  رب  رگید  یلیلد  رگا  دوـمن و  ناوـت  ناـشیا 
* َنِیقِداص

تعنـص زا  مامت  بانتجا  نارقا و  لاطبا و  هلباقم  زا  دوخ  ندیـشک  رود  کلاهم و  فواـخم و  رد  ضوخ  زا  زارتحا  كراـعم و  زا  رارف  يرآ 
زا ینغتسم  نایع و  رهاظ و  نایعا  هثالث  ّقح  رد  نأّشلا  ۀلیلجلا  رومالا  نع  الضف  لهس  ياهراک  زا  يراکچیه  ندرب  شیپ  هن  نانس و  فیس و 

دنتشادیمرب دوخ  خویش  لالتخا  رپ  لاوحا  زا  يربخ  دنتشادیم و  ایح  زا  هراپ  بحاصهاش  رگا  سپ  نایب  راهظا و 
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رب ددرگیم و  نآ  ّدـضب  ناشفاصتا  توبث  هکلب  تارـضح  نیزا  نادـقف  رکذـت  بجوم  هک  نآ  لیلد  رکذ  هیناسفن و  تعاجـش  فرح  زگره 
ناوت مولعم  تالماعم  لاعفا و  هار  نیمه  زا  هنطاب  روما  رگید  اجر و  فوخ و  ضعب و  ّبح و  هکلب  هلوق  دـنروآیمن  نامجرت  تغـالب  ناـبز 
عاعر بانذا  عایشا و  عابتا و  تافـص و  یلاع  هثالث  تالاوم  بح و  مدع  تاوانم و  ضغب و  لاح  هداجالا  دیدس  هدافا  نیمه  ربانب  لوقا  درک 
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هار زا  تایورخا  تایلاع  بتارمب  زوف  تشادمشچ  اجر و  نادـقف  تانئاک و  قلاخ  باقع  زا  تالابم  فوخ و  ءافتنا  تاجرد و  الاو  هرمز  نآ 
ذخا تفالخ و  عازتنا  صـصق  هظحالم  زا  تالماعم  لاعفا و  نیا  حرـش  میدرک و  مولعم  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  اب  ناشیا  تـالماعم  لاـعفا و 
بانج امّیـس  مالّـسلا ال  راد  هَّللا  مهّلحا  مارک  باحـصا  تادافا  نایع و  حضاو و  تیاهن  کلذ  لاثما  یبرقلا و  يوذ  مهـس  طاقـسا  كدـف و 

تفزاـجم و باـبرا  سجاوه  سواـسو و  عفاد  نأـشیلاع و  نیلواـم  نیلّوـسم و  ناـسل  عطاـق  ماـعنالا  غـباوس  هیلع  هَّللا  ضاـفا  ماـّلعلا  دـلاولا 
لاعفا و زا  هنطاب  روما  ملع  هک  هدومرف  هدافا  مامت  حیرـصتب  اـج  نیا  رد  بطاـخم  هکنآ  رتبجع  نوتـسملا و  وه  قفوملا و  هَّللا  تسناودـع و 

تعنـص نارقا و  هلباقم  كراعم و  رد  تابث  زا  هیناسفن  تعاجـشب  ملع  هکنآ  رب  تسحیرـص  وا  قباـس  لوق  زین  دوشیم و  لـصاح  تـالماعم 
درک ناوتیم  تاکلم  نآب  هّصتخم  لاعفا  رودـصب  هّیناـسفن  تاـکلم  رب  لالدتـسا  هک  تسیلقع  وا  لوق  زین  دوشیم و  لـصاح  نانـس  فیس و 

دوشیم و لصاح  اهریغ  وا  تناک  ۀعاجـش  قـالطالا  یلع  هیناـسفن  تاـکلم  لوصحب  ملع  لاـعفا  رودـص  زا  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  ۀـحارص 
مـسق زا  ایآ  هک  یـصخش  هنطاب  تالامک  رد  زاـیتما  ساـیق  نیمه  رب  وا و  یتآ  لوق  زا  زین  تسا و  هنطاـب  روما  تاـکلم  عیمج  هک  تسرهاـظ 

هدمع هناخراک  ود  نیزا  یکی  رد  وا  تیحراجب  ایلوا  لامک  سنج  زا  ای  تسایبنا  لامک 
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تالماعم لاعفا و  زا  اجر  فوخ و  ضغب و  بح و  سایق  رب  صخـش  زا  هنطاب  تالامکب  ملع  هک  تسرهاظ  ۀحارـص  یهتنا  دوشیم  لـصاح 
مومذم و موعزم  لالتعا  تیاغ  نییبت  لالتخا و  دیزم  راهظا  لاطبا و  بیذکت و  يارب  تسا  هبـسانتم  هعبرا  هک  تادافا  نیا  دوشیم و  لصاح 

رارکت هداعا و  راهجا و  نیبت و  راهظا و  زارباب و  رمع  نعاـطم  باوجب  هک  مورقلا  سیئر  بطاـخم  مومـضم  تبارغ  موهوم  موشم و  لـیختم 
رهاظ و هتـشادنپ  صایتعالا  دـیدش  لاضعا  لاکـشا و  هطرو  زا  صانم  اجلم و  صالخ و  هعینم  هعیرذ  هلیـسو و  هلیح و  ار  نآ  هتخادرپ و  نآ 

. دوشیم عمال  رهاب و  عطاس و 
ار اـسّنلا  ةدّیـس  ترـضح  هناـخ  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  هکنآ  مود  نعط  هتفگ  هفحت  باـتک  نیمه  زا  رمع  نعاـطم  رد  بطاـخم  هـکنآ  شناـیب 

ناتهب یهاو و  رسارس  هصق  نیا  دیدرگ و  لمح  طاقسا  بجوم  هک  دیناسر  همدص  دوخ  ریشمشب  هموصعم  نآ  كرابم  يولهپ  رب  تخوسب و 
لمعب نکیل  دوب  هدرک  كرابم  هناخ  نآ  نتخوس  دصق  هک  دنیوگ  دنتسین و  هصق  نیا  لئاق  هّیماما  رثکا  اذهل  درادن و  یلـصا  چیه  تسارتفا  و 
دیدهت فیوخت و  دصق  زا  ناشیا  دارم  رگا  دش و  دناوتیمن  علّطم  يرگید  یلاعت  يادخ  زا  ریغ  نا  رب  هک  تسا  هیبلق  روما  زا  دـصق  درواین و 

ار ءارهز ع  ترـضح  هناخ  هک  دوب  ار  یناسک  دـیدهت  فیوخت و  نیا  هک  تسنآ  شهجو  سپ  تخوس  مهاوخ  نم  هکنیا  نتفگ  تسینابز و 
مه رب  دنتـشادیم و  روظنم  داسف  هنتف و  دـندشیم و  عمج  اجنآ  رد  هداد  همظعم  هکم  مرح  مکح  هتـسناد و  تنایخ  بحاص  ره  هانپ  اـجلم و 

مـشش نعط  هک  هریغم  زا  دح  ءرد  نعط  رد  بطاخم  زین  خلا و  دندرکیم  دصق  زیگناداسف  ياهروشم  اهـشاکنکب و  لّوا  هفیلخ  تفالخ  ندز 
زا ار  توکـس  عبار  دهاش  نیقلت  يارب  نیملـسملا  نم  الجر  هب  هَّللا  حـضفی  لجر ال  هجو  يرا  هملک  رمع  نتفگ  باوجب  تسرمع  نعاطم  زا 

نیطاسا رابک و  هّمئا  رافـسا  بتک و  رد  نآ  توبث  فصو  اب  رارقا  زا  رارف  راکنا و  هار  ندرپس  رایـسب و  ندز  اـپ  تسد و  دـعب  تداهـش  يادا 
خیاشم رابتیلاع و 
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تغالب نابز  هچنانچ  هداهن  زاغآ  هّصق  رب  عالّطا  لاطبا  يوعد  رارقلا  راد  هَّللا  هّلحا  دـجاملا  دـلاولل  نعاطملا  دییـشت  یف  اـمک  راـخفلا  لـیلج 
حـضفی لجر ال  هجو  يرآ  تفگ  هملک  نیا  رمع  هک  دـناهتفگ  هچنآ  هداشگ و  حاوب  للخ  حارـص و  للز  حابن و  حایـص و  نیاب  ار  ناـمجرت 

تبون ارک  ره  دوب و  هتفگ  تقو  نآ  رد  هملک  نیا  هبعـش  نب  هریغم  يرا  رمع  رب  تسحیبق  يارتفا  حیرـص و  طلغ  نیملـسملا  نم  الجر  هب  هَّللا 
اذه عم  دوب و  ارچ  هریغم  هتفگ  ساپ  ار  وا  دوب  هدمآ  یهاوگ  يارب  هّلل  ۀبـسح  دهاش  رگا  دنکیم  اهقّلمت  دـیوگیم و  اهزیچ  دـسریم  ناجب 

یعّدم ررـض  رب  تداهـش  يادا  هارکا  ربجب و  زا و  هک  دسریمن  ار  مکاح  دیامنن  یبجاوب  تداهـش  يادا  هدومن  هیلع  یعّدم  ساپ  دهاش  رگا 
اهراب هک  تسیرمع  تسارف  لـیبق  زا  سپ  دـشاب  رمع  هلوقم  مـالک  نیا  رگا  ضرفلاـب  تعیرـش و  چـیه  بهذـم و  چـیه  رد  دـنک  بلط  هیلع 
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زاب دیناونـش و  ار  وا  تفگ و  دهاش  روضحب  هک  دوش  تباث  اجک  زا  دـشیم  عقاو  نآ  قباطم  تسنینچ و  هک  تفگیم  هتفایرد  يزیچ  نئارقب 
بولق لاعفا  رب  عالّطا  وه  تسبلق  لاـعفا  زا  هدارا  دومن  ناوت  تباـث  لـیلد  هچب  تشاد  لد  رد  دوش  عنتمم  تداهـش  زا  دـهاش  هکنآ  هدارا  مه 

وا تیحراجب  ایلوا  لامک  سنج  زا  ای  تسایبنا  لامک  مسق  زا  ایآ  هک  صخـش  هنطاب  تالامک  زایتما  سایق  نیمه  رب  هلوق و  تسادـخ  هّصاـخ 
بطاخم هقباس  هثالث  تادافاب  تسا  دـّیؤم  هک  ساسالا  نیتم  سایق  نیا  هک  تسرهاظ  لوقا  دوشیم  لصاح  هدـمع  هناخراک  ود  نیرد  یکی 

لاطبا راکنا و  نارـسخ  داسک و  ناوه و  نالطب و  لاـمک  راـهظاب  ینعی  هتخاـب  ار  وا  ساـیرک  نودرگ  ناـمزالم  ساوح  شوه و  سانـشقح 
نآ نانبلا  یهاو  رـصاق  رـصق  ناکرالا و  نوهوم  عبر  رد  نطاب  كاپ  بطاخم  هک  تسا  هنطاب  روما  زا  هک  ببـس  نیاب  دـصق  رب  عالطا  ناکما 
زین هعیش  هک  یثیدح  رد  هلوق و  هعبر  بطاخملا و  رادل  مداه  هماکحتسا  هناصحتسا و  لوعم  هعفن و  نم  ربکا  هیلع  هررـضف  هتخادرپ  تسنطاق 

وه دناهدروآ و  دوخ  بتک  رد 
185 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلیزنت یلع  مهتلتاق  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  ساّنلا  لتاقت  ّیلع  ای  ّکنا  هلوق 
زاجم و تقیقح و  قئاقح  فشاک  زادـناهقرفت  یعذول  زازعا و  اب  لضاف  زاتمم و  بطاخم  لوقا  تسزاـیتما  هقرفت و  نیاـب  حیرـص  هراـشا  زین 
تاـفزاجم و تاـقارغا و  بئارغب  زاـبنا و  هیولع  هیلع  لـئاضف  زا  زازئمـشا  زاـیحنا و  رد  بصاون  نیطاـسا  اـب  هک  زاـین  زار و  تاـماقم  فـقاو 

ببـسب زاسمد  رثالا  فیعـض  لطاب  زا  رطخلا  لیلج  قح  قیرفت  رظن و  قیقدـت  قیقحت و  قیقدـت و  لامک  اب  زاـسهمغن و  تارباـکم  تاـغلابم و 
هک لیوعّتلا  قئال  ناهرب  لیلد و  هجو  نایب  زا  هدنار و  نامجرت  قئاقح  نابز  رب  زایتما  هقرفت و  نیاب  حیرـص  هراشا  ياعّدا  زارد  رود و  بّصعت 

نیتم و ریرقت  قوس  نییبت و  حیـضوتب و  هبلاطم  هذخاؤم و  ضحم  نآ  باوج  رد  تسیفاک  هدناشفا و  نماد  دـشاب  لیلع  یفاش  لیلع و  يدرم 
* َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  همیرک  هیآ  توالت 

امهیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  سفن  لوسر و  بانج  رد  هقرفت  یعدـم  لوحفلا  مودـخم  بطاخم  يوعد  سکع  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  يرآ 
دنکیم نیعمجا  امهیلع  هَّللا  یّلص  نیّیبّنلا  متاخ  بانج  لاتق  اب  نینمؤملا ع  ریما  بانج  لاتق  تاواسم  رب  هحیرص  تلالد  لوبقلا  ّبه  ام  امهلا 

لاتق هیبشت  فیرـش  ثیدح  نیرد  هک  اریز  دنکیم  ریمطقلا  ریقنلاب و  نب  خیب و  زا  ار  نیهّوتلا  حیرـص  زایتما  نیجهتلا و  رهاظ  هقرفت  يوعد  و 
رب هیبشت  تلالد  تسعقاو و  ناشیا  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هلتاقم  اب  مدرم  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج 

قهاش یلع  رّونلاـک  روهظ  حوضو و  لاـمک  رد  قباـس  ناـیب  زا  تافـص  ـالاو  نیرّحبتم  تاـجرد و  یلاـع  نیققحم  تاداـفا  بسح  تاواـسم 
ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  تسروّطلا 

ٍروُُطف ْنِم  يَرت  ْلَه 
لامک ندرک  لمح  صقاـن  هیبشت  رب  ار  نآ  دوش  عقاو  لوسر  مـالک  رد  هک  یهیبشت  هکنیا  هب  تسفرتعم  رقم و  فستعم  ریغ  بطاـخم  دوخ  و 

نینمؤملا ریما  بانج  لاتق  هک  دیدرگ  تباث  هینب  هیبشت  نیا  رب  انب  سپ  تسیتنایدیب 
186 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج اب  لاتق  نینچمه  دوب  رفک  بانج  نآ  اب  لاتق  هکنانچ  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاتق  لـثم  مالّـسلا  هیلع 
نینچمه دوب  مالسا  هملک  ءالعا  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لاتق  هچنانچ  تسرفک و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ماثغا و هملظ  رباد  عطق  مائل و  دـسافم  عفد  مانا و  حالـصا  ماظن و  ظفح  مالـسا و  هملک  ءالعا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لاـتق 
زئاح مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافص  یـسدق  تاذ  سپ  دوب  ماغط  ناودع  فیح و  غیز و  ناینب  مسح  مازقا و  رورـش  مجاون  دصح 
دـشا تسرامم  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  دیـشر  لضاف  تّوبن و  نامز  هّیقب  زا  بانج  نآ  نامز  دـشاب و  تّوبن  لامک  نیا 

َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  هدومرف  نیضرالا  یف  هَّللا  ۀملک  ءالعا  ربانب  لاتق 
ءارغا یف  نیعضوملا  نیکمهنملا  قوس  داسک  لالضالا و  عیمّلتلا و  بابرا  ةراجت  راوب  لالّضلا و  لها  يزخ  روهظ  یلع  لاعتملا  هّلل  دمحلا  و 
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راحسالا عباتت  ام  لاضفملا  هَّللا  نم  مالّسلا  هیلع  یلعل  ۀّبحملا  ةرصّنلا و  هوجو  نایب  یف  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  یف  دیشّرلا  ةرابع  هذه  لاهجلا و 
بانج هلماک  تفص  رابتعاب  هکنآ  مّود  نآ  ریغ  نآرق و  مالسا و  ّتبحم  ترصن و  لثم  دشاب  دارم  هّلل  ّتبحم  ترـصن و  هکنآ  لّوا  لاصآلا  و 

یف هَّللا  ۀملک  ءالعا  ربانب  لاتق  دشا  تسرامم  نیّدلا و  یف  هقفت  لامک  هعیفر و  هلیلج  تعاجـش  هعیـسو و  هّیندل  مولع  لثم  دـشاب  بآمتماما 
نیا لوقا  هدوب  نآرق  لیزنت  رب  همه  نیخیش  تالتاقم  هک  اریز  هلوق  یهتنا  یـصحت  نا ال  داک  یّتلا  ۀیلامکلا  تافّـصلا  نم  اهریغ  نیـضرالا و 

نیخیـش تالتاقم  عیمج  ندوب  وا  نابـسح  معزب و  دـنکیم  لالدتـسا  نایبلا  غیلب  بطاخم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ۀحارـص  ماظن  تبارغ  مـالک 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تالامک  نیخیش و  تالامک  نایم  رد  زایتما  هقرفتب و  ثیدح  هراشا  رب  نآرق  لیزنت  رب  ناش  یلاع 

187 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بطاخم لصاح  معز ال  نیا  لطاب  ضرفب  رگا  هک  اریز  ناهذالا  بقاوث  باحـصا  یلع  یفخی  ـال  اـمک  ناوهلا  طوقّـسلا و  نم  ناـکمب  وه  و 

امک ال زایتما  هقرفت و  نیاب  دـنکیم  هحیرـص  هراشا  ثیدـح  نیا  هک  درادـن  نآ  رب  تلالد  زگره  ینعم  نیا  دوش  مه  ملـسم  لـثامالا  ةدـمع 
هراشا جراخ  رد  يرما  توبث  ضحم  زا  درک و  دـیاب  نایب  ناسل  ملع  دـعاوق  زا  هراشا  هجو  هچ  زاحنم  ریغ  فاـصنالا  نع  وه  نم  یلع  یفخی 
هراشا لیلد  هن  دشابیم  ظافلا  هیجوت  لیوات و  هنیرق  نآ  دنریگیم  دارم  هنیرق  ار  یجراخ  رما  رگا  دوشیمن و  لصاح  دارم  رب  ظافلا  تلالدب 

عرف نآرق  لیزنت  رب  نیخیـش  تالتاقم  ندوب  نیرب  هوالع  مالحالا  ماهفالا و  یلوا  یلع  حـضاو  وه  اـمک  مارم  بولطم و  رب  ظاـفلا  تلـالد  و 
ياوس تامیلـسّتلا  تاّیّحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  بانج  نامز  رد  ناشیا  تالتاقم  هک  تسرهاظ  تسناشیا و  تالتاقم  توبث 

راقو یلاع  نیخیش  تالتاقم  اما  تسین و  تباث  مارم  لینیب  لودع  صوکن و  لوکن و  عوجر و  مائل و  رافک  هلتاقم  هلباقم و  زا  مازهنا  رارف و 
زا ینغتـسم  راکـشا و  ادیوه و  تیاهن  سپ  رارقلا  رادب  انفلا  راد  زا  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راتخم  رورـس  لاحترا  دعب  رارـشا  رافک  اب 

كراـعم رـضاح  هکلب  تادـهاجم  تـالتاقم و  رـشابم  نیـش  فیح و  زا  بنتجم  ثلاـث  نینچمه  نیمعاـن و  نیخیـش  هک  تسراـهظا  ناـیب و 
تعاطا و لها  ضیضحت  بیغرت و  صیرحت و  ثح و  داهج و  بابـسا  دادعا  هبعت  هیهت و  دّرجم  رگا  دناهدشن و  مه  تاحطانم  تاحفاکم و 

رورس داشرا  رظنب  دیاشگیمن و  يراک  مه  زاب  دوش  هدرک  ضرف  تالتاقم  قادصم  داغوا  نیکرشم  هلضانم  يوسب  صوخش  ریس و  رب  دایقنا 
رارـشا و راجف و  مدرم  زا  نید  دـییات  هاـگ  ره  ینعی  دـیآیمن  راـک  يور  رب  یبآ  نید  دـییات  دّرجم  زا  تاـّیّحتلا  فـالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک 

هدش و عقاو  باحصا  ضعب  زا  بانج  نآ  نامز  رد  هک  يدیدش  لاتق  دوش و  رداص  رایتخا  اضترا و  قالخ  نیدقاف 
188 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ران و لخاد  دانع  رفک و  لها  داهج  رد  دـکو  دـهج و  دـج و  ّدـک و  همه  نیا  اب  وا  هدـیناسرن و  شلاحب  هدـئاف  ار  دوخ  سفن  وا  لتق  ببـسب 
دّرجم و نیا  دـشاب  هدـیدرگ  راـهّنلا  لـیّللا و  فلتخا  اـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راـتخم  رورـس  مول  مذ و  ّقحتـسم  راـگدرورپ و  بضغ  دروم 

باط کسم و  خفن  ام  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تافو  دـعب  بابـسا  دادـعا  هیبعت و  هیهت و  بیغرت و  ضیـضحت و 
باعـص كراعم  رامغ  رد  ضوخ  زا  روضح  نامز  رد  همعان  ماسجا  تنایـص  حشک و  یط  توبث  فصو  اب  اصوصخ  باسح  هچ  رد  بالط 

رد هَّللا  ءاشنا  باشوا و  رافک  هدـهاجم  زا  رارف  راع  رایتخا  باشقا و  نیکرـشم  هحفاکم  هحطانم و  هلباقم و  هلزانم و  زا  ضامغا  ضارعا و  و 
دوب لیزنت  رب  هن  تالتاقم  نآ  دشاب  هدش  مه  عقاو  تالتاقم  نیخیـش  زا  رگا  هک  دوشیم  حضاو  مامت  حوضو  روهظب و  مهدزای  ثیدح  نایب 

تسروکذم هدش  تباث  ناشیا  لاثما  مکاح و  یئاسن و  لثم  ماخف  نیدّقنم  مالعا و  نیثّدحم  تیاورب  هک  ثیدح  نآ  رد  هک  اریز  لیوات  رب  هن 
هدومرف داشرا  باحصا  زا  یعمج  باطخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک 

هلیزنت یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  لتاقی  نم  مکنم  نا 
هن دومرف  ترضح  هَّللا  لوسر  ای  منم  هک  تفگ  رمع  هن  دومرف  ترضح  ادخ  لوسر  ای  منم  هک  تفگ  رکب  وبا  سپ 

لعّنلا فصاخ  نکل  و 
لیزنت رب  تالتاقم  نیخیش  زا  رگا  سپ  دومرفیم  يوبن  لعن  فصخ  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ینعی 
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زا ات  لیوات  رب  لاتق  زا  تسلـضفا  هک  دوب  دـهاوخ  لیزنت  رب  امـش  تالتاقم  هک  تفگیمن  ناـشیا  باوج  رد  ترـضح  نآ  ارچ  دـشیم  عقاو 
دـندشیمن و نورقم  ظوظحم و  بییخت ؟؟؟ هیجو و  ّدرب  دـندنامیم و  نوصم  ظوفحم و  باحـصا  نایم  رد  يراسمرـش  ییاوسر و  يزخ و 

حّرصم حضاو و  لیلد  حضواب  لیزنّتلا  یلع  لاتقب  ناشیا  لیضفت  نآ  سکعب  دش  رهاظ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هک  یلیـضفت 
توبن نامز  هّیقب  نیخیش  نامز  ایوگ  سپ  هلوق  دشیم 

189 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تالامک نیخیـش  لمحب  وا  ناقیا  ناعذا و  نا  زا  هک  قئـال  ریغ  متح  نیقی و  قباـس و  مزج  عطق و  زا  اـیوگ  ظـفلب  اـیوگ  بطاـخم  لوقا  هدوب 

رب باجح  رتس و  ءاقلا  بایترا و  کش و  ضیضحب  طوقس  يدرت و  طوبه و  لزنت و  تسرهاظ  ایبنا  لامک  يارب  ناشیا  تیحراج  ار و  توبن 
دوخ حایرا  رپ  نیدقتعم  حابشا  ءابحا و  نمس  حاورا و  حارشنا  لذج و  تیاهن  حایترا و  طاسبنا و  لامک  هدومرف  باسح  راک و  زا  رود  مارم 

ءادـبا کیکـشت و  بایترا و  هن  ظفل  نیزا  دارم  هک  دـیامرفب  رگا  هرجا و  هیلع  هّرد و  هّللف  هدومرف  لـالک  دـمک و  لـالم و  نزحب و  لدـبم  ار 
نیزا لبق  هکنآ  زا  رظن  عطق  سپ  تسقیرط  ود  ره  رد  هیوست  تاـبثا  قیقحت و  لـیثمت و  هیبشت و  اـیوگ  ظـفل  زا  ضرغ  هکلب  تسکیکر  نهو 

رد دمهفب  تاواسم  هیبشت  زا  هک  اریسک  مهدزای  باب  رد  هتخاس و  اپرب  هیفست  لامک  عینـشت و  تیاهن  هیبشت  زا  تاواسم  مهف  رب  هیبن  بطاخم 
دساف رب  دساف  ءانب  نیا  هک  نا  رب  دوشیم  دراو  هتخاس  جراخ  لاجّرلا  لوحف  نع  الضف  لافطا  نیّزیمم  زا  هتخاس و  لخاد  نّسلا  ریغص  لافطا 

سنا و رورس  هدیدنـسپ  یـضرم و  هوجولا  عیمج  نم  نآ  ندوب  نآرق و  لیزنت  رب  تالتاقم  نیا  ندوب  الوا  تسدماک  يوعد  رب  دراب  عیرفت  و 
هار يداه  تّوبن  نامز  هّیقب  نأشیلاع  نیخیـش  نامز  ندوب  ياعد  اب  بل  نآ  دعب  دـیامن  تباث  ناولملا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناج 

تّوبن نامز  هّیقب  ندوب  ینعا  هلیلج  تفـص  نیا  توبث  موزل  عفد  يارب  دیامرفب  يرکف  دیاشگ و  نارمقلا  علط  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نامیا 
هدش عقاو  ناشیا  نامز  رد  رارـشا  دالب  حتف  رافک و  تالتاقم  هل  دیدش  روج  فیح و  لها  نیطالـس  رگید  دـیزی و  هیواعم و  لثم  نامز  يارب 

هاش اب  تیالو  افص و  لامک  راهظا  يارب  تسایک  رپ  یعذول  تناطف و  اب  بطاخم  لوقا  هدش  تیالو  هرود  يادتبا  ریما  ترـضح  نامز  هلوق و 
اریز هداهن و  زاغآ  تهافس  بابرا  لالضا  تهالب و  بابرا  عیدخت  تقیقح  رد  تیالو  هرود  يادتبا  ترضح  نآ  نامز  ندوب  ياعدا  تیالو 

ببسب هک 
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داقحا ناغضا و  بارغ  راهظا  وا  هداد  هتساوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  توبن  تالامک  یفنب  تّوبن  تالامکب  نیخیش  صیـصخت 
حتاف ار  بانج  نآ  تقیقح  تفرعم و  بابرا  تقیرط و  خویـش  اذهل  هلوق و  هداد  دادـل  انحـش و  ياصقا  ءادـبا  دانع و  ضغب و  تیاغ  زاربا  و 

بابرا تقیرط و  خویـش  ار  ناشیا  ّتنـس  لها  هک  املع  مظاعا  رباکا و  لوقا  دناهتـشون  اـیبنا  هقلطم  تیـالو  متاـخ  هّیدـمحم و  تیـالو  باـب 
توبن تالامک  یفن  دناهتخاس و  تباث  تیالو  تّوبن و  تالامک  عیمج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دـننادیم  تقیقح  تفرعم و 

اقباس تسین  دومحم  داقتعا  باحـصا  ناعذا و  نامیا و  لها  زا  يدحا  راک  دوقح  نحاش  دناعم  دوسح و  ضیغب  یبصان  زج  ترـضح  نآ  زا 
قبس ام  رخآ  یلا  دید  تسوا  نآ  هک  ار  یلامک  ره  دید  تسود  لامج  نوچ  دّمحم  سپ  هتفگ  همانتبیصم  باتک  رد  راّطع  خیش  هک  یندینش 

مک لاله و  اهریدی  سمـش  یه  ساک و  ردبلا  اهل  هتفگ  ضراف  نبا  هیمیم  هدیـصق  حرـش  قاوذالا  براشم  باتک  رد  ینادـمه  یلع  دّیـس  و 
اهریدـی رد  ریمـض  تسار و  لاـح  یهو  اود و  ساـک  يو  ربـخ  تسادـتبم و  ردـب  تسا و  همادـمب  دـئاع  اـهل  ریمـض  مجن  تجزم  اذإ  ودـبی 

لالهلا و اهریدی  سمـش  اهنا  لاحلا  ۀمادملل و  ساک  ردبلا  هک  دوب  نیا  مالک  ریدقت  ودبی و  ریدی و  لعاف  مجن  لاله و  سمـشب و  تسدئاع 
یـسفن ترابع  نیدـب  هک  دـیاش  سلجملا و  لها  یلع  ساکلا  ةرادال  لـالهلاب  یقاّـسلا  هّبـش  ءاـملاب  ۀـمادملا  تجزم  اذإ  ودـبی  مجن  نم  مک 

هک دـشاب  یلع  لاله  زا  دارم  تستّبحم و  تقیقح  ءاعو  تیدـحا و  باـتفآ  رهظم  هک  دوب  يدـمحم  حور  ردـب  زا  دارم  لّوا  ریدـقتب  دـهاوخ 
هک تسوا  لاصو  لالز  درومب  لامآ  یفایف  ناشطعتم  لصوم  لالجلا و  وذ  تبحم  بارش  سوؤک  یقاس 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
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هک تسمکح  نیمه  ایبنا  رتهم  اب  ار  ءایلوا  دّیس  تسوزا  يوزج  هکلب  تسین  ردب  ریغ  لاله  هکنانچ  و 
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هنم انا  یّنم و  ّیلع  دحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ 
ایبنا دّیس  هکنآ  دش و  رهاظ  مالّسلا  مهیلع  ایلوا  نایعا  قاوذا  براشم  موجن  يوضترم  قئاقح  مالعا  يوفطـصم و  عئارـش  ماکحا  جازتما  زا  و 

هک دومرف  ایفصا  رتهم  قح  رد 
ۀّمألا هذه  وبا  تنا  انا و 

لها عیمج  رارـسا  تاجرد  لامک  لوصح  تسوا و  قیقحت  ملاعم  راونا  علطم  دـیحوت و  فراعم  رارـسا  عبنم  هک  اریز  تسانعمنیدـب  تراـشا 
هک دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  وا  تیاده  عوبنی  زا  دوهش  فشک و 

نودتهملا يدتهی  یلع  ای  کب  يداهلا و  ّیلع  رذنملا و  انا 
تعباتم يداه  ماما  دوجو  اب  تسیلع و  تیالو  ةاکشم  زا  سبتقم  یلد  ره  قئاقح  راونا  علاوط  هک  ینادب  دوش  فوشکم  وت  رب  رـس  نیا  نوچ 

نشلگ حرش  رد  یشخبرّونلا  یجهاّللا  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دّمحم  ۀقیتع و  ۀخسن  نع  القن  هداریإ  اندرا  ام  یهتنا  تسیلوحا  زا  يریغ 
ینعی لـباقم  رگید  یکی  دـش  رخآ  رد  لـصاح  تشگ  لوا  هک  هیاـس  رهز  دـیامرفیم  تسرـضاح  ریقف  رظن  شیپ  نآ  هقیتـع  هخـسن  هک  زار 
یلماک نّیعت  هیاس و  هطقن  ره  زا  تّوبن  قرـشم  بناج  زا  عافترا  تاجرد  طاـقن  رد  ترـضح  نآ  تقیقح  دیـشروخ  رود  ریـس و  زا  هچناـنچ 

يور تشذگرد و  راوتـسا  زا  دیـشروخ  نآ  نوچ  دـش و  ناهنپ  هیاس  دیـسر و  دوب  راوتـسا  تقو  هک  ترـضح  نآ  نامزب  ات  دوب  هتفای  روهظ 
مالّسلا مهیلع  ایبنا  صاخشا  زا  یصخش  ره  لباقم  رد  طاطحنا  عافترا و  هرئاد  رد  هنیئآ  ره  درک  تستیالو  نامز  هک  ترثک  طاطحنا  بناجب 

دـشابیم هّتبلا  یبرغ  طاقن  زا  هطقن  یقرـش  طاقن  زا  هطقن  ره  يذاحم  لـباقم و  رد  هرئاد  رد  هچ  دوب  دـناوت  عقاو  اـیلوا  زا  یـصخشت  ینّیعت و 
زا لسرم  ینب  چیه  دش  هدومن  رّوصت  قرـشم  هباثمب  هک  تّوبن  بناج  رد  مالّـسلا  هیلع  يدّمحم  تلاسر  ترـضح  نامز  اب  تبـسن  هکنآ  لاثم 

هک تسین  برقا  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
ّیبن هنیب  ینیب و  سیل  هناف  میرم  نب  یسیعب  ساّنلا  یلوا  ینا 

تسلسرم یبن  زا  ترابع  هک  دشاب  قحب  قلخ  یعاد  هک  یبن  ینعی 
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هیلع یلع  یـضترم  ترـضح  تلاسر  ترـضح  تیالو  ریـس  روهظ  أدـبم  دـش  هدومن  رّوصت  تیـالو  فرط  بناـج و  هک  برغم  بناـج  زا  و 
هک دومرف  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  تلاسر  ترضح  تشگ و  مالّسلا 

نمؤم ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا 
اضیا و 

یثراو یّیصو و  اّیلع  ّنا  ثراو و  یصو و  ّیبن  ّلکل 
اضیا و 

نآرقلا لیوات  یلع  لتاقی  یلع  نآرقلا و  لیزنت  یلع  لتاقا  انا  و 
اضیا و 

ءاوس لدعلا  یف  یلع  ّفک  یّفک و  رکب  یبال  مالّسلا  هیلع  لاق 
اضیا و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
اضیا و 
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یّتش راجشا  نم  ساّنلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و 
اضیا و 

ادحاو ءزج  ساّنلا  ۀعست و  ّیلع  یطعاف  ءازجا  رشع  ۀمکحلا  تمسق 
اضیا و 

هَّللا ّیلوت  دقف  ینّالوت  نم  ینّالوت و  دقف  هّالوت  نمف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀیالوب  ینقّدص  یب و  نما  نم  یصوا 
اضیا و 

ةداهش یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  ام  یلع  دّمحم  ای  مهلس  ّیلا  یلاعت  هَّللا  یحواف  ءامّـسلا  یف  ءایبنألا  ّیلع  عمتجاف  جارعملا  ۀلیل  یب  يرـسا  امل 
بلاط یبأ  نب  ّیلعل  ۀیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال 

زا و دـسریم و  ههجو  هَّللا  مرک  یلعب  هَّللا  ءایلوا  نالماک  عیمج  هلـسلس  هک  تسنآ  تستیـالو  ّرـس  ادـبم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  رب  لـیلد  و 
يدـنلب زا  هک  یهاش  یتف  هاش ال  ورب  ینز  مدـق  دـیاب  قح  قیرط  كولـس  ياوه  الد  يراد  دـباییم  لاـصتا  مالّـسلا  هیلع  تلاـسر  ترـضحب 

لامج فصو  ادـتقا  هدرک  ودـب  هلمج  هقف  ناهاش  تسقلطم  هاش  وا  وچ  رقف  کلم  تخت  رب  اّمنا  دـیکاتب  یتا و  لـهب  دزیا  دـهد  ربخ  شردـق 
دشاب و مالّسلا  هیلع  یسیع  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  یضترم  هنیئآ  ره  سپ  ایبنا  دعب  نیا  هصرع  دوبن  ار  سک  فشک  ول  ینولـس و  تسوا 

تسنآ ینعم  نیا  قدصم 
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یلو چیه  تیهولا  هب  زین  ایلوا  نایم  رد  دناهدشن  لئاق  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ریغ  یبن  چـیه  ّتیهولا  هب  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  نایم  رد  هچنانچ  هک 
ام َو  َنُولُکَْأت  اـِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  دـیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسروکذـم  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  هکنآ  رگید  دـناهدشن  لـئاق  یلع  ریغ 

ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَت 
میدومنیم امش  رابخا  دیوش  رفاک  ربمغیپ  ترضحب  امش  هک  یمدیـسرتن  رگا  هک  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  هک  تسیورم  تاقث  زا 

امهنیب تبسانم  امنیم و  مالّسلا  مهیلع  یقاب  يایلوا  رئاس  سایق  اجنیزا  دیاهدرک و  هریخذ  دوخ  ياهناخ  رد  هچ  ره  دیاهدروخ و  امش  هچ  رهب 
نکیم قیقحت 

دوشیم یهتنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هب  هَّللا  ءایلوا  قرف  عیمج  لسالس  هک  فنصم  فارتعا 

ياهتنم يداح  لئاوالا  رخاوالا و  رخف  بطاـخم  فارتعا  لوقا  دوشیم  یهتنم  باـنجنآب  هَّللا  ءاـیلوا  قرف  عیمج  لسالـس  هک  تسنیزا  هلوق و 
مالـس فالآ  هیلع  لطابلا  قحلا و  نیب  لصافلا  نینمؤملا  ریما  بانج  سدـقا  تاذـب  لثاما  ءایلوا  قرف  لسالـس  عیمج  ياهتناب  لئاضف  لئالج 

تاذ زا  تّوبن  تالامک  یفن  نا  زا  ضرغ  هک  نیخیـشب  توبن  تالامک  صیـصخت  دعب  دنچ  ره  لئاصالا  راحـسالا و  عباتت  ام  لداعلا  کلملا 
دناوتیمن دادس  حالص و  رایتخا  ناهرب  داقتعا و  نسح  الو و  لیلد  تستامیلسّتلا  تاّیّحتلا و  فالآ  هیلع  تانئاک  رورس  یصو  تافص  یلاع 

تقیقح و تالامک  تزایح  هارهاش  زا  هثالث  هک  دـیامنیم  تباث  راهجا  نالعا و  راهظا و  نییبت و  نیا  رارقا و  فارتعا و  نیا  کـلذ  عم  دـش 
قیفا بطاخم  دوخ  هدافا  زا  دندوب و  روجهم  تلالج  اب  هبترم  نیا  رد  ترادص  مّدـقت  تیالو و  تماما  ماقم  زا  رود و  باب  نیرد  تییادـتقم 

کش و راخ  رگا  تسحئال و  رهاب و  حضاو و  تقیقح  كولس و  ّتیحجرا  تقیرط و  تیالو و  ماقم  تیلضفا  قیقدت  قیقحت و  راحب  ضئاخ 
رد وا  بانج  هک  تسناد  دیاب  سپ  دونشب  وا  تقاشر  اپارـس  ترابع  کنیا  دلخ  باصن  یلاع  بطاخم  تادافا  عبتتم  ریغ  رظان  رطاخب  بایترا 

تعامج ّتنس و  لها  رب  دننک  نعط  هکنآ  مجنپ  داتشه و  دیک  هتفگ  هفحت  باتک  نیمه  مّود  باب 
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عابتاب دناقحا  هّمئا  هکنآ  لاح  دننکیمن  رایتخا  ار  همئا  بهذم  دـننکیم و  رایتخا  دـمحا  کلام و  یعفاش و  هفینح و  وبا  بهذـم  ناشیا  هک 
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هتفرگ و دای  یلفط  زا  ار  تعیرـش  موسر  رد  نیما  هتفای و  شرورپ  لوسر  هناخ  رد  دـنالوسر و  ياـههراپ  رگج  اـهنیا  هکنآ  لوا  هجو  دـنچب 
هدش دراو  ناشیا  عابتاب  رما  تسربتعم  زین  تنس  لها  دزن  هک  حیحص  ثیدح  رد  هکنآ  مّود  هیف  امب  يردا  تیبلا  لها  تسروهشم  لثم 

یتیب لها  یترتع  هَّللا و  باتک  يدعب  اولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  و 

هک ره  نارگید و  فالخب  دـنالتاق  ود  ره  هعیـش  یّنـس و  تسا  هیلع  قفّتم  ناشیا  دـهز  تداـبع و  يوقت و  ملع و  هّمئا و  یگرزب  هکنآ  موس 
بئان ماما  هکنآ  دیک  نیا  باوج  دشاب  فالتخا  وا  یگرزب  رد  هک  یـسک  زا  تسعابتاب  قیلأ  یلوا و  دـشاب  فوصوم  اهیگرزب  نیاب  قافتالاب 

دوش هداشگ  تعیرش  مهف  رد  ار  نایتّما  یضعب  هک  تسیهار  مان  بهذم  هک  اریز  بهذم  بحاص  هن  تستعیرـش  بحاص  یبن  بئان  تسیبن و 
دشابیم اطخ  باوص و  لمتحم  اذهل  دیامن و  نآ  ذخام  زا  هّیعرش  لئاسم  طابنتـسا  دعاوق  نآ  قفاوم  هک  دهد  رارق  هدعاق  دنچ  دوخ  لقعب  و 

لیربج ادخ و  يوسب  ار  بهذم  اذهل  دوشیمن و  لوقعم  چیه  ندومن  واب  بهذم  تبسن  دراد  یبن  مکح  تساطخ و  زا  موصعم  ماما  نوچ  و 
یعفاش هفینح و  وبا  زا  دـنالضفا  نیقیب  ّتنـس  لها  دزن  هک  ار  هباحـص  ءاهقف  هکلب  تسیدرخیب  لامک  ندرک  تبـسن  اـیبنا  هکئـالم و  رگید  و 

انایاب روصق  هک  رد ؟؟؟ سپ  داسف  هلازا  تسملاع و  حالـصا  ماما  بصنم  هک  تس  نیا  رمالا  ۀقیقح  لاق و  نا  یلا  دننادیمن  بهذم  بحاص 
ۀّمئا تارضح  سپ  دیاین  مزال  تایرورض  لامها  لصاح و  لیـصحت  ات  دراذگب  دوخ  لاح  رب  دشاب  باوص  شور  رب  هچنآ  دیامرف و  لیمکت 

دناهتخاس ار  تقیرط  كولس  همدقم و  تامهم  مها  دوخ  نامز  رد 
195 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راکذا و نیعت  نطاب و  تیبرت  تضایر و  هّجوتم و  تدابعب  دوخ  دناهدومرف و  هلاوح  دوخ  دیمح  نابحاصم  دیشر و  نارای  هّمذ  رب  ار  تعیرش 
هَّللا و مالک  زا  فراعم  قئاقح و  نتفرگ  قیرط  رب  داشرا  نیبلاط و  رب  كولـس  دئاوف  ءاقلا  قالخا و  بیذـهت  ةالـص و  هیعدا و  میلعت  داروا و 
دناهتشادن و داهتجا  طابنتساب و  یتافتلا  تسفیرـش  لغـش  نیا  مزال  هک  تولخ  بح  تلزع و  راثیا  ببـسب  دناهدوب و  لوغـشم  لوسّرلا  مالک 

تاوذ رد  رـصحنم  ار  تیالو  لسالـس  ّتنـس  لها  هدـش و  لوقنم  رایـسب  ناـشیا  زا  تفرعم  تقیقح و  ضماوغ  تقیرط و  ملع  قئاـقد  اذـهل 
كولس همّدقم  تاّمهم  مها  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تارضح  دزن  بطاخم  هدافا  بسح  هک  تسا  رهاظ  ترابع  نیزا  خلا و  دنراد  ناشیا  تایلاع 

هاگ ره  دناهدومرف و  هلاوح  دوخ  نابحاصم  نارای و  هّمذ  رب  ار  تعیرش  همدقم  دناهدش و  هجوتم  نآب  دوخ  هسیفن  سوفنب  هک  هدوب  تقیرط  و 
نیا تسرهاظ  بطاخم  حیرصت  زا  تارضح  نیاب  رما  نیا  صاصتخا  نوچ  دوب و  دهاوخ  لضفا  حجرا و  دشاب  تاّمهم  ّمها  كولـس  همدقم 
لاق ثیح  تسرهاظ  تسا  یبن  مکح  ناشیا  مکح  هک  نیا  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تمصع  ترابع  نیا  ردص  زا  زین  دنـشاب و  لضفا  تارـضح 

تماما و نیعت  سپ  دنـشاب  یبن  مکح  رد  موصعم و  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هاگ  ره  خـلا و  دراد  یبن  مکح  تساطخ و  زا  موصعم  ماـما  نوچ  و 
مالّسلا مهیلع  تیبلها  تبسانم  زین  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  ددرگ و  تباث  ۀهادبلاب  تارضح  نیا  رب  رایغا  میدقت  حبق  ناشیا و  يارب  تفالخ 

نآ لامک  تروص  تارـضح  نیا  ندوب  تحامـس و  توتف و  ظفح و  تمـصع و  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  اـب 
تریرس و كاپ  بطاخم  فارتعا  بسح  دناتما  ءایلوا  لسالس  عیمج  عجرم  تارضح  نیا  هک  ینعم  نیا  ّرـس  لامک  نیا  ندوب  ترـضح و 

راونالا تاقبع  ْمُکاْنلَمَح  ۀیآ  ریسفت  یف  ۀقاحلا  هروس  ریـسفت  یف  لاق  ثیح  تسرهاظ  وا  ریظّنلا  میدع  ریـسفت  هظحالم  زا  تریـصب  زیت  لضاف 
196 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف 

ِۀَیِراْجلا ِیف 
ّتبحم هک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دنايوفطـصم  تیبـلها  هفیطل  فورظ  نآ  هموحرم  تّما  نیا  يارب  نیبـکاّرلل  فرظ  ۀنیفّـسلا  ّنا  رکذ  دـعب 

يراب ترضح  فیطل  رون  زا  اهلد  نآ  نوچ  دوش و  ادیپ  ياج  ار  سک  نیا  اهنآ  ياهلد  رد  هک  ددرگیم  نآ  بجوم  ناشیا  تعباتم  ناشیا و 
مکح ناهانگ  یعبط  لقث  عفد  رد  هک  دیآ  ادیپ  یتبسانم  بانجنآب  ناکم  ترواجم  تیفرظ و  تیکراشم  ببسب  تسولمم  هرومعم  همسا  ّلج 

فیرـش ثیدـح  رد  اذـهل  دیـسر  هاگان  دز و  رتوبک  ياپ  رد  تسد  دـسر  هبعک  رد  هک  درک  سوه  هراچیب  روم  لـیق  اـم  معنل  دراد و  قاـیرت 
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هک تسدراو 
قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم 

دنام سپ  هک  ره  تفای و  تاجن  نافوط  زا  یتشک  نا  رد  هدـش  راوس  هک  ره  تسحون  ترـضح  یتشک  لاثم  امـش  رد  نم  تیبلها  لاثم  ینعی 
ترـضح یتشک  هک  تسنآ  تلیـضف  بتارم و  نیاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تارـضح  صیـصخت  هجو  تشگ و  نافوط  قرغ  یتشک  نا  زا 

نیلـسرملا متاخ  باـنج  یلمع  لاـمک  تروص  یلاـعت  قح  زین  ار  تیبلها ص  تارـضح  هدوب و  باـنج  نآ  یلمع  لاـمک  مالّـسلا  هیلع  حون 
تمصع رد  هّیحور  ياوق  رد  بانج  نآ  اب  یصخش  تبسانم  نودب  بانج  نآ  یلمع  لامک  هک  اریز  تستقیرط  زا  ترابع  هک  دوب  هدینادرگ 

نکمم تیعرف  ّتیلصا و  هقالع  تدالو و  نودب  تبسانم  نیا  دوش و  رگهولج  یسک  ره  رد  هک  تسین  رّوصتم  تحامـس  توتف و  ظفح و  و 
نادوان نیمه  زا  دـندرک و  يراـج  يرجم  نیرد  تسا  هفلتخم  تاـیالو  ندـعم  هک  نآ  بعـش  عیمج  اـب  ار  لاـمک  نیا  سپ  تسین  لوصحلا 

عیمج عجرم  ناراوگرزب  نیا  هکنآ  ّرـس  تسنیمه  تخاس و  یـصو  نآب  ناشیا  زا  ار  يرگید  رم  یکی  هک  تماما  ینعم  تسنیمه  دـنتخیر و 
دیامنیم هَّللا  لبحب  کسمت  هک  ره  دندش و  تّما  يایلوا  لسالس 

197 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاداـفا همه  نیا  هک  تسناد  دـیاب  رتسپ  خـلا  دنیـشنیم  یتشک  نیرد  ددرگیم و  یهتنم  ناراوگرزب  نیاـب  وا  هضافتـسا  دـش  راـچان  راـچ و 
تحارص لامکب  نا  زا  هک  هدّدجم  لئاضف  يواح  ریرحن  بطاخم  هدّدسم  هرثکتم  تاقیقحت  هدکؤم و  هدّدعتم  تاحیرـصت  هدّیـشم و  هرّرکم 

رماب ماّلعلا  کـلملا  نم  مالّـسلا  فـالآ  مهیلع  هیلع و  ترـضح  نآ  مارک  دـالوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  صاـصتخا  تهادـب  و 
تلیـضف فرـش و  نیزا  نیر  غـیز و  باـبرا  نیـش و  فـیح و  باـبرا  رئاـس  نیخیـش و  ناـمرح  تـقیقح و  كولـس و  تـقیرط و  تیـالو و 
تاسیلدت تاعّطنت و  تایبلت و  تاقدشت و  تاعیدخت و  تاقیوزت و  تالیوست و  تاعیملت و  تسراکشآ  ادیوه و  راهّنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک 

ُحایِّرلا  ُهوُرْذَت  میشهک  ار  تاجرد  یلاع  بطاخم  دجام  دلاو 
دنمتداعـس و دـنبلد  دـنمجرا و  دـنزرف  نیا  تایآ  تغالب  تاریرقت  بسح  ار  وا  بانج  دـنادرگیم و  حاوب  للز  حارـص و  بذـک  ضحم  و 
زا هیآ  دیعـس  فلخ  دیـشر و  دـلو  نیا  دزن  هک  وا  ترـضح  هک  اریز  دـناجنگیم  نیقلتخم  نیرتـفم و  هرمزب  دنمـشوه  یعذول  اـکذ و  رگخا 
نآ يارب  تماما  باب  نیمه  رد  افج  روج و  دـیزمب  افـص  اب  بطاخم  هک  افخلا  ۀـلازا  رد  اجباج  تسیوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تاـیآ 

مامتهاب هداهن  زاغآ  ءامّـسلا  ضرالا و  کیلم  نم  ۀـّیّحتلا  فالآ  مهیلع  افطـصا  تیب  لها  عابتا  هلباقمب  ارطا  فصو و  اـنث و  حدـم و  تیاـهن 
زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّللاب  ذاـیعلا  دـناهدوب و  تفرعم  ملع  نیناوق  ننقم  تقیرط و  لـها  ماـما  نیخیـش  هک  هدومن  رهاـظ  ماـمت 

دینج خیـش  هک  تسروکذـم  بوجحملا  فشک  رد  هتفگ  رکب  یبأ  رثآم  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  ناـشیا  عایـشا  نیـسبتقم و  عاـبتا و  نیدـیفتم و 
هتفرعمل و زجعلاب  الا  الیبس  هقلخل  لعجی  مل  نم  ناحبـس  قیّدّصلا  رکب  یبأ  لوق  دیحّوتلا  یف  ۀملک  فرـشا  تسا  هتفگ  هّرـس  سّدق  يدادـغب 

افّصلا نا  دراد  هملک  ربکا  قیدص  حدم  رد  بوجحملا  فشک  بحاص 
198 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسلد ولخ  شعرف  رایغا و  زا  تسلد  عاطقنا  شلـصا  یعرف  تسه و  یلـصا  ار  افـص  هچنآ  زا  قیقّحتلا  یلع  ایفوص  تدرا  نا  قیّدصلا  ۀفص 
لوا تفص  يارب  نا  زا  دعب  همالک  یهتنا  تسوا  تقیرط  لها  ماما  سپ  هنع  هَّللا  یضر  تسربکا  قیّدص  تفص  ود  ره  نیا  راّدغ و  يایند  زا 
هّـصق نآ  يدهاش و  زین  رگید  تفـص  يارب  اهرخآ و  یلا  تام  دق  ادّمحم  ناف  ادّمحم  دبعی  ناک  نم  الا  وا  هبطخ  نآ  هدرک و  رکذ  يدهاش 

لثم دـندوب  تشهب  هب  رـشبم  هک  ار  نیققحم  نیملـسم  زا  یعمج  هـتفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  زین  یهتنا و  هلوـسر  هَّللا و  لاـق  کـلایعل  تـقلخ  اـم 
هَّللا لوسر  باحـصا  نم  الاجر  ّنا  دمآ  شیپ  میظع  ههبـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تافو  دـعب  هحلط  نامثع و  ترـضح 
ۀیاور یف  سفّنلا و  ثیدـحب  اولتبا  مّهنا  ثیدـحلا  ظاـفلا  ضعب  یف  سوسوی و  مهـضعب  داـک  یّتـح و  هیلع و  اوـنزح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یف ناطیّـشلا  یقلی  امم  انیجنی  اذ  اـم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلاـس  نوکا  نا  تیّنمت  لاـق  ناـمثع  نع  معطم  نب  ریبج  نب  دّـمحم 
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دومرف داشرا  دیدش  هیهاو  نیزا  تاجن  هجو  ربکا  قیدص  تسیچ  رما  نیا  تاجن  هک  دنتسنادن  دندش و  ّریحتم  هیهاد  نیا  جالع  رد  انسفنا 
ۀفلتخم قرطب  یلعی  وبا  دمحا و  هجرخا  هلقی  ملف  هلوقی  نارمع  هب  ترما  ام  اولوقت  نا  مکلذ  نم  مکیجنی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع 

مّلس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تبحـص  ماودب  دندوب  داتعم  موق  هک  تسنآ  هصق  نیا  لصاح  اضعب و  اهـضعب  رّـسفی  ةرئاغتم  ظافلا  و 
تلاحنآ تفر و  تسد  زا  تداعس  نوچ  دندومنیم  بسک  بانج  نآ  تبحصب  دنشاب  لوغشم  دوخ  ياهراکب  حور  رس و  هک  لاّصتا  تلاح 

وا قح  رب  بئان  دوب و  ترضح  نآ  قلطم  هفیلخ  هک  قیدص  ترضح  تشگ  یلوتـسم  ناشیا  رب  سفن  ثیدح  دنداتفا و  هقرفت  رد  دش  دوقفم 
دومن میلعت  رکذ  هقیرط  نطاب  رهاظ و  ملع  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

199 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تـسا هّیفوص  هقیرط  ءایحا  لوا  نیا  کلذ و  یف  ساّنلا  لیواقاب  ّرتغت  الف  تشگ  موهفم  ثیدح  قرط  عمج  دعب  هک  هّصق  نیا  ینعم  تس  نیا 

ربکا قیدص  زا  رافغتسا  ةالص  هنع  هَّللا  یضر  یـضترم  ترـضح  نا  زا  دعب  تسویپ  روهظب  هاضرا  هنع و  هَّللا  یـضر  لّوا  هفیلخ  تسد  زا  هک 
ینثدح اذإ  هنم و  ءاش  امب  هَّللا  ینعفن  اثیدح  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  تعمـس  اذإ  تنک  لاق  دومن  مات  ءانتعا  نآب  دومن و  ذـخا 

رکب وبا  قدص  ینثّدح و  رکب  ابا  ّنا  هتقّدص و  یل  فلح  اذاف  تفلحتسا  يریغ  هنع 
هل رفغ  ّالا  لج  ّزع و  هَّللا  رفغتسیل  نیتعکر  یّلصی  مث  ءوضولا  نسحف  أّضوتیف  ابنذ  بنذی  دبع  نم  ام  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  عمس  ّهنا 

یهتنا ةددعتم  قرطب  یلعی  وبا  دمحا و  هجرخا 
هک ریخ  فاصوا  هک  تسنآ  مظعا  قوراف  يارب  نآ  تابثا  رد  دنوش  رطـضم  دننک و  نآ  كاردا  هماع  لوقع  هچنآ  دیوگیم  رمع  رثام  رد  و 

دحاولا یف  ملاعلا  عمجی  نا  رکنتسمب  هَّللا  یلع  سیل  تسا  هداهن  یلاعت  يادخ  مظعا  قوراف  رد  همه  دوب  دناوت  تعیرـش  بسحب  حدم  طانم 
ریخ رکذب  نیملسم  فئاوط  دسریم و  صاخشا  نآب  ناشیا  ءادتها  هلـسلس  دنانیملـسم و  يادتقم  هک  یـصخش  يارقتـساب  ار  رطاخ  یکدنا 

نوریب سنج  دنچ  زا  ناشیا  هک  دوش  رهاظ  ات  تخاس  دیاب  لوغـشم  دنیامنیم  تبث  ناشیا  لاوحا  خیراوت  رتافد  رد  دناناسّللا و  بطر  ناشیا 
نامیا جیورت  نادلب و  حتف  دناهدرک و  ادیپ  یلوط  دی  جارخ  هیزج و  ذخا  هَّللا و  ءادعا  داهجب  هَّللا  ۀملک  العا  رد  هک  لداع  ناهاشداپ  دنتـسین 

هدش و رهاظ  ناشیا  زا  نید  مولع  ءایحا  دودح و  تماقا  دناهدوسآ و  ناما  فهک  رد  ناشیا  هیاس  زا  ناناملـسم  ات  هدـش  عقاو  ناشیا  تسد  رب 
دناهدومن ماکحا  يوتف و  تالضعم  ّلح  هک  اهقف  نیقّقحم 

200 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دناهدومن و رشبلا  ریخ  ثیدح  ظفح  هک  نیثّدحم  تاقث  هعبرا و  ياهقف  دننام  دناهتفرگ  شیپ  ناشیا  دیلقت  هتشگ  دیفتسم  ناشیا  زا  یملاع  و 

هیجوت نایب و  بیرغ و  حرش  میظع و  نآرق  ریسفت  هک  نیرّسفم  رابک  امهلاثما و  ملسم و  يراخب و  لثم  دناهتخاس  زاتمم  میقـس  زا  ار  حیحص 
هک اّرق  يامظع  مهریغ و  يواضیب و  يوغب و  يدـحاو و  دـننام  هدوبر  نارقا  زا  تقباسم  يوگ  باب  نیرد  دـناهدومن و  لوزن  بابـسا  رکذ  و 

خیاشم امهریغ و  مصاع و  عفان و  دننام  دـناهدومرف  نآ  میلعت  نامدرمب  هدرب و  رـسب  يرمع  نآ  يادا  قشم  رد  دـناهتفرگ و  دای  ار  نآرق  مظن 
نیا لد  رب  هقداص  تافـشاکم  دناهتـشگ و  هبیجع  تامارک  ردـصم  هدروآ  تاجن  هارب  ار  تلالـض  نایامیپ  هیداب  تبحـص  دـییأتب  هک  هیفوص 
هقئار تاریبعتب  ار  یلمع  تمکح  هک  امکح  يایکذا  امهریغ و  دنبـشقن و  هجاوخ  ینالیج و  رداـقلا  دـبع  دّیـس  لـثم  دـیدرگ  رهاـظ  نازیزع 

دوشیم حدم  رد  هچنآ  همه  نیا  هریغ  يزاریـش و  نیّدلا  حلـصم  یمور و  نیّدلا  لالج  انالوم  دـننام  دـناهتخادنا  ناعماس  شوگ  رد  هتخیمآ 
ياـهرد هک  نک  روـصت  هناـخ  هلزنمب  ار  مظعا  قوراـف  هینـس  تعیرـش  هلمج  هن  دـنوشیم  قطاـن  ناـب  ارعـش  ناعبطـشوخ  هک  یفرع  تسیرما 

یناتس و ناهج  يریگ و  کلم  هقیلس  همه  نآ  اب  نینرقلا  وذ  ردنکسا  الثم  رد  کی  رد  هتـسشن  یلامک  بحاص  يرد  ره  رد  دراد و  فلتخم 
رکذ هچ  رگا  يرتـسگداد  يرورپ و  ّتیعر  نـیل و  قـفر و  هـمه  نآ  اـب  یناوریـشون  رد  رگید  رد  ادـعا  دوـنج  ندز  مـه  رب  شوـیج و  عـمج 

يواتف و ملعب  مایق  همه  نآ  اب  کـلام  ماـما  اـی  هفینح  وبا  رد  رگید  رد  تسبدا و  ءوس  مظعا  قوراـف  ترـضح  لـئاضف  ثحبم  رد  ناوریـشون 
رد رمع و  نبا  هریره و  وبا  نزو  رب  یثدحم  رگید  رد  مهّرـس و  سدـق  نیّدـلا  ءاهب  هجاوخ  اب  رداقلا  دـبع  دّیـس  يدـشرم  رگید  رد  ماکحا و 
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درگادرگ نامدرم  راّطع و  نیّدلا  دیرف  خیـش  ای  یمور  نیّدـلا  لالج  انالوم  دـننام  یمکح  رگید  رد  مصاع و  اب  عفان  گنـسمه  يراق  رگید 
ار دوخ  تجاح  یجاتحم  ره  دناهداتسیا و  هناخ  نیا 

201 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دوب دهاوخ  یتلیـضف  مادک  یتشذگ  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ایبنا  زا  نوچ  ددرگیم و  بایماک  دیامنیم و  تساوخرد  نف  بحاص  زا 
همه لمع  تمکح  فوصت و  هقف و  مولع  زا  دنالوغـشم  هچ  رهب  نیملـسم  فئاوط  هچ  ره  لاحلا  هتفگ  زین  دـشاب و  رتالاب  تلیـضف  نیزا  هک 

افخلا ۀـلازا  تبـسن  هب  تسبـصاّونلا  نویع  ةرق  تقیقح  رد  هک  نینیعلا  ةّرق  رد  هَّللا  یلو  هاش  زین  یهتنا و  دـناهتفای  بیترت  مظعا  قوراف  یعـسب 
لوطب و نیخیـش  رب  هراب  نیرد  بانج  نآ  ّتیلـضفا  لاـطبا  مالّـسلا و  هیلع  ریما  باـنجب  تقیرط  تقیقح و  باـستنا و  یفن  رد  هتفر و  رتـالاب 

نایع هبترمب  ار  دوخ  بّصعت  ّتیبصع و  هتـشون  تاهّرت  تافارخ و  وزج  کی  بیرق  هدومرف  هدافا  لیوط  عبـشم و  سب  یمالک  رایـسب  ضرع 
هک ره  تسین  عماس  لالما  لیوطت و  زا  یلاخ  اـج  نیا  رد  شمـالک  ماـمت  داریا  هدرک  عینـشت  نعط و  تیاـهن  ار  رما  نیا  نیعّدـم  هدـیناسر و 
زا یعمج  تسماسقا  رب  ام  نامز  هفّوصتم  تاهبـش  هترابع  هذه  میامنیم و  اج  نیا  رد  شمالک  زا  هراپ  لقن  نکیل  دیامن  عوجر  نآب  دـهاوخ 

هیفوص قرط  تارجش  ههبش  نیا  أشنم  لصاو  دنوشیم  لئاق  وا  لیضفتب  هدومن  دامتعا  یضترم ع  ترضحب  فوصت  هلـسلس  دانتـسا  رب  ناشیا 
ترضحب يرصب  نسح  لاّصتا  یئاط و  أدب و  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  ماماب  دننکیم  لقن  خیـش  ودب  یخرک  فورعم  لاّصتا  اجنآ  هک  تسا 
تـسلوصو هک  تعیرـش  فالخب  تسقحب  لوصو  هقیرط  نیا  هک  تسنماـک  ناـشیا  سوفن  رد  هک  رگید  یّنظ  اـی  دـننکیم  رکذ  یـضترم ع 

رابتعا نیاب  وا  تّما  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  نایم  رد  هطـساو  دشاب و  قحب  لوصو  هار  ماما  یـضترم  ترـضح  سپ  قح  رماوأب 
تسیرادکلم و یئادخدک و  مسر  دننام  تسرهاظ و  حالصا  تعیرش  هک  دنیوگ  ناشیا  زا  یعمج  دشاب و  لضفا  یـضترم ع  ترـضح  سپ 

هدوبن مالـسا  موسر  تماقا  زجب  نیخیـش  راک  تساضترم و  تلیـضف  نیا  بحاص  تستافـص و  تاذ و  تفرعم  اقب و  اـنف و  تقیقح  تلیـضف 
هطمارق هیلیعامسا و  ار  نآ  هک  تسا  هناسفا  ههبش  نیا  لصا  تسا و 

202 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبرع نبا  نیّدلا  یحم  خیش  مالک  رهاظ  زا  هک  دنتـسه  یعمج  دندروآ و  دورف  ینعم  نیرب  ار  هّیفوص  ضعب  مالک  دناهدومن و  ذخا  هیرهد  و 

دوخ و تاـعقاو  ضعبب  هک  دنتـسه  یعمج  دـناهتخپ و  دوخ  غامدـب  اـهزیچ  هتفرگ  هدـب  ار  یکی  دـناهدرک و  مهف  هنوـگ  لیـضفت  وا  عاـبتا  و 
ود ره  تلزنم  اـت  تسین  عومـسم  لیـضفت  باـب  رد  یـسک  یهاوگ  تقیقحب  دـناهدومن و  تاـبثا  یّلک  لـضف  هدومن  کّـسمت  دوخ  فالـسا 
رب قیرطب  مینک و  رکذ  ار  ناشیا  ياهریرقت  نومـضم  زجوم  مالکب  هک  میهاوخیم  ام  ءایـشا و  کنع  تباغ  ائیـش و  تظفح  دـشاب  هدـیمهفن 

تاذـب لوصو  تسعون  ود  قح  هار  رد  بولطم  هَّللا و  ماکحاب  ملع  هّللاب و  ملع  تسعون  ود  ملع  هک  ییوگ  رگا  میزاس  علطم  اهنآ  نتخادـنا 
هطساو یناث و  عون  زا  تسلـضفا  لوا  عون  نآ و  دننام  قحب و  لوصو  هبترمب  اجیردت  سان  بلج  قحب و  لوصو  هدعم  بابـسا  ماکحا  قح و 

دنراد لسالس  قح  تاذب  نالـصاو  هّللاب و  ملع  ناملاع  یکی  هجو  دنچب  تساضترم  ترـضح  لّوا  عون  رد  وا  تّما  ترـضح و  نآ  نایم  رد 
دنکیم تلالد  نا  رب  ناشیا  ترجـش  هکناـنچ  یـضترم  ترـضحب  دـناهجوتم  لسالـس  نیا  همه  دـناهدرک و  ذـخا  ار  نآ  ضعب  زا  ضعب  هک 

كولس و باب  زا  هبیجع  تاملک  یضترم  ترضح  زا  هکنآ  مود  دوشیمن  دئاع  نیخیشب  هّیفوص  لسالـس  زا  هلـسلس  چیه  هک  اریز  نیخیـشب 
دوخ تافّنـصم  رد  رئاس  لاثما  هلزنمب  تاملک و  نآ  هّیفوص  تسا و  هدش  هدرک  تیاور  باب  نیرد  وا  ياهتنا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  فراعم 

ترـضح هکنآ  مّوس  دـناهدومن  لـقن  دوشن  رّـسیم  هّیفوص  هقیرط  رد  ماـت  نّکمت  ریغب  نآ  لـثم  رودـص  هک  هقراـف  تاـمارک  دـناهدرک و  رکذ 
نآ هجوت  وا  یلاـعت  يادـخ  هار  كولـس  رد  دوب  بغرا  مهف و  رد  دوب  یکزا  ۀبحـص و  ةرهاـطم و  ابـسن و  ترـضحنآب  دوب  قزلا  یـضترم ع 

مامت خیش و  تلزنم  لامک  اب  وا  همئاد  تبحص  خیـش و  هجوت  اب  وا  شـشوک  ذیملت و  ّتیلباق  نوچ  هدوب و  همه  زا  رتشیب  وا  بناجب  ترـضح 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هکنآ  مراهچ  دسرب  دوخ  لامکب  دشر  داشرا و  هک  دیابیم  دوش  عمج  وا  هجوت  ریثات 

203 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دناهدومرف
اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  ۀنیدم  انا 

هلاوح واب  هک  تسنطاب  ملع  نامه  هک  دـش  مولعم  سپ  هدوب  نانعمه  هباحـص  رئاـس  اـب  یـضترم ع  ترـضح  رهاـظ  ملع  رد  هک  تسرهاـظ  و 
هدرک ذخا  ار  هار  نیا  دوخ  دلاو  زا  یکی  ره  دـناهدوب و  نطاب  ضیف  ردـصم  نامز  ره  رد  یـضترم ع  ترـضح  دالوا  هکنآ  مجنپ  دـش  هدرک 

تسا
هیبال ّرس  دلولا  و 

شیتفت کیدزن  هیفوص و  هنسلا  رب  روهشم  تسیرما  یـضترم  ترـضحب  لسالـس  لاّصتا  مییوگ  یـضترمب  دناهّجوتم  لسالـس  نیا  همه  هلوق 
مسق زا  نیا  هفئاطلا و  نود  هفئاط  کیدزن  روهـشم  لقن و  لها  ریهامج  دنع  روهـشم  دنامسق  ود  تاروهـشم  دوشیمن و  رهاظ  یلـصا  ار  نآ 

ره لوبقب و  نیرّخاتم  دـندرک  یقلت  ار  نآ  هک  لـطاب  اـی  تسفیعـض  لـقن  نیا  لـصا  طـقف و  دـش  روهـشم  هیفوص  هفئاـط  کـیدزن  تسریخا 
هکلب کلذ  ریغ  یلا  عوبـسا  مایا  زامن  نابعـش و  نم  فصّنلا  ۀلیل  بئاغّرلا و  ۀلیل  زامن  لثم  تسین  يدادتعا  ار  نآ  دشاب  نینچ  هک  يروهـشم 

نیا رب  لیلد  یفخی  امک ال  دننکیمن  عوجر  حیحص  یلـصاب  ناشیا و  نایم  رد  تسا  همّلـسم  تاروهـشم  سان  قرف  زا  ار  هفئاط  ره  نیرّخاتم 
یضترمب يرـصب  نسح  لاصتا  رگا  یـضترمب و  تسیرـصب  نسح  لاّصتا  نآ  يانبم  هکنیرب  دناقفّتم  لسالـس  نیاب  نالئاق  هک  تسنآ  ینعم 

تاف زاجملا  نم  قاس  ام  رخآ  یلا  تسیفتنم  تبحـص  نینچ  دوخ  دوبیم و  ققحتم  یـضترم  اـب  اـهب  دـمتعم  تبحـص  ار  وا  دوبیم  ققحتم 
وم قییضت و  ریجحت و  قینا و  قیقدت  قیـشر و  قیقحت  نیاب  قیفا  بطاخم  دلاو  هَّللا  ّیلو  هاش  هک  ربم  نامگ  ۀحئاللا و  تارباکملا  ۀحـضاولا و 

ّتیبصع تاملک  نیاب  وا  نامزالم  اهنت  دشاب و  تسدرفتم  قیهش  قیهن و  قیقن و  قیعن و  فونـص  فئاطل  يازفاکشر  هک  قیدحت  یفاکش و 
عم تقیرط  ملع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ّتیلـضفا  یفنب  مالـسا  لها  تاحارج  رب  کمن  دشارخیم و  نامیا  لها  بولق  تایآ 

باب نیرد  ینارح  هیمیت  نبا  ینعا  ناشیا  ماخف  نیققحم  ذالم  مالـسالا و  خیـش  هکلب  دشاپیم  تعیرـش  ملع  رد  ترـضح  نآ  ّتیلـضفا  یفن 
بئارغ يدبم  مادقالا و  قباس 

204 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیبق زا  هک  ۀّنّـسلا  جاهنم  باتک  رد  وا  هک  ینیب  هن  رگم  تسماجرفان  تامّهوت  عئادب  رهظم  ماخ و  تالایخ  بئاجع  زربم  ماهوا و  سجاوه و 

يأ هیلاف  ۀقیرّطلا  ملع  اما  ۀمالـسلا  ناعم  هاوب  ۀـمارکلا و  ناطیم  هَّللا  هلحا  یّلح  همالع  بانج  لوق  باوجب  تسا  هضیقن  مساب  ءیـشلا  ۀیمـست 
تبثت و راقو و  تخوخیـش و  ماقم  زا  ار  دوخ  دیآیم و  رد  اج  زا  هیلإ  ۀـقرخلا  نودنـسی  مهّلک  ۀـیفوّصلا  ّناف  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا 
ۀـفرعملا و لها  اّما  ـالّوا  لاـقی  نا  باوجلا  دیآرـسیم و  نیگآتبارغ  فرگـش  تاـفارخ  نیگنر و  تاوفه  نیا  دـیابریم و  راـبتعا  لـمات و 

لاوحالا ۀّینامیالا و  قئاقحلا  یف  ۀّمالا  مظعا  ّهنا  رکب و  یبأ  میدقت  یلع  نوقفّتم  مهّلکف  قدّصلا  ناسلب  ۀّمالا  یف  نوروهشملا  نامیإلا  قیاقح 
ۀقرخلا سابل  هیلإ  بسنی  نم  یلا  مهدنع  رومالا  لضفا  یه  یّتلا  قئاقحلا  یف  هنومّدقی  نم  نیا  ۀینافرعلا و 

مکبوـلق و یلا  رظنی  اـّمنا  مکلاوـما و  مکروـص و  یلا  رظنی  ـال  هَّللا  ّنا  لاـق  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  نع  نیحیحّـصلا  یف  تبث  دـقف 
نادبالا سابل  نم  بولقلا  قئاقح  نیاف  مکلامعا 

یلا دانـسا  ینرقلا و  سیوا  یلا  دانـسا  نادانـسا  رمع  ۀقرخف  یلع  یلا  ۀـقرخ  رمع و  یلا  ۀـقرخ  ناتقرخ  اهرهـشا  ةدّدـعتم  قرخلا  ایناث  لاقی  و 
یضر دینجلا  ّناف  یخرکلا  فورعمب  اهنولصی  نورّخأتملا  يرصبلا و  نسحلا  یلا  اهدانساف  یلع  یلا  ۀبوسنملا  ۀقرخلا  اما  ینالوخلا و  ملـسم 
افورعم ّنا  نولوقی  ةراـتف  عطقنمف  فورعم  ۀـهج  نم  دانـسالا  اـّما  بیر و  ـالب  یخرکلا  فورعم  بحـص  يرّـسلا  يرّـسلا و  بحـص  هنع  هَّللا 

فورعم رابخال  نوفّنصملا  هرکذی  مل  اعطق  لطاب  اذه  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  بحص 
205 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خرکلا یف  اعطقنم  ناک  فورعم  فورعم و  لئاضف  یف  هفّنص  يّذلا  هباتک  یف  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  میعن و  یباک  لصتملا  تباثلا  دانسالاب 
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مل فورعم  داوّسلا و  راعش  داعا  کلذ و  عجر  ّمث  ةرضخلا  سابل  هراعـش  لعج  هدعب و  دهعلا  ّیلو  هلعج  دق  نوماملا  ناک  یـسوم  نب  ّیلع  و 
ملسا هباوب و ال  فورعم  ناک  هار و ال  هنا  فرعی  لب و ال  ائیش  هنع  ذخا  وا  هب  عمتجا  ّهنا  ۀقث  هنع  لقن  یسوم و ال  نب  ّیلعب  عمتجی  نّمم  نکی 

ۀفورعملا هرابخا  یف  سیل  هل و  لصا  اضیا ال  اذه  یئاّطلا و  دواد  بحص  افورعم  نا  نولوقیف  رخآلا  دانـسالا  اّما  بذک و  هّلک  اذهف  هیدی  یلع 
یئاّطلا دواد  ّنا  اضیا  ۀقرخلا  دانسا  یف  یفوکلا و  دباعلا  سینخ  نب  رکب  نع  ذخالا  هنع  لقن  امنا  ائیش و  یئاّطلا  دواد  نع  هذخا  اهیف  رکذی  ام 

هل ناک  نسحلا  ّناف  حیحص  اذه  ّيرصبلا و  نسحلا  بحص  یمجعلا  ابیبح  ّنا  اهیف  ۀقیقح و  هل  فرعی  مل  اضیا  اذه  یمجعلا و  بیبح  بحص 
یمجعلا بیبح  رانید و  نب  کلام  عساو و  نب  دمحم  لثم  نوع و  نب  هَّللا  دبع  دیبع و  نب  سنوی  یناتسجّسلا و  بویا  لثم  نوریثک  باحـصا 

یلع نوقفتم  مّهناف  ۀفرعملا  لها  قافتاب  لطاب  اذه  اّیلع و  بحـص  نسحلا  نا  ۀقرخلا  یف  ةرـصبلا و  لها  دابع  نم  مهریغ  یجنّـسلا و  دـقرف  و 
لها هاور  اذکه  ّیلع و  نع  امهریغ  دابع و  نب  سیق  سیق و  نب  فنحالا  نع  ذخا  یلع  باحصا  نع  ذخا  اّمنا  ّیلعب و  عمتجی  مل  نسحلا  ّنا 

انل ناک  ّهنأل  ۀقرخلا  دیناسا  تبتک  دق  هتفگ و  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  يرصب  نسح  تاقالم  بیذکت  رد  رگید  یمالک  دعب  حیحّـصلا و 
قحلا فرعیل  اهتنّیبف  دیناسا  اهیف 

206 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوسبلی اونوکی  مل  ۀباحّـصلا  ّنا  رتاوتملا  لقنلاب  ملع  دق  ادج و  عطقنم  اضیا  وه  رباج و  یلا  ۀبوسنملا  ۀقرخلاب  ثلاث  دانـسا  مهل  لطابلا و  نم 

باحـصا اذک  نیرّخأتملا و  نم  قرـشملا  خئاشمل  ضعب  هلعف  اذه  نکل  ناسحاب و  مهل  نوعباّتلا  مهروعـش و ال  نوّصقی  ۀقرخ و ال  مهیدیرم 
امهریغ و ةریره و  یبأ  ورمع  نبا  نع  نوذخای  ساّبع  نبا  باحصا  کلذک  هریغ و  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  نع  نوذخای  اوناک  لبج  نب  ذاعم 
دحاو و نید  یلع  نوقفّتم  مهّلک  هب و  هَّللا  هعفن  نم  مهنم  لکب  عفتنا  دق  هریغ و  ةریره و  یبأ  نع  نوذخای  تباث  نب  دیز  باحـصا  کلذـک 
هولبق و ائیش  ّیبّنلا  نع  نیقداّصلا  نم  مهغلب  نم  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  هلوسر  نوعیطی  هَّللا و  نودبعی  دحاو  لیبس  ةدحاو و  ۀقیرط 

نکی مل  هوباجا و  لوسّرلا  هَّللا و  هّبحی  يذـّلا  ریخلا  یلا  مهاعد  نم  هودافتـسا و  ۀّنّـسلا  نآرقلا و  هیلع  ّلد  ام  ۀّنّـسلا  نآرقلا و  نم  مهمّهف  نم 
يّذلا ّیبّنلاک  اتّیم و ال  اّیح و  هب  ثیغتسی  هیلع و  لّکوتی  هدبعی و  هیلإ و  بغری  هلئسی و  يّذلا  هلالاک  هب  ثیغتسی  اّیر  هخیـش  لعجی  مهنم  دحا 

قرـشملاب و نیملـسملا  رثکا  هتفگ و  دـنراد  خـیاشمب  داقتعا  هک  یناسک  وچمه  رب  عینـشت  رد  یمـالک  دـعب  رما و  اـم  ّلـک  یف  هتعاـط  بجت 
لثم یف  نامثعک  هرئاظن  یلا  نوجاتحی  اونوکی  مل  ۀنیدملا  لها  ۀنیدملاب و  انکاس  ناک  هنع  هَّللا  یضر  ّهناف  ائیش  یلع  نع  اوذخای  مل  برغملا 

مهیتای نا  لبق  ۀفوکلا  لها  ناک  ۀفوکلا  یلا  بهذ  اّمل  کلذ و  وحن  ورمع  اهیف  مهرواشت  ۀّیضق 
207 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءالؤه ریغ  يرعشالا و  یسوم  یبأ  رسای و  نب  راّمع  نامیلا و  نب  ۀفیذح  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  نع  نیّدلا  اوذخا  دق 
کلام و نب  سنا  ةرمـس و  نب  نامحّرلا  دـبع  رکب و  یبأ  نیـصح و  نب  نارمع  نع  نیذـّلا  اوذـخا  ةرـصبلا  لـها  ۀـفوکلا و  یلا  هلـسرا  نّمم 

نم مهریغ  حابر و  نب  لالب  ءادرّدـلا و  یبأ  تماّـصلا و  نب  ةداـبع  لـبج و  نب  ذاـعم  نع  نیّدـلا  اوذـخا  ماـشلا  لـها  ۀباحّـصلا و  نم  مهریغ 
فّوصّتلا دهّزلا و  قیرط  ّنا  لاقی  نا  زوجی  فیکف  ۀباحّـصلا  نم  هدهاش  نّمع  نیّدلا  اوذخا  دالبلا  هذـه  لها  نم  داهّزلا  دابعلا و  ۀباحّـصلا و 

حاّرجلا و نب  عیکول  دهّزلا  كرابملا و  نب  هَّللا  دـبعل  دـهّزلا  لبنح و  نب  دـمحا  مامالل  دـهّزلا  لثم  دـهّزلا  بتک  هذـه  هریغ و  نود  هب  لصّتم 
روما نیعباّتلا  ۀباحّـصلا و  رابخا  نم  اهیف  کلذ  ریغ  ةوفّـصلا و  ةوفـص  ءایلوألا و  ۀـیلحک  داهّزلا  رابخا  بتک  لثم  يرّـسلا و  نب  داـّنهل  دـهّزلا 

ءادرّدـلا و یبأ  رذ و  یبأ  بعک و  نب  ّیبا  دوعـسم و  نبا  لبج و  نب  ذاعم  رمع و  رکب و  یبال  اهیف  اّـمم  رثکا  ّیلعل  اـهیف  يذـّلا  سیل  ةریثک و 
لـضاف وگ  هک  دوشیم  حضاو  تایآ  تجامـس  تاوفه  تامـس و  تبارغ  تاملک  نیا  هظحالم  زا  یهتنا  ۀباحّـصلا  نم  مهلاثما  ۀماما و  یبأ 

رد ماقم  یلاع  مادخ  تعاطا  دایقنا و  زا  ناشیا  فارحنا  فوخب  مازقا  عاعر  جمه  رطاوخ  نیکست  ماثغا و  ماوع  عیدخت  يارب  ماقمق  بطاخم 
ياهتنا و ال بانجنآب  ایلوا  عیمج  لسالـس  ياهتنا  نایب  هب  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  مالـس  نیّیـصولا  دّیـس  بانج  زا  تّوبن  تالامک  یفن  ماقم 

ۀّیّحتلا فالآ  مهیلع  افطصا  تیبلها  اب  افصو 
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208 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیّنس هقرف  نیا  سیئر  نآ  عایشا  عابتا و  هیّنس و  مالسالا  خیـش  هّیمیت  نبا  دزن  نکل  هتخاس  خسار  بآ  زا  بارـس  نیّزیمم  ریغ  بولق  رد  انّثلا  و 

ینیبیمن رگم  هدیدرگ  طقاس  فالـسا  زا  فارحنا  عّیـشت و  ضفر و  هدـهو  رد  طباه و  نیخیـش  لیلجت  لیجبت و  میخفت و  تیالو و  ماقم  زا 
وبا میدـقتب  هینافرع  لاوحا  رد  هکلب  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  تیالو  ماقم  صاصتخا  یفن  ماـمت  تحارـصب  هیمیت  نبا  هک 
نآ تبسن  رب  ضامغا و  دودص و  ضارعا و  فاکنتسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  هّیفوص  لسالـس  ياهتنا  لوبق  زا  هدش  لئاق  رکب 

صتخم زگره  ار  ترـضح  نآ  هتخاس و  رهاظ  ضابقنا  زازئمـشا و  تهارک و  تیاهن  ضاـمترا و  عاـیتلا و  عاـیترا و  بارطـضا و  باـهتلا و 
زا هدایز  تسلوقنم  باب  نیرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  هک  هتخاس  رهاظ  هتـسنادن و  ناقیا  كولـس و  نافرع و  دهز و  تاماقمب 

هنیدم لها  دناهدرکن و  ذخا  بانج  نآ  زا  برغم  قرـشم و  نیملـسم  رثکا  هدـش و  لوقنم  هباحـص  رگید  رمع و  رکب و  یبأ  زا  هک  تسین  نا 
رکذ زا  ار  فّوصت  دـهز و  قیرط  ماش  لها  هرـصب و  هفوک و  لـها  دنتـشاد و  جاـیتحا  وا  ریغ  ناـمثعب و  هچناـنچ  دنتـشادن  جاـیتحا  باـنجنآب 
رهاظ مامت  تحارـصب  ترابع  نیزا  لبق  هیمیت  نبا  تشادن و  صاصتخا  بانجنآب  زگره  ذخا  نیا  بانج و  نآ  زا  هن  دـناهدرک  ذـخا  هباحص 

هتفگ و جاهنم  رد  هچنانچ  تسداحلا  عّیشت و  لیبق  زا  دشاب  نطاب  ملع  رد  وگ  رکب  وبا  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیضفت  هک  هدرک 
یلا نولیمی  مهف  ۀـثالّثلا  ءافلخلا  نومّظعی  اوناک  نإ  مهلاثما و  یناسملتلا و  یبرع و  نبا  نیعبـس و  نباک  فّوصتلا  یلا  نوبـستنملا  ةدـحالملا 

هطمن نم  ۀـفئاط  یلزجلا و  نسحلا  وبا  کـلذ  لـعف  اـمک  نطاـبلا  ملع  یف  اـّما  اـقلطم و  اـّما  رکب  یبأ  یلع  اـّیلع  نولّـضفی  مهتّماـع  عّیـشّتلا و 
لضاف وگ  سپ  یهتنا  عّیشّتلا  یف  نیدحلملا  سنج  كرتشاف 

209 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نکیل هتخاس  رهاظ  ماوع  دزن  دوخ  داقتعا  نسح  نطابشوخ  نیخیـش  رب  نطاب  ملع  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیـضفتب  بطاـخم 
عیدخت هبال و  نیاب  هکلب  دیدرگ  مالسا  رد  داحلا  ضفر و  عیـشتب و  موسوم  ماقمق  هّیمیت  نبا  ینعا  دوخ  مالعا  يادتقم  مالـسالا و  خیـش  دزن 

قافآلا و یف  هعئاـش  تارتاوتم  تاـینیقی و  نیرکنم  زا  قاـع و  تسفلخاـن و  مه  دوخ  قادـخلا  ةدـمع  راوگرزب  ردـپ  دزن  عیملت  ناـسل و  ّیلو 
یف مهیعـس  ّلضف  قافن  دـیک و  راثیا  ناشبانج و  تفلاخم  بکترم  قاهرا و  رییعت و  فینعت و  بجوتـسم  قالقا و  جاعزا و  مالیا و  قحتـسم 

لاـطبا راذـعلا و  عـیلخ  هیمیت  نبا  تاـفزاجم  ّدر  رد  ناـمّزلا  نسح  يوـلوم  رـصاعم  لـضاف  نوـچ  قـالخ و  نم  ةرخـآلا  یف  مهل  اـم  اینّدـلا و 
هماخ نابز  هب  راسخ  رسارس  راکنا  نیجهت و  نیهوت و  تیاهن  رب  لمتـشم  عبـشم  لیوط و  مالک  راخفلا  لیلج  بطاخم  دجام  دلاو  تالبعزخ 

لاّصتالا قیقحت  نم  مارملا  یف  مالکلا  مت  امل  لصو  نسحتـسملا  لوقلا  یف  لاق  دـیامنیم  بسانم  نآ  زا  ياهلمج  لقن  هدرپس  راگن  تغـالب 
یـضر ظاقیالا  نیثدحملا  ظافحلا و  ۀمئالا  نم  هتبثا  نم  دادع  نم  رّـسیت  ام  رکذ  عامّـسلا و  ءاقّللا و  ابوجو و  نوکی  نا  داک  يّذلا  ناکمالاب 

نم ۀقرف  ۀمّدقملا و  نم  ۀمذرش  ۀصحفلا  شیتفتلا و  دعب  دجو  دقف  هنورکنی  سانأ  یلا  ریشی  نا  نیّدلا  رخفب  رهتـشملا  دّمحم  داراف  مهنع  هَّللا 
يرصبلا نسحلا  عامس  یف  نوفلتخم  ظافحلا  ریـسملا  داز  یف  یطویّـسلا  لاق  هدنع  يأ  هنم  هعامـس  تبثی  مل  لوقی  نم  یلوالا  نمف  ةرّخأتملا 
بیذـهت یف  رجح  نبا  نع  ۀـقرفلا  فاـحتا  یف  لـقن  نیعم و  نب  ییحی  يراـخبلاک و  هتبثی  مل  نم  مهنمف  اـمهنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  یلع  نم 

نامثع نم  عمسی  مل  لیق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  نسحلا  عمسی  مل  نیعم  نب  ییحی  لاق  بیذهّتلا 
210 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ادحا نسحلا  عمس  له  ۀعرز  وبا  لئس  یهتنا و  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نم  عمـسی  مل  دحاو  ریغ  لاق  ابیطخ و  ماق  نامثع  تیار  هنع  نولوقی  لاق 
امهنع و هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  يور  رازبلا  لاق  لاق ال و  ائیش  امهنم  عمس  لیقف  اّیلع  نامثع و  يار  ۀیور  مهآر  لاق  نیّیردبلا  نم 

هوجوب نأّشلا  ۀّمئا  رئاس  دنع  ّحص  دـق  تلق  ردـب  لها  نم  دـحا  نم  عامـس  هل  تبثی  مل  ءاّوکلا و  نبا  دابع و  نب  سیق  امهنیب  هنم و  عمـسی  مل 
ۀلاحم ۀمج ال  امولع  هنم  عمس  دقف  ةدم  یلا  هدعب  یـضترملاب  عمتجا  اذک  ناکم و  یف  ّیلع  امه و  امهعامتجا  نامز  نامثع  نم  هعامـس  ۀتباث 

یف ءاملعلا  ءالؤه  دیدشت  هطرـش و  یلع  ۀحیحّـصلا  یلعی  یبأ  هبحاص  هتیاورب  هیقفاوم  نیعم و  نبا  یلع  اّدر  یفک  ۀمدقملا و  یف  یـضم  امک 
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نیعم نبا  مالک  لقن  بقع  نازیملا  فینصت  دعب  هرکذ  لصف  یف  یبهّذلا  لاق  نایب  یلا  جاتحی  مولعم ال  مهئارقتـسا  یلع  مهداقعا  دیناسالا و 
تابثالا نم  ۀـعامج  یف  همالک  یلا  یعفاّشلا و ال  یف  همـالک  یلا  دـحا  تفتلی  مل  کلذـب و  هسفن  نیعم  نبا  يذآ  دـقف  یعفاّـشلا  ماـمالا  یف 

نتملا دانـسالا و  یف  یطخی  مکاحلا  دمحا  وبا  لاق  رازبلا  ۀفینح و  یبأ  انهیقف  دحاولا و  دبع  انخیـشک  ۀّمئالا  یف  يراخبلا  مالک  اذک  یهتنا و 
ینطق رادلا  نع  یمهّـسلا  ةزمح  لاق  ّیئاسّنلا و  هحرج  نتملا  دانـسالا و  یف  یطخی  لاقف  هنع  ینطق  راّدـلا  تلأس  مکاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  و 

هّلک اذه  عم  ریثک و  هب  درفنی  ام  هثیدح و  بئارغ  هیلع و  ءانثلا  بقع  خیّشلا  وبا  لاق  هظفح و  یلع  لکّتی  اریثک و  یطخی  ۀقث  ناک 
211 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع نم  نسحلا  عامـس  ملعن  فرعن و ال  لوقی ال  نم  اهنم  تانّیبلا و  جـجحلاب  تابثالا  تابثا  هضراع  دـق  امّیـس و  اقلطم  مهیفن  لبقی  فیکف 
نم يرخـالا  نم  نوروذـعم و  هیف  مهف  دوـجولا  یف  همدـع  مهتفرعم  مدـع  وا  مهدـنع  هتوـبث  مدـع  نم  مزلی  ـالف  ّيذـمّرتلاک  ههجو  هَّللا  مّرک 

مهنم لثامالا  قافتاب  لطاب  امهیلک  عامّـسلا  عامتجالا و  ّنا  لضافالا  لاوقا  عبتت  ءارقتـسا و  ریغ  نم  ۀـفزاجم  لوقیف  ۀـبقعتملا  ۀـقیرط  کلـسی 
رجحلا نبا  لـضفلا  وبا  ظـفاحلا  ماـمالا  مالـسالا  خیـش  لاـق  دـق  ةّرقلا و  بحاـص  هوحن  یحن  هل و  هَّللا  رفغ  یلبنحلا  ۀـّیمیت  نبا  هتقو  ۀـبوجعا 

هوحن احن  دق  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ربق  ةرایز  ۀمرحب  لوقلاک  هبلاثم  هبقانم و  رکذ  ام  دعب  هتمجرت  یف  ۀنماکلا  رردلا  یف  ینالقـسعلا 
یلاعت و هَّللا  ریغ  ةدابعل  ۀعیرّذلا  داسفلا و  ّدـس  نم  هیف  ۀـمکحلا  رکذ  دـعب  لاحّرلا  اودـشت  ثیدـح ال  یف  لاق  ّهناف  ۀّـجحلا  یف  ةّرقلا  بحاص 

اّمم ائیـش  کسانملا  یف  رکذـی  مل  ّمث  ّمث  یهنلا  یف  ءاوس  کلذ  لک  روّطلا  یلاعت و  هَّللا  ءایلوا  نم  ّیلو  ةدابع  لـحم  ربقلا و  ّنا  يدـنع  ّقحلا 
هنا بجعلا  ۀبیر و  الب  هّیمیت  نبا  عم  وهف  کلذ  وحن  رکذل  کلانه  همازتلا  عم  ۀّیّحتلا  ةولّصلا و  اهبحاص  یلع  ۀّیوبنلا  ةرایزلا  ثیداحا  نم  تبث 
یلع مهـسوفن  ّتنأمطا  ۀّیمالـسالا و  لوصالا  تّرقتـسا  اّملف  اهل  ةدابعلا  باب  حتفت  اّهنال  اهنع  یهن  ناک  روبقلا  ةرایز  ثیدح  یف  لاق  اذه  عم 

یضترملا یلع  مالسا  ۀحص  مدع  یهتنا و  اهیف  نذا  هَّللا  ریغل  ةدابعلا  میرحت 
212 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاحیولتب ةّرقلا  بحاص  هوحن  یحن  دق  ةدودرم و  ۀفیخس  تاضارتعاب  ةرهاّطلا  ۀّیرذلا  یلع  هیلع و  كرادّتلا  لب  اّیبص  هنوکل  ههجو  هَّللا  مّرک 
اهنم عضوم  لک  یف  ههجو  هَّللا  مرک  یـضترملا  یلع  رکذ  عم  بصاونلل  اّمم  ریغت  ینداب  تارابعلاب  ۀـهیبش  تاراشا  تاحیرـصتلا و  نم  ۀـبیرق 

ۀیالولا ال حتاف  متاخ و  نع  ۀیادهلا  ۀفالخلا و  ۀلازا  هیمـست  ءایـشا  ءافلخلا  ۀـفالخ  نع  ءافخلا  ۀـلازا  هباتک  یف  عضو  اذـک  یـضترملا و  ظفلب 
ۀیرـشع و ینثالا  ۀفحتلا  بحاص  هدلو  تاملکب  اذـه  نم  امهیف  امل  اّدر  یفک  نالا و  سانلا  ینارهظ  نیب  ناباتکلا  اهنم و  ءیـش  رکذ  حیبتـسن 

خیشلا لاق  کلذ  یلع  رقا  هنوک  نم  طبنتسم  ظفاحلا  لاقف  ریغص  وه  یـضترملا و  مالـسا  حیحـصت  اّما  ۀمـصعلا و  ۀمالّـسلا و  هَّللا  لاسن  هریغ 
ام اذه  نم  حضوا  رایتخالا  ثیداحا  جیرخت  یف  یفنحلا  اغبولطق  نب  مساق 

هَّللا لوـسر  ّنا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـیز  نب  نسحلا  نع  یبأ  ینث  سیوا  یبأ  نب  لیعامـسا  اـنا  تاـقبّطلا  یف  دعـس  نبا  يور 
یهتنا هرغصل  طق  انثو  دبعی  مل  عسّتلا و  نود  لاقی  نینس و  عست  نبا  وه  مالسالا و  یلا  اّیلع  اعد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رهظی امک  مهنم  هلبق  مالـسالا و  یلا  ۀباحـصلا  لافطا  نم  ۀمذرـش  اعد  اذک  تلق و  یهتنا  هیلإ  هاعد  امل  هنم  الوبقم  مالـسالا  نکی  مل  ولف  لاق 
رکاسع و نبا  میعن و  وبا  هاور  نینـس  عبـس  ءانبأ  مه  رفعج و  نب  هَّللا  دـبع  ریبّزلا و  نب  رفعج  ریبّزلا و  نب  هَّللا  دـبع  عیاب  دـق  رثـالا و  بتک  نم 

ادج دیج  دنسب  یناربطلل  امهریغ و 
هَّللا دبع  نیسحلا و  نسحلا و  عیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  رقابلا  دّمحم  مامالا  نع 

213 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یهتنا انم  الا  اریغص  عیابی  مل  اوغلبی و  مل  اولقعی و  مل  راغص  مه  رفعج و  نب  هَّللا  دبع  سابع و  نب 

ماقم یف  ثیداحا  یف  ام  اّیبص  یـضترملا  مالـسا  ۀحـص  یف  هلک  کلذ  نم  حـضوا  مهفلا و  یلا  مکحلا  ماع  یف  هلک  کلذ  یف  ّدرملا  اـمنا  و 
هَّللا یـضر  نافع  نب  نامثع  نینمؤملا  ریما  ۀبـسن  املـس و  مهلّوا  ّهنا  هلیـضفت  نافع  نب  نامثع  نینمؤملا  ریما  ۀبـسن  املـس و  مهلّوا  ّهنا  هلیـضفت 
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نیواوّدـلا ّدرف  یقرت  دـق  لـب  ةّرقلا  بحاـص  هعبت  ۀفیعـض و  تناـک  نا  ننـسلا و  یف  ةدوجوملا  ثیداـحالا  ّدر  لاـملا و  ّبح  یلا  هنع  یلاـعت 
هفلاخن انا  لب  ۀمـصع  هّقح  یف  دقتعن  انا ال  هّقح  یف  مارکلا  ءاملعلا  فالتخا  رکذ  دمحا و  دنـسم  اطوملا و  ۀسمخلا و  بتکلا  ریغ  ۀّیمالـسالا 
هضقنف هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  لئاضف  یف  هباتک  فّنـص  یـضفارلا و  رهطملا  نبا  ۀمجرت  یف  نازیملا  ناسل  یف  لاق  ۀّیعرف و  ۀّیلـصا و  لئاسم  یف 
رهطملا نبا  لاق و  ثیح  ةروهشملا  هتایبا  یف  کلذ  یلا  یکبسلا  نیّدلا  یقت  خیّـشلا  راشا  دق  ریبک و  باتک  یف  ۀّیمیت  نبا  نیّدلا  یقت  خیـشلا 

روکذملا ّدرلا  تعلاط  ةدیقعلا  نم  ۀیمیت  نبا  هب  بتاعی  امیف  تایبالا  ۀّیقب  رکذی  هنکل  ۀـبوجا  ءافیتسا  هیلع و  در  ۀـّیمیت  نبال  هفالخ و  رهظی  مل 
مظعم ناک  نا  رّهطملا و  نبا  اهدروی  یّتلا  ثیداحالا  ّدر  یف  ۀیاغلا  یلا  لماحتلا  ریثک  هتدجو  نکل  ءافیتسالا  یف  یکبـسلا  لاق  امک  هتدـجوف 

یـضفارلا مالک  نیهوتل  هتغلابم  نم  لصی  مهی و  هلوق  یلا  دایجلا  ثیداحالا  نم  اریثک  ّهدر  یف  ّدر  هّنکل  تایهاولا  تاعوضوملا و  نم  کـلذ 
کلذ عم  تلق و  هتلثما  داریا  کلذ و  حاضیا  لمتحت  ۀمجرتلا ال  یلع و  صیقنت  یلا  انایحا 

214 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف هَّللا  همحر  یبهّذلا  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  لاق  نامّزلا و  بئاجع  نم  امهیف  ءاّلجالا  رکذ  عم  نازیملا  یف  یبهّذلاک  ناسللا  یف  هرکذی  مل  هنوک 
نم دحاو  ریغ  یعفایلا و  مامالا  رکذ  اذک  ایاطخ و  بونذ و  هل  رـشب  وهف  اهوحن  رکذ  دعب  یفخی  امک ال  ریثک  یف  هعابتا  نم  هنوک  عم  هخیرات 

روما نم  ءیـش  یف  لوعی  وا  هیلإ  رظنی  یّتح  ۀّیمیت  نبا  نم  مّرکملا  ربقلا  ةرایز  یف  مّظنملا  رهوجلا  یف  یکملا  رجح  نبا  ۀمالعلا  لاق  ۀّمئألا و 
حئابق هتاطقـس و  راوعا  رهظا و  یّتح  ةدساکلا  هججح  ةدسافلا و  هتاملک  اوبقعت  نیّذلا  ۀّمئألا  نم  ۀـعامج  لاق  امک  ّالا  وه  له  هیلع و  نیّدـلا 

ناوهلا و هبقعا  ام  بذکلا  ءارتفالا و  ةّوق  نم  هاوب  هادرا و  يزخلا و  ءادر  هسبلا  هاوغا و  هَّللا و  هلـضا  دبع  ۀـعامج  نبا  زعلاک  هتاطلغ  هماهوا و 
هَّللا سّدق  یکبسلا  یقتلا  هتماما  هحالص و  هداهتجا و  هتلالج و  یلع  عمجملا  مانالا  ملاع  مالـسالا و  خیـش  يدصت  دقل  نامرحلا و  هل  بجوا 
مادا هاعسم و  هَّللا  رکشف  باوصلا  قیرط  هججح  رهایب  حضوا  باصا و  داجا و  هیف و  دافا  لقتسم  فینصت  یف  هیلع  ّدرلل  هحیرض  رون  هحور و 

َّنُْهثِمْطَی َْمل  ناسحلا  هتاردخم  هوجو  یف  ربغف  ۀلبانحلا  نم  ءاجرّـسلا  ضعب  هیلع  رـساجت  ام  دوجولا  بئاجع  نم  هاضر  هتمحر و  بیبآش  هیلع 
* ٌّناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ 

ۀفیخـس تاضارتعاب  نیدشارلا  ءافلخلا  امّیـس  ۀـّیمیت  نبا  كرادـت  هلوق و  یلا  هلـضف  مدـع  هتوابغ و  راوع  هب  رهظا  هلهج و  یلع  لد  ام  یتا  و 
نافرعلا لها  فاحتا  یف  یسنربلا  ثّدحملا  ۀمالعلا  رکذ  اذکه  عابطلا و  هنم  رفنت  عامسالا و  هجمت  امب  تافارخلا  هذه  وحن  نم  یتا  ةریهش و 

لاق ناجلا و  ۀکئالملا و  ءایبنألا و  ۀیورب 
215 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیعورشم مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبـسب  ةامـسملا  هریـس  یف  یطویّـسلا  بحاص  یماّشلا  ظفاحلا  ۀماّلعلا 
خیشلا یناکلمّزلا و  نب  نیّدلا  لامک  خیشلا  یکبّسلا و  نیدلا  یقت  خیشلا  اهیف  ّفلا  دق  داجمالا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربق  ةرایزل  رفـسلا 

رکنم ءیشب  کلذ  یف  یتا  ّهناف  ۀیمیت  نبا  نیّدلا  یقت  خیشلا  یلع  اّودر  ۀّمئألا و  نم  مهریغ  ۀلمج و  نبا  راصتنالا و  باتک  نامیلـس  وبا  دواد 
حابرالا بلط  یلا  حاترملا  ۀیغب  یف  ثدحملا  یندملا  يدنرزلا  فسوی  نب  دّمحم  ۀمالعلا  هرصع  ۀّمئأ  نم  هیلع  ّهدر  نّمم  راحبلا و  هلـسغی  ال 

لحارم و یلع  هدوصقم  نم  ةدـیعب  لماحم  یلع  هلمح  اذـه و  هبهذـم  لیوات  یلا  ةراشالا  نم  يراقلل  عقو  ام  یلع  دـّیج  ّدر  هّلک  اذـه  یف  مث 
فورعملا یلذاشلا  یکلاملا  یسنربلا  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  باهش  ۀمالعلا  خیشلا  لاق  هّللاب  الا  ةّوق  لوح و ال  الف  هَّللا  ءایلوا  نم  ّهنا  همعز 

باب هل  مّلـسم  لجر  ۀّیمیت  نبا  انلق  هباوج  امف  اعینـش  اّدر  اهّدر  بازحالا و  هذـه  ۀـّیمیت  نبا  رکنا  دـق  تلق  ناف  رحبلا  بزح  حرـش  یف  قورزب 
یکبسلا نیّدلا  یقت  مامالا  خیـشلا  هنع  لئـس  دق  نافرعلا و  نع  الـضف  لقعلا  صقنب  زوملم  نامیالا  دئاقع  یف  هیلع  نوعطم  ناقتالا  ظفحلا و 

امب الا  هلقن  نم  ربتعی  نا ال  یغبنی  لـب  تلق  ملعلا  یف  هفرـصتب  ـال  هلقنب  ربتعی  نا  کـلذ  یـضتقم  تلق و  هلقع  نم  ربکا  هملع  لـجر  وه  لاـقف 
نبا یّمـس  نم  نا  قلطاف  رهاظلا  ءاملع  ضعب  غلاب  دـق  کلانه و  هلقن  امم  کلذ  کـل  حـضّتی  اـقلطم  ـال  فّسعتلا  نم  بّصعتلا و  هیف  صلخت 

ۀّیمیت
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216 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلمجلاب نآلا و  یلا  هیلع  فقا  مل  ینکل  رفاولا و  ّدرلا  هباتک  هیلع  یعفاشلا  نیّدلا  رصان  نبا  فلا  اذل  هیف و  ام  یفخی  رثاک و ال  مالسالا  خیـشب 

نایبّتلا یف  نیّدلا  رـصان  نبا  هلقن  امیف  ءاملعلا  نم  هیلع  ینثا  نم  ءانثف  هیلع  مهنم  ملعلا  لها  نم  دحا  یلع  اظیلغ  ّدشا  اوسیل  ءافرعلا  ءاهقفلاف و 
اّما یـضفارلا و  لاق  ۀّنـسلا  جاهنم  یف  ۀیمیت  نبا  لاق  هحئابق  هحئاضف و  نم  همقـس  یلع  فوقولا  مدع  نم  عقو  هضعب  هملع و  یلا  عجری  هضعب 

ۀمالا یف  نوروهشملا  نامیالا  قئاقح  ۀفرعملا و  لها  اّما  الّوا  باوجلا  هیلإ و  ۀقرخلا  نودنـسی  مهلک  ۀّیفوّصلا  ّناف  بوسنم  هیلاف  ۀقیرطلا  ملع 
نسحتسملا لوقلا  یف  لاق  ۀّینافرعلا و  لاوحالا  ۀّینامیالا و  قئاقحلا  یف  ۀمالا  مظعا  هنا  رکب و  یبأ  میدقت  یلع  نوقفتم  مهلکف  قدصلا  ناسلب 

ملع ۀقیرطلا و  یف  امهنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  یلع  رکب  یبأ  میدقت  یلع  ۀـفرعملا  لها  قافتا  ۀـیمیت  نبا  لقن  اما  مالکلا و  اذـه  یلع  مالک  دـعب 
یحوا بولقلا و  هتنمـضت  ام  یلا  راشا  يذلا  رمالا  اذه  یف  انبحاص  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  دینجلا  لاق  لاق  نا  یلا  الـصا  هل  لصا  الف  ۀقیقحلا 

ملع ینعی  ایندـل  اـملع  یطعا  ءرما  کـلذ  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  اـنّیبن  دـعب  هـلوا  هقئاـقح و  یلا 
فوصتلا و

ملع ینعی  ملعلا  اذه  نم  هنع  انیلإ  لقنل  بورحلا  نع  انیلإ  غرفت  ول  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هنع  هَّللا  یضر  اضیا  لاق 
امهلاثما یقهیبلا و  مکاحلا و  خیش  ظفاحلا  یفوصلا  یملّسلا  نمحرلا  دبع  وبا  مامالا  امهدروا  بولقلا  هل  موقت  ام ال  فّوصتلا  قئاقحلا و 

هجاوخب فورعملا  یندملا  مث  يراخبلا  دّمحم  خیشلا  هنع  امهلقن  و 
217 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فـشک یف  یفوصلا  یفنحلا  هیقفلا  ثّدـحملا  يونزغلا  یبالجلا  یلع  نب  نامثع  نب  یلع  ماـمالا  لاـق  باـطخلا و  لـصف  یف  یفنحلا  اـسراف 
اهتالماعم ۀقیرطلا و  ملع  یف  انماما  نا  ینعی  یضترملا  ّیلع  ءالبلا  لوصالا و  یف  انخیش  هنع  هَّللا  یـضر  دینجلا  ۀفئاطلا  دیـس  لاق  بوجحملا 

نسحتسملا و لوقلا  یف  لاق  مث  امجرتم  یهتنا  ءالب  اهّلک  اهتالماعم  لوصالا و  اهنوّمسی  ۀقیرطلا  لها  ناف  ههجو  هَّللا  مرک  یضترملا  ّیلع  وه 
ۀقرخلا و سابل  هیلإ  بسنی  نم  یلا  مهدنع  رومالا  لضفا  یه  یّتلا  قئاقحلا  یف  هنومدقی  نم  نیا  ۀّیمیت و  نبا 

مکلامعا مکبولق و  یلا  رظنی  اّمنا  مکلاوما و  مکروص و  یلا  رظنی  هَّللا ال  ّنا  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  نیحیحصلا  یف  تبث  دق 
نادبالا سابل  نم  ۀیبولقلا  قئاقحلا  نیاف 

نولوی اذإ  ۀیرهاظلا  نیطالسلا  ّنا  امک  ۀینطابلا  ۀیالولا  نع  ۀیانک  یه  لب  همهفی  يّذلا  اذه  ۀیرخفلا  ۀقرخلا  ۀسبل  ۀقیقح  تسیل  اهناب  ةدودرمف 
امل مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلاف  مهتیلوتب  امالعا  مهل و  امارکا  سئافن  سبالم  مهیلع  نولعجی  ةالولا 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق 
اهرهـشا ةددـعتم  ۀـقرخلا  ایناث  لاقی  يوقلا و  زیزعلا  هَّللا  ءاـشنا  ّیندـّللا  يولعلا  يرخفلا  میلعتلاـب  یّنم  هقیقحت  ماـمت  یتایـس  ۀـمامعب و  همّمع 
ینالوخلا ملسم  یبأ  یلا  دانسا  ینرقلا و  سیوا  یلا  دانسا  نادانـسا  اهل  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ۀقرخف  یلع  یلا  ۀقرخ  رمع و  یلا  ۀقرخ  ناتقرخ 

ۀلماعملا ۀفورعملا و  هذه  لها  ریهامج  دنع  رکذ  اهل  سیل  فرعی و  يذلا ال  ذاشلا  ربخلاک  ینالوخلا  ۀقرخ  تلق 
218 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا اهتبـسن  نم  ۀّیفوّصلا  مه  اهلها و  دـنع  رهـشا  ۀـیولعلا  ةرـضحلا  یلا  ۀّیـسیوالا  ۀـقرخلا  ۀبـسن  ّنا  یفخی  داحآلا و ال  اهاور  امنا  ۀـیفوصلا و 
هَّللا مرک  ّیلع  یلا  ۀبوسنملا  ۀقرخلا  اّما  هنع و  هتیاور  نم  رهظا  فرعا و  هنع  هتیاور  رمعب و  هعامتجا  نم  رثکا  اّیلع  هتبحص  ۀّیرمعلا و  ةرضحلا 

ةرـضحلا یلا  امهیلک  ۀّیحیرـشلا  ۀیلیمکلا و  ۀـقرخلا  دانـسا  موصخلل  مولعملا  روکذـملا  روهـشملا  نم  يرـصبلا  نسحلا  یلا  اهدانـساف  ههجو 
ّمج اهیف  مظتنی  لسالسلا  هذه  ۀیبهذلا و  ۀلسلسلا  امهنم  لکل  لاقی  ناتللا  ۀّینسحلا  ۀقیرطلا  اهلک  اهقوف  اهلاصتا و  یف  ۀهبش  الب  ۀصاخ  ۀیولعلا 

ۀّیدر و ۀّیبصع  ۀضحم  مأ  اهب  لهجلا  ۀیوضترملا  ۀّیـسیوالاک  اهرکذ  مدع  یلع  ۀـّیمیت  نبال  لماحلا  نا  يردا  الف  ۀـّیفوّصلا  لسالـس  نم  ریفغ 
دنتسا دق  ۀّیوضترملا  قرطلا  ۀّیولعلا و  قرخلا  نا  ربخلاب  ملعلا  ریّسلا و  لها  دنع  رّرحملا  رّرقملا  نم  هبنتف و  یضم  امک  ةّرقلا  بحاص  هعبت  دق 
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اهعبـشب و ۀیریـشقلا  اهبعـشب و  ۀّیکملا  اهبعـشب و  ۀّیتشچلا  نم  اقلطم  اینّدلا  ءایلوا  لب  ةرثک  نوصحی  هَّللا ال  ءایلوا  نم  ملاع  اهیف  جرخت  اهیلإ و 
ۀیندملا اهبعشب و  ۀّیرداقلا  اهبعشب و  ۀّیعافّرلا  اهبعشب و  ۀیراطشلا  اهبعشب و  ۀّیلاّزغلا  ۀّیدمحملا  اهبعـشب و  ۀّیلاّزغلا  ۀّیدمحالا  اهبعـشب و  ۀیورهلا 

بلاغلا و یف  اهبعشب  ۀّیدنبشقنلا  اهبعشب و  ۀّیلذاشلا  اهبعشب و  ۀّیربکالا  اهبعشب و  ۀّیوربکلا  اهبعشب و  ۀیوسیلا  اهبعشب و  ۀیدرورهـسلا  اهبعـشب و 
بستنی اّمنا  رخأ و  لسالس  اهبعش و  اهلسالسب و  ۀّیحیرشلا 

219 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مل یخرکلا  فورعمب  اهنولـصی  نورّخأتملا  فستعت و  فصناف و ال  رادـلا  ۀـنیدملل و  ةریغـصلا  ۀـخوخلا  رابکلا و  بابلاک  داحآ  اـهریغ  یلا 

هذـه ناف  هنع  هَّللا  یـضر  يرـصبلا  نسحلا  مامالا  نع  دـحاولا  دـبع  مامالا  نع  یخلبلا  میهاربا  انماما  وه  هب و  نومّدـقتملا  اهلـصی  اـم  رکذـی 
هذه تحـضتا  اذإ  ۀّیوضترملا  ۀلـسلّسلا  یف  تاملکلا  کلت  داریا  دعب  ةرقلا  بحاص  لاق  ۀمـصعلا و  هّللاب  هدنع و  ۀهبـش  الب  ۀلـصّتم  ۀـقیرطلا 

وه سفنلا و  بیذهت  هنم  الّصح  نایفس و  لیضفلا  میهاربا و  بحـص  الثم  لوقنف  تاهج  نم  ۀیفوصلا  لسالـس  عفر  ررقن  نا  مزلف  تامدقملا 
لمعتسی نم  دنع  کلذل  نوکی  نا  ریغ  نم  هدنع  نم  دیناسالا  بکری  له  هَّللا  ناحبـس  ای  تلق  دوعـسم  نبا  باحـصا  نم  وه  شمعالا و  نم 

ُهَّللا َو  ناکمالا  عوقولا ال  ۀـیلقنلا  بلاطملا  یف  رکذـی  نا  یغبنی  هلوق  رکذـتی  مل  اذـه و  ریغ  دانـسالا  عضو  ینعم  له  لصا و  تاـیاورلا  هذـه 
ُناعَتْسُْملا 

نینمؤملا ریما  نع  وه  نسحلا و  نع  وه  دیز و  نب  دحاولا  دبع  نع  نفلا  اذه  ذخا  لیـضفلا  نا  مهلوق  نم  قحا  قدصا و  ۀلاقملا  هذـه  لاق و 
تـسیل تلق  دحاولا  دبع  یلا  هباستنا  نم  ۀیفوّصلا  تاقبط  ثیدحلا و  بتک  یف  رهظا  نایفـس  یلا  لیـضفلا  باستنا  نال  هنع  هَّللا  یـضر  یلع 

یتلا ۀّیفوصلا  تاقبط  بتک  اهیفانی و  ام  رکنی  اهیف و  کلذ  رکذی  یتح  مهخویـش  نع  نطابلا  ملع  ۀیفوصلا  ذخا  ۀیاور  عضوم  ثیدحلا  بتک 
ملعا نوکی  نا  نع  الضف  لیضفلا  یلا  ۀقیرطلا  دنسی  نم ال  اهفلا 

220 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دانـسال ضرعتی  مل  یفاـنلا و  یلع  مدـقم  تبثملا  نا  یلع  کـلذ  اوفنی  مل  مهنوک  عـم  ۀّـجحب  تسیل  يورهلا  يریـشقلاک و  هریغ  نم  هتیاورب 

طقسلا و ۀیاغ  یف  طمّنلا  اذه  نم  لاقملا  لاطا  مث  لماتف  لکلا  دنع  لمعتسم  هنال  نسحلا  نع  دحاولا  دبع  دانـسال  لیـضفلا و ال  نع  میهاربا 
اما بیر و  الب  یخرکلا  نافورعم  بحص  يرّسلا  يرـسلا و  بحـص  هنع  هَّللا  یـضر  دینجلا  ناف  طخـسلا  هنم  قحتـسی  امم  قحلاب  ذوعن  طلغلا 

ءایلوألا ءایفصالا  ۀبسن  ۀحئار  نم  هیف  ام  یفخی  اضرلا ال  یسوم  نب  یلع  بحـص  افورعم  نا  نولوقی  ةراتف  عطقنمف  فورعم  ۀهج  نم  دانـسالا 
ّدولا دمّـصلا  هَّللا  لأسن  دنعتلا و  درمتلا و  یف  ددشتلا  عم  دّلبتلل  بط  نکل ال  ددـعتلا و  نم  دنّـسلا  یف  هوحن  وه و  امنا  دّدرتلاب و  بذـکلا  یلا 

میعن و یباک  لصّتملا  تباثلا  دانـسالاب  فورعم  رابخال  نوفّنـصملا  هرکذی  مل  اعطق  لطاب  اذه  دّکوتلل و  کلذ  یف  ددملا  دّدوتلا و  هئایلوال و 
نم یفانلا و  یلع  مّدقم  تبثملا  نا  عم  اضیا  هوفنی  مل  هووری  مل  نا  تلق  فورعم  لئاضف  یف  هفّنـص  يذـلا  هباتک  یف  يزوجلا  نبا  جرفلا  یبأ 

رابخا یف  ةدرفملا  بتکلا  عیمج  هظفح  هملع و  طاحا  ّینا  اعطق و  لـطاب  اذـه  نا  یلع  رکذـی  مل  ظـفحی و  مل  نم  یلع  ۀّـجح  رکذ  ظـفح و 
لب میعن  وبا  يرصع  ّيروباسینلا  یملّسلا  نمحرلا  دبع  وبا  دقانلا  ظفاحلا  مامالا  اذه  ۀفورـصملا  يوعدلا  هذه  یعدی  یتح  ۀفورعملا  فورعم 

يریشقلا مساقلا  وبا  ظفاحلا  يدادغبلا  بیطخلا  خویـش  نم  قّقحملا  ثّدحملا  مامالا  امهبحاص  ۀنـس و  ةرـشع  نامثب  هلبق  یفوتملا  هنم  ربکالا 
ءانتعا رثکالا 

221 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هرابخا یف  درفملا  ریغلا  امهباتک  نم  فورعم  ۀمجرت  یف  امهنم  لک  هدنـسب  هدروآ  دق  يزوجلا  نبا  لثم  نم  فورعم  لاثما  لاوحاب  ۀـفرعم  و 

نب دّمحم  تعمس  لوقی  هَّللا  همحر  نیسحلا  نب  دّمحم  تعمس  امهنع  هَّللا  یـضر  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلاوم  نم  وه  يریـشقلا  مامالا  لاق 
یخرکلا فورعم  تیار  لوقی  یبأ  تعمـس  لوقی  نیـسحلا  نب  دّمحم  تعمـس  لوقی  لالّدلا  دّمحم  نب  ّیلع  تعمـس  لوقی  يزارلا  هَّللا  دبع 

یموزل كامـسلا و  نبا  ۀـظعوم  یلوبقب  لب  لاقف ال  کعرو  كدـهزب و  تلقف  یل  رفغ  لاقف  کب  هَّللا  لعف  اـم  هل  تلقف  هتوم  دـعب  مونلا  یف 
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ظعی وه  كامّـسلا و  نبا  هل  لاقی  لـجر  یلع  تفقوف  ۀـفوکلاب  اّراـم  تنک  فورعم  لاـق  اـم  كامّـسلا  نبا  ۀـظعوم  ءارقفلا و  یتبحم  رقفلا و 
لبقا هتمحرب و  هیلإ  هَّللا  لـبقا  هبلقب  هَّللا  یلع  لـبقا  نم  ۀـلمج و  هنع  هَّللا  ضرعا  ۀـّیلکب  هَّللا  نع  ضرعا  نـم  همـالک  لـالخ  یف  لاـقف  ساـّنلا 

تکرت هیلع  تنک  ام  عیمج  هَّللا و  یلع  تلبقا  یبلق و  یلع  همالک  عقوف  ام  اـتقو  همحری  هّللاـف  ةرم  ةرم و  ناـک  نم  هیلإ و  قلخلا  هوجو  عیمجب 
ۀیاکحلا هذـهب  ینربخا  هب  تظعتا  نا  ۀـظعوم  اذـهب  کیفکی  لاقف  يالومل  مالکلا  اذـه  ترکذ  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  يالوم  ۀـمدخ  ـالا 

یسیع نب  ّیلع  تعمـس  لوقی  لضفلا  نب  رمع  نب  دمحم  تعمـس  لاق  دادغبب  ظفاحلا  یلع  نب  میحّرلا  دبع  تعمـس  لاق  نیـسحلا  نب  دّمحم 
خرکلا یف  اعطقنم  ناک  فورعم  نسحتسملا و  لوقلا  یف  لاق  نا  یلا  یهتنا  کلذ  لوقی  افورعم  تعمس  لوقی  یطقّسلا  يرـس  تعمـس  لوقی 

ّهنا عم  لوبقم  ریغ  وهف  لیلد  الب  يوعد  اذه  طق و  خرکلا  نم  جرخی  ناک  قلخلا و ال  یلع  لخدی  ناک  ام  ینعی 
214 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هَّللا  همحر  یبهّذلا  هَّللا  دبع  وبا  مامالا  لاق  نامّزلا و  بئاجع  نم  امهیف  ءاّلجالا  رکذ  عم  نازیملا  یف  یبهّذلاک  ناسللا  یف  هرکذی  مل  هنوک 
نم دحاو  ریغ  یعفایلا و  مامالا  رکذ  اذک  ایاطخ و  بونذ و  هل  رـشب  وهف  اهوحن  رکذ  دعب  یفخی  امک ال  ریثک  یف  هعابتا  نم  هنوک  عم  هخیرات 

روما نم  ءیـش  یف  لوعی  وا  هیلإ  رظنی  یّتح  ۀّیمیت  نبا  نم  مّرکملا  ربقلا  ةرایز  یف  مّظنملا  رهوجلا  یف  یکملا  رجح  نبا  ۀمالعلا  لاق  ۀّمئألا و 
حئابق هتاطقـس و  راوعا  رهظا و  یّتح  ةدساکلا  هججح  ةدسافلا و  هتاملک  اوبقعت  نیّذلا  ۀّمئألا  نم  ۀـعامج  لاق  امک  ّالا  وه  له  هیلع و  نیّدـلا 

ناوهلا و هبقعا  ام  بذکلا  ءارتفالا و  ةّوق  نم  هاوب  هادرا و  يزخلا و  ءادر  هسبلا  هاوغا و  هَّللا و  هلـضا  دبع  ۀـعامج  نبا  زعلاک  هتاطلغ  هماهوا و 
هَّللا سّدق  یکبسلا  یقتلا  هتماما  هحالص و  هداهتجا و  هتلالج و  یلع  عمجملا  مانالا  ملاع  مالـسالا و  خیـش  يدصت  دقل  نامرحلا و  هل  بجوا 
مادا هاعسم و  هَّللا  رکشف  باوصلا  قیرط  هججح  رهایب  حضوا  باصا و  داجا و  هیف و  دافا  لقتسم  فینصت  یف  هیلع  ّدرلل  هحیرض  رون  هحور و 

َّنُْهثِمْطَی َْمل  ناسحلا  هتاردخم  هوجو  یف  ربغف  ۀلبانحلا  نم  ءاجرّـسلا  ضعب  هیلع  رـساجت  ام  دوجولا  بئاجع  نم  هاضر  هتمحر و  بیبآش  هیلع 
* ٌّناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ 

ۀفیخـس تاضارتعاب  نیدشارلا  ءافلخلا  امّیـس  ۀـّیمیت  نبا  كرادـت  هلوق و  یلا  هلـضف  مدـع  هتوابغ و  راوع  هب  رهظا  هلهج و  یلع  لد  ام  یتا  و 
نافرعلا لها  فاحتا  یف  یسنربلا  ثّدحملا  ۀمالعلا  رکذ  اذکه  عابطلا و  هنم  رفنت  عامسالا و  هجمت  امب  تافارخلا  هذه  وحن  نم  یتا  ةریهش و 

لاق ناجلا و  ۀکئالملا و  ءایبنألا و  ۀیورب 
215 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیعورشم مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبـسب  ةامـسملا  هریـس  یف  یطویّـسلا  بحاص  یماّشلا  ظفاحلا  ۀماّلعلا 
خیشلا یناکلمّزلا و  نب  نیّدلا  لامک  خیشلا  یکبّسلا و  نیدلا  یقت  خیشلا  اهیف  ّفلا  دق  داجمالا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربق  ةرایزل  رفـسلا 

رکنم ءیشب  کلذ  یف  یتا  ّهناف  ۀیمیت  نبا  نیّدلا  یقت  خیشلا  یلع  اّودر  ۀّمئألا و  نم  مهریغ  ۀلمج و  نبا  راصتنالا و  باتک  نامیلـس  وبا  دواد 
حابرالا بلط  یلا  حاترملا  ۀیغب  یف  ثدحملا  یندملا  يدنرزلا  فسوی  نب  دّمحم  ۀمالعلا  هرصع  ۀّمئأ  نم  هیلع  ّهدر  نّمم  راحبلا و  هلـسغی  ال 

لحارم و یلع  هدوصقم  نم  ةدـیعب  لماحم  یلع  هلمح  اذـه و  هبهذـم  لیوات  یلا  ةراشالا  نم  يراقلل  عقو  ام  یلع  دـّیج  ّدر  هّلک  اذـه  یف  مث 
فورعملا یلذاشلا  یکلاملا  یسنربلا  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  نیّدلا  باهش  ۀمالعلا  خیشلا  لاق  هّللاب  الا  ةّوق  لوح و ال  الف  هَّللا  ءایلوا  نم  ّهنا  همعز 

باب هل  مّلـسم  لجر  ۀّیمیت  نبا  انلق  هباوج  امف  اعینـش  اّدر  اهّدر  بازحالا و  هذـه  ۀـّیمیت  نبا  رکنا  دـق  تلق  ناف  رحبلا  بزح  حرـش  یف  قورزب 
یکبسلا نیّدلا  یقت  مامالا  خیـشلا  هنع  لئـس  دق  نافرعلا و  نع  الـضف  لقعلا  صقنب  زوملم  نامیالا  دئاقع  یف  هیلع  نوعطم  ناقتالا  ظفحلا و 

امب الا  هلقن  نم  ربتعی  نا ال  یغبنی  لـب  تلق  ملعلا  یف  هفرـصتب  ـال  هلقنب  ربتعی  نا  کـلذ  یـضتقم  تلق و  هلقع  نم  ربکا  هملع  لـجر  وه  لاـقف 
نبا یّمـس  نم  نا  قلطاف  رهاظلا  ءاملع  ضعب  غلاب  دـق  کلانه و  هلقن  امم  کلذ  کـل  حـضّتی  اـقلطم  ـال  فّسعتلا  نم  بّصعتلا و  هیف  صلخت 

ۀّیمیت
216 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ۀلمجلاب نآلا و  یلا  هیلع  فقا  مل  ینکل  رفاولا و  ّدرلا  هباتک  هیلع  یعفاشلا  نیّدلا  رصان  نبا  فلا  اذل  هیف و  ام  یفخی  رثاک و ال  مالسالا  خیـشب 
نایبّتلا یف  نیّدلا  رـصان  نبا  هلقن  امیف  ءاملعلا  نم  هیلع  ینثا  نم  ءانثف  هیلع  مهنم  ملعلا  لها  نم  دحا  یلع  اظیلغ  ّدشا  اوسیل  ءافرعلا  ءاهقفلاف و 

اّما یـضفارلا و  لاق  ۀّنـسلا  جاهنم  یف  ۀیمیت  نبا  لاق  هحئابق  هحئاضف و  نم  همقـس  یلع  فوقولا  مدع  نم  عقو  هضعب  هملع و  یلا  عجری  هضعب 
ۀمالا یف  نوروهشملا  نامیالا  قئاقح  ۀفرعملا و  لها  اّما  الّوا  باوجلا  هیلإ و  ۀقرخلا  نودنـسی  مهلک  ۀّیفوّصلا  ّناف  بوسنم  هیلاف  ۀقیرطلا  ملع 

نسحتسملا لوقلا  یف  لاق  ۀّینافرعلا و  لاوحالا  ۀّینامیالا و  قئاقحلا  یف  ۀمالا  مظعا  هنا  رکب و  یبأ  میدقت  یلع  نوقفتم  مهلکف  قدصلا  ناسلب 
ملع ۀقیرطلا و  یف  امهنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  یلع  رکب  یبأ  میدقت  یلع  ۀـفرعملا  لها  قافتا  ۀـیمیت  نبا  لقن  اما  مالکلا و  اذـه  یلع  مالک  دـعب 

یحوا بولقلا و  هتنمـضت  ام  یلا  راشا  يذلا  رمالا  اذه  یف  انبحاص  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  دینجلا  لاق  لاق  نا  یلا  الـصا  هل  لصا  الف  ۀقیقحلا 
ملع ینعی  ایندـل  اـملع  یطعا  ءرما  کـلذ  هنع  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  اـنّیبن  دـعب  هـلوا  هقئاـقح و  یلا 

فوصتلا و
ملع ینعی  ملعلا  اذه  نم  هنع  انیلإ  لقنل  بورحلا  نع  انیلإ  غرفت  ول  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هنع  هَّللا  یضر  اضیا  لاق 

امهلاثما یقهیبلا و  مکاحلا و  خیش  ظفاحلا  یفوصلا  یملّسلا  نمحرلا  دبع  وبا  مامالا  امهدروا  بولقلا  هل  موقت  ام ال  فّوصتلا  قئاقحلا و 
هجاوخب فورعملا  یندملا  مث  يراخبلا  دّمحم  خیشلا  هنع  امهلقن  و 

217 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فـشک یف  یفوصلا  یفنحلا  هیقفلا  ثّدـحملا  يونزغلا  یبالجلا  یلع  نب  نامثع  نب  یلع  ماـمالا  لاـق  باـطخلا و  لـصف  یف  یفنحلا  اـسراف 

اهتالماعم ۀقیرطلا و  ملع  یف  انماما  نا  ینعی  یضترملا  ّیلع  ءالبلا  لوصالا و  یف  انخیش  هنع  هَّللا  یـضر  دینجلا  ۀفئاطلا  دیـس  لاق  بوجحملا 
نسحتسملا و لوقلا  یف  لاق  مث  امجرتم  یهتنا  ءالب  اهّلک  اهتالماعم  لوصالا و  اهنوّمسی  ۀقیرطلا  لها  ناف  ههجو  هَّللا  مرک  یضترملا  ّیلع  وه 

ۀقرخلا و سابل  هیلإ  بسنی  نم  یلا  مهدنع  رومالا  لضفا  یه  یّتلا  قئاقحلا  یف  هنومدقی  نم  نیا  ۀّیمیت و  نبا 
مکلامعا مکبولق و  یلا  رظنی  اّمنا  مکلاوما و  مکروص و  یلا  رظنی  هَّللا ال  ّنا  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  نیحیحصلا  یف  تبث  دق 

نادبالا سابل  نم  ۀیبولقلا  قئاقحلا  نیاف 
نولوی اذإ  ۀیرهاظلا  نیطالسلا  ّنا  امک  ۀینطابلا  ۀیالولا  نع  ۀیانک  یه  لب  همهفی  يّذلا  اذه  ۀیرخفلا  ۀقرخلا  ۀسبل  ۀقیقح  تسیل  اهناب  ةدودرمف 

امل مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلاف  مهتیلوتب  امالعا  مهل و  امارکا  سئافن  سبالم  مهیلع  نولعجی  ةالولا 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق 

اهرهـشا ةددـعتم  ۀـقرخلا  ایناث  لاقی  يوقلا و  زیزعلا  هَّللا  ءاـشنا  ّیندـّللا  يولعلا  يرخفلا  میلعتلاـب  یّنم  هقیقحت  ماـمت  یتایـس  ۀـمامعب و  همّمع 
ینالوخلا ملسم  یبأ  یلا  دانسا  ینرقلا و  سیوا  یلا  دانسا  نادانـسا  اهل  هنع  هَّللا  یـضر  رمع  ۀقرخف  یلع  یلا  ۀقرخ  رمع و  یلا  ۀقرخ  ناتقرخ 

ۀلماعملا ۀفورعملا و  هذه  لها  ریهامج  دنع  رکذ  اهل  سیل  فرعی و  يذلا ال  ذاشلا  ربخلاک  ینالوخلا  ۀقرخ  تلق 
218 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلا اهتبـسن  نم  ۀّیفوّصلا  مه  اهلها و  دـنع  رهـشا  ۀـیولعلا  ةرـضحلا  یلا  ۀّیـسیوالا  ۀـقرخلا  ۀبـسن  ّنا  یفخی  داحآلا و ال  اهاور  امنا  ۀـیفوصلا و 
هَّللا مرک  ّیلع  یلا  ۀبوسنملا  ۀقرخلا  اّما  هنع و  هتیاور  نم  رهظا  فرعا و  هنع  هتیاور  رمعب و  هعامتجا  نم  رثکا  اّیلع  هتبحص  ۀّیرمعلا و  ةرضحلا 

ةرـضحلا یلا  امهیلک  ۀّیحیرـشلا  ۀیلیمکلا و  ۀـقرخلا  دانـسا  موصخلل  مولعملا  روکذـملا  روهـشملا  نم  يرـصبلا  نسحلا  یلا  اهدانـساف  ههجو 
ّمج اهیف  مظتنی  لسالسلا  هذه  ۀیبهذلا و  ۀلسلسلا  امهنم  لکل  لاقی  ناتللا  ۀّینسحلا  ۀقیرطلا  اهلک  اهقوف  اهلاصتا و  یف  ۀهبش  الب  ۀصاخ  ۀیولعلا 

ۀّیدر و ۀّیبصع  ۀضحم  مأ  اهب  لهجلا  ۀیوضترملا  ۀّیـسیوالاک  اهرکذ  مدع  یلع  ۀـّیمیت  نبال  لماحلا  نا  يردا  الف  ۀـّیفوّصلا  لسالـس  نم  ریفغ 
دنتسا دق  ۀّیوضترملا  قرطلا  ۀّیولعلا و  قرخلا  نا  ربخلاب  ملعلا  ریّسلا و  لها  دنع  رّرحملا  رّرقملا  نم  هبنتف و  یضم  امک  ةّرقلا  بحاص  هعبت  دق 

اهعبـشب و ۀیریـشقلا  اهبعـشب و  ۀّیکملا  اهبعـشب و  ۀّیتشچلا  نم  اقلطم  اینّدلا  ءایلوا  لب  ةرثک  نوصحی  هَّللا ال  ءایلوا  نم  ملاع  اهیف  جرخت  اهیلإ و 
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ۀیندملا اهبعشب و  ۀّیرداقلا  اهبعشب و  ۀّیعافّرلا  اهبعشب و  ۀیراطشلا  اهبعشب و  ۀّیلاّزغلا  ۀّیدمحملا  اهبعـشب و  ۀّیلاّزغلا  ۀّیدمحالا  اهبعـشب و  ۀیورهلا 
بلاغلا و یف  اهبعشب  ۀّیدنبشقنلا  اهبعشب و  ۀّیلذاشلا  اهبعشب و  ۀّیربکالا  اهبعشب و  ۀّیوربکلا  اهبعشب و  ۀیوسیلا  اهبعشب و  ۀیدرورهـسلا  اهبعـشب و 

بستنی اّمنا  رخأ و  لسالس  اهبعش و  اهلسالسب و  ۀّیحیرشلا 
219 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مل یخرکلا  فورعمب  اهنولـصی  نورّخأتملا  فستعت و  فصناف و ال  رادـلا  ۀـنیدملل و  ةریغـصلا  ۀـخوخلا  رابکلا و  بابلاک  داحآ  اـهریغ  یلا 
هذـه ناف  هنع  هَّللا  یـضر  يرـصبلا  نسحلا  مامالا  نع  دـحاولا  دـبع  مامالا  نع  یخلبلا  میهاربا  انماما  وه  هب و  نومّدـقتملا  اهلـصی  اـم  رکذـی 

هذه تحـضتا  اذإ  ۀّیوضترملا  ۀلـسلّسلا  یف  تاملکلا  کلت  داریا  دعب  ةرقلا  بحاص  لاق  ۀمـصعلا و  هّللاب  هدنع و  ۀهبـش  الب  ۀلـصّتم  ۀـقیرطلا 
وه سفنلا و  بیذهت  هنم  الّصح  نایفس و  لیضفلا  میهاربا و  بحـص  الثم  لوقنف  تاهج  نم  ۀیفوصلا  لسالـس  عفر  ررقن  نا  مزلف  تامدقملا 

لمعتسی نم  دنع  کلذل  نوکی  نا  ریغ  نم  هدنع  نم  دیناسالا  بکری  له  هَّللا  ناحبـس  ای  تلق  دوعـسم  نبا  باحـصا  نم  وه  شمعالا و  نم 
ُهَّللا َو  ناکمالا  عوقولا ال  ۀـیلقنلا  بلاطملا  یف  رکذـی  نا  یغبنی  هلوق  رکذـتی  مل  اذـه و  ریغ  دانـسالا  عضو  ینعم  له  لصا و  تاـیاورلا  هذـه 

ُناعَتْسُْملا 
نینمؤملا ریما  نع  وه  نسحلا و  نع  وه  دیز و  نب  دحاولا  دبع  نع  نفلا  اذه  ذخا  لیـضفلا  نا  مهلوق  نم  قحا  قدصا و  ۀلاقملا  هذـه  لاق و 

تـسیل تلق  دحاولا  دبع  یلا  هباستنا  نم  ۀیفوّصلا  تاقبط  ثیدحلا و  بتک  یف  رهظا  نایفـس  یلا  لیـضفلا  باستنا  نال  هنع  هَّللا  یـضر  یلع 
یتلا ۀّیفوصلا  تاقبط  بتک  اهیفانی و  ام  رکنی  اهیف و  کلذ  رکذی  یتح  مهخویـش  نع  نطابلا  ملع  ۀیفوصلا  ذخا  ۀیاور  عضوم  ثیدحلا  بتک 

ملعا نوکی  نا  نع  الضف  لیضفلا  یلا  ۀقیرطلا  دنسی  نم ال  اهفلا 
220 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دانـسال ضرعتی  مل  یفاـنلا و  یلع  مدـقم  تبثملا  نا  یلع  کـلذ  اوفنی  مل  مهنوک  عـم  ۀّـجحب  تسیل  يورهلا  يریـشقلاک و  هریغ  نم  هتیاورب 
طقسلا و ۀیاغ  یف  طمّنلا  اذه  نم  لاقملا  لاطا  مث  لماتف  لکلا  دنع  لمعتسم  هنال  نسحلا  نع  دحاولا  دبع  دانـسال  لیـضفلا و ال  نع  میهاربا 

اما بیر و  الب  یخرکلا  نافورعم  بحص  يرّسلا  يرـسلا و  بحـص  هنع  هَّللا  یـضر  دینجلا  ناف  طخـسلا  هنم  قحتـسی  امم  قحلاب  ذوعن  طلغلا 
ءایلوألا ءایفصالا  ۀبسن  ۀحئار  نم  هیف  ام  یفخی  اضرلا ال  یسوم  نب  یلع  بحـص  افورعم  نا  نولوقی  ةراتف  عطقنمف  فورعم  ۀهج  نم  دانـسالا 

ّدولا دمّـصلا  هَّللا  لأسن  دنعتلا و  درمتلا و  یف  ددشتلا  عم  دّلبتلل  بط  نکل ال  ددـعتلا و  نم  دنّـسلا  یف  هوحن  وه و  امنا  دّدرتلاب و  بذـکلا  یلا 
میعن و یباک  لصّتملا  تباثلا  دانـسالاب  فورعم  رابخال  نوفّنـصملا  هرکذی  مل  اعطق  لطاب  اذه  دّکوتلل و  کلذ  یف  ددملا  دّدوتلا و  هئایلوال و 

نم یفانلا و  یلع  مّدقم  تبثملا  نا  عم  اضیا  هوفنی  مل  هووری  مل  نا  تلق  فورعم  لئاضف  یف  هفّنـص  يذـلا  هباتک  یف  يزوجلا  نبا  جرفلا  یبأ 
رابخا یف  ةدرفملا  بتکلا  عیمج  هظفح  هملع و  طاحا  ّینا  اعطق و  لـطاب  اذـه  نا  یلع  رکذـی  مل  ظـفحی و  مل  نم  یلع  ۀّـجح  رکذ  ظـفح و 

لب میعن  وبا  يرصع  ّيروباسینلا  یملّسلا  نمحرلا  دبع  وبا  دقانلا  ظفاحلا  مامالا  اذه  ۀفورـصملا  يوعدلا  هذه  یعدی  یتح  ۀفورعملا  فورعم 
يریشقلا مساقلا  وبا  ظفاحلا  يدادغبلا  بیطخلا  خویـش  نم  قّقحملا  ثّدحملا  مامالا  امهبحاص  ۀنـس و  ةرـشع  نامثب  هلبق  یفوتملا  هنم  ربکالا 

ءانتعا رثکالا 
221 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرابخا یف  درفملا  ریغلا  امهباتک  نم  فورعم  ۀمجرت  یف  امهنم  لک  هدنـسب  هدروآ  دق  يزوجلا  نبا  لثم  نم  فورعم  لاثما  لاوحاب  ۀـفرعم  و 
نب دّمحم  تعمس  لوقی  هَّللا  همحر  نیسحلا  نب  دّمحم  تعمس  امهنع  هَّللا  یـضر  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلاوم  نم  وه  يریـشقلا  مامالا  لاق 

یخرکلا فورعم  تیار  لوقی  یبأ  تعمـس  لوقی  نیـسحلا  نب  دّمحم  تعمـس  لوقی  لالّدلا  دّمحم  نب  ّیلع  تعمـس  لوقی  يزارلا  هَّللا  دبع 
یموزل كامـسلا و  نبا  ۀـظعوم  یلوبقب  لب  لاقف ال  کعرو  كدـهزب و  تلقف  یل  رفغ  لاقف  کب  هَّللا  لعف  اـم  هل  تلقف  هتوم  دـعب  مونلا  یف 

ظعی وه  كامّـسلا و  نبا  هل  لاقی  لـجر  یلع  تفقوف  ۀـفوکلاب  اّراـم  تنک  فورعم  لاـق  اـم  كامّـسلا  نبا  ۀـظعوم  ءارقفلا و  یتبحم  رقفلا و 
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لبقا هتمحرب و  هیلإ  هَّللا  لـبقا  هبلقب  هَّللا  یلع  لـبقا  نم  ۀـلمج و  هنع  هَّللا  ضرعا  ۀـّیلکب  هَّللا  نع  ضرعا  نـم  همـالک  لـالخ  یف  لاـقف  ساـّنلا 
تکرت هیلع  تنک  ام  عیمج  هَّللا و  یلع  تلبقا  یبلق و  یلع  همالک  عقوف  ام  اـتقو  همحری  هّللاـف  ةرم  ةرم و  ناـک  نم  هیلإ و  قلخلا  هوجو  عیمجب 

ۀیاکحلا هذـهب  ینربخا  هب  تظعتا  نا  ۀـظعوم  اذـهب  کیفکی  لاقف  يالومل  مالکلا  اذـه  ترکذ  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  يالوم  ۀـمدخ  ـالا 
یسیع نب  ّیلع  تعمـس  لوقی  لضفلا  نب  رمع  نب  دمحم  تعمـس  لاق  دادغبب  ظفاحلا  یلع  نب  میحّرلا  دبع  تعمـس  لاق  نیـسحلا  نب  دّمحم 
خرکلا یف  اعطقنم  ناک  فورعم  نسحتسملا و  لوقلا  یف  لاق  نا  یلا  یهتنا  کلذ  لوقی  افورعم  تعمس  لوقی  یطقّسلا  يرـس  تعمـس  لوقی 

ّهنا عم  لوبقم  ریغ  وهف  لیلد  الب  يوعد  اذه  طق و  خرکلا  نم  جرخی  ناک  قلخلا و ال  یلع  لخدی  ناک  ام  ینعی 
222 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امک اضّرلا  اّیلع  مامالا  ناف  دوصقملاب  هل  قلعت  هدعب ال  دهعلا  یلو  هلعج  دـق  نوماملا  ناک  یـسوم  نب  ّیلع  افنآ و  یـضم  امل  هسفن  یف  لطاب 
هیقل مدـعل  ۀّـجح  اذـه  حلـصی  الف  انیمخت  ۀنـس  وحن  هتداهـش  لبق  ناسارخ  دالب  نم  ورمب  دـهعلا  یلو  لعج  ربخلاب  ملعلا  ریـسلا و  لـها  رکذ 
لبق یلاعت  هَّللا  ۀمحر  یلا  یفوت  دق  فورعم  هرمع و  رخآ  لبق  اضرلل  فورعم  ۀبحـص  وه  امنا  ۀّیفوّصلا  دنع  يذـّلا  ّنا  هرمع و  ةدـم  فورعم 
داریا داوّسلا  راعش  داعا  کلذ و  نع  عجر  مث  ةرضخلا  سابل  هراعـش  لعج  نیتئام و  يدحا و  لیق  حیحـصلا و  یلع  نیتئام  ۀنـس  ۀیالولا  ۀّصق 

ّهنا ۀقث  هنع  لقن  ةدئاع و ال  الب  ةداعا  ةدئاف و  الب  رارکت  یسوم  نب  یلعب  عمتجی  نمم  نکی  مل  فورعم  کلانه و  دارملا  هیلإ  سمی  کلذ ال 
بیذکت ضعب  یـضم  دق  بذک  هّلک  اذهف  هیدی  یلع  ملـسا  هباوب و ال  فورعم  ناک  هآر و ال  ّهنا  فرعی  لب و ال  هنع  ائیـش  ذـخا  وا  هب  عمتجا 

هل و لصا  اضیا ال  اذه  یئاطلا و  دواد  بحـص  افورعم  ّنا  نولوقیف  رخآلا  دانـسالا  اّما  يوقلا و  یلعلا  هَّللا  ءاشنا  هضعب  بیذکت  یتای  هضعب و 
دّیج دنـسب  میقلتلاب  لسلـسملا  ثیدحلا  ۀیاور  یف  یـضم  امب  لطاب  اذه  ائیـش  یئاطلا  دواد  نع  هذخا  هیف  رکذی  ام  ۀفورعملا  هرابخا  یف  سیل 

يدابآرـصّنلا و نع  قیرطلا  اذـه  تذـخا  لوقی  یلع  وبا  داتـسالا  ناـک  ۀبحّـصلا و  باـب  یف  ۀـلاسرلا  یف  يریـشقلا  ماـمالا  لاـق  دـق  میوـق و 
لک ّنا  رهاظلا  تلق  یئاطلا  دواد  نع  فورعم  یخرکلا و  فورعم  نع  يرّسلا  يرّسلا و  نع  دینجلا  نع  یلبشلا  یلبـشلا و  نع  يدابآرـصّنلا 
مه ۀیادهلا  ۀیالولا و  لها  مهنوک  عم  مهلک  ارهد و  هبحاص  مزال  دـق  دـحاو  ّلک  ناف  هبحاص  نم  هاقلت  ّهنا  هبحاص  نم  یقلت  دـق  مهنم  دـحاو 

ۀیاورلا لها 
223 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظافحلا مالسالا و  خیش  تاقبط  یف  مولعم و  هطرش  بابحالا و  عمجم  بحاص  هدمتعا  اذل  ءافعـضلا و  نیفوصتملاک  نیقّقحملا ال  ۀیاردلا  و 
نیسمخ ثلث و  ۀنس  لّوالا  عیبر  نم  تلخ  ۀلیل  ةرـشع  يدحال  اضّرلا  مامالا  دلو  دق  لیق  ناف  یئاّطلا  دواد  بحـص  دق  فرعم  ناک  يورهلا و 

هحّجر ۀئام و  نیّتس و  سمخ و  ۀنس  دواد  تام  ریمن  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لاق  دق  تس و  ۀنس  لیق  لاّوش و  یف  لیق  حیحصلا و  یلع  ۀئام  و 
یف دواد  لیئارسا و  تام  یسلایطلا  دواد  وبا  لاق  نیّتس و  نیتنثا و  لیق  نیّتس و  يدحا و  لیق  رجح و  نبا  هحّجر  نیّتس و  ۀنـس  لیق  يورهلا و 

نیتنثا لیق  نیتس و  يدحا و  ۀنس  هریغ  سیبد و  لاق  ۀئام و  نیتس و  ۀنـس  لیئارـسا  تام  رّرحملا  نب  بنعق  میعن و  وبا  لاق  ۀفوکلاب و  انا  مایا و 
ذإ اضرلا  مامالا  نس  نوکیف  نینـس  نیتنثا و  وا  نیتس  يدـحا و  وا  نیتس  ۀنـس  دواد  یفوتم  یف  حـجارلا  اذـه  یلعف  لیق  اـم  رثکا  وه  نیّتس و  و 
هیف يذلا  اذ  ام  تلق  هیلإ  دنتـسا  دواد و  یتا  مث  هیدی  یلع  ملـسا  دـق  فورعم  نوکی  نا  روصتی  فیکف  ارـشع  وا  اعـست  وا  نینـس  نامث  كاذ 

هل بّدوملا  لوق  دری  ناک  یتح  ءابّـصلا  یف  ءابتجالاب  یلاعت  هَّللا  هادان  دق  فورعم  ناک  هنا  هریغ  يزوجلا و  نبا  ۀـیاور  نم  ملع  دـقف  دعبتـسی 
نوکی نا  روصتی  فیکف ال  نینـس  باغ  بّدوملا و  برـض  ذإ  بره  یتح  دحا  دحا  راّهقلا  دحاولا  هَّللا  وه  لب  لوقیف  ۀثلث  ثلاث  نبا و  با و 

ءابتجالا ةرجش  نم  ۀبعش  هناف  ۀفرعملا  ۀمکحلا و  اّیبص  یلاعت  هَّللا  هاتا  دق  اضرلا  مامالا  نا  هَّللا  رون  نم  ۀسارف  ملع  دق  هایا  هَّللا  ءابتجاب 
224 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتاف کلذ  لبق  دـیحوتلا  مهلا  امک  یلاعت  هَّللا  نم  کلذ  مهلا  وا  هرما  لمکتـسی  جرختیـس و  هیدـی  یلع  ّهنا  ملع  ءاـضترالا و  ءافطـصالا و  و 
هَّللا ۀمحر  یلا  دواد  مامالا  یّفوت  اّملف  ءایـشا  هنم  دافتـسا  دواد و  مامالا  ۀفوکلاب  یقل  عجر  امل  مث  هیدـی  یلع  مالـسالا  مکحا  اضرلا و  مامالا 
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هتمدـخ و مزال  اضرلا و  یلوملا  یلا  داعف  كامّـسلا  نبا  ۀـظعوم  دواد و  باحـصا  ضعب  ۀحیـصن  عمـس  هرما و  لـمکی  مل  فورعم  یلاـعت و 
ۀّیریـشقلا یف  یفوکلا و  دـباعلا  سینخ  نب  رکب  نع  ذـخالا  هنع  لقن  اّمنا  داهلا و  هَّللا  نم  داشرلا  داشرالا و  دارملاب و  زاف  نا  یلا  هنم  دافتـسا 

دق فورعم  نوکی  نا ال  یـضتقی  ّهنا ال  یفخی  خـلا و ال  لمعلا  كرتت  نا  كاّیا  یئاّطلا  دواد  باحـصا  ضعب  یل  لاق  یخرکلا  فورعم  لاق 
سیل هب  ۀّیمیت  نبا  لهج  ۀقیقح  هل  فرعی  مل  اذه  ّیمجعلا و  ابیبح  بحـص  یئاطلا  دواد  نا  اضیا  ۀقرخلا  دانـسا  یف  ۀهفاشم و  دواد  نع  يور 
ۀقیقح نیقّقحملا  نم  امهریغ  داّرزلا و  رکب  یبأ  ثدحملا  یفلّـسلا و  رهاط  یبأ  ظفاحلا  ایندلا  دنـسم  نم  ۀقرخلا  قیقحت  یف  یتاتـس  ۀّجحب و 
بحاص هلک  اذه  ححـص  دق  هیفنل و  ضرعتی  مل  هرکذی  مل  يّذلا  امّیـس و  رکذی  مل  نم  یلع  ۀّجح  رکذ  نم  ّرم و  دـق  ام  رئاسل  اذـهل و  ۀّـقح 

ّنا اهیف  دمـصلا و  هَّللا  ددمب  ّدرلا  عم  درونـس  رخآ  رما  ثدحا  نکل  ۀبحـصلا و  ۀیقللا و  ثیح  نم  ةرقلا  یف  اهیف  مّلکتی  مل  هابتنالا و  یف  ةرقلا 
دبع دیبع و  نب  سنوی  ینایتخسلا و  بویا  لثم  نوریثک  باحصا  هل  ناک  نسحلا  ناف  حیحص  اذه  يرصبلا و  نسحلا  بحـص  یمجعلا  ابیبح 

هَّللا
225 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هذـه یلا  ۀـجاح  ةرـصبلا ال  لها  داّبع  نم  مهریغ  یخبـسلا و  دـقرف  ّیمجعلا و  بیبح  رانید و  نب  کلام  عساو و  نب  دّـمحم  لثم  نوع و  نب 
اّمنا ّیلعب و  عمتجی  مل  نسحلا  نا  یلع  نوقفّتم  مّهناف  ۀفرعملا  هذـه  لها  قافتاب  لطاب  اذـه  اّیلع و  بحـص  نسحلا  نا  ۀـقرخلا  یف  ۀـلاطالا و 
دلو يرصبلا  نسحلا  حیحصلا و  لها  هاور  اذکه  ّیلع و  نع  امهریغ  داّبع و  نب  سیق  سیق و  نب  فنحالا  نع  ذخا  ّیلع  باحـصا  نع  ذخا 

ۀفالخ ةدم  نسحلا  وا  وه  لجر  له  نذا و  یـضترملا  یلع  ناک  نیاف  انه  هل  لاقی  ۀنیدملاب  وه  نامثع و  لتق  رمع و  ۀفالخ  نم  اتیقب  نیتنـسل 
هَّللا یـضر  نامثع  ۀفالخ  ةّدم  الحری  مل  امهنا  ۀبّیطلا و  ۀنیدملاب  هنع  هَّللا  یـضر  هنوکب  لوقلا  نم  هل  ّدب  الف  ةدـلب  یلا  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع 
یف ناعمتجی  اناک  امهنا  ۀـبیر  تیک ال  تیک و  دـعب  لوقی  نا  نم  هل  اـجنم  ـال  نا  مرج  ـالف  عاـمتجالا  نم  اـمهل  ناـک  عناـم  ّياـف  لأـسیف  هنع 
ۀّیاب هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نوک  قیقحتل  انهه  ضرعتی  مل  فیک  هنم  ابجع  ای  قبـس و  امیف  ققحت  ام  رخآ  یلا  تاّرم  سمخ  موی  لـک  دجـسملا 

ریوزت بیجع  لمحلاب  ریبعتلا  لمح  نامثع  لتق  اّملف  ۀملـس  مال  ۀـما  هّمأ  تناک  لاق  ةرـصبلا  یلا  نسحلا  لـحر  اذإ  اـمیف  هنع  صحفت  ةدـلب و 
ءاشنا ّهدر  یتای  یهتنا و  رکذ  هل  فرعی و ال  نایبّصلا ال  نم  ّیبص  هنمز  یف  نسحلا  ةّرم و  ریغ  ّهدر  ّرم  ۀفوکلاب  یلع  ناک  ةرصبلا و  یلا  لماتف 

ّدع مدعف  ۀّتبلا  ۀبترملا  هذـه  یف  نولخاد  ۀـنیدملاب  اوناک  نیذـلا  نیعباتلا  عبت  تاقث  ةروکذـملا و  هتلاقم  دـعب  ةرقلا  بحاص  لاق  یلاعت و  هَّللا 
لسالسب ءافتکالا  مهلسالس و 

226 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلذ و یفن  وا  ارفاظتم  ارتاوتم  تابثالا  نع  تبث  ام  تابثا  روجلا  له  هَّللا  ناحبـس  ای  تلق  روجلا  نم  عون  ناـسارخ  قارعلا و  لـها  نم  عمج 

ضعب ناک  طلغلا  اذـه  لصا  ّنا  ردابتی  يذـلا  لاق و  دانتـسا  هیلإ  مهل  عقی  مل  امل  دانـسالا  نوعـضی  فیک  اروکذـم و  ائیـش  نکی  مل  ام  تابثا 
هذه یف  ةدمع  ناک  نا  وه و  ۀعئاّذلا و  مهتاروهـشم  نم  ۀلئـسملا  هذه  ناک  فّوصتلا  لصا  هباتک  نا  ثیح  ّیّکملا و  بلاط  یبأ  تاحیرـصت 

دق تلق  لسالّـسلا  عیمج  لاح  یلع  مّلکتی  یتح  ۀـیاورلا  یف  رّحبت  عاـّستا و  هنم  رهظی  ـال  ثیدـحلا و  ملع  یف  ةریثک  تـالهاست  هلف  ۀـقیرطلا 
مزلی نفلا و ال  کلذ  لها  نم  وه  هتاور و  نطابلا و  ملع  نم  وه  لب  هتیاور  ثیدحلا و  ملع  نم  سیل  اذه  نا  عم  یکملا  یف  ملکتلا  ّدر  مّدقت 

يراخبلا يذاـبالکلا  قاحـسا  یبأ  نب  رکب  وبا  ماـمالا  هیرـصع  هیلع  یّکملا  عباـت  دـق  ّهنا  یلع  رخآ  ملع  یف  همدـع  ملع  یف  رّحبتلا  مدـع  نم 
نّممف ۀـیفوصلا  لاجر  رکذ  یف  لاق  فّوصتلا  فرع  ام  فّرعتلا  الول  باطخلا  لصف  یف  امک  خـیاشملا  هیف  لاـق  دـق  فرعتلا و  یف  ثّدـحملا 

هنبا نیدـباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ۀباحّـصلا  دـعب  العف  الوق و  مهلاوحا  فصو  مهتاماقم و  رـشن  مهدـیجاوم و  نع  ّربع  مهمولعب و  قطن 
ّینرقلا و سیوا  لاق و  مث  نیعمجا  مهنع  هَّللا  یـضر  نیـسحلا  نسحلا و  ّیلع و  دـعب  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  هنبا  رقابلا و  ّیلع  نب  دّـمحم 

مولع رشن  نمم  لاق و  نا  یلا  یماطسبلا  یسیع  نب  روفیط  دیزی  وبا  لبجلا  ناسارخ و  لها  نم  لاق و  نا  یلا  يرصبلا  نسحلا  یبأ  نب  نسحلا 
فّنص نمم  لاق و  مث  یلبشلا  رکب  وبا  لاق و  نا  یلا  يدادغبلا  دینجلا  نب  دّمحم  نب  دینجلا  مساقلا  وبا  لئاسر  ابتک و  ةراشالا 
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227 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع وبا  یبساحملا و  دسا  نب  ثراحلا  یکاطنالا و  مصاع  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  یکاطنالا و  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  تالماعملا  یف 

میکحلا دّـمحم  نب  قاحـسا  مساـقلا  وبا  یناـجزوجلا و  یلع  وبا  یخلبلا و  لـضفلا  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  يذـمرتلا و  یلع  نب  دـمحم  هَّللا 
مث باطخلا  لصف  بحاص  هرکذ  لاق  ام  رخآ  یلا  لضفلاب  مهل  دوهشملا  نوروهـشملا  نوروکذملا  مالعالا  مه  ءالوهف  لاق  مث  يدنقرمـسلا 

ّقحلا ناف  موقلا  تاروهشم  نوفلای  نیذلا  رصعلا  لها  ضعب  یلع  قشی  ناک  نا  بابلا و  اذه  یف  هدنع  رّرق  ام  ریقفلا  رّرحی  ةّرقلا  بحاص  لاق 
نیعباتلا و عبت  ۀّمئأ  یلا  ۀیقترم  ۀـنیدملا  لها  یف  سفنلا  بیذـهت  ۀلـسلس  لاق  دـیرفلا  هرـس  سدـق  فّنـصملا  مامالا  دـیری  هناک  عبتی  نا  قحا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هتیبرت  هتبحص و  فرـش  هکاردا  عم  وه  رمع و  نبا  نع  عفانب  هعافتنا  رثکا  نوریثک و  خویـش  هل  کلام و  مامالا  مهمظعا 
ماما وه  کلانه و  کلاسملا  ماما  دوجو  عم  کلذ  یف  ۀبیطلا  ۀنیدملاب  ۀّیمظعالا  کلامل و  ام  کل  اهاو  تلق  اضیا  هدلاو  بحـص  دق  مّلـس  و 

ۀینـسلا و هتبتع  یمزالم  ۀـیلعلا و  هترـضح  یمداخ  نم  الا  کلام  مامالا  له  قداصلا و  دّـمحم  نب  رفعج  قئاقحلا  فراـعملا و  عبنم  مـالعالا 
لاحب ةربخ  هل  تسیل  ةّرقلا  بحاص  ناک  اضیا و  قیّدّصلا  رکب  یبأ  یلا  باستنا  قداصلل  یضترملا و  یلا  ّدج  نع  ابا  بهذلا  ۀلـسلس  ۀلـسلس 

اظفح و اتبث و  عفان  یف  کلام  یلع  سالفلا  یلع  نب  ورمع  دمحا و  مامالا  دیعـس و  نب  ییحی  هلـضف  دـق  يرمعلا و  رمع  نب  هَّللا  دـیبع  مامالا 
يدهم نبا  یلع  اورکنا  ۀیاورلل و  اراثکا 

228 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
شیرق فارشا  ۀنیدملا و  لها  تاداس  نم  ناک  هیوجنم  نب  رکب  وبا  لاق  هیدل و  باتکلا  ءرق  ذإ  يرهزلا  هیلع  هرثآ  همدق و  دق  اذک  سکعلا و 
هلّـضف دـق  یفوّصلا و  هیقفلا  ظفاحلا  يرمعلا  زیزعلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  مامالا  لاـحب  ـال  اـناقتا و  اـظفح و  افرـش و  ةداـبع و  اـملع و  الـضف و 

لبالا دابکا  برض  ثیدح  هیلع  لمحلا  اوأر  کلام و  مامالا  یلع  نورخآ  يواحطلا و  مهنع و  ۀحیحـص  ۀیاور  یف  قازرلا  دبع  نانایفـسلا و 
انّلک نوکی  نا  وجرن  هیف و  تنا  ام  نودب  هیف  انا  ام  ّنظا  ام  هّصن  ام  دیرفتلا  یلع  هّضحی  کلام  یلا  وه  بتک  ذإ  هیلإ  کلام  مامالا  بتک  دق  و 

مهماما و نوکی  سیل  نکل  کلذ و  یلا  دعب  لام  نا  کلام و  مامالا  مث  هل  هَّللا  همـسق  امب  یـضری  نا  انم  دـحاو  لک  یلع  بجی  ریخ و  یلع 
عم ّهنا  انه  لقی  مل  تلق  ساّبع  نبا  باحـصا  یلا  ۀـیقترم  ۀـکم  لها  ۀلـسلس  لاق و  نایرمعلا  ضافتـسا  نمم  ملعا  مل  مهیف و  ءالجالا  ءـالوه 

رهابلا نطابلا  رهاظلا و  ملعلا  یف  جرخت  هیلع  هب و  بدات  اضیا و  یضترملا  بحـص  دق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  هتبحـصب  هفرـشت 
نیعباتلا و عبت  ۀّـمئأ  یلا  ۀـیقترم  یئاطلا  دوادـک  ۀـفوکلا  لها  ۀلـسلس  لاق و  رباکملا  هراکنا  عسی  ثیحب ال  رباک  نع  ارباک  ۀّـمئألا  هاور  اـمک 

هخویش یف  هکیرش  يروثلا و  نارقا  نم  دواد  امنا  هَّللا  ناحبس  ای  تلق  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  باحصا  نع  شمعالا  نع  يروثلا  نیفس  مهمظعا 
ریمع نب  کلملا  دبع  نع  مالعالا  دحا  دهازلا  هیقفلا  هتمجرت  یف  بیذهتلا  بیهذت  یف  یبهذلا  لاق  نیعباتلا  نم  ثیدـحلا  هذـخا  ّلج  امنا  و 

دلاخ و نب  لیعامسا  ةورع و  نب  ماشه  و 
229 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرکذـی سیل  نکل  هقفلا و  یف  هخویـش  نم  ۀـفینح  وبا  مامالا  هل  اـهلاق  ۀـملک  نم  كرتلا  یف  هتیادـب  ناـک  اـمنا  یهتنا و  مهتقبط  نم  ۀـعامج 
ۀلماعملا و ۀفرعملا و  هذه  لها  هاور  ام  یلع  یمجعلا  بیبحلا  مامالا  یعارلا و  بیبحلا  مامالا  نم  نطابلا  ملع  هتدافتـسا  امنا  ةّرقلا و  بحاص 

اهب ضافتسا  دق  هبحن و  یضق  یتح  ةّدم  ۀفوکلا  نکس  ههجو  هَّللا  مرک  اّیلع  نا  هنذا  طق  عرقی  مل  ّهناک  هابتنالا و  یف  ةّرقلا  بحاص  هب  فرتعا 
لاق یضترملا  یلا  اضیا  ۀفوکلا  لها  ۀلـسلس  یقترم  نوکیف  هابتنالا  یف  ةّرقلا  بحاص  هب  ءاب  دق  لیمکک و  تایالولا  بابرا  نم  تاعامج  هنم 
ۀهبش الف  یـضترملا  نع  ذخا  نسحلا  نکی  مل  ولف  اذخا  نّمع  امّهنا  رکذی  مل  تلق  نیریـس  نبا  نسحلا و  یلا  هیقترم  ةرـصبلا  لها  ۀلـسلس  و 

مل تلق  ءادردلا  یبأ  یلا  ۀیقترم  ماشلا  لها  ۀلـسلس  لاق و  نیریـس  نبا  اذک  دابع و  نب  سیق  دایز و  نب  لیمک  هباحـصا  نع  هذـخا  یف  هدـنع 
یلا مث  مهدا  نب  میهاربا  مامالا  یلا  ۀـیقترم  ماشلا  لها  ۀلـسلس  ّنا  یفخی  اّدـج و ال  لکـشم  هداجیا  ّناـف  ۀلـسلسلا  لـها  نم  هنود  نم  رکذـی 
ةّرقلا بحاص  انهه  ثدحا  دق  اذه و  یهتنا  یضترملا  یلا  وه  تلق و  سابع  نبا  نع  سواط  یلا  ۀیقترم  نمیلا  لها  ۀلـسلس  لاق و  یـضترملا 
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ۀّیفخ و ۀقیرطلا  ۀعیرشلا و  ماکحا  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هرهاظ  ّنا  ۀهبـش  هّلک ال  اذه  دعب  لاقف و  ۀّیمیت  نبا  یقـش  ریغ  رخآ  اّقش 
رثکا ۀـقیرّطلا و  یلا  ۀّینمـضلا  تاراشالا  ۀعیرـشلا و  ماکحاب  ناک  امنا  ابیهرت  ابیغرت و  اجیورت و  امیلعت و  اداهج و  یّلکلا  هءاـنتعا  ةروتـسم و 

لامجالا ءامیإلا و  قیرطب  اهضعب  ۀعیرشلا و  تبثی  لیصفتلا  حیرصتلا و  قیرطب  ثیداحالا  تایالا و 
230 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلغا یلعا و  سفنا و  ناک  نا  هریغ و  اّیلک و  الـضف  نوکی  یّلکلا  ءانتعالا  هب  ناـک  اـمب  حرـصالا و  رهظـالاب و  قلعتی  لـضفف  ۀـقیرطلا  تبثی 
یلا هل  ردـق  نم  اهب  لصی  یتح  ۀـقیرّطلا  یلا  ۀـعیرذ  اهنوکل  ۀعیرـشلاب  ءانتعالا  اذـه  امنا  هَّللا  ناحبـس  تلق  هظفل  ۀـمجرت  یهتنا  یئزج  لضف 

يّذلا یقیقحلا  دوصقملا  نوکی  نا  مزلیف  الا  ۀعیرّذلا و  نود  یلکلا  لضفلا  اهلف  ۀّینمالا  ۀیاهن  اهیلإ  ۀـّیئاغلا و  ۀـّلعلا  یه  یتلا  ۀـقیقحلا  ۀـفرعم 
امک ۀعزانملا  لحم  ۀعیرـشلا  ملع  یف  هیلع  امهلیـضفت  نا  عم  اریبک  اّولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاعت  اهنم  ربکا  ۀملک  ۀیآ  الوضفم و  یلاعت  هجو  وه 

ۀعاشا یف  ۀّیـصوصخ  قیّدّـصلا  رکب  یبأ  امّیـس  اـمهل  معن  رثـالا  ربز  هب  ربخت  اـمک  ثوعبلا  تاوزغلا و  اـهمیلعت و  یف  امهکیرـش  وه  يرتس و 
یف اذک  رمالا و  لکلا  یلع  لکشا  ذإ  ربیخ  حتف  یف  کلذ  یف  ۀیـصوصخ  یـضترملل  ّنا  امک  رمالا  لّوا  یف  مالّـسلا  هیلع  هترـصن  مالـسالا و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هتافو  دعب  ناک  دقل  قافآلا و  قارعلا و  نمیلاب و  نادلبلا  نم  دحاو  ریغ  یف  مالسالا  ماکحا  ۀعاشا  نادمه و  حتف 
اذل قورافلا و  لاق  امک  مکح  لک  حضوم  ۀهبـش و  لک  فشاک  ۀیئاضقلا  تاعقاولا  ۀیداهجلا و  رومالا  یف  مهکیرـش  ۀثلثلا  ءافلخلا  ۀـبون  یف 
هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  دعب  لزی  مل  یضترملا و  ۀمجرت  یف  ۀباصالا  یف  رجح  نبا  لاق  ثوعبلا و  نم  ائیش  ّهلوی  مل  هتبون و  یف  هدنع  هکـسما  دق 

ام ةاغبلا  لاتق  یلع  ضیرحتلا  ناورهنلا و  نیّفص و  لمجلا و  ۀعقو  نم  ناک  مث  سانلا  هعیاب  نامثع  لتق  املف  ملعلا  رشنل  ایّدصتم  مّلـس  هلآ و  و 
میهاربا ظفاحلا  نب  دمحم  نب  رهاط  نب  دمحم  نب  دّمحم  هیقفلا  ثدحملا  مالسالا  جات  لاق  اصخلم و  یهتنا  ناک 

231 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةدایز مهتسلاجم  ةداس و  ءاهقفلا  ةداق و  ءایبنألا  هعفر  یـضترملا  نع  عبارلا  ثیدحلا  دنـسا  ام  دعب  هنیعبرا  یف  ّيراخبلا  يدابادخلا  ةزمح  نب 

دیحوتلا و قئاقح  رهظا  دیرفتلا و  قئاقد  نع  عّبتا  يذلا  ۀّیضرلا  قباوّسلا  بحاص  هیوار  هّصن  ام  ثیدحلا 
فرعن انک  ام  مهعم  هماکحا  هتیـضقا و  جراوخلا و  ةاغبلا و  عم  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  عئاقو  الول  لاق  ّهنا  ۀـفینح  یبأ  مظعـالا  ماـمالا  نع  يور 

یهتنا جراوخلا  یغبلا و  لها  ماکحا 
ءاصقتـسا نوکل  هذه  ۀّیمیت  نبا  تافارخ  نم  ءیـش  ّدر  یلا  هّرـس  سدق  راشا  مث  روکذم  ةریثک  بتک  یف  روهـشم و  ضیفتـسم  لوقلا  اذـه  و 

ّیلع یلاوم  نم  یخرکلا  فورعم  مامالا  ۀمجرت  یف  نانجلا  ةآرم  یف  یعفایلا  مامالا  لاق  بذک  هّلک  اذـهف  هلوق  لاقف  ۀـلاطالا  یـضتقی  کلذ 
هَّللا وه  لب  فورعم  لوقیف  ۀـثلث  ثلاث  لق  هل  لوقی  بّدوملا  ناکف  ّیبص  وه  بّدوم و  یلا  هاملـساف  نیینارـصن  هاوبا  ناک  اضّرلا و  یـسوم  نب 
مث هیلع  هقفاونف  ءاش  نید  يأ  یلع  انیلإ  عجری  هتیل  نالوقی  هاوبا  ناک  هنم و  برهف  احربم  ابرض  کلذ  یلع  اموی  ملعملا  هبرضف  راهقلا  دحاولا 
یلع لاقف  نید  ّيأ  یلع  لیقف  فورعم  لاقف  بابلاب  نم  هل  لیقف  بابلا  قدـف  هیوبا  یلا  عجر  اـضّرلا و  یـسوم  نب  یلع  يدـی  یلع  ملـسا  ّهنا 

هاوبا ملساف  مالسالا 
ةدقّنلا یلع  هریغ  يراخبلا و  حیحـص  يراقلا  قافآلا  یف  رهتـشملا  مامالا  هخیـش  نع  القن  يریـشقلا  مامالا  کلذک  اهدروا  دق  ۀّصقلا  هذـه  و 

ةوفّصلا نع  عمجملا  یف  ام  ۀلمکت  یه  نأشلا و  لها  نم  هریغ  ناکلخ و  نبا  هعبت  قاقدلا و  ّیلع  یبأ 
232 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فورعم یخا  انا و  تنک  لاق  یسیع  هاخا  ّنا  یبأ  رکذف  ابّصلا  یف  ءابتجالاب  هَّللا  هادان  دق  فورعم  ناک  حلاص  نب  هَّللا  دبع  لاق  يزوجلا  نبال 
یلع اموی  مّلعملا  هبرـضف  دحا  دحا  لوقی  فورعم و  یخا  حیـصف  نبا  با و  نایبّصلا  مّلعی  ملعملا  ناک  يراصن و  انک  يراصنلا و  باّتک  یف 
دعب اهیلع  مدـقف  ناک  نید  ّيأ  یلع  هتعبتال  ینبا  ّیلع  یلاعت  هَّللا  در  نئل  لوقت  یکبت و  یّمأ  تناکف  ههجو  یلع  برهف  ادـیدش  ابرـض  کلذ 
لاق هلوسر  هدـبع و  ادّـمحم  ّنا  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تلاقف  مالـسالا  نید  یف  لاـقف  تنا  نید  ّيأ  یلع  ّینب  يأ  هل  تلاـقف  نینس 
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هنع هَّللا  یضر  اضرلا  یلع  مامالا  ۀمجرت  یف  ۀقرحملا  قعاوصلا  یف  ثّدحملا  یکملا  رجحلا  نبا  ۀماّلعلا  لاق  یهتنا و  انّلک  انملسا  تملسأف و 
باّهولا دبع  مامالا  ثیدحلا  یف  انخیاشم  خیش  هیرـصع  لاق  هیدی و  یلع  ملـسا  هنال  یطقـسلا  ّيرـسلا  داتـسا  یخرکلا  فورعم  هیلاوم  نم  و 

یهتنا و هنع  هَّللا  یضر  یئاطلا  دواد  بحص  هنع  هَّللا  یضر  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  یلاوم  نم  وه  فورعم و  ۀمجرت  یف  هتاقبط  یف  ینارعشلا 
ۀیمیت نبا  نع  ةرخأتملا  ۀقبطلا  نم  امهالک  یّکملا  ّیعفایلا و  نا  یفخی  اضرلا و ال  مامالا  هالوم  نع  ذخا  هنا  يوانملا  یلارحلا و  رکذ  اذـکه 

عم ۀیمیت  نبا  هرکذ  ام  نود  ۀمدقتملا  ۀّمئألا  دنع  امب  امزج  امل  امهنا  هیدل  ءامدقلل  بتکلا  روضح  مدـع  عم  امهب  ذاتـسالا  دانتـسا  هجو  امنا  و 
وه فورعم  ابا  نا  نم  مالسالا  خیـش  تاقبط  یف  عقو  اماما  هیلإ و  تفتلی  اّمم ال  اذه  نا  لوعملا و  وه  لوالا  ّنا  یلع  کلذ  لد  هیلع  مهروثع 

اموی علطا  مامالا  ّنا  هیدی و  یلع  ملسا  ّهنا  هباّوب و  اضرلا و  مامالا  یلوم 
233 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینعملا مث  ملعا  هَّللا  اضیا و  هنم  عنام  هنکل ال  روهمجلا و  دـنع  روهـشم  ریغف  کلهف  مهلجرا  تحت  فورعم  وبا  عقوف  اومحدزاـف  ساـنلا  یلع 
ۀماما یبأ  نع  ریغ  یقهیبلا و  ینطقرادلا و  يدـع و  نبا  یناربّطلا و  ثیدـح  نم  مهفی  امک  مالـسالا  یلوم  لب  قتعلا  یلوم  سیل  انه  یلوملاب 

هایحمب و سانلا  یلوا  وه  يرادـلا  میمت  نع  يواحطلا  دواد و  یبأ  هخیرات و  یف  يراخبلل  ۀـیاور  یف  ءالو و  هلف  لـجر  هیدـی  یلع  ملـسا  نم 
یف تاقثلا  باتک  یف  ناّبح  نبا  لوقک  وه  ةافانم و  الف  ةالاوملا  ءالو  وا  ثرالا  ءالو  ءـالولاب  دـیرا  ءاوس  هتاـمم  هتاـیحب و  ظـفل  یف  هتاـمم و 
هَّللا یضر  نیـسحلل  یلوم  راص  ینارـصنلا و  ملـساف  ۀمارک  هنم  يارف  دیهـشلا  نیـسحلا  مامالا  سار  مارکاب  فرـشت  يذلا  ّینارـصّنلا  بهارلا 
ةّرم اذهب  ةرقلا  بحاص  ءاضر  حولی  ّیلعب و  عمتجی  مل  نسحلا  نا  یلع  نوقفتم  مّهناف  ۀفرعملا  هذه  لها  قافتاب  لطاب  اذـه  هلوق و  هنع  یلاعت 

ٌمیِظَع  ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  ةّرم  نود 
عم ۀبیّطلا  ۀنیدملاب  هار  ّهنا  الاق  امهنا  ملـسم  خیـش  يزارلا  ۀعرز  یبأ  يراخبلا و  خیـش  ینیدملا  نب  یلع  ۀفرعملا  هذـه  یماما  نع  مّدـقت  دـقف 
وه يذلا  میعن  یبأ  ظفاحلا  ۀیاور  هنع و  هَّللا  یضر  هنم  هعامس  یف  ۀحیرصلا  ۀحیحصلا  یلـصوملا  یلعی  یبأ  ۀیاور  و  ۀّیوقت ؟ يراخبلا  ۀیاور 
یف ةراتخملا  یف  ءایضلا  مامالا  مالکل  کلذ  ریغ  هنع و  هَّللا  یضر  هنم  هعامس  ةرثک  یف  حیرص  وه  ام  نسحلا  نع  هدمتعم  ۀّیمیت و  نبا  دنتسم 

داشرلا يدهلا و  لبس  یف  یماشلا  ظفاحلا  لاق  دق  کلانه و  هداریا  کلذل و  هنع  هثیدح  حیحصت  هیفن و  حیرجت  هنم و  هعامـس  تابثا  حیجرت 
راصنالا نیرجاهملا و  نیب  ةاخاوملا  هراکنا  ۀیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  یف 

234 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثیداحالا ّناب  حّرـصی  ۀـیمیت  نبا  هّصن و  ام  کلذ  ءایّـضلا  ۀـیاور  رکذ  یـضترملا و  یلعل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ةاخاوم  اـصوصخ  و 

ۀّمئا قافتا  لـقنل  فاـستعالا  بّصعتلا و  نم  یّلخت  فاـصنالاب و  ۀـّیمیت  نبا  یّلحت  ول  كردتـسملا و  ثیداـحا  نم  يوقا  حـصا و  ةراـتخملا 
ةروهـشملا و ةدـمتعملا  بتکلا  یف  ةدوجوملا  ةدنـسملا  ثیداحالا  هّدرک  اذـه  هلوق  امنا  قافولا و  هیلع  لعج  ام  فالخ  یلع  قاـفآلا  ظاـفح 

ةالاوملا ثیدح  نا  اضیا  باتکلا  اذه  یف  لاق  امک  امهیلإ  بذکلا  عضولا و  ۀبسن 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  ّهنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هدنسم  یف  دمحا  يذمرتلا و  هاور  دق 

یه ةدایزلا و  اما  و 
هرخآ یلا  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لآ  ّمهَّللا و  هلوق 

لاق و امهدحا  رکذف  نیثیدحب  ثیدح  ّهنا  رقشالا و  نیسح  نع  هلأس  ساّبعلا  نا  دمحا  مامالا  نع  هننس  یف  مرثالا  لقن  بذک و  هنا  بیر  الف 
رخآلا

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا 
رکذ مدع  وه  هیف و  هطرش  عم  هدنـسم  یف  دمحا  مامالا  هاور  دق  یهتنا و  بذک  نیثیدحلا  نیذه  نا  یف  کشی  مل  اّدج و  هَّللا  دبع  وبا  هرکناف 

یف لاقف  ةّرقلا  بحاص  هب  فرتعا  دق  هّبنت و  رکذتف و  ۀمّدقملا  یف  هقیقحت  انمّدق  دق  هیار و  یلع  فعـضلا  دـیدشلا  لب و  رکنملا  عوضوملا و 
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هب فرعی  الـصا  هلعج  دمحا  مامالا  ناف  ۀقبطلا  هذه  ۀلمج  نم  نوکی  دمحا  دنـسم  داک  ۀّنّـسلا و  بتک  تاقبط  نم  ۀیناثلا  ۀـقبطلا  یف  ۀـجحلا 
لاق نا  وه و  تلق  رقـشالا  اهیف  سیل  ۀحیحـص  ةریثک  رخآ  قرطب  امهریغ  هَّللا و  دـبع  هنبا  هولبقت و  الف  هیف  سیل  اـم  لاـق  میقـسلا  حیحـصلا و 

لاق ثیدحلا و  كورتم  یعیش  یلیقعلا  لاق  ثیدحلا و  رکنم  ۀعرز  وبا  لاق  ریکانم و  هدنع  لاق  رظن و  هیف  يراخبلا 
235 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام ضعب  هثیدح  یف  ّنا  یلع  هیلع  تایاوّرلاب  نولیحی  ءافعّـضلا  نم  ۀـعامج  يدـع  نبا  لاق  يوقلاب و  سیل  ینطقراّدـلا  ّیئاسّنلا و  متاح و  وبا 
یف رکذ  ّيدـع  نبا  ّنا  نازیملا  ناـسل  یف  نکل  رقـشالا  نم  هیف  يدـنع  ءـالبلا  نازیملا و  نع  ۀعیرـشلا  هیزنت  یف  اـم  یلع  ربـخ  یف  لاـق  هیف و 
يور یهتنا و  نیـسح  نم  ـال  هنم  يدـنع  هیف  ءـالبلا  ثیدـحلا و  رکنم  وه  لاـق  هنع و  راـطعلا  فلخ  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نع  اثیدـح  هتمجرت 

ۀعیـشلا نم  ناک  لاقف  رقـشالا  انیـسح  رکذ  نیعم  نب  ییحی  تعمـس  لاـق  یلتخلا  دـینجلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  نع  ۀـیافکلا  یف  بیطخلا 
هب جـتحا  دـق  یّمعلا و  بوقعی  ۀـنیدک و  یبأ  نع  هنع  تبتک  معن  لاق  قودـص  تلق  هب  ساب  ـال  لاـق  هثیدـح  فیک  تلقف و  راـبکلا  ۀـیلغملا 
دق ۀقث و  نع  الا  يوری  نکی  مل  وه  دنسملا و  یف  دمحا  مامالا  هنع  يور  كردتـسملا و  یف  مکاحلا  هل  ححـص  ناّبح و  نبا  هقثو  ّیئاسّنلا و 

مهنم ناعون  ثیدحلا  ءاملع  نم  لیدعتلا  حرجلاب و  نیلئاقلا  ّنا  لاق  ّيرکبلا  یلع  ّدّرلا  یف  هفّنـص  يّذلا  باتکلا  یف  کلذب  ۀـیمیت  نبا  حرص 
اذهب ۀّیمیت  نبا  انافک  دق  لبنح و  نب  دمحا  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  دیعـس و  نب  ییحی  هبعـش و  کلامک و  هدـنع  ۀـقث  نع  ّالا  وری  مل  نم 

نع مرثالا  تایاکح  مظعم  نا  ّمات  عبتت  دعب  دبعلل  رهظ  دق  مّدقملا و  لّیقلا  وه  مرثالا  هلقن  امف  هیف  نعطم  هل  یقبی  هتابثا و ح ال  ۀـنوئم  مالکلا 
دّمحم ّیمیدکلا و  رقـشالا  نع  يور  اذک  ملعا و  هَّللا  ّلکلا و  دنع  هدمتعم  وه  يذلا  هدنـسم  ّلدی  هیلع  اّمم  اهنع و  ۀعوجرم  اذه  نم  دـمحا 

نمحرلا دبع  ةدبع و  نب  دمحا  نمّزلا و  ینثملا  نب 
236 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوق اـّما  هبّذـک و  نم  بذـک  دـقف  هتیاور  ـال  ۀّیعیـش  یلا  عـجار  نیرخـآلا  نیلوـالا و  مـالکف  ۀّـمئا  ةدـع  یثراـحلا و  روـصنم  نب  دّـمحم  نب 
هانعمب هفارحنا و  هبصن و  ةّدشل  ۀفوکلا  لهال  هحرج  ّلج  اذک  ۀّمئألا و  لوقل  فلاخم  لوبقم  ریغ  ّنظف  ةریخلل  نیمتاشلا  نم  لاغ  یناجزوجلا 

ددرگیم بعـشنم  میظع  رحب  زا  لوادج  دننام  هلوق و  ۀّیمیت  نبا  یلع  غیلبلا  ّدرلا  نم  رکذ  ام  رخآ  یلا  بذکلاب  هاّیا  یلذـهلا  رمعم  یبأ  ماهتا 
ایصوا رورس  راونالا  هقتفتم  ناصغالا  هل  دتهم  رامثالا  ۀعنای  نانفالا  ۀقـساب  هحود  زا  ایلوا  قرف  عیمج  عرفت  هیبن  بطاخم  هیبشت  لیثمت و  لوقا 

تماما و صف  نآ  میخفت  ّتیحجرا و  تیاهن  میظعت و  تیلـضفا و  لامک  لیلد  میظع  رحب  زا  لوادـج  باعـشناب  اـنثلا  ۀـّیحتلا و  فـالآ  هیلع 
نم هریغ  هدلاو و  مغر  یلع  باصن  یلاع  بطاخم  هک  باعـشنا  عرفت و  نیا  سپ  تستلالج  اب  لضف  نیزا  نأشیلاع  نیخیـش  نامرح  ناهرب 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  ینعی  مارک  ّقح  لها  مارم  بولطم و  تابثا  يارب  دراد  نآب  باـیترایب  رارقا  فارتعا و  باـصّنلا  ءاـسؤر 

ُۀَّجُْحلا ِهَِّللَف  تسا  دنسپتقد  سانـشقح  بطاخم  تالیوست  عیمج  ساسا  علاق  سابتلا و  عفار  ساوسو و  عفاد  تسا و  دنـس  یفاک و  مالّـسلا 
ُۀَِغلاْبلا

نب دیز  لبج و  نب  ذاعم  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  لثم  ناشیا  باون  نیخیـشب و  تلم  نیدهتجم  تعیرـش و  ياهقف  ذملت  لسالـس  هچنانچ  هلوق 
عیدخت لسالـس  کیرحتب  لثامالا  مرق  لضافالا  ةدمع  بطاخم  لوقا  دریگیم  ناشیا  مولع  زا  هحـشر  دـسریم و  رمع  نب  هَّللا  دـبع  تباث و 

ینعی هدومن  رهاظ  مامت  تحارـصب  زاب  اج  نیا  رد  دوب  لصف  نیا  قیوزت  قیفلت و  زا  لصا  دوصقم  هچنآ  لهاذ  نیدقتعم  ریرغت  لفاغ و  رامغا 
رمع نبا  دیز و  ذاعم و  ینعی  نیرد  لوفغ  بابرا  باون  نیعلضتم و  نیخیشب  ّتلم  نیدهتجم  تعیرش و  ياهقف  ذملت  لسالس  ندیسر  ءاعداب 

هتساوخ انثلا  ۀّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  ایصوا  رورس  بانجب  اهقف  لسالس  ياهتنا  بلس  هَّللا  ذاعم  نیزو  ّرف  اب 
237 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوخ تسدـب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  عابتا  ياقثو  هورعب  کّسمت  ثبـشت و  زا  دوخ  يدـبوم ؟ نیدـهتجم  یموعزم و  ياهقف  تئارب  راهظاب  و 
زا دوخ  فاستعا  رسارس  فالخا  فالسا و  فارحناب  فارتعا  روهظ  زا  فاکنتسا  مرزآ و  ایحتسا و  الـصا  هتخادنا و  دوخ  نمرخ  رد  شتآ 
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ةدـئاف دـیوگیم  مراهچ  باب  رد  هتـشادرب  هتـشاذگ  نا  رب  هن  دوخ  هدـیدع  باوبا  يانب  فارـشالا  ةدـمع  بطاخم  هک  نیلقث  ثیدـحب  لمع 
ۀلاسر اهدـعب  یتلا  ۀـسمخلا  باوبالا  عم  اهلعجیلف  ءاش  نمف  نیلقثلا  ثیدـح  حرـش  یف  نیرادـلا  ةداعـسب  اـهانبقل  یلوـالا و  نم  لـجا  يرخا 

دومرف ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تستباث  ثیدح  نیا  ینس  هعیش و  قافتاب  هک  تسناد  دیاب  هدحیلع 
يدعب اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا 

ود نیاب  هلاوح  ربمغیپ  ار  ام  یعرـش  ماکحا  ینید و  تامدقم  رد  هک  دش  مولعم  سپ  یتیب  لها  یترتع  هَّللا و  باتک  رخآلا  نم  مظعا  امهدحا 
راکنا هک  ره  تسربتعمان و  لطاب و  المع  ةدیقع و  هیعرـش  روما  رد  دـشاب  ود  نیا  فلاخم  هک  یبهذـم  سپ  تسا  هدومرف  ردـقلا  میظع  زیچ 

ود نیاب  کسمتم  کی  مادک  ینس  هعیـش و  ینعی  هقرف  ود  نیزا  هک  داتفا  دیاب  قیقحت  رد  الاح  نید  زا  جراخ  هارمگ و  دیامن  گرزب  ود  نیا 
ره رد  نعط  دراگنایم و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دیامنیم و  تناها  دنکیم و  ردـقیلاع  زیچ  ود  نیا  فافختـسا  کی  مادـک  تسنیتم و  لبح 

باب نیمه  رد  زین  خـلا و  تسییارجام  بجع  يراک و  هفرط  هک  دـید  دـیاب  فاصنا  لمات و  رظنب  ار  ثحب  نیا  ادـخ  يارب  دریگیم  شیپ  ود 
مسق نیمه  هتفگ و  نیلقث  ثیدح  باوجب  تماما 

قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  ثیدح 
بجوم ناشیا  عابتا  یتسود و  زا  فلخت  تسناشیا و  عابتاب  طونم  ناشیا و  یتسودب  طوبرم  تیاده  حالف و  هکنآ  رب  رگم  دـنکیمن  تلالد 

كاله
238 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف دـجوی  ّتنـس ال  لها  بهذـمب  تسـصاخ  هیمالـسا و  قرف  عیمج  زا  سب  تستنـس و  لـها  بصن  ضحم  یلاـعت  هَّللا  لـضفب  ینعم  نیا  و 
ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  هک  هَّللا  باتک  سایق  رب  تیبلها و  عیمج  دادو  لبحب  دناکسمتم  ناشیا  هک  اریز  مهریغ 

ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  هک ال  ءایبنالاب  نامیا  گنر  رد  و 
یـضعب درادن  تسود  ار  تیبلها  عیمج  ناشیا  هقرف  چـیه  هک  هعیـش  فالخب  دـنزرویمن  نارفک  ضغب و  ضعب  اب  نامیا و  تبحم و  ضعب  اب 

ار هفئاط  کی  تنـس  لها  هک  عابتا  لاح  تسنیمه  ار و  رگید  هفئاط  یـضعب  دـنرادیم و  ضوغبم  ار  هیقب  دـنزاس و  بوبحم  ار  هفئاـط  کـی 
هاوگ نا  رب  ناشیا  هقف  ثیدح و  ریسفت و  بتک  هچنانچ  دنیوجیم  کسمت  نادب  دنرآیم و  دوخ  نید  تایاور  همه  ره  زا  دننکیمن  صاخ 
لقن هلاسر  نیرد  ّتنس  لها  قفاوم  هّیهقف  عورف  ات  هتفرگ  هیهلا  دئاقع  زا  هک  ار  هعیش  تایورم  دننکن  رابتعا  ار  تنـس  لها  باتک  رگا  تسا و 
تنـس لها  هیفوص  لسالـس  عیمج  دنیامرفیم و  مهدزیـس  بّصعت  رد  باتک  نیمه  مهدزای  باب  رد  بطاخم  زین  تسباوج و  هچ  دـش  هدرک 

هچ رد  ریپ  رادقم  تمظع و  تنس  لها  دزن  هک  تسمولعم  دناتنس و  لها  فیاوط  عیمج  ناریپ  اهنیا  سپ  ۀمئاب  دنوشیم  یهتنم  تقیرط  رد 
لها رادم  هک  دید  دیاب  فاصنا  رظنب  الاح  دـننادیم و  تقیرط  دادـترا  ار  وا  تناها  ضعب  دـننکیم و  ناریپ  تبحم  دـح  هچب  تسا و  هبترم 
ءاربک دـناهعبرا و  ءاـهقف  تعیرـش  ءاربـک  دنرامـشیم و  یگرزب  تساـیر و  عقوم  ار  رما  ود  نیمه  تقیرط و  تعیرـش و  رب  اـّلا  تسین  تنس 

ناشیا ضیف  ناوخ  زا  يرادرب  هلذ  تستیب و  لهأب  عوجر  ار  هقرف  ود  ره  هیفوص و  زا  ییاههداوناخ  باحصا  تقیرط 
239 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنکیمن و رواب  ار  نآ  لقاع  چـیه  هک  تسدادـضا  عامتجا  ياوعد  تاسوسحم و  راکنا  لثم  ندومن  تنـس  لهأب  تبـسن  تیبلها  ضغب  سپ 
هک یئاج  هک  تسبیرغ  بیجع و  تیاهن  سپ  یهتنا  دنیوگ  کیرات  ار  باتفآ  تملظ و  ار  رون  هک  تسباب  نا  زا  نداد  بقل  بصاون  ار  اهنیا 

ار هثالث  راچان  دننیبیم  قیقحتلا  دنع  هثالث  تفالخ  نالطب  بجوم  ار  نآ  دـیآیم و  نایمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رکذ 
نالوضفم عابتا و  زا  کلذ  نم  هَّللا  ذاعم  ار  ناشیا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  ملعا  نیتم و  تعیرـش  ماکحا  عبانم  نید و  مولع  ذخام 

دنیامنیم و رهاظ  فاکنتسا  راکنا و  مالسلا  مهیلع  تیبلها  عاّبتا  زا  دنیامنیماو و  نیخیش  عابتا  ناکـسمتم و  زا  ار  دوخ  دنریگیم و  چیه  نا 
بولـسم هعمال  لـئالد  عماـقمب  هعطاـس و  جـجح  تابرـضب  ناشـساوح  شوه و  بوکنم و  جوجحم و  هرهاز  هلدا  هرهاـق و  نیهاربب  هاـگ  ره 
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نیا هک  دـنمهفیمن  دـننکیم و  رهاـظ  مالـسلا  مهیلع  تیبـلها  هقیثو  هورعب  نیکّـسمتم  زا  ار  دوـخ  هثـالث  خویـش  هـکلب  ار  شیوـخ  دوـشیم 
مـصاعلا ءاوسلا و  قیرط  یلا  قفوملا  هَّللا  ءالتعالا و  مکحتلا و  مدـقتلا و  ءادـتعالاب و  رماتلا  نم  ءاقتفالا  عابتالا و  نیا  ءادـتقالا و  کسمتلا و 

کلذک هتفگ و  نیلقث  ثیدح  باوجب  عقاوص  رد  یلباک  هَّللا  رصن  هجاوخ  ءارملا  لطخ  ءارهلا و  للز  نم 
کله اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهب  کّسمت  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  ثیدح 

ۀباحّـصلا ءافلخلا و  ناک  ۀّـمث  نم  مهنع و  فلختلاب  كالهلا  مهیدـه و  مهئالوب و  طونم  حالفلا  ّنا  کش  یعدـملا و ال  اذـه  یلع  لدـی  ال 
یهتنا ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  يدـه  مهیدـه  بجاو و  مهءالو  ّنأل  کـلذ  لـئاسملا و  نم  مهیلع  لکـشا  اـمیف  مهلـضفا  یلا  نوعجری 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عوجر  تالکشم  رد  هثالث  خویش  هاگ  ره  هَّللا  ناحبس 
240 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک ینعم  نیا  رکذ  زاـب  دـشاب  مزـال  بجاو و  تسناـشیا  لـضفا  نینمؤملا ع  ریما  باـنج  هک  تیبـلها  تریـس  يدـه و  عاـبتا  دنـشاب و  هدرک 
رد هثالث  خویـش  هاگ  ره  هچ  تستراسج  تحاقو  لامک  دسریم  ناشیا  باون  نیخیـشب و  تلم  نیدهتجم  تعیرـش و  ياهقف  ذـملت  لسالس 
نا زا  فلخت  بجاو و  مزال و  تارـضح  تعاطا  يدـه و  عابتا  دنـشاب و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  عوجر  تالکـشم  لـح 

ناشیا رد  تعیرـش  ذـخا  راـصحنا  تارـضح و  نیا  يارب  توبن  تـالامک  توبث  تارـضح و  نیا  تیلـضفا  دـشاب  لالـض  كـاله و  بجوم 
بطاـخم دوصقم و  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  زا  توـبن  تـالامک  یفن  ددرگ و  راکـشا  ادـیوه و  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک 
کـسمت عابتا و  زا  دوخ  فالـسا  تئارب  تابثا  کتهت و  رییعت و  ءارزا و  ضحم  ناشباون  نیخیـشب و  تعیرـش  ملع  صیـصخت  زا  تسماقمق 

داـشرا و تیبطق و  نیمه  تخاـسیم  نآ  یـصو  ار  يرگید  رم  یکی  دـنام و  یقاـب  ریما  ترـضح  دـالوا  رد  هک  تماـما  ینعم  هلوق و  دـشاب 
یناّسح و تعارب  فئاطل  لّـجخم  ینابحـس و  تغـالب  يازفا  کـشر  ینادـالا  یـصاقالا و  عجرم  بطاـخم  لوقا  دوب  تیـالو  ضیف  ّتیعبنم 

دالوا رد  هک  ار  تماما  ینعم  یناعم  قلخ  رد  تراهم  تقاذـح و  تیاهن  یناد و  همه  عرعرت و  لامک  ببـسب  یناندـع  تحاصف  رکذ  لمخم 
تیاده نداعم  دابعلا و  بر  نم  هضئاف  هّیندل  مولع  عبانم  داشرا و  مکح و  عیبانی  هک  دانتلا  موی  یلا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  داجما 
ضحم هب  تخاسیم  نآ  یـصو  ار  يرگید  رم  یکی  دـنام و  یقاب  دـندوب  دالب  رد  تاکرب  لوزن  عئارذ ؟ لئاسو و  هداسف و  للز  ره  حالـصا 

انحـش دانع و  ضغب و  تیاهن  راثیا  داقحا و  تارت و  رد  كامهنا  تیاغ  زا  ینعی  هتخاس  لئآ  عجار و  داشرا  تیبطق  تیـالو و  ضیف  تیعبنم 
تفالخ دالب و  تموکح  دابع و  تسایر  يارب  تاسداک  تارضح  نیا  نیعت  یفن  دادل  و 

241 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
* ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  عیدب  عینص  تافص  الاو  تاذ  تزایح  راهطاب  هتساوخ و  داقنلا  ءاملعلا  نیب  هحلطصم  تماما  تیاصو و  و 

رد اقباس  اهنع  ثوحبم  هحلطصم  ریغ  تماما  رب  تماما  لمح  لاطبا  يارب  هدیدع  هوجو  هتخادرپ و  هلئاق  هب  یضری  ام ال  یلع  مالکلا  لمح  و 
طارفا تنـس  لها  هک  دنیوگ  مهدزیـس  بّصعت  هتفگ  مهدزای  باب  رد  بطاخم  دوخ  رکذ و  یلع  کنم  نکتلف  هتـشذگ  ریدغ  ثیدح  دلجم 

هکنآ لاح  دننک  بقلم  بصاونب  ار  ناشیا  ببس  نیمهب  بوشآرهش و  نبا  هرکذ  ضر  وا  هرهاط  تیّرذ  یلع و  ترـضح  ضغب  رد  دننکیم 
دناهدرک لقن  یملید  خیشلا و  وبا  یقهیب و  زا  اصوصخ  تنس  لها  بتک  زا  دوخ  بتک  رد  ناشیا  دوخ 

هسفن نم  هیلإ  بحا  یترتع  نوکی  هسفن و  نم  هیلإ  ّبحا  نوکا  یتح  دحا  نمؤی  هَّللا ص ال  لوسر  لاق 
نا یلا  کلذ  ریغ  یلا  یبحل  یتیب  لها  اوبحأ  هَّللا و  بحل  ینوبحا  همعن و  نم  مکوذـغی  امل  هَّللا  اوبحأ  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساـّبع  نبا  نع  و 

لاق
هک تسروهشم  تیاور  بیسملا  نب  دیعس  زا  و 

نا املـسم  عسی  يذلا ال  اذه  دیعـس  لاق  اذه  نم  هَّللا  دبع  ابا  ای  یـشرقلا  لجرلا  هل  لاقف  نیـسحلا  نب  یلع  هاتاف  شیرق  نم  لجر  هدـنع  ناک 
نیعمجا مهنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نبا  نیسحلا  نب  یلع  وه  هلهجی 
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هدرک دراو  مالسلا  مهیلع  تیبلها  اب  دوخ  هّمئا  يالو  تابثا  لالدتسا  جاجتحا و  ماقم  رد  بذهم  بطاخم  هک  بیسملا  نب  دیعـس  هدافا  نیزا 
سپ تسین  زئاج  ار  یملسم  چیه  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  لهج  هک  تسرهاظ  مامت  تحارصب  هدومرف  حیرصت  نآ  ترهـشب  و 
رظن حمطم  دادس  زا  نیـضرعم  نیفـسعتم  ضعب  دـیلقتب  ارنآ  دازن  الاو  بطاخم  هک  داشرا  تیبطق و  ضحم  يانعمب  ترـضح  نآ  تماما  رگا 

زاوج مدع  نیملسم و  عیمج  رب  ترضح  نآ  تفرعم  موزل  دوبیم  هتشامگ  ناب  تماما  صوصن  فرصب  ار  تمه ؟ هتشاد و 
242 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینعمب ضحم  هَّللا  ذاعم  ترضح  نآ  تماما  رگا  هک  تشادیم  تیعقاو  زا  یّظح  یتمس و  هنوگچ  نینمؤم  مامت  قح  رد  ترـضح  نآ  لهج 
فیرحت ال لئاط و  مهو ال  نیا  نالطب  هک  دمحلا  هَّللف  تشادن  یهجو  نیملسم  عیمج  رب  ترضح  نآ  تفرعم  زگره  دوبیم  داشرا  تیبطق و 

لوقا هدـشن  يورم  راهطا  همئا  زا  قئالخ  هفاک  رب  رما  نیا  مازلا  اذـهل  هلوق  هدـیدرگ  نیبتـسم  حـضاو و  نیطف  بطاخم  دوخ  هداـفا  زا  لـصاح 
ۀـیحتلا و فالآ  مهیلع  مارک  راهطا  همئا  زا  ماـنا  قئـالخ و  عیمج  رب  ماـقملا  عیفر  هبترملا  لـیلج  رما  نیا  مازلا  تیاور  یفنب  ماـقمق  بطاـخم 

هعیدب تعنص  رد  مالک  الام  روفوم  یعس  مامت و  مامتها  ماکر  لطه  مامغ و  رمه  مایالا و  یلایللا و  لصتا  ام  ماعنملا  کلملا  هَّللا  نم  مالسلا 
ماکحا لاثتما  یخوت  يرحت و  تیاغ  طایتحا و  تبثت  دـیزم  ماـثآ و  راـصآ و  زا  یقوت  بنجت و  جرحت و  زرحت و  عروت و  نیدـت و  قدـص و 

یـشعلا و فلتخا  راـهنلا و  لـیللا و  یلاوت  اـم  مهیلع  هَّللا  مالـس  راـهطا  هّمئا  زا  مازلا  تیاور  راـکنا  دوحج و  یفن و  رگا  هچ  هدوـمرف  مالـسا 
راکنا نیا  راوب  تعاظف و  تعانـش و  راسخ و  ناوه و  نالطب و  سپ  تسمالـسلا  مهیلع  رابخا  تیبلها  عایـشا  عابتا و  مازلا  قیرط  رب  راـکبالا 

سپ تسرابتیلاع  هیّنـس  بتک  رد  رما  نیا  تیاور  یفنب  نا  زا  ضرغ  رگا  راکـشآ و  ادیوه و  تیاهن  راغـص  رابک و  رئاس  رب  راغـص  رـسارس 
هچ رگا  نیزا  رظن  عطق  لصاح و  ریغ  دازن  الاو  نیدقتعم  هیلـست  عیدخت و  دادم و  ساطرق و  تعاضا  داوس و  ریثکت  زج  هدئاف  تروص  نیرد 

رابتعا داـمتعا و  نیرق  راـخف  یلاـع  هقرف  نیا  راـثآ  تاداـفا و  راـبخا و  تاـیاور و  رافـسا و  بتک و  عبتتم  ریغ  دزن  رظن  يداـب  رد  راـکنا  نیا 
بابرا راصبا و  رئاصب و  باحصا  رب  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  بیلقت  ریقنت و  زا  هراب  فرص  بیقنت و  صحفت و  كدنا  دعب  نکل  دیامنیم 

راهطا همئا  زا  رما  نیا  مازلا  تیاور  راکنا  هک  ددرگیم  حئال  رهاب و  حضاو و  رهاظ و  راصبتسا  رابتعا و 
243 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

راهظاب بطاخم  دوخ  فارتعا  تفر  دـیاب  ارچ  رترود  لاجد و  لّجخم  سیلبا و  ّریحم  تسیبذـک  زین  لامک  اـب  هینـس  بتک  رد  مالـسلا  مهیلع 
حضاو اهنت  كدف  تباب  هن  تفالخ  تباب  وا  فالسا  یسابع و  يدهم  اب  ار  دوخ  نیرهاط  ءابآ  دوخ و  يوعد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
كدـف تباب  هن  تفالخ  تباب  ترـضح  نآ  نیرهاط  ءابآ  ترـضح و  نآ  يوعد  هاگ  ره  هک  تسرهاـظ  رپ  تسنهربم و  حـئال و  نشور و  و 
تامغن هدـیئآرد و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  رما  نیا  مازلا  تیاور  یفن  نآ  رب  انب  هدیـشارت و  بطاخم  هک  تماما  ینعم  دـش  تباـث  اـهنت 
عومجم رد  هک  تسناد  دـیاب  سپ  هدـیدرگ  لزلزتم  بآ و  رب  شقن  بارـس و  ضحم  لحمـضم و  لطاب و  هدییارـس  تاـبثیب  تاداـفا  رگید 

یئالـضف ضعب  طخب  نآ  زا  هخـسن  تسدوجوم و  يونهکل  یلاهـس  میلحلا  دبع  يولوم  فلخ  یحلا  دبع  يولوم  شیپ  هک  بطاخم  ياواتف 
ماما بلط  نمـضتم  یفاک  ثیدـح  رکذ  هک  یلئاس  باوجب  وا  ترـضح  هک  تسروکذـم  دـندوب  هداتفا  ریقح  تسدـب  نیزا  لبق  تنـس  لـها 

تسنیا تسدراو  تنس  لها  بتک  رد  هک  هّصق  نیا  لصا  دیامرفیم  نا  دودح  رکذ  یسابع و  يدهم  زا  ار  كدف  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 
امش رب  ار  كدف  ات  دییایب  تسکدف  تباب  ام  رب  امش  يوعد  یگمه  تفگ  تطـسابم  قیرطب  مظاک  یـسوم  ماما  اب  یـساّبع  يدهم  يزور  هک 

ضرغ نمی و  ياصقا  ات  ندع  فرط  زا  روش  يایرد  هرانک  موس  ّدح  هیقیرفا و  مود  ّدـح  تسدنقرمـس و  لّوا  ّدـح  دـندومرف  ناشیا  منک  در 
هدیزگرب نابحاصم  هدیچ و  نارای  هکلب  هلوق  ۀجاحلا  ردقب  یهتنا  طقف  كدـف  تباب  هن  تستفالخ  تباب  امـش  اب  ام  يوعد  هک  دوب  نآ  ناشیا 

هدید نامز  هدید  نهپ  بطاخم  لوقا  دنتخاونیم  تلود  نیاب  وا  دادعتـسا  ردقب  ار  یکی  ره  دنتخاسیم و  فرـشم  صاخ  ضیف  ناب  ار  دوخ 
رح درس و  مرگ و  هدیرد  نهد 

244 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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راچان هدید  دودسم  مالسلا  مهیلع  راهطا و  هّمئا  تارضح  تماما  صوصن  راکنا  دوحج و  هار  لمات  ناعما و  رظنب  نوچ  هدیـشچ  ره  درب و  و 
نوچ هدیـسر و  تیالو  تیبطق و  ضحمب  تهادـب  تحارـص و  زا  تماما  صوصن  فرـصب  لیوست  عیملت و  لیوات و  فیرحت و  رـس  رب  ـالّوا 

ۀـقباطملاب و تسرهاـظ  صوـصن  نیزا  مه  نآ  هک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تفرعم  موزل  اـب  فـیرحت  لـیوست و  فیخـس و  هیجوـت  نیا  تاـفانم 
عیمج رب  تارـضح  نآ  تماما  ینعی  رما  نیا  مازلا  ندـش  يورم  راکنا  یفن و  ینعا  حیحـص  ناـیب  حیرـص و  قدـص  راـچان  هدـیمهف  مازتلـالا 

راک زا  رود  راکنا  نیا  تناصح  تفاصح و  تیاهن  تنازر و  تناتم و  لامک  نوچ  هدیشک و  فحـصم  رب  اپ  هدیـشک  ریرحت  کلـسب  قئالخ 
نیا مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  تارضح  صیصخت  يوعد  اج  نیا  رد  هدیدرگن  یفتکم  عناق و  یفتخم  ریغ  قدص  نیرب  هدیجنس  لقع  نازیمب 

نیمومام تنایـص  رد  ماقمیلاع  مادخ  دوخ  تلزنم  ومـس  تبترم و  ولع  راهظاب  هدـیزگرب  نابحاصم  هدـیچ و  نارایب  هدیدنـسپ  صاخ  ضیف 
ماخف نیذـفان  نیققحم و  عینـشت  ازهتـسا و  هذـخاؤم و  لوه  فوخ و  تالابم  زا  هدـیدرگ و  ماثآ  رئابک  زا  بانتجا  زارتحا و  مالـسا و  عئارش 

صحفت عبتت و  هب  ار  لیذ  هدـیچ و  راثآ  رابخا و  رافـسا  بتک و  ضایر  زا  راصبتـسا  راـمثا  راـبتعا و  راـهزا  هک  یـسک  ره  هدیـسر و  رـسکی 
هک تسنـشور  حـضاو و  نلع  حوضو و  لامکب  هدـیچرب  ضامغا  لفاغت و  ضارعا و  لـهاست و  زا  نماد  هدـیچرب و  مـالعا  نیققحم  تاداـفا 

ار یکی  ره  دنتخاسیم و  فرـشم  دوخ  تماما  صوصن  عامتـساب  ار  دوخ  هدیزگرب  نابحاصم  هدـیچ و  نارای  هچنانچ  راهطا  هّمئا  تارـضح 
راکنا و لها  نیدـناعم  رایغا و  نیفلاخم  رارـضا  داسف و  راـتق  ماـتق و  تراـثا  فوخ  هیقت و  ماـقم  ریغ  رد  نینچمه  دـنتخاونیم  تلود  نیاـب 

تفالخ تماما و  صوصن  داریاب  ار  راهطا  لآ  نیضغبم  راوب و  راسخ و  بابرا  نیضراعم 
245 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مزلم و جوجحم و  كارـشا  رفک و  رد  نیـضرعم  نیدـئاح و  كابترا  نارـسخ و  كاله و  لالـض و  راهظا و  نآ  تعاطا  دایقنا و  بوجو  و 
بطاخم دوخ  داشرا  زا  ناونع  تناتم  نایب  نیا  قدـص  هک  دـمحلا  هّلل  دـنتخادرپیم و  لطاب  قاهزا  قح و  قاـقحاب  هدومرف  مخفم  توهبم و 

بجوتسملا روصقلا  نم  شان  رجحلا  عنملا و  رصقلا و  قیصنتلا و  رصحلا و  صیصختلا و  معز  ّنا  رهظف  دمآ  ضرع  ضرعمب  افنآ  نأشیلاع 
هّماع و تسایر  رب  ار  ناشیا  تاراشا  همه  نآ  مهفیب  هقرف  نیا  هلوق  رجفلا  عوطـس  سمـشلا و  عولط  راکنال  ۀعاظفلا  یف  لثامم  رجزلا  رهنلل و 

يافوا زئاح  مهو  بئاوش  زا  يرب  مهف  یلاع  بطاخم  لوقا  دناهداتفا  تلالض  هطرو  رد  هدروآ  دورف  لام  کلم و  روما  رد  فرصت  قاقحتسا 
زا لام  کلم و  روما  رد  فرـصت  قاقحتـسا  هماع و  تسایر  ندیمهف  ببـسب  مهفیب  هقرفب  هقح  هقرف  بیقلتب  مهج  نیا  عابتا  دـیلقت و  زا  مهس 

لامکب قباس  نایب  زا  تراسج  روهت و  نیا  تعانـش  دـیزم  هدز و  دوخ  ياپ  رب  هشیت  لاعتملا  کـلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  هّمئا  تماـما  صوصن 
همئا تماما  زا  دارم  هک  دـش  رهاظ  ۀـیلعلا  بتارملا  يواح  بطاـخم  دوخ  هداـفا  زا  هک  اریز  تسروطلا  قهاـش  یلع  رونلاـک  روهظ  حوضو و 
هماع تباین  لالح و  مارح و  ماکحا  عیمج  رد  لاثتما  عابتا و  تعاطا  بوجو  لاـم و  کـلم و  روما  رد  فرـصت  قاقحتـسا  هّماـع و  تساـیر 

رهاظ و ریـصب  بطاخم  ریرحن  دـلاو  هدافا  مه  ریـسفت و  رد  وا  قیقحت  مه  وا و  قباس  مـالک  زا  هک  تسنآ  رتفیطل  تسلـالجلا و  يذ  لوسر 
اج نیا  رد  تخاسیم و  یصو  تماماب  ار  يرگید  رم  یکی  تسیورم و  تارضح  نیا  تماما  صوصن  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  تسرینتسم 

تراـبع همه  نآ  هکلب  تسدراو  ریغ  صوصن  نیرد  مه  تماـما  ظـفل  هک  هدومن  هراـشا  ناـنچ  هدومرف  ریبعت  تاراـشا  ظـفلب  ار  صوصن  نآ 
ار تماما  صوصن  سیلدت  سیبلت و  نیاب  تستاراشا و  ضحم 

246 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاهرت و فئاخـسب  ار  نابز  هداتفا و  تلالـض  هطرو  رد  هدروآ و  دورف  لاـم  کـلم و  روما  رد  فرـصت  قاقحتـسا  هّماـع و  تساـیر  ریغ  رب 

تریـصب بابرا  شیپ  دوخ  یتسرپقح  یـسرتادخ و  فاصنا و  نیدـت و  لاـمک  هداد  قیقحت  مهف و  نسح  داد  هداـشگاو  تـالبعزخ  بئارغ 
نینمؤملا ریما  بانج  هک  دناهدرک  تیاور  تابثا  تاقث و  زا  هرفاظتم  دیناسا  هرتاوتم و  قرطب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نایعیـش  هلمجلاب  هداهناو 

نیبلغتم رگید  هثالث و  باحصا  دندوب و  نیملاعلا  یف  ةرهابلا  هججح  نیضرالا و  یف  هَّللا  ءافلخ  ترضح  نآ  نیموصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع 
هریفو ثیداحا  هریثک و  تایاور  هتـشگ و  ققحتم  تباث و  قلفنا  اذإ  حبّـصلاک  ناشیا  دزن  ینعم  نیا  نیبصاغ و  نیدرمتم و  اـفلخ  هب  نیمـستم 
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قیرطت سپ  دناهتفاکـش  هعطاس  ججح  هعمال  فویـسب  ار  نیدحاج  نیدـناعم و  ياهرـس  هتفای  دوخ  بولطم  ددـسم  دـیؤم و  مه  ار  نیفلاخم 
زا مهناهرب  هَّللا  رانا  ماخف  نیطاسا  مالعا و  نیققحم  هلیمج  یعاسمب  رما  نیا  هچ  تسهیئاطـسفوس  تاهبـش  قیرطت  لـثامم  ینعم  نیرد  ههبش 

هکم دوجو  ران و  قارحا  راهن و  تءاضا  سما و  یـضم  سمـش و  عولط  راـکنا  لـثم  نآ  راـکنا  هدـیدرگ و  تایرورـض  تاّیهیدـب و  ءـالجا 
انثلا و ۀّیحتلا و  فالآ  هلا  هیلع و  ایبنالا  متاخ  تازجعم  روهظ  مالسا و  لبس  يوسب  تیاده  يارب  مارک  لسر  لاسرا  هرونم و  هنیدم  همظعم و 

هدومرفن توبن  يوعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دـیوگب  هک  يرفاک  مالکب  بطاخم  مـالک  تسهباـشتم  ردـقچ 
دورف توبن  رب  ار  بانج  نآ  تاملک  مهفیب  نیملـسم  هقرف  هدوب  نیطالـس  كولم و  رگید  لثم  قلخ  هیرهاظ  تسایر  یعدـم  بانج  نآ  هکلب 

نادشرم ناریپ و  لثم  تما  مامت  ار  وا  هرهاط  هیّرذ  ریما و  ترـضح  هک  تسنیزا  زین  هلوق و  هّللاب  ذایعلا  دناهداتفا و  تلالـض  هطرو  رد  هدروآ 
روما دنتسرپیم و 

247 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دنتسرپیم و ار  ترـضح  نآ  هرهاط  ۀیّرذ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تّما  مامت  هاگ  ره  لوقا  دننادیم  هتـسباو  ناشیاب  ار  هینیوکت 

ّتیلـضفا ۀحارـصلا  ۀهادبلاب و  دننازیخیمرب  هلیلج  هبترم  هلیمج و  تلیـضف  نیزا  ار  نیخیـش  دننادیم و  تارـضح  نیاب  هتـسباو  هینیوکت  روما 
هوالع دیدرگ  ققحتم  رهاظ و  قرطلا  هوجولا و  یصقاب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  ترضح  نآ  نیرهاط  تیّرذ  عیمج  نینمؤملا و  ریما  بانج 

يراـصن نید  نیع  ار  نآ  هتفگ و  رفک  ار  ینعم  نیا  هدـیمان و  تداـبع  وا  يوـسب  ار  تبغر  تقیرط و  خیـش  هب  ار  هثاغتـسا  هـیمیت  نـبا  نـیرب 
سپ دننادیم  هتـسباو  ناشیاب  ار  هینیوکت  روما  دننکیم و  شتـسرپ  تما  مامت  ار  هرهاط  تیّرذ  هک  دنیامرفیم  بحاصهاش  بانج  هتـسناد و 
هدافا بسح  هاگ  ره  ینعی  دوشیم  اپ  رب  هیّنس  هقرف  رس  رب  يربک  تمایق  ماقمیلاع  هّینس  مالسالا  خیش  ياربک  ماقمق و  بطاخم  يارغـص  نیزا 

ریرحنلا مهسیئر  ریبکلا و  مهخیش  ةدافا  یلع  شتسرپ  نیا  دننکیم و  شتـسرپ  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تارـضح  تما  مامت  بطاخم 
هلآ هیلع و  بآمتلاسر  باـنج  تما  ماـمت  رفک  لاـضع  ءاد  جـتنم  لاکـشالا  صیوع  لکـش  نیا  سپ  دـشاب  داـبعلا  برب  داـحلا  رفک و  نیع 

جیار ناشیا  مانب  رذن  تاقدص و  دورد و  هحتاف و  هلوق و  لاقملا  اذه  نم  لاعتملا  هّللاب  ذایعلا  دشاب و  لایللاب  رهنلا  لصتا  ام  مالّسلا  ةولّصلا و 
دودـحمان لضف  يواح  دوذـجم  بطاخم  هک  دودولا  هّلل  دـمحلا  لوقا  تسا  هلماـعم  نیمه  هَّللا  ءاـیلوا  عیمج  اـب  هچناـنچ  هدـیدرگ  لومعم  و 

نیا حاور  عایـش و  نییبت  دورد و  هحتاـف و  رذـنب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  تارـضح  تاـسداق  تاوذ  تما  نتخاـس  صتخم  راـهظاب 
اپارـس نیبصعتم  رودـص  عاجیا  دوحج و  رـسارس  نیرکنم  بولق  قارحا  دوعـسم  جاـجفلا  قرـشم  جاـهنم  نیا  ماـع  جاـهتنا  دومحم و  هقیرط 

قح لها  هک  تسرهاظ  سپ  دننکیم  هلماعم  نیمه  هَّللا  ءایلوا  عیمج  اب  هکنیا  اما  هدومرف و  دیدش  دهج  دـیکو و  دـکو  غیلب و  هجوب  دودـص 
هّکم زا  ریغ  ار  رگید  یسک 

248 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
غیز هک  طیبخت  فالخ و  لها  طـیرفت  طارفاـب و  ثبـشت  دـنزاسیمن و  میهـس  کیرـش و  نأـشلا  هعیفر  بتارم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

ناسل طیـسب و  دیب  هنعأ  طیبر و  شاج  طیـشن و  بلقب  قحلا  ذخ  تبثتف و  طیلخت  دعو و  فالخا  ثکن و  نیع  طیـسو  جـهنم  زا  تسحیرص 
کیرـش یـسک  سلجم  سرع و  ّتنم و  رذـن و  دورد و  هحتاف و  درآیمن و  ناـبز  رب  تامدـقم  نیرد  یـسک  ار  نیخیـش  ماـن  هلوق و  طـیلس 

هک تاجرّدـلا  عیفر  بطاخم  تادوجوم  رهاق  ریخـست  تانئاک و  قلاخ  ءاـجلاب  لوقا  دـنادیمن  ناـشیاب  هتـسباو  ار  هینیوکت  روما  دـنکیمن و 
راهظا هصنمب  تافسعت  تاتنعت و  بئاجع  تافزاجم و  تابّـصعت و  بئارغ  ثحبم  ره  رد  درآیم و  نابز  رب  قح  هملک  رتمک  تامدقم  نیرد 

تعاشا و باوص و  قح و  نامتک  افخ و  اب  ار  تمهن  الاو  تمه  دراگنیم و  مقر  قئاقح  ملقب  تاعیملت  حئاور  تالیوست و  عئادب  درآیم و 
نیخیش جارخا  رب  تما  عامجا  اج  نیرد  دراد و  رثا  ایمیک  رظن  شیپ  تهادب  عفر  تحارص و  عفد  اج  ره  درامگیم و  بارس  لطاب و  جیورت 

رب نایامن  مامتها  قاطن  هدومرف و  تباث  سلجم  سرع و  رذـن و  دورد و  هحتاف و  تلالج  اب  سلاـجم  زا  ناـشجاعزا  تیـالو و  عیفر  ماـقم  زا 
مامت تئارب  هتسب  نافرع  تیالو و  ناونعلا  ۀعئار  تلیضف  زا  ناکملا  عیفر  نیخیش  نامرح  نالذخ و  نارسخ و  تابثا  رد  ناشالاو  تمه  رمک 
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نیا هتسخ و  مالیا  گنسب  ماقم  الاو  نیخیش  عایشا  عابتا و  نینزان  بولق  هتـسج  تانّوکم  هبوجعا  ود  ره  ناب  هینیوکت  روما  ندرک  هتـسباو  زا 
ناوه راوبلا  رادب  هتسب  رییعت  ءارزا و  ریجنرب  ضغن  زلع و  تارمغ  رد  ءاقلا  صصغ و  تانساک  عیرجتب  ار  تافتلالا  ءانتعالا و  میظع  تارضح 

ریما باـنج  زا  توبن  تـالامک  بلـس  ببـسب  مالـسلا  مهیلع  مارک  تیبلها  يـالو  لـها  عینـشت  نعط و  زا  دوخ  معزب  هدومرف  هناور  راـسخ  و 
ناینس مالسالا  خیش  دوخ و  مالع  دلاو  دزن  نکل  هتسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

249 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تلیضف لامک و  دقتعم  وگ  هلوق  اریثک  کبیل  الیلق و  کحضیلف  هتشگ  نیجهت  ءارزا و  تیاغ  نیهوت و  عینشت و  تیاهن  قحتسم  ماجرف  کین 

ترثک و رب  ینبم  ایبنا  لامک  لثم  ناشیا  لامک  هک  اریز  یسیع  ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  لثم  ایبنا  لاثم  رب  دنشاب  ناشیا 
نورح و خیش  ود  ره  سومان  کته  رامـضم  رد  نوزفا  لاغیا  عاضیا و  يور و  زیت  دعب  نونف  وذ  ریرحن  بطاخم  لوقا  تستریاغم  لیـصفت و 

لعشم نارین  تابهل  ءافطا  هدارا  ناسل و  ّفک  نانع و  حبک  ددصب  نورقم  تلابن  نییمیت  نا  ناهلاو  ناگتفیش و  تلوص  رهق  تکوش و  رـسک 
تلیضف لامک و  داقتعا  تابثاب  نایب  رحـس  نابز  هداتفا  نأشیلاع  نیخیـش  نیدقتعم  نانج  هیلـست  سوه  نایعألا و  نیع  نآ  تسدب  مرـضم  و 
ةدـیدش هطرو  زا  صالخ  تاجن و  لومام  لوصح  لاـحم  لاـیخب  هداـهن  زاـغا  یـسولپاچ  عیدـخت و  سولاـس و  هبـال و  هداـشگ و  او  ناـشیا 

ٍصانَم  َنیِح  َتال  ّهنا  يرد  ام  صاصم و  داقتعا  باحصا  ناینس  عینشت  نعط و  صابتعالا 
ماقمق بطاخم  مالع  دلاو  نایئادف  عابتا و  زین  ماقم و  یلاع  نییمیت  راثن  ناج  هّیمیت  نبا  ینعا  مالسالا  خیش  ناشوگب  هقلح  نیدقتعم  هک  اریز 

لیوست و ضحم  ار  نآ  هکلب  دنهنیمن  نآ  يارب  ینزو  دنهدیمن و  اج  لوبق  اضترا  ماقمب  زگره  ار  لودـع  صوکن و  لوکن و  ثکن و  نیا 
هیبشت و دنراگنایم و  نامیا  مالسا و  عئارش  مداه  ار  نآ  بحاص  نانج و  اب  ناسل  تفلاخم  لیبق  زا  لالـض و  داحلا و  رد  كامهنا  لایتحا و 
رب ینبم  ایبنا  لامک  لثم  ناشیا  لامک  ندوب  ياعدا  لیلخ و  ترضح  یسیع و  یسوم و  ترضحب  ار  لیلج  خیـش  ود  ره  لیبن  بطاخم  لیثمت 

تراثا لیوست و  عیملت و  ضحم  لیوعتلا و  لباق  ریغ  مکحت  سجهت و  مجهت و  لوقت و  لیلدیب و  يوعد  لیصفت  تریاغم و  ترثک و 
250 ص : مودشخب ، ج16 راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ِلیِْفلا  ِباحْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ  لیلد  نیاب  حضاو  قباس  نایب  زا  نا  نالطب  لیلضت و  لالزا و  ماتق 
ٍلِیلْضَت  ِیف  ْمُهَْدیَک  ْلَعْجَی  َْمل  َأ  * 

َلِیبابَأ  ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ  َو  * 
ٍلیِّجِس  ْنِم  ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت  * 

ٍلوُکْأَم  ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  * 
دنناوتیم یلاعت  وا  تافـص  هکلب  یهلا  لعف  هظحالم  تآرم  ار  ایلوا  سپ  دـناتینیع  عمج و  تدـحو و  زا  یـشان  همه  ایلوا  تالامک  هلوق و 

بطاخم لوقا  تسین  لصاح  مدرم  مهف  رد  رگید  و  الع ؟؟ تیحراج  تلاسر و  تیدبع و  هقالع  زا  ریغ  ار  ناشتالامک  ناثراو  ایبنا و  درک و 
نا زا  دارم  هک  تینیع  عمج و  تدـحو و  زا  یـشان  ار  ایلوا  لامک  دوهـش  فشک و  جراعم  جراع  دوجو و  ثدـح  قیاقح و  فشاک  دومحم 
دنچ ره  هدیناسر و  یلاعت  وا  تافـص  هکلب  یهلا  لعف  هظحالم  تآرم  ماقمب  ار  ناشیا  هدینادرگ و  دودو  ّبر  اب  تینیع  عمج و  دابع و  داحتا 

لودزم و یهاو و  تیاهن  لوبقم و  ریغ  لوقعمان و  لضف  ناـقیا و  قح و  لـها  دزن  لزه  رـسارس  تفزاـجم  تراـسج و  لـصا و  یب  معز  نیا 
نیا قیحر  نیبراش  بهذـم و  نیا  نیدـقتعم  دزن  نوچ  نکل  لولعم  هدـیدس  للع  هدـیدع و  هوجوب  لوخدـم  هرهاـب  جـجح  هرهاز و  نیهاربب 
نیزا نیخیـش  جارخا  سپ  تسعینم  لیمج و  سب  یماقم  عیفر و  لـیلج و  سب  هبترم  نیا  عزنم  نیا  نیّراـم  عرـشم و  نیا  نیدراو  برـشم و 

نم یناثلا  جهنملا  نم  سداّسلا  دـلجملا  عبط  هَّللا  دـمحب  مت  دـق  عیدـب  بیجع و  یلیخ  رهاب  فرـش  نیزا  ناش  ندـینادرگ  رود  رهاز و  لضف 
کلذ لبق  هنم  عبط  دـق  همرک و  هظفلب و  هتادـلجم  رئاس  عبطب  انیلع  ّنمی  نا  هَّللا  نم  وجرن  راهطالا و  ۀّـمئألا  ۀـماما  یف  راونالا  تاقبع  باـتک 

عاش دق  ۀلزنملا و  ثیدح  دلجم  نیئزج و  یف  ریدغلا  ثیدح  دلجم 
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ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

ِمیحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
دیسر تیاهن  هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادخ اب  ناسنا  ینامسآ  قاثیم  ریدغ 

. وا ةدش  لزان  ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدغ 
َْتغََّلب اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب 
بجاو نینمؤم  یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر

. یندوشخب ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رس  دوش و  یم 
نیا رب  خسار  داقتعا  اب  ، تسا یعافتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهام  ياراد  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم 

تماما و میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب گرتس  هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اـب  يدـیحوت و  رواـب 
يزور هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تایح  نامز  رد  ، هرـس سدـق  یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو 

هنیزه و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اتو  هدـیدرگ  يراذـگ  هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج 
ریخ دارفا  يرایمه  تافوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماظع  عجارم  تازاجا  اب  ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياـه 

. ددرگ یم  نیمأت  شیدنا 
یبهذم تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و  زا  بکرم  یمیت  اب  زکرم  نیا 

دیناوت یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد  ات  هدومن  یعس  رازاب  هبسک  و 
رظتنم دیشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش  دوخ  ۀبناج  همه  تکراشم  اب 

میتسه امش  ياهسامت 
03112206252 - 03112206253 سامت : ياه  نفلت 

03112206253 سکفلت :
09118000109 هارمه : نفلت 

www.Ghadirestan.com-www.Ghadirestan.ir تیاس : 
info@Ghadirestan.com لیمیا :

یلص یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  تلم - کناب  مود  هقبط  میکح - نابایخ  شبن  قازرلا - دبع  نابایخ  ناهفـصا - زکرم : سردآ 
8147865894 یتسپ : دک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 

327564722005 ابیس : یلم  باسح  هرامش 
6037991146890243 یلم : کناب  تراک  هرامش 

: تسا هدش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتسد  زا  هچنآ  و 
 : کیسالک لاتیجید و  تروص  هب  ریدغ  یصصخت  هناخباتک  سیسأت 

تروص هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  رد  ریدـغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار 
. دشاب یم  مهارف  هدافتسا  ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیسالک 

: یصصخت یملع  ياهتسشنو  اهشیامه 
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 
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دـیدرگ و رازگرب  یهوکـشاب  تروص  هب  یگنهرف  روما  ناسانـشراک  روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راـشقا  لابقتـسا  اـب  ریدـغ  ههد ي 
اب ریدغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم  رد  یـسررب  قیقحت و  فدـه  اب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياه  تسـشن  نینچمه 

هناخ ریبد  هب  ار  دوخ  تـالاقم  ناگدنـسیون ،  نیققحم و  نآ  رد  هک  دـیدرگ ، رازگرب  تیودـهم  هیمطاـف و  هلمج  زا  یبهذـم  ياـه  تبـسانم 
. دیدرگ پاچ  هئارا و  تسشن  رد  هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن 

: ریدغ هباطخ  يایحا 
، نآ ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باتک  عیزوت  اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب 

 . ریدغ هباطخ ي  جیورت  رشن و  فده  اب 
: یسانش ریدغ  ياه  هرود 

زکرم هیلاع ي  فادها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذج و  فده  اب  اه  هرود  نیا 
. ددرگ یم  رازگرب   ، یسانش ریدغ  ثحابم  اب  ، نادنم هقالع  نایوجشناد و  بالط ،  رتشیب  ییانشآ  نینچمه  و 

: ریدغ ههد  يایحا 
جیورت و ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج  يرازگرب  رییغت 

 . ددرگ یم  ریدغ  ياه  نشج  شرتسگ 
مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 

. دومن
 : زکرم تادیلوت 

ناکما اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  بو  يور  رب  ریدـغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  رن م  دـیلوت 
 . هعیش میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراعم  یناسر  عالطا  رشن و  هعسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد 

نادنم هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار  دولناد  ناکما  تیالو و  ریدغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دیلوت 
: زکرم ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار 

ناسانشراک و شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ  نیگنس  تلاسر  كرد  اب  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم 
يارب اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج :  زا  ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیـصصختم 

هزیگنا اب  هعیـش  ینغ  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  ثعاب  تیلاعف  نیا  ماجنا  تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدـغ ثراو 
ياه رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن 

. تسا هدش  ، هعماج رد  هرشتنم  تاهبش  زا  ماهبا  عفر  ِتلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا  مولع 
: ریدغ كدوک  دهم 

ییافوکـش فده  اب  ریدـغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ هژیو ي  ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب 
زا یگنهرف ،  ياه  هتسب  يادها  ریدغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یشاقن  بلاق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  نانآ  ینورد  تبحم 

. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج 
 : نینمؤملا ریما  ناسحا  هرفس 

يواح ياهروشورب  میدقت  اب  هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنـسح  تنـس  جیورت  فدـه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفس 
رازگرب  ، هدرتسگ تروص  هب  ریدـغ  غیلبت  جـیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراـعم 

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
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. دشاب یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکشاب  هچره  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هصاخ  ، مالسلا مهیلع 
 : ریدغ نیمداخ  زا  لیلجت 

ره هب  هک  يدارفا  زا  لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب 
 ، زکارم یبهذم ،  مرتحم  ياه  تئیه  زا  لیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن 

. زکارم نیا  نیلوئسم  هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتس  اهنامزاس ، 
 : زکارم یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 

ریدغ ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار  هئارا  اهنآ و  اب  يراکمه  زکارم و  یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 
دمحم لآ  رورس  مایا  رد  ریدغ  گرزب  ياهنشج  ندش  رازگرب  رت  هوکشاب  هچره  فده  اب  اهنآ  هب  تیالو ، و 

 : زکرم هدنیآ  ياهتیلاعف 
تنرتنیا هکبش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار 

یجراخ یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياه  هزومآ  دیلوت  شخپ و  عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت 

نینس حوطس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا 
ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 

ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 
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