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مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

م3739-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم یفرعم 

فلؤم همانیگدنز 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هیرصان هناخباتک 

ةراشا

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

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

هیرشع انثا  هفحت  باتک 

هفحت باتک  یفرعم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هفحت ياه  هیّدر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راونألا تاقبع  باتک  یفرعم 

ةراشا

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

یسانش هخسن  عوضوم و  - 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باون

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

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

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

یملع تردق  - 3

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

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

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

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

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

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

ثحب دعاوق  هرظانم و  بادآ  تیاعر  - 4

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

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

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

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

یتلا ایتللا و  دعب  و  دیوگیم ...«: رون  ثیدـح  لقن  زا  سپ  هکنیا  ای  دـنکیمن و  ياهراشا  ثیدـح  نیا  هرابرد  هعیـش  لالدتـسا  هب  اّما  درادـن »
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. دنکیمن حرطم  دوخ  ياعّدم  نیا  يارب  ار  هعیش  لیلد  اّما  درادن » اعدم  رب  تلالد 
شدوـخ دزن  رد  هک  يزیچ  نآ  هن  دـنادب  تجح  ار  نآ  شلباـقم  فرط  هک  دـنک  جاـجتحا  يزیچ  هب  هک  تسنآ  ثـحب  دـعاوق  رگید  زا  ب :

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

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

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

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

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

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

ندرک ّدر  هویش  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ ةدحاو ۀنیط  نم 
مازتلا فلاخم  دراوم  رکذ  ه :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنکیم ضقن  هدش  دراو 

تاقبع فلتخم  داعبا 

یملع دعب  - 1

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

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

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

یعامتجا دعب  - 2

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

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

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

ینید دعب  - 3

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

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

صالخا دعب  - 4

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

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

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

ادتقا دعب  - 5

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

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

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

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

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

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

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

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

همه نیا  نیـسح ، دـماح  ریم  هک  تسا  بیجع  يرما  دـسیونیم «: نیـسح  دـماح  ریم  تاـفیلأت  ندرمـشرب  زا  سپ  گرزب  اـقآ  خیـش  موحرم 
ذـغاک و ینعی  یمالـسا ( بکرم  ذـغاک و  اـب  زج  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  فیلأـت  ار  گرزب  ياـهفراعملا  ةریاد  نـیا  سیفن و  ياـهباتک 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 21 

http://www.ghadirestan.com


رایسب عرو  ناوارف و  ياوقت  لیلد  هب  نیا  تسا و  هتشونیمن  تسا ) هدشیم  هیهت  ناناملسم  تسد  هب  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رد  هک  یبکرم 
. تسا هدوب  وا 

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

تاقبع تاظیرقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هادف .» هل  انحور  رصع  ناطلس  هجوت  و 

مهدفه دلج 

رون ثیدح 

هراشا

ۀماتلا ةاهاضملا  ةاواـسملا و  یلع  اـمهرون  داـّحتا  لـعج  دـحاو و  رون  نم  ّیـصولا  ّیبّنلا و  قلخ  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
لوقیف دعب  دعابالا و  براقالا و  مهتراهط  مهلضف و  لامکل  مّلسملا  دماحملا  مراکملل و  نینّیزملا  هلآ  هّیبن و  یلع  هَّللا  یّلص  دهاش و  قدصا 

هامح دقاح و  دساح و  ّلک  رـش  نع  هَّللا  هناص  دماح  دّیّـسلا  نب  دّمحم  دّیّـسلا  نب  یلق  دّمحم  دّیّـسلا  ۀماّلعلا  نب  نیـسح  دماح  قاتفملا  دبعلا 
ام یلع  هیف  تضقن  راهطالا  ۀّمئألا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  باتک  نم  یناثلا  جهنملا  نم  نماثلا  دّلجملا  وه  اذـه  ّنا  درام  بّصعتم  لک  ریض 

ثیدحلا نع  باوجلا  یف  ۀلولعملا  تاهبّشلا  ۀلوخدملا و  تاملکلا  نم  ۀلوحنملا  ۀفحتلا  یف  هَّللا  ّیلو  نب  زیزعلا  دبع  يولوملا  رکذ 
3 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع ةراسج  اهیف  مالـسلا  هیلع  یلع  ۀـماما  یلع  ۀعیـشلا  لالدتـسا  رـصح  ۀـمامالا و  باب  یف  اهرکذ  یتلا  رـشع  ینثالا  ثیداحالا  نم  نماـثلا 
ۀلوهملا کلاهملا  یف  ماحتقالا  نع  نئاّصلا  وه  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  ۀلوسغملا و  ةرکنملا  ۀهیضعلا 

رونلا ثیدح  دنس 

هراشا

دومرف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  دننک  تیاور  متشه  ثیدح  ریرحنلا  ثدحملا  لاق 
انأ ءزجف  نیءزج  رونلا  کلذ  مسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تنک 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  ءزج  و 
ینطقراّدلا لاق  باّذـک و  وه  نیعم  نب  ییحی  لاق  يزورملا  فلخ  نب  دّـمحم  هدانـسا  یف  تسعوضوم و  تنـس  لها  عامجاب  ثیدـح  نیا  و 

عـضی ام  رثکا  ناک  اعاّضو و  اباذک  ایلاغ  اّیـضفار  ناک  دمحا و  نب  رفعج  هیف  رخآ و  قیرط  نم  يوری  هبذـک و  یف  دـحا  فلتخی  مل  كورتم 
نیمهتم وا  دانـسا  رد  تسرتهب و  هلمجلا  یف  تیاور  نیزا  هک  یتیاورب  تسـضراعم  تحـص  ضرف  ریدـقت  رب  مهّبـس و  ۀباحّـصلا و  حدـق  یف 

ام وه  دناهدشن و  عقاو  عضولا  بذکلاب و 
قلخی نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  انا و  تنک  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلا  هدانساب  یعفاشلا  يور 

هَّللا دبع  بلص  یلا  یلاعت  هَّللا  ینلقن  یتح  ةرهاّطلا  بالصالا  یف  لقتنن  لزن  مل  هرهظ و  اننکسا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ 
بلاط و یبأ  بلـص  یلا  اّیلع  لقن  ناّفع و  بلـص  یلا  نامثع  لقن  باطخلا و  بلـص  یلا  رمع  لقن  ۀـفاحق و  یبأ  بلـص  یلا  رکب  ابا  لـقن  و 

ایتللا دعب  فلتخا و  اهنم  رکانت  ام  فلتیا و  اهنم  فراعت  ام  ةدّنجم  دونج  حاورالا  تسروهشم  هک  تسه  مه  رگید  ثیدح  تیاور  نیا  دّیؤم 
تلالد یتلا  و 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 23 

http://www.ghadirestan.com


4 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نایب رما  ود  ره  نیرد  تمزالم  دوشیمن و  لصف  الب  وا  تماما  بوجو  مزلتسم  يوبن  رون  رد  ریما  ترـضح  تکرـش  هک  اریز  درادن  اعدم  رب 

تـسنیرد مالک  اما  تسین  یثحب  بانجنآب  ریما  ترـضح  بسن  برق  رد  داتقلا و  طرخ  هنود  دنیـشنن و  نا  رب  عنم  رابغ  هک  یهجوب  درک  دیاب 
دوبیم یلوا  سابع  ترـضح  دـشیم  تماـما  رد  مدـقت  بجوم  بسن  برق  درجم  رگا  هن و  اـی  تسلـصف  ـالب  تماـما  بجوم  برق  نیا  هک 

رون زا  ندـنام  مورحم  تهجب  ار  ساّبع  دـنیوگ  رگا  اعرـش و  افرع و  ّمعلا  نبا  نم  برقا  معلا  هیبا و  ونـص  همع و  هنوکل  تفـالخ  تماـماب و 
رگا مییوگ  دیـسرن  یبیـصن  ار  وا  نارـسپ  رگید  بلاط  وبا  هَّللا و  دبع  رد  دـش  مسقنم  بلطملا  دـبع  رون  هک  اریز  دـشن  لصاح  تماما  تقایل 

اما ترثک  تّوق و  تهج  ود  رهب  ریما  ترضح  زا  تماماب  دنشاب  قحا  یلوا و  نینـسح  سپ  تسرون  ترثک  توق و  رب  تماما  رد  مدقت  رادم 
فـالخب دـش  مه  نینـسح  باعـشنا  هّصح  ناـمه  زا  دیـسر  ربمغیپ  هب  ربمغیپ  هّصح  دـش و  عقاو  رون  ماـسقنا  نوچ  هک  تهجنآ  زا  سپ  تّوق 

زا تساوقا  رون  زا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هصح  هک  تسنـشور  رپ  ربمغیپ و  هّصح  رد  دندوب  کیرـش  رون  لصا  رد  هک  ریما  ترـضح 
اعطق دحاولا  نم  رثکا  نانثالا  يوضترم و  رون  يوفطصم و  رون  نایم  رد  دندوب  عماج  نینسح  هک  تهجنآ  زا  سپ  ترثک  اما  وا و  ریغ  هّصح 

زا رود  میدق  روتـسدب  رون  ثیدح  بیذکت  لاطبا  راکنا و  رد  روسج  قلذـحتم  روخف و  بطاخم  بانج  ریبخلا  مهلملا  فطلب  انیعتـسم  لوقا 
عیدـب عینـص  هباشم  هتفر و  هار  روصق  روتف و  تبناجم  هخـسار  هزیرغ  رورغ و  عدـخ و  تفلاخم  همکحتـسم  هنـشنش  هنیرید و  تداـع  روز و 
ثیدـح وا  معزب  هچنانچ  هک  هتخاس  رهاظ  نانچ  دـننک  تیاور  دوخ  لوقب  ینعی  هدروآ  راک  يور  رب  هیومت  لیوست و  هیبشت  ثیدـح  باوج 

ثیدح نینچمه  تسین  هینس  تایاور  زا  هیبشت 
5 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا هدایز  فیرـش  ثیدـح  نیا  ناـشنیهوت  هجو  نم  هکلب  تسا  هعیـشب  صوصخم  نآ  تیاور  هکلب  تسین  تارـضح  نیا  تاـیاور  زا  مه  رون 
نآ باوجب  وگ  هدرک  رکذ  یقهیب  هب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یّلح  هماّلع  تبـسن  هیبشت  ثیدح  باوجب  هک  اریز  هدومن  هیبشت  ثیدح  نیهوت 

ّتنـس لهاب  رون  ثیدـح  هعیـش  هلاوح  رکذ  هدومن و  قارغا  هغلابم و  لامکب  ار  نآ  یقهیب  تیاور  راـکنا  هدومیپ  تناـما  قدـص و  دـیزم  هار 
راکنالا دّرلاب و  هبیقعتب  ول  هیّنس و  ياملع  زا  یکیب  نآ  دانسا  باوجلا و  ماقم  یف  ۀعیشلا و ال  مالک  لقن  ماقم  یف  هدومنن ال  هوجولا  نم  هجوب 

دننکیم و نآ  تیاور  دوخ  هکلب  دننکیمن  تنس  لهاب  نآ  دانسا  مه  هعیش  هک  تسلصایب  هباشمب  ثیدح  نیا  هک  دوش  رهاظ  ات  هدرکن  مه 
سیئر هک  بطاخم  بانج  هچ  رگا  دننک و  نینچ  نادرم  دـیآ و  وت  زا  راک  نیا  نیرفآ  شاباش و  دـنیامنیم  ّتنـس  لها  رب  نآب  لالدتـسا  زاب 

ةذـباهجلا ماـما  قئاقدـلا و  یلا  نیلـصاولا  نیطاـسالا  خـیاشملا  ةدـمع  نیدنتـسملا و  ردـب  نیدـقّنلا و  ردـص  نیقّقحملا و  رخف  نیثّدـحملا و 
دیزم يزاورپ و  دنلب  لامک و ال و  ببسب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح  ریط و  ثیدح  تیالو و  ثیدح  باوجب  تسقئاقدلا  یف  نیـضئاخلا  نیرهاملا 

راهظا دیقنت و  قیقحت و  داد  هداهن  زاغآ  نآ  نیجهت  نیهوت و  ّدر و  لاطبا و  بیذکت و  ملح 
6 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دانع ران  مارطضا  زا  تئارب  ببسب  ینعی  هتخادنا  ون  حرط  رون  ثیدح  هیبشت و  ثیدح  باوجب  نکل  هداد  تراصب  قذح و  تراهم و  رّحبت و 
راکنا ّتنس و  لها  ثیداحا  زا  نآ  ندوب  راکنا  رسکی  هیبشت  ثیدح  باوجب  داقحا  ناغضا و  داوم  دادتحا  دادتـشا و  دادل و  ریعـس  مادتحا  و 

داعستسا مدع  راهظا  هعیـشب  نا  تیاور  تبـسنب  ار  رون  ثیدح  هداهن و  زاغآ  فیعـض  قیرطب  ول  ّتنـس و  لها  بتک  زا  یباتک  رد  نآ  دوجو 
ۀنیدم ثیدح  بیذکت  ریط و  ثیدح  بیذکت  لقن  تیالو و  ثیدح  بیذـکت  لثم  نآ  لاطبا  بذـک و  ضحم  رب  هدومرف  نآ  تیاورب  هیّنس 

عبتتم رب  هدولآ و  نآ  عضو  رب  هیّنـس  عامجا  يوعدـب  ار  نامجرت  قئاقح  نابز  هدومرفن  افتکا  دوخ  هلحن  لها  نیبّصعتم  ياملع  ضعب  زا  ملعلا 
ریوشت و رپ  سیبلت  سیلدت و  زا  بانتجا  تیاغ  ریوزت و  بذـک و  زا  زارتحا  تیاهن  رد  ریظنلا  مودـعم  بطاخم  كامهنا  ریرحن  دـقان  ریبخ و 

نیرد روهت  تراسج و  ياصقا  ریبحت و  قیوزت و  نیا  تنازر  تیاهن  ریرحت و  ریرقت و  نیرد  تناتم  لامک  ریرغت و  عیدخت و  رد  ریصقت  مدع 
هوجوب تسرینتـسم  رهاظ و  ریدـقلا  کلملا  نم  ۀـیحتلا  فالآ  هیلع  ریما  لک  ریما  بانج  اـب  وا  يـالو  افـص و  ياـهتنم  ریکن و  ّدر و  لاـطبا و 
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فیرش ثیدح  نیا  نیلقان  ياملع  نیعبات و  هباحـص و  يامـسا  نآ  رکذ  لبق  دوشیم و  نیبم  ریـصبلا  فیطللا  هَّللا  نوعب  بیرقنع  هک  هدیدع 
ددرگ مولعم  نقیتم و  مورقلا  ةدمع  بطاخم  موعزم  تبارغ  نآ  هظحالم  درجمب  هک  دوشیم  روکذم 

7 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دناهدرک تیاور  ار  رون  ثیدح  هک  يا  هباحص 

ثیدح دنتسه و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بانج  دوخ  ناشیا  لضفا  لّوا و  سپ  دناهدومن  فیرش  ثیدح  نیا  تیاور  هک  هباحص  اما 
ردنـص دّمحم  يوره و  ظعاو  دّمحم  یباّصو و  میهاربا  یّکم و  رفعج  نب  دّـمحم  دّیـس  یعالک و  یناحلاص و  ترـضح  نآ  تیاورب  ار  رون 

نیرهاّطلا هئانبا  هیخا و  هّمأ و  هیبا و  هّدـج و  یلع  هیلع و  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  ترـضح  مود  دـناهدومن  رکذ  ملاـع 
موس دـناهدومن  لـقن  دـمحا  نیّدـلا  باهـش  يزرطم و  مزراوـخ و  بطخا  یمـصاع و  ار  ترـضح  نآ  تیاور  نیملاـعلا  ّبر  مالـس  فـالآ 

یملید و رادرهش  يزنطن و  یملید و  هیوریـش  یلزاغملا و  نبا  دمحا و  نب  هَّللا  دبع  لبنح و  نب  دمحأ  ار  ناشوا  تیاور  ناملـس و  ترـضح 
يربط نیّدلا  ّبحم  یجنک و  فسوی  نب  دّمحم  ینادمه و  یلع  یبلاط و  دومحم  نیّدلا  فرش  ینیومح و  رکاسع و  نبا  مزراوخ و  بطخا 

نبا ار  ناشوا  تیاور  يرافغ  رذ  وبا  مراهچ  دـناهدومن  رکذ  ملاـع  ردـص  دّـمحم  يوره و  ظـعاو  دّـمحم  یباـصو و  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  و 
ار ناشوا  تیاور  ساّبع و  نبا  مشـش  هدرک  لقن  یلزاغملا  نبا  ار  ناشوا  تیاور  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  مجنپ  دـناهدومن  لقن  یلزاغملا 

دناهدرک رکذ  ثّدحم  نیّدلا  لامج  دمحا و  نیّدلا  باهـش  يدنرز و  ینیومح و  یجنک و  فسوی  نب  دّـمحم  يزنطن و  يدادـغب و  بیطخ 
هریره وبا  متفه 

8 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع نب  دّمحم  نب  دمحا  دّمحم  وبا  ار  وا  تیاور  کلام  نب  سنا  متـشه  هدرک  رکذ  ینیومحلا  دّـمحم  نب  میهاربا  دـّیوملا  وبا  ار  وا  تیاور 

هدومن رکذ  یتا  له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیزر  یمصاع و 

دناهدرک تیاور  ار  رون  ثیدح  هک  ینیعبات 

نیمه دیاکم  باب  رد  بطاخم  دوخ  فارتعا  زا  ناشحالـص  قدص و  دـناهدومن و  فیرـش  ثیدـح  نیا  تیاور  هباحـص  زا  هک  نیعبات  اّما  و 
بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاّسلا  دّیـس  نیدباعلا  نیز  ماما  تسا  نیا  ناشیا  يامـسا  سپ  تسققحتم  تباث و  هفحت  باتک 

تسمالسلا و مهیلع  نیرهاط  تیبلها  زا  ترضح  نآ  نوچ  تس و  تنس  لها  حالطصا  ربانب  نیعبات  رد  ترضح  نآ  دیدعت  مالسلا و  مهیلع 
اهنت سپ  تستباث  تارـضح  نیا  تمـصع  هعطاق  نیهارب  هعطاـس و  لـئالد  بسح  زین  هباحـص و  زا  دنتـسه  لـضفا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

دعجلا یبأ  نب  ملاس  ّيرز و  نامثع  وبا  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  یفوتملا  يدنکلا  رمع  وبا  ناذاز  دـشاب و  یفاو  یفاک و  ترـضح  نآ  تیاور 
نیرشع تس و  ۀنس  یفوتملا  یکملا  يدسالا  سردت  نب  ملسم  نب  دمحم  ریبز  وبا  ۀئام و  وا  نیعست  نامث و  وا  عبس  ۀنـس  یفوتملا  یعجـشالا 

نب دیمح  هدیبع  وبا  یندملا و  ینهجلا  بوقعی  نب  نمحرلا  دبع  ۀئام و  عبس و  ۀنـس  یفوتملا  ساّبع  نبا  یلوم  يربربلا  هَّللا  دبع  نب  ۀمرکع  و 
نیعبرا ثلث و  وا  نیتنثا  ۀنس  یفوتملا  يرصبلا  لیوطلا  دیمح  یبأ 

دناهدرک تیاور  ار  رون  ثیدح  هک  ییاملع 

نیا لقن  تیاورب و  هک  راخفلا  لیلج  ياهبن  رابت و  یلاع  يالضف  رارسا و  نیفشاک  رابخا و  نیلماع  راثآ و  نیدقان  رابک و  ياملع  يامسا  اما 
لیزج لضف  زارحا  لیمج و  فرش  تزایح  فیرش  ثیدح 
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9 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع يزارلا و  یلظنحلا  رذنملا  نب  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  ینابیّـشلا و  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تسنیا  دـناهدومن 

یناهبصالا و هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  یناهبـصالا و  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  ینابیـشلا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا 
بیطخلاب و فورعملا  يدادغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  یبطرقلا و  يرمنلا  ّربلا  دـبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا 

یملیدلا ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  عاجـش  وبا  یلزاغملا و  نباب  فورعملا  یبالجلا  ّبیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 
نب یلع  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  یتا و  له  ةروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  بحاص  یمـصاعلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دّـمحم  وبا  ینادـمهلا و 
یبأ نب  دمحا  نب  قفوم  دیوملا  وبا  یملیدـلا و  نباب  فورعملا  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  يزنطنلا و  میهاربا 

نیّدلا رون  رکاسع و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  نیّدلا  ۀقث  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  یّکملا  قاحـسا  دیعس 
وبا يزرطملا و  دّیـسلا  دبع  نب  رـصان  حتفلا  وبا  ینیدملا و  یـسوم  یبأ  ذیملت  یناحلاصلا  ییحی  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا 

نامیلس عیبرلا  وبا  یعفارلا و  ینیوزقلا  لضفلا  نب  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  میرکلا  دبع  یمزراوخلا و  دّمحم  نب  نیـسحلا  نب  مساق  دمحم 
بلاطلا ۀیافک  بحاص  یعفاشلا  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  عبس و  نباب  فورعملا  یعالکلا  یسنلبلا  ملاس  نب  یسوم  نب 

10 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دومحم  نیّدلا  فرـش  ینیومحلا و  دّـمحم  نب  میهاربا  دـّیؤملا  وبا  يربطلا و  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  نیدـلا  ّبحم  و 

زاردوسیگب و فورعملا  ینیسحلا  فسوی  نب  دّمحم  دّیـس  يدنرزلا و  فسوی  نب  دّمحم  یـشرقلا و  یبلاطلا  ینیرگردلا  دومحم  نب  دّمحم 
ینادمهلا و نیّدلا  باهش  نب  یلع  دّیـسلا  مهئایلوا  سأر  يراخبلا و  نیّدلا  لالج  مهئافرع  ةدمع  یّکملا و  ینیـسحلا  رفعج  نب  دمحم  دّیس 

نب نیّدلا  سمش  نب  نیّدلا  باهش  لئاضفلا و  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  بحاص  دمحا  نیّدلا  باهـش  يدنجخلا و  دمحا  نیّدلا  لالج 
یفاحلا دمحم  نب  دمحا  ینالقسعلا و  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  ءاملعلا و  کلمب  بقلملا  يدابآتلودلا  یلواّزلا  رمع 

دبع نب  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  ءافتکالا و  باتک  بحاص  یعفاشلا  ینمیلا  یباصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  یعفاشلا و  ینیـسحلا 
ۀیبهولا رارـسالا  ۀیبسکلا و  نیهاربلا  زنک  بحاص  يرفعجلا  يولعلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  خیـش  ّيروباسینلا و  يزاریـشلا  نمحرلا 

دمحم ملاع و  هام  لالج  دیـس  نب  دمحم  دیـس  يورهلا و  ظعاولا  دمحم  خیـش  ۀیبیعـشلا و  ۀینیـسحلا  ۀیولعلا  ۀقیرطلا  خیاشم  تاداسل  ۀیبیغلا 
یمارگلبلا دازآ  یلعمالغ  دنهلا  ناّسح  یضترملا و  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  بحاص  اضرلا  وبا  خیش  طبس  ملاع  ردص 

11 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رون ثیدح  رتاوت  تابثا 

هرهاز و ّهلدا  بسح  ترـضح  نآ  هدومرف و  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نوـچ  هک  دـنامن  یفخم  و 
نآ ققحت  توبث و  يارب  تسموصعم  رابت  یلاع  بطاخم  دوخ  فارتعا  راـخفلا و  لـیلج  بطاـخم  دـجام  دـلاو  هداـفا  رباـنب  هرهاـق و  نیهارب 
نآ رتاوت  دناهدومن  فیرش  ثیدح  نیا  تیاور  هباحص  زا  رگید  سک  تفه  هکنوچ  نا  زا  رظن  عطق  دنکیم و  تیافک  ترـضح  نآ  تیاور 

هتفگ ساّنلاب  لصیلف  رکب  ابا  اورم  عوضوم  ثیدح  رکذ  دعب  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  دیدرگ  راکشا  ادیوه و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک 
یلع دیعـس و  یبأ  ۀعمذ و  نب  هَّللا  دبع  رمع و  نبا  ساّبع و  نبا  دوعـسم و  نبا  ۀشئاع و  ثیدح  نم  درو  ّهناف  رتاوتم  ثیدحلا  اذه  ّنا  ملعا  و 

تـشه هکنآ  معزب  دیامنیم  ةالـص  رد  رکب  یبأ  تماما  ثیدح  رتاوت  ياعّدا  رجح  نبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀصفح  بلاط و  یبأ  نب 
تیاور هباحص  زا  سک  تفه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ياوس  مه  ار  رون  ثیدح  نوچ  دناهدرک و  تیاور  ار  نآ  هباحـص  زا  سک 

مهف لها  ملسم  رهظا و  نشور و  رفـسا  اذإ  حبـصلاک  رجح  نبا  هدافا  بسح  مه  نآ  رتاوت  دوشیم  مامت  هینامث  ددع  بانج  نآ  اب  دناهدرک و 
عنم تایاور  لقن  دعب  ءام  عیب  زاوج  مدع  هلئسم  رد  یّلحم  رد  مزح  نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  دّمحم  وبا  دشاب و  رثا  بابرا  لوبقم  رظن و  و 
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راهچ لقن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هتفلاخم  ّلحت  رتاوت ال  لقن  وهف  مهنع  هَّللا  یضر  ۀباحّصلا  نم  ۀعبرا  ءالؤهف  هتفگ  هباحـص  راچ  زا  عیب 
رد بطاخم  دوخ  دوب و  دـهاوخ  رتاوتم  یلو  الاب  تسیورم  ددـع  نیا  فعـض  تیاورب  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  تسرتاوت  لقن  هباحص 

دوب شدوخ  هک  سک  کی  زجب  ار  همطاـف  هک  دـناهتفگ  هچنآ  هتفگ و  رکب  یبأ  نعاـطم  زا  مهدزاود  نعط  باوجب  باـتک  نیمه  مهد  باـب 
تسضحم غورد  داد  باوج 

12 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع نامثع و  یلع و  ساّبع و  هریره و  وبا  ادرد و  وبا  ماوعلا و  نب  ریبز  نامیلا و  نب  ۀـفیذح  تیاورب  تنـس  لـها  بتک  رد  ربخ  نیا  هک  اریز 

هفیذح قح  رد  دناتشهب و  هب  رشبم  ناشیزا  یضعب  دناهباحص و  هّلجا  اهنیا  تستباث و  حیحـص و  صاقو  یبأ  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا 
هک هدروآ  ربمغیپ  ثیدح  قحلا  راهظا  رد  يدهشم  هَّللا  دبع  الم 

هوقّدصف ۀفیذح  هب  مکثّدح  ام 
ماقم نیرد  ار  رمع  رکب و  وبا  هشئاع و  تیاور  تسقداص و  تنس  لها  عامجاب  موصعم و  هعیش  عامجاب  هک  تسیلع  یضترم  اهنیا  هلمج  زا  و 

تسین رابتعا 
نامثع و ساّبعلا و  یلع و  مهیف  ۀباحّـصلا  نم  رـضحمب  لاق  باّطخلا  نب  رمع  نا  يرـصنلا  ناثدحلا  نب  سوا  نب  کلام  نع  يراخبلا  جرخا 

هَّللا لوسر  ّنا  نوملعت  ضرالا أ  ءامّسلا و  موقت  هنذاب  يذلا  هّللاب  مکدشنا  صاقو  یبأ  نب  دعـس  ماوعلا و  نب  ریبزلا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع 
ّنا ناملعت  له  هّللاب  امکدـشنا  لاق  ساّبعلا و  ّیلع و  یلع  لبقا  مث  معن  مهّللا  اولاـق  ۀـقدص  هاـنکرت  اـم  ثرون  ـال  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

معن مهّللا  الاق  کلذ  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
تسنیقی دیفم  ناشیا  زا  یکی  ربخ  دش  روکذم  اهنیا  مان  هک  تعامج  نیا  هک  اریز  تیعطق  رد  تستیآ  ربارب  مه  ربخ  نیا  هک  دش  مولعم  سپ 

نیقی هدافا  رد  تسنآرق  ربارب  موصعم  تیاور  دناموصعم و  هعیـش  دزن  هک  یـضترم  یلع  ترـضح  صوصخلا  یلع  ریثک  عمج  نیا  ياج  هچ 
تسحضاو نعاطملا  دییشت  باطتسم  باتک  زا  نآ  للز  للخ و  هوجو  هک  تبارغ  رسارس  ترابع  نیزا  یهتنا  ناشیا  دزن 

رون ثیدح  تیعطق  تابثا 

هک هباحـص  تعاـمج  نیزا  یکی  ربخ  هک  تسرهاـظ  نا  زا  هکنآ  لّوا  دوشیم  عمـال  عطاـس و  رون  ثیدـح  ققحت  توبث  لاـمک  هجو  دـنچب 
تسا نیقی  دیفم  ینآرق و  تیآ  ربارب  تسا  هریره  وبا  ناشهلمج  زا  هدرک و  رکذ  ناشیامسا 

13 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رگید ربـخ  هک  یهجو  رهب  هکنآ  مّود  دـشاب  نیقی  دـیفم  هینآرق  تیآ  ربارب  مه  ربـخ  نیا  تسه  زین  رون  ثیدـح  يوار  هریره  وـبا  هکنوـچ  و 
يارب نا  زا  یلوا  ای  هجو  نامه  دوب  دهاوخ  هینآرق  هیآ  اب  نآ  تاواسم  نیقی و  دیفم  ناشلاثما  دعس و  نمحرلا و  دبع  ریبز و  ینعی  نیروکذم 
تیاور مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآ  موس  دـش  دـهاوخ  ققحتم  دـندرک  تیاور  رون  ثیدـح  هک  هباحـص  نیا  تیاور  هداـفا 
يواسم رون  ثیدـح  سپ  تسرهاظ  شمالک  زا  ینآرق  هیآ  اب  ار  تاواسم  ربخ و  تیعطق  ترـضح  نآ  تیاور  هداـفا  هدومرف و  رون  ثیدـح 

ّبر مالس  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیصوصخ  ّتیزم و  هکنآ  مراهچ  دشاب  ناعذا  متح و  ياصقا  رمثم  ناقیا و  عطق و  تیاهن  دیفم  ینآرق و  هیآ 
دییقت نکل  رهاظ  شمالک  زا  نیقلاـخلا  نسحا  نیبم  مـالک  اـی  تاواـسم  نیقی و  عطق و  يارب  ترـضح  نآ  تیاور  هداـفا  باـب  رد  نیملاـعلا 

وا تادافا  تامیهفت و  وا و  دـجام  دـلاو  مالک  زا  ترـضح  نآ  تمـصع  نوچ  هتخاس و  رهاظ  قح  لـها  داـقتعاب  ترـضح  نآ  تیـصوصخ 
زا هکنآ  مجنپ  دـشاب  تباث  مه  رگید  دوخ و  بطاخم و  دـلاو  دزن  ترـضح  نآ  تیـصوصخ  تسراکـشا  حـضاو و  ریـسفت  باـتک و  نیرد 

رکب و وبا  هشئاع و  تیاور  زا  رتالاب  دنناشیا  زا  هریره  وبا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هباحص  نیا  تیاور  هک  تسرهاظ  شمالک 
هشئاع و تیاور  زا  رتالاب  دـناهدرک  تیاور  نارگید  هریره و  وبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ار  نآ  هک  رون  ثیدـح  سپ  تسرمع 
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دشاب رمع  رکب و  وبا 

نآ عضو  رب  عامجا  ياعدا  لاطبا  رون و  ثیدح  تابثا  لصفم  هوجو 

هراشا

روکذـم نیزر  ریرقت  نیتـم و  ناـیبب  نیعملا  قفوملا  هَّللا  نوعب  نا  زا  هلمج  سپ  نیطف  بطاـخم  موـعزم  نیهوـت  لاـطبا و  هلـصفم  هوـجو  اـما 
دوشیم

لبنح نب  دمحم  نب  دمحا  تیاور  لوا : هجو 

فسوی رفظملا  وبا  هچنانچ  هدومن  تیاور  تسناینس  ۀعبرا  ناکرا  زا  یکی  هک  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ماما  ار  رون  ثیدح  هکنآ  لّوا  هجو 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رد  ۀمئالا  ۀفرعم  یف  ۀمالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  یلعزق  نب 

14 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق لاق  ناملس  نع  ناذاز  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع  قازرلا  دبع  انثدح  لئاضفلا  یف  دمحا  لاق  هنم  قلخ  امیف  ثیدح 
قلخ اّملف  ماع  فالآ  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تنک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

یلع ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رونلا  کلذ  مّسق  مدآ 
دحاو رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  ۀیاور  یف  و 

بابرا تسرهاظ  تیاهن  يرهز  رمعم و  قاّزرلا و  دبع  دماحم  لئاضف و  دناتاجرد  یلاع  ۀمئا  تاقث و  نیحودـمم  همه  دنـس  نیا  تیاور  و 
حاحـص رد  ناشیا  زا  هریثک  تایاور  دنـشابیم و  تارـضح  نیا  تادافا  نمرخ  زا  رادرب  هشوخ  نیچ و  ّهلز  سیلهساک و  ۀـّفاک  هتـس  حاحص 

حیحص تسنآ  هلمج  زا  هک  هتـس  حاحـص  رد  تسحدق  نعط و  تقیقح  رد  ناشیا  رب  نعط  سپ  دناهتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  شیوخ 
تیاور نیا  تایاور  وگ  هک  دنیوگب  هکنیا  رگم  دروآ  ناوت  نابز  رب  کیکر  کیکـشت  فرح  یـسک  هنوگچ  سپ  ملـسم  حیحـص  يراخب و 

همئا لاجر و  باـبرا  لاوقا  زا  داـمتعا  تشگرب و  لیدـعت  قیثوت و  همه  نآ  دیـسر  هیولع  لـیاضفب  تبون  هاـگ  ره  نکیل  تسلوبقم  اـج  همه 
هکحـض لافطا و  هبعل  دـیدرگ و  لطاب  مه  هیلوصا  دـعاوق  تساخرب و  تسنامیا  نید و  رادـم  ناـشتایاور  هک  حاحـص  باحـصا  دـیقنت و 
ثّدحم ماقمق و  رحبتم  مامه و  ظفاح  مامه  نب  قازرلا  دبع  هک  میدرک  نایب  هیبشت  ثیدح  دـلجم  رد  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  الف  دـش  ناوسن 
تایاور زا  هتس  حاحص  باحصا  تسمالـسا  نیطاسا  خیـش  راخف و  همئا  ماما  هکلب  ماظع  خیاشم  لثاما  مالعا و  قاذح  رباکا  زا  ماقم و  یلاع 
نیدقنم رباکا  هدومن و  رپ  دوخ  ياهنماد  وا  تادافاب  هتسناد  قوثو  رابتعا و  دامتعا و  تیاغ  رد  ار  وا  دناهتخاس و  نوحشم  ار  دوخ  حاحص  وا 

باـنج دـعب  یـسک  يوـسب  مدرم  دـندرکن  تلحر  هـک  دـنیوگیم  هـکنآ  اـت  دنیاتـسیم  ار  وا  هدـیمح  فاـصوا  لـئالج  هـمیظع و  حـئادمب 
لثم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

15 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثداوح ۀـفرعم  یف  ناظقیلا  ةربع  ناـنجلا و  ةآرم  رد  یعفاـیلا  یلع  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  قاّزرلا  دـبع  يوسب  ناـشندرک  تلحر 
قاّزرلا دبع  مامالا  خیشلا  قافآلا  نم  هیلإ  لحترملا  ۀمالعلا  ظفاحلا  یفوت  نیتئام  ةرشع و  يدحا  ۀنس  يأ  ةروکذملا  ۀّنسلا  یف  هتفگ و  نامزلا 

مهتقبط و یعازوالا و  حـیرج و  نبا  رمعم و  نع  يور  ۀنـس  نیناـمث  تس و  نع  تافنـصملا  بحاـص  يریمحلا  یناعنـصلا  ینمیلا  ماـمه  نب 
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ۀمئا نم  قئالخ  هنع  يور  هیلإ  اولحر  ام  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  دحا  یلا  سانلا  لحر  ام  لیق  نمیلا  یلا  ۀمئالا  هیلإ  لحر 
دمحم نب  میرکلا  دـبع  نالیغ و  نب  دومحم  ینیدـملا و  یلع  هیوهار و  نب  ییحی  دـمحا و  مامالا  ۀـنییع و  نب  نیفـس  ماـمالا  مهنم  مالـسالا 

لحر ام  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  دحا  یلا  لحر  ام  لیق  یناعنصلا  مامه  نب  قاّزرلا  دبع  رکب  وبا  هتفگ  باسنا  رد  یناعمس 
انغلب و هدرک  لقن  يراّرف  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  لامکلا  باتک  رد  یلبنحلا  یلیعامجلا  یـسدقملا  دحاولا  دبع  نب  ینغلا  دـبع  ظفاح  هیلإ و 

مغ کلذ  نم  انلخدف  هوهرک  قاّزرلا و  دبع  ثیدح  اوکرت  امهریغ  لبنح و  نب  دـمحا  نیعم و  نب  ییحی  ّنا  قاّزرلا  دـبع  دـنع  ءاعنـصب  نحن 
تیفاوف ۀّکم  یلا  ءاعنـص  نم  تجرخف  جحلا  تقو  یلا  کلذ  نم  ّمغ  یف  لزا  ملف  هثیدح  طقـس  کلذ  رخآ  انبعت و  انقفنا و  دق  انلقف  دـیدش 

ام قاّزرلا  دبع  مالـسالا  نع  ّدـترا  ول  حـلاص  ابا  لاقف  هنع  متبغر  هثیدـح و  متکرت  مکنا  انغلب  يذـّلا  ام  اّیرکز  ابا  ای  تلقف  نیعم  نب  ییحی  اهب 
تیـضمف و ثیدحلا  باحـصا  ینئیجی  مایا ال  ۀثلث  تثکمف  ۀکم  تمدق  لاق  ّهنا  قاّزرلا  دبع  نع  انیور  هتفگ و  لامک  رد  زین  هثیدـح و  انکرت 

ۀبعکلا راتساب  تقلعت  تفط و 
16 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّما لاقف  يروثلا  باحـصا  نع  نیعم  نب  ییحی  لئـس  ۀمثیخ  نبا  لاق  ینوءاجف  تیبلا  یلا  تعجرف  انا  ّسلدم  باذـک أ  یل أ  ام  ّبر  ای  تلقف 
مه ضعب و  نم  مهـضعب  بیرق  نایفـس  یف  مهلک  مهقبط  مصاع و  وبا  يریبّزلا و  دمحا  وبا  یـسوم و  نب  هَّللا  دیبع  یبایرفلا و  قاّزرلا و  دـبع 

نـسحا ادحا  تیأر  لبنح أ  نب  دمحال  تلق  حـلاص  نب  دـمحا  لاق  میعن و  یبأ  عیکو و  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  دیعـس و  نب  ییحی  نود 
هل يور  نیتئام  ةرشع و  يدحا  ۀنس 211  تام  يراخبلا  لاق  هثیدح  تبث  نم  دحا  قاّزرلا  دبع  ۀعرز  وبا  لاق  لاق ال و  قاّزرلا  دبع  نم  اثیدح 

رگید لاعتملا و  ّبّرلل  ۀـّنملا  دـمحلا و  لامکلا و  لها  ضعب  ّطخ  اهیلع  ۀحیحـص  ۀـقیتع  ۀخـسن  نم  لامکلا  لصا  نع  ـالقن  یهتنا  ۀـعامجلا 
ءافـش رد  یکبـس  باهولا  دبع  هیلإ و  عجراف  يدینـش  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  قازرلا  دبع  دماحم  حئادب و  نّمـضتم  تایآ  تقاشر  تارابع 

هتفگ و تسباتک  لّوا  باب  زا  لّوا  ثیدح  هک  یتعافـش  هل  تبجو  يربق  راز  نم  ثیدـح  دنـس  قیثوت  ماقم  رد  مانالا  ریخ  ةرایز  یف  ماقـسالا 
وا نیعلا  ۀلاهج  دیری  نا  اّما  ّهناف  هّرـضی  الف  لوهجم  ّهنا  هیف  يزاّرلا  متاح  یبأ  لوق  اّما  هب و  ساب  ّهنا ال  وجرا  يدـع  نبا  لاق  لاله  نب  یـسوم 

دمحا هنع  يور  دق  ّهنأل  هنع  عفترم  کلذف  قالطالا  اذه  یف  نأشلا  اذـه  لها  حالطـصا  بلاغ  وه  نیعلا و  ۀـلاهج  دارأ  ناف  فصولا  ۀـلاهج 
قارولا دّمحم  نب  دیبع  یسوسرّطلا و  میهاربا  نب  دّمحم  ۀّیمأ  وبا  یـسمحالا و  لیعامـسا  نب  دّمحم  یبراحملا و  رباج  نب  دمحم  لبنح و  نب 

ۀیاورف فصولا  ۀلاهج  دارأ  نا  ۀعبـس و  ۀیاورب  فیکف  نیعلا  ۀلاهج  یفتنی  نینثالا  ۀـیورب  يزورملا و  دّـمحم  نب  رفعج  لهـس و  نب  لضفلا  و 
هناش نم  عفری  هنع  دمحا 

17 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نکی مل  هَّللا  همحر  دمحا  ینیفیرـصلا و  قاحـسا  وبا  يزوجلا و  نب  جرفلا  وبا  دمحا  خیاشم  یف  هرکذ  نمم  هیف و  يدع  نبا  هلاق  ام  امّیـس  ال 

ّنا لاق  هنم  سیرارک  رشع  دعب  يرکبلا  یلع  ّدّرلا  یف  هفّنص  يذلا  باتکلا  یف  کلذب  ۀیمیت  نبا  ینعی  مصخلا  حّرـص  دق  ۀقث و  نع  ّالا  يوری 
نمحرلا دبع  دیعس و  نب  ییحی  ۀبعش و  کلامک و  هدنع  ۀقث  نع  ّالا  وری  مل  نم  مهنم  ناعون  ثیدحلا  ءاملع  نم  لیدعتلا  حرجلاب و  نیلئاقلا 

ذئنیح ۀقث و  نع  ّالا  يوری  دمحا ال  ّنا  نییبت  ۀنؤم  مالکلا  اذهب  مصخلا  انافک  دق  هلاثما و  يراخبلا و  کلذک  لبنح و  نب  دمحا  يدهم و  نب 
هماـّلع هقث و  زا  رگم  دـنکیمن  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  هّیمیت  نبا  فارتعا  بسح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  هیف  نعطم  هل  یقبی  ـال 

كولـس يارب  یفاو  قیثوت و  تنؤم  یفاـک  ار  نآ  هدرک و  لـاله  نب  یـسوم  قوثو  رب  لالدتـسا  جاـجتحا و  هّیمیت  نبا  فارتعا  نیاـب  یکبس 
دـیدرگ و رهاـب  رهاـظ و  یکبـس  هماـّلع  هّیمیت و  نبا  هداـفا  بسح  وزا  دـمحا  تیاور  درجمب  قاّزرلا  دـبع  قوثو  سپ  هتـسناد  قیقحت  قـیرط 

نیا رد  تارابع  ضعب  يدینـش  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  وا  همیخف  بقانم  همیظع و  دـماحم  سپ  رمعم  اّما  دـنامن  یقاب  رگید  یهجوب  تجاح 
ردـنغ و هنع  مامه و  يرهزلا و  نع  نمیلا  ملاع  مهالوم  يدزالا  ةورع  وبا  دـشار  نب  رمعم  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  دوشیم  روکذـم  مهاـج 

هتدجو ّالا  دحا  یلا  ارمعم  ّمضت  دمحا ال  لاق  ۀنـس و  ةرـشع  عبرا  یلو  نسحلا  تام  ۀنـس  ملعلا  تبلط  رمعم  لاق  قاّزرلا  دبع  كرابملا و  نبا 
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ۀئام نیسمخ و  ثلث و  ۀنـس  ناضمر  یف  یفوت  ثیدح  فالآ  ةرـشع  هنم  تعمـس  قاّزرلا  دبع  لاق  ملعلل و  هنامز  لها  بلطا  نم  ناک  همّدقتی 
رثآم هرهاب و  نساحم  هرهاز و  یلاعم  سپ  يرهز  اما  نمیلاب 
18 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رجح نبا  دوریم  تارابع  ضعب  رب  راصتقا  افتکا و  ماقم  نیرد  يدینـش  مامت  لیـصفتب  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  مه  وا  هلیبن  رخافم  هلیلج و 
یـشرقلا بالک  نب  ةرهز  نب  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  باهـش  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  نب  ملـسم  نب  دّـمحم  هتفگ  بیرقت  رد  ینالقـسع 

لبق لیق  نیرـشع و  سمخ و  ۀنـس  تام  ۀـعبارلا  ۀـقبطلا  سؤر  نم  وه  هناقتا و  هتلـالج و  یلع  قفتم  ظـفاحلا  هیقفلا  رکب  وبا  هتینک  يرهزلا و 
نایعألا و نیب  هیلع  قفتم  وا  تسهابن  تمظع و  قوثو و  تیاهن  نأشلا و  لیلج  دـشار  هیقف  سپ  نادـعم  نب  دـلاخ  اّما  نیتنـس  وا  ۀنـسب  کلذ 

لثم مه  وا  هک  دـشابن  نینچ  هنوگچ  نایب و  هچ  ار  نایع  قادـصم  لب  ناهرب  دادـعا  دـهاش و  تماقاب  جاتحم  ریغ  وا  تلابن  تلالج و  تیاـغ 
بیرک یبأ  نب  نادـعم  نب  دـلاخ  هتفگ  تاقثلا  باتک  رد  یتسبلا  ناّبح  نب  دّـمحم  متاـح  وبا  تسنایّنـس  هّتـس  حاحـص  تاور  زا  هقباـس  هیثلث 

هَّللا و دبع  وبا  هتینک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  باحصا  نم  الجر  نیعبـس  یقب  برکیدعم و  نب  مادقملا  ۀماما و  یبأ  نع  يوری  یعالکلا 
اذإ هآر  اّملف  ّفّصلا  یف  نادعم  نب  دـلاخ  ةولـصلا و  ۀـعمجلا  موی  رـضحف  صمح  یلع  ایلاو  دـیلولا  نب  ساّبعلا  مدـق  هَّللا  دابع  رایخ  نم  ناک 
نع لاجّرلا  یهن  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  یخا  نبا  ای  لاق  هاتا و  یتح  فوفّـصلا  قش  دلاخ و  هیلإ  ماقف  ریرح  بوث  ساّبعلا  یلع 
هیبا یلا  سابعلا  بتکف  سوطرط  نکـس  اهنم و  جرخف  هیف  تنا  ادـلب  تنکـس  هَّللا ال  لاقف و  اذـه  نم  یفخا  تلق  اّله  ّمع  ای  لاـقف  اذـه  سبل 
عبرا ۀنـس  تام  نا  یلا  اطبارم  ادّبعتم  سوطرط  ماقاف  کلهنف  ةوعدب  انیلع  وعدی  نا  یبأن  اناف  ناک  امنیا  هئاطعب  هقحل  ینب  ای  هیلإ  بتکف  هربخب 

ۀنس لیق  دق  ۀئام و  و 
19 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمع و نب  هَّللا  دبع  رمع و  نبا  ۀـیواعم و  نع  یعالکلا  نادـعم  نب  دـلاخ  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  ۀـئام و  ثالث و  ۀنـس  لاقی  ۀـئام و  نامث و 
عبرا ۀنس  یفوت  هحیبست  فلا  نیعبرا  مویلا  یف  حّبسی  ناک  لاقی  صلخم  بیهم  تبث  ریبک  هیقف  رمع و  نب  ناوفـص  روث و  ریحب و  هنع  نابوث و 

یماشلا هَّللا  دبع  وبا  یعالکلا  بیرک  یبأ  نب  نادعم  نب  دلاخ  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  رابکلا و  نع  لسری  ۀـئام  و 
ربخم يذ  ۀماما و  یبأ  برکیدعم و  نب  مادقملا  نیفـس و  یبأ  نب  ۀیواعم  یملـسلا و  دـبع  نب  ۀـبتع  رمع و  نبا  نابوث و  نع  يور  یـصّمحلا 
امهنم اعامس  رکذی  مل  ءادردلا و  یبأ  تماّصلا و  نب  ةدابع  كاردا و  هل  ینامیلا و  جاجحلا  یبأ  نب  ناورم  نب  هَّللا  دبع  یشاجنلا و  یخا  نبا 

حاّرجلا نب  ةدیبع  یبأ  ذاعم و  نع  لسرا  مهریغ و  رماعلا و  نب  ۀـعیبر  یعالکلا و  رجح  نب  رجح  لالب و  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  ریفن و  نب  ریبج  و 
بیـشجلا و نب  رماع  نامثع و  نب  زیرح  دـیزی و  نب  روث  یمیتلا و  ثرحلا  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  دعـس و  نب  ریحب  هنع  ۀـشئاع و  ّرذ و  یبأ  و 

ۀیماشلا ءاهقف  نم  ۀثلاثلا  ۀقبطلا  نم  ّدعی  یعالک  وه  ةدیبع و  ابا  قلی  مل  ۀبیـش  نب  بوقعی  لاق  ۀعامج  ۀلاضف و  نب  لیـضف  ۀـیطع و  نب  ناّسح 
نع رهـسم  وبا  لاق  ۀقث و  یئاسّنلا  ریرج و  نبا  دعـس و  نب  دّـمحم  ۀبیـش و  نب  بوقعی  لاق  ۀـقث و  یعبات  یّماش  یلجعلا  لاق  ۀباحّـصلا و  دـعب 
نم الجر  نیعبـس  تکردا  لاق  نادـعم  نب  دـلاخ  ّنا  دـشار  تنب  كاحّـضلا  مأ  نادـعم و  نب  دـلاخ  تنب  ةدـبع  انثّدـح  شاـّیع  نب  لیعامـسا 

لاق مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  باحصا 
20 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاقف ادلاخ  مظعی  یعازوالا  ناک  ۀیقب  لاق  يرع و  رارزأ و  هل  فحـصم  یف  هملع  ناک  هنم  ملعلل  مزلا  ادحا  تیار  ام  دعـس  نب  ریحب  نع  ۀّیقب 
نع شاّیع  نب  لیعامـسا  لاق  اهدـنع و  اماّیا  هل  تیبی  کلذ  دـعب  ناکف  لاق  اهیبا  يدـه  نع  اهولـسف  اـهوتئا  لاـقف  ۀـنبا  هل  اـنلقف  بقع  هلا  اـنا 

اوعمجا دعس  نبا  لاق  مئاص  وه  تام و  نوراه  نب  دیزی  لاق  ةرهشلا و  ۀفاخم  ماق  هتقلح  ترثک  اذإ  نادعم  نب  دلاخ  تیار  رمع و  نب  ناوفص 
نع لـیق  ۀنـس 50 و  تام  شاّیع  نب  لیعامـسا  نع  حـلاص  نب  ییحی  لاـق  ۀنـس 140 و  تاـم  هریغ  میحر و  لاـق  ۀنـس 153 و  یفوت  ّهنا  یلع 
لیق ۀنـس 40 و  تام  هَّللا  دابع  رایخ  نم  ناک  لاق  تاقثلا و  یف  ناّبح  نبا  هرکذ  تلق و  ۀنس 158  هفیلح  هدیبع و  وبا  لاق  ۀنس 60 و  لیعامسا 
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هیبا نع  لیسارملا  یف  متاح  یبأ  نبا  لاق  لسرم و  ینشخلا  ۀبلعث  نبا  نع  دلاخ  نیعم  نبا  نع  ۀمثیخ  یبأ  نبا  لاق  ۀنس 153 و  لیق  ۀنس 85 و 
دمحا لاق  اعامس و  رکذی  ةریره و ال  ابا  كردا  نانثا و  امهنیب  ناک  امبر  لسرم  ذاعم  نع  هثیدح  تماّصلا و  نب  ةدابع  نم  ۀعامـس  حصی  مل 

نب مادقملا  نیب  هنیب و  یلیعامسإلا  لاق  دیبع و  ابا  قلی  مل  ۀیلحلا  یف  میعن  وبا  لاق  ۀشئاع و  قلی  مل  ۀعرز  وبا  لاق  ءادردلا و  یبأ  نم  عمسی  مل 
حتفب نادعم  نب  دلاخ  هتفگ  ةاکشم  لاجر  رد  قحلا  دبع  خیـش  يراخبلا و  حیحـص  یف  مادقملا  نع  هثیدح  تلق و  ریفن  نب  ریبج  برکیدعم 

صلخم و بیهم  تبث  ریبک  هیقف  یعبات  فاکلا  حـتفب  یعـالکلا  ّیماـشلا  بیرک  یبأ  نب  نیتلمهملا  لادـلا  فیفخت  نیعلا و  نوکـس  میملا و 
هَّللا دبع  وبا  هتینک  ۀحیبست  فلا  نیعبرا  مویلا  یف  حّبسی  ناک  لاقی 

21 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق رمع و  نب  ناوفـص  روث و  ریحب و  هنع  نابوث و  ورمع و  نب  هَّللا  دـبع  رمع و  نبا  ۀـیواعم و  نع  صمح  لها  نم  راـبکلا  نع  لـسری  ناـک 
ۀنس لیق  ۀئام و  عبرا و  ۀنس  سوسرطب  تام  نییماشلا  تاقث  نم  ناک  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  الجر  نیعبـس  تیقل 

رد وزا  هجام  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  ملـسم  تسناکملا  عیفر  رباـکا  ّقثوم  حودـمم و  ناـسحالاب و  نیعباـت  زا  مه  وا  سپ  ناذاز  اـما  ثلث و 
رمع عمس  لاقی  ورمع  نبا  ّیلع و  نع  زازبلا  ریرـضلا  مهالوم  يدنکلا  رمع  وبا  ناذاز  هتفگ  فشاک  رد  یبهذ  دننکیم  تیاور  دوخ  حاحص 
دارفا نایب  رد  نیحیحص  لاجر  ءامسا  باتک  رد  یـسدقملا  رهاط  نب  دمحم  لضفلا  وبا  یفوت و  ۀقث  رمع و  نب  لاهنملا  ةرم و  نب  رمع  هنع  و 

نیمیلا و کلم  یف  رمع  نبا  عمـس  هَّللا  دـبع  وبا  لاقی  ورمع و  وبا  هتینک  یفوکلا  مهالوم  يدـنکلا  ناذاز  هتفگ  يازلا  باب  قیراـفت  زا  ملـسم 
لثم ثیدح  ظافح  هک  تسحضاو  یسدقم  نیحیحص  لاجر  ءامـسا  باتک  ردص  زا  ةّرم و  نب  ورمع  ناوکذ و  نب  حلاص  هنع  يور  ۀبرـشالا 

حیحص و ناشیا  دزن  دندوب  رهاط  نب  دمحم  تقو  ات  نیخیـش  دعب  هک  ناشیا  نیقحال  نیقباس و  مکاح و  هدنم و  نبا  ینطقراد و  يدع و  نبا 
حیحص رد  وزا  نیخیش  تیاور  ببسب  تستجح  وا  ثیدح  دناد  درک  نیحیحص  رد  وا  ثیدح  جارخا  نیخیـش  هک  یـسک  ره  هک  هدش  تباث 

سپ تسوا  رب  مدقتم  هک  یـسک  زا  ار  عامـس  وا  دلوم  وا و  ّنس  دنک  لامتحا  هک  ظفاح  لدع  هقث  زا  رگم  دناهدرکن  جارخا  نیخیـش  هک  اریز 
يدع و نبا  اصوصخ  دندوب  رهاط  نب  دمحم  نامز  ات  نیخیش  دعب  هک  هیّنس  همئا  دزن  ناذاز  ثیدح  هک  دوشیم  رهاظ  اعطق  انیقی و  نیا  رب  انب 

ناشتعفر ردق و  تلالج  تسظفاح و  لدع و  هقث و  وا  دوخ  تس و  تّجح  مکاح  هدنم و  نبا  ینطقراد و 
22 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ياملع تارابع  ضعب  لاحلا  ۀـّیلجل  احیـضوت  نکل  دـشاب  نامهب  نالف و  قیثوتب  جاتحم  هک  تسنا  زا  عفرا  یلعا و  یـسراف  ناملـس  ترـضح 
دوشیم روکذم  ناقیا  لها  رودص  حرش  يارب  نادیدجلا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ناج  سنا و  رورـس  ثیداحا  زا  يذبن  رب  لمتـشم 

یلوم لاقی  هَّللا  دبع  وبا  یسرافلا  نب  ناملس  هتفگ  باعیتسا  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ّربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ظفاح 
ناّسح نب  ماشه  رکذ  افّشقتم و  ادهاز  الدع  اربح  الضاف  اریخ  ناک  لاق و  نا  یلا  ریخلا  ناملـسب  فرعی  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
اهضعب شرتفی  ةءایغ  هل  تناک  هدی و  لمع  نم  لکأی  هب و  قّدصت  هؤاطع  جرخ  اذإ  ناک  فالآ و  ۀسمخ  ناملـس  ءاطع  ناک  لاق  نسحلا  نع 

نکی ملف  لاق  ائیش  دحا  نم  لبقی  هنم و ال  شیعیف  هدیب  صوخلا  لمعی  ناملـس  ناک  لاق  کلام  نع  عفان  نب  بهو  نبا  رکذ  اهـضعب  سبلی  و 
هل لاق  لجّرلا و  هب  لاز  امف  ۀجاح  هب  یل  ام  لاقف  هیف  نکست  اتیب  کل  ینبا  الا  هل  لاق  الجر  نا  رجـشلا و  ددجلاب و  ّلظتـسی  ناک  امنا  تیب  هل 

کیلجر هیف  تررم  تنا  نا  هفقـس و  کسار  باصا  هیف  تمق  تنا  اذإ  اتیب  کل  ینبا  لاق  یل  هفـصف  لاـق  کـقفاوی  يذـّلا  تیبلا  فرعا  ینا 
هل و ینبف  معن  لاق  رادجلا  امهباصا 

ناملس هلانل  ایرثلاب  نیّدلا  ناک  ول  لاق  ّهنا  هوجو  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يور 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  سلجم  ناملـسل  ناک  تلاق  نینمؤملا  مأ  ۀشئاع  نع  انیور  سراف و  نم  لاجر  هلانل  يرخا  ۀیاور  یف  و 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  انبلغی  هب  داک  یتح  لیللاب  هب  درفتی 
ۀعبرا ّبحب  یبر  ینرما  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هیبا  نع  ةدیرب  نبا  ثیدح  نم  يور  و 
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23 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناملس دادقملا و  يرافغلا و  ّرذ  وبأ  ّیلع و  مهّبحب  هنا  ینربخا  و 

نبا انثّدح  مساق  نب  فلخ  انثّدح  لیجنالا  ناقرفلا و  ینعی  ةداتق  لاق  نیباتکلا  بحاص  ناملـس  لاق  ةریره  یبأ  نع  ۀـمثیخ  نع  ةداتق  يور  و 
ّیلع نع  يرتخبلا  یبأ  نع  ةّزم  نب  ورمع  نع  شمعالا  نع  ریرج  انثدح  ۀبیش  یبأ  نب  نامثع  انثّدح  دیعس  نب  ّیلع  نب  دمحا  انثّدح  رـسفملا 

یلع نع  يرتخبلا  یبأ  ۀیاور  هذه  تیبلا  لها  اّنم  وه  فزنی  رحب ال  وه  رخآلا  لوالا و  ملع  ملع  لاقف  ناملس  نع  لاس  ّهنا 
میکحلا نامقل  لثم  یسرافلا  ناملس  لاق  یلع  نع  ناذاز  ۀیاور  یف  و 

ملسم رکذ  ۀمکح و  املع و  یشح  ناملس  رابحالا  بعک  لاق  يرتخبلا و  یبأ  لثم  رکذ  مث 
رفن یف  لالب  بیهص و  ناملس و  یلع  ینا  نایفـس  ابا  نا  ورمع  نب  ذئاع  نع  ةرق  نب  ۀیواعم  نع  تباث  نع  ۀملـس  نب  دامح  انثّدح  زهب  انثّدح 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  یتا  مهدّیـس و  شیرق و  خیـشلا  اذه  نولوقت  رکب  وبا  لاقف  اهذخأم  هَّللا  ودع  قنع  نم  هَّللا  فویـس  تذـخا  ام  اولاقف 
رکب ابا  ای  اولاقف ال  مکتبضغا  هاتوخا  ای  لاقف  رکب  وبا  مهاتاف  ّکبر  تبضغا  دقل  مهتبـضغا  تنک  نئل  مهتبـضغا  کلعل  رکب  ابأ  ای  لاقف  مّلس 

وبا يورف  ءادردلا  یبأ  یلع  لزن  ماشلا  لزن  اذإ  ناک  ءادردلا و  یبأ  نیب  هنیب و  یخأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  وکل  هَّللا  رفغی 
لاق ایندلا  نم  ءیش  یف  ۀجاح  یل  تسیل  كاخا  نا  تلاقف  کناش  ام  لاقف  ۀلذتبم  ءادرّدلا  مأ  يارف  ءادردلا  ابأ  روزی  ءاج  ناملس  نأ  ۀفیحج 

تـسل ینا  تمعط  ام  الا  کیلع  تمـسقا  لاق  مئاص  ّینا  لاق  معطا  ناملـس  لاقف  لاق  اماعط  هل  برق  ناملـسل و  بحر  ءادردـلا  وبا  ءاج  اّـملف 
لاق معطت  یتح  لکآب 

24 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کیلع كدسجل  اقح و  کیلع  ّکبرل  نا  ءادرّدلا  ابا  ای  لاقف  ناملس  هسبحف  ءادردلا  وبا  ماق  لیّللا  ناک  املف  ءادرّدلا  یبأ  دنع  ناملس  تاب  و 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یّلص  اّملف  ةولّـصلا  یلا  جرخ  مث  ایّلـصف  اماقف  نالا  مق  لاق  حبـصلا  هجو  ناک  اّملف  هقح  قح  يذ  لک  طعاف  اقح 
رفعج نع  ینیدملا  نب  یلع  رکذ  ناملس  لاق  ام  لثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ناملس  لاق  امب  هربخاف  ءادرّدلا  وبا  هیلإ  ماق  مّلس 

هیبا نع  ۀفیحج  یبأ  نب  نوع  نع  سیمعلا  یبأ  نع  نوع  نب 
تس و ۀنـس  یّفوت  لب  لیق  نیثالث و  سمخ و  ۀنـس  نامثع  ۀـفالخ  رخآ  یف  ناملـس  یّفوت  هنع  هَّللا  یـضر  ۀّـمج  لئاضف  ناسح و  رابخا  هل  و 
نئادملاب و يدنکلا  ةرق  یبال  ۀّیلع  یف  ناملس  یفوت  یبعـشلا  لاق  ملعا و  هَّللا  رثکا و  لّوالا  رمع و  ۀفالخ  یف  یفوت  لب  لیق  اهلّوا و  یف  نیثلث 

َنیِذَّلا ۀـیآلا  هذـه  الت  هنا  ناملـس  نع  انیور  نییفوکلا  یف  ّدـعی  لیفطلا  وبا  کلام و  نب  سنا  ساّبع و  نبا  ورمع  نبا  ۀباحّـصلا  نم  هنع  يور 
ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ 

ناملـس هتفگ ب د ع  ۀباغلا  دسا  رد  يرزجلا  ریثالا  نباب  فورعملا  دّمحم  نب  ّیلع  ربخلا و  رکذ  هَّللا و  دـبع  ابا  ای  ناحوص  نب  دـیز  هل  لاقف 
نا یلا  مالسالا  نب  ناملس  انا  لاقف  هبسن  نع  لئس  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلوم  ریخلا  ناملـسب  فرعی  هَّللا و  دبع  وبا  یـسرافلا 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یخآ  قدنخلا و  دعب  دهشم  نع  فلختی  مل  قدنخلا و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  هدهاشم  لّوا  لاق و 
ءادردلا یبأ  نیب  هنیب و  مّلس 

دّمحم وبا  انربخا  لاق  رهاقلا  دبع  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انربخا 
25 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

انربخا رفعج  نب  ییحی  انربخا  كامّـسلا  نب  دمحا  نب  نامثع  نب  دـمحا  انربخا  ناذاش  نب  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا  يراقلا  دـمحا  نب  رفعج 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  یسرافلا  ناملس  نع  ۀعیدو  نب  هَّللا  دبع  نع  دیعس  یبأ  نب  دیعس  نع  بئذ  یبأ  نبا  انربخا  ةدعـسم  نب  دامح 

تصنا مامالا  جرخ  اذاف  نینثا  نیب  قّرفی  مل  هتیب و  بیط  نم  وا  هنهد  نم  نهدا  مث  رهطلا  نم  عاطتـسا  امب  رهطتف  ۀعمجلا  موی  لستغا  نم  لاق 
نبا هاور  ناملـس و  نع  ۀعیدو  نبا  نع  هیبا  نع  دیعـس  نع  بئذ  یبأ  نبا  نع  سایا  یبأ  نب  مدآ  هاور  يرخالا  ۀـعمجلا  نیب  هنیب و  ام  ۀـلزفغ 
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دیبع رفعج  وبا  هَّللا و  دبع  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نارهم و  نب  دّمحم  نب  میهاربا  انربخا  ّرذ و  یبأ  ۀعیدو  نبا  نع  هیبا  نع  دیعـس  نع  نالجع 
ۀعیبر یبأ  نع  حلاص  نب  نسحلا  نع  یبأ  انربخا  عیکو  نب  نیفس  انثّدح  لاق  یملّسلا  یسیع  نب  دّمحم  یلا  مهدانـساب  ّیلع  نب  دمحا  نب  هَّللا 

ناملس و رامع و  ّیلع و  یلا  ۀثلث  یلا  قاتـشت  ۀنجلا  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  نسحلا  نع  يدایالا 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  برقلا  يوذ  مهئالضف و  مهداّهز و  ۀباحّصلا و  رایخ  نم  ناملس  ناک 

هَّللا لوسر  یلع  انبلغی  داک  یتح  لیللاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نم  سلجم  ناملسل  هَّللا  لوسرل  ناک  ۀشئاع  تلاق 
تیبلا لها  اّنم  وه  فزنی و  رحب ال  وه  رخآلا و  ملع  لّوالا و  ملع  ملع  لاقف  ناملس  نع  ّیلع  لئس  و 

ءادردلا یبأ  ناملس و  نیب  یخآ  دق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  و 
ءادرّدلا وبا  نکس  و 

26 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ضرالا تلزن  ادـلو و  الام و  كدـعب  ینقزر  هَّللا  ّناف  دـعب  اّما  کیلع  مالـس  ناملـس  یلا  ءادردـلا  وبا  بتکف  قارعلا  ناملـس  نکـس  ماـشلا و 

دلولا و لاملا و  ةرثکب  سیل  ریخلا  نا  ملعاف  ادلو  الام و  کقزر  هَّللا  ّنا  ّیلا  تبتک  ّکناف  دعب  اّما  مکیلع  مالس  ناملـس  هیلإ  بتکف  ۀسّدقملا 
يرت امک  لمعا  دحال  لمعت  ضرالا ال  نا  ۀـسدقملا و  ضرالا  تلزن  ّکنا  ّیلا  تبتک  کملع و  کعفنی  نا  کملح و  رثکی  نا  ریخلا  نکل 

لاق نئادملاب  يّذلا  کتیب  لثم  اراد  یل  لعجت  اکلم و  ینلعجتل  مل  لاق  اتیب  کل  ینبن  ناملسل أ ال  ۀفیذح  لاق  یتوملا و  نم  کسفن  ددعا  و 
ّکنأکف لاق  کیفرط  بیـصی  نا  داک  تمن  اذإ  کسار و  بیـصی  نا  داک  تمق  اذإ  يدربلاب  هفقـسن  بصق و  نم  اـتیب  کـل  ینبن  نکل  ـال و 

یلع راشا  يذـّلا  وه  صوخلا و  ّفسی  ناک  هدـی و  بسک  نم  لکا  هقّرف و  هؤاطع  جرخ  اذاف  فالآ  ۀـسمخ  هؤاطع  ناـک  یـسفن و  یف  تنک 
بازحالا تءاج  امل  قدنخلا  رفحب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

اّنم و ناملس  نورجاهملا  لاقف  اّیوق  الجر  ناک  ناملس و  یف  راصنالا  نورجاهملا و  جتحا  هرفحب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  رما  اّملف 
تیبلا لها  اّنم  ناملس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  اّنم  ناملس  راصنالا  لاق 

انربخا مهریغ  طمـسلا و  نب  لیبحرـش  يدهنلا و  نامثع  وبا  ةرجع و  نب  بعک  دیعـس و  وبا  رماع و  نب  ۀبقع  سنا و  ساّبع و  نبا  هنع  يور  و 
وبا انربخا  یجرملا  نب  مساقلا  وبا  انربخا  قوط  نب  رـصن  وبا  انربخا  سیمخ  نب  دمحم  نب  دمحم  تاکربلا  وبا  انربخا  یخیـشلا  نب  روصنم  وبا 

ۀمقلع نع  میهاربا  نع  روصنم  نع  ریرج  انثّدح  حاّبّصلا  نب  دّمحم  انربخا  یلصوملا  یلعی 
27 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملعا هلوسر  هَّللا و  تلق  لاق  ۀعمجلا  موی  ام  يردت  له  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لاق  یـسرافلا  ناملـس  نع  یبضلا  عترق  نع 
یتح ملکتی  ۀـعمجلا ال  یتای  مث  ۀـعمجلا  موی  رّهطتی  دـبع  نم  ام  مالـسلا  هیلع  مدآ  كابا  وا  مکءابآ  هیف  لج  ّزع و  هَّللا  عمج  يذـلا  وه  لاـق 

اهلبق امل  ةراّفک  ناک  الا  هتالص  مامالا  یضقی 
نب ساّبعلا  لاق  رثکا  لّوالا  رمع و  ۀـفالخ  یف  یفوت  لیق  نیثلث و  تس و  ۀنـس  لّوا  لیق  ناـمثع و  ۀـفالخ  رخآ  یف  نیثلث  سمخ و  ۀنـس  یفوت 
نب رمعملا  نم  ناملس  ناک  میعن  وبا  لاق  هیف  نوکشی  الف  نوسمخ  ناتئام و  اّماف  ۀنـس  نیـسمخ  ۀئامثالث و  ناملـس  شاع  ملعلا  لها  لاق  دیزی 

هجرخا رصمب  ناتنبا  اهدلو و  نم  مهنا  ۀعامج  معز  ناهبـصاب و  تنب  تانب  ثالث  هل  ناک  نیباتکلا و  أرق  میرم و  نب  یـسیع  كردا  ّهنا  لاقی 
الیخ و توخن و  واـب  دـیدرگ  یلحتم  توبث  هیلحب  ثیدـح  نیا  دانـسا  تّحـص  راـبتعا و  داـمتعا و  تیاـهن  یهلا  تیاـنعب  هاـگ  ره  ۀـثالثلا و 

دکار دوب  هدیچیپ  روهقم  یلباک  روسج و  بطاخم  رـس  رد  هک  رون  ثیدح  لاطبا  راکنا و  ببـسب  رورغ  یطمت و  رتخبت و  ّربکت و  سرطغت و 
نایبت نیاب  عاعّرلا  حبصلا  ماما  ود  ره  نآ  عایشا  عابتا و  دماخ و  دضّنلا  نیتم  درـس  نیاب  ناش  لالـضا  عیملت و  هلعـش  لالزا و  عیدخت و  ران  و 

دمحلا هّللف  دندیسر  ۀنکسملا  ۀلّذلا و  مهیلع  تبرـض  دح  رـس  هب  دندیدرگ و  دماه  تماص و  دماج و  تکاس و  عابـشالا  یفاو  غابـسالا  غلاب 
نم هل  امف  ارون  هل  هَّللا  لعجی  مل  نم  نکل  روطلا و  قهاش  یلع  رّونلاک  رّونلا  ثیدـح  ۀّحـص  توبث  روّزلا و  لها  تافارخ  نـالطب  روهظ  یلع 
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ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  یلاعت  هَّللا  قدص  دقل  رون و 
يرمعل و 

28 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نوتفم لیلضتلا  ۀیدوا  یف  محتقم  رئاح  لیبسلا  دصق  نع  رئاج  هئات  ّالا  حیرّصلا  صّنلا  حیحـصلا و  ثیدحلا  اذه  لثم  بیذکت  یلع  ئرتجی  ال 

نم علـضتم  نجآ  نم  وترم  ۀنتفلا  لقعلا و  نم  حزان  ۀنتفلا  شابغا  یف  ّراغ  تالالّـضلل  رثوم  تاعدـبلل  شماق  لیوسّتلا  عدـخلا و  ءادر  سبال 
سبللا و عدـخلا و  مئاعد  تراهنا  دـق  ّهناف  تاوشع  باکر  شاع  تالهج  طابخ  لـتاخ  ّثغلا  وغّلل و  قّفلم  ّثّرلا و  وشحلل و  ئیهم ؟؟ نسآ 
لیلعتلا و ةرباکملا و  رهظ  ینحنا  بیعملا و  داـنعلا  كرـش  تفع  بیذـکتلا و  دوحجلا و  لبـس  تسرد  سلـالا و  لـتخلا و  ناـنفا  ترـصهنا 
رئاـصبلا و لـهال  رئارـسلا  تباـجنا  قزنلا و  لـالزالا  رجن  مزجنا  قذـملا و  عـیملتلا و  لـتف  ثـکتنا  لـیوهتلا و  ۀـلداجملا و  ضئارف  تدـعترا 

رفـسا اهدماصل و  دشّرلا  ةراما  ترانتـسا  اهدئارل و  باوّصلا  ۀیآ  تعمل  اهبغارل و  قدّـصلا  ۀّـجح  تعطـس  اهبلاطل و  قحلا  ۀّـجحم  تحـضو 
نیغلا غیّزلا و  تاملظ و  تعـشقنا  نیّرلا و  تهبلا و  رئاون  تدـمخ  نیـشلا و  عقاعق  تدـکر  نیملا و  عزاـعز  تدـمه  نینیع و  يذـل  حبّـصلا 
مقّللا نع  فدـص  بصاّونلا و  راثآ  ّصتقاف  بذاوکلا  هتعدـخ  بهایغلا و  هب  هات  بهاذـملا و  هب  بهذ  فیک  بقانلا  بطاخملا  نم  بجعلاف 

بئاذلا نم  رثاخلا  لّیزی  مل  بئاخ و  مهس  يذ  لصان  قوفا  مهـسب  یمر  بلاطملا و  دمحا  نع  یحنت  برآملا و  دصقا  نع  بّکنت  بحاّللا و 
قنوملا نایبلا  اذهب  حال  حرصنا و  حاب و  رهظ و  ثیح  حاوّرلا  حابّصلا و  یف  هّلل  دمحاف  بضاق  نیکسب  فاصنالا  جادوا  مرص  و 

29 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حایّرلا و هورذت  میشهک  بطاخملا  لاطبا  ّنا  حابّصلا و  قلفک  حضاو  قحلا  ّنا  حایترالاب  حابشالا  میمرل  ییحملا  حارشنالا  ءافشلل و  ثروملا 

الب حابـشا  مه  نورئاح  نودـئاح  الا  حاضولا  نّیبلا  ّقحلا  یف  يرتمی  الف  حابّنلا  رکنا  حایّـصلا و  عنـشا  نم  حاوب و  تهب  حارـص و  بذـک  ّهنا 
ِلَثَمَک امالم  الذـع و ال  فاخی  يذـلا ال  قّوزملا  بطاخملا  مالک  لثم  حابرا و  الب  راّجت  حالـص و  الب  كاّسن  حابـشا و  الب  حاورا  حاورا و 

ًاماطُح ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم  ُهارَتَف  ُجیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ 

وا تیاور  بیذکت  زاوج  مدع  رب  دمحا  لئاضفب  لالدتسا  مود : هجو 

تراسج ایح  بابرا  القع و  زا  یـسک  زگره  لبنح  نب  دمحا  رثآم  لئاضف و  لئالج  رخافم و  حئادم و  سئافن  هظحالم  دعب  هکنآ  مود  هجو 
زا يذبن  دـهد و  رارق  ماثغا  نیب  اذـک  تاقلتخم  تایرتفم و  لیبق  زا  ار  مالـسا  میظع  نکر  مانا و  ماما  نینچ  تیاور  هکنآ  رب  درک  دـناوتیمن 

یناهفـصا و هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ءایلوالا  ۀیلح  یتسبلا و  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  تاقثلا  باتک  زا  لبنح  نب  دمحا  دماحم  بقانم و 
نبا نایعألا  تایفو  یناعمـس و  دمحم  نب  میرکلا  دـبع  باسنالا  باتک  الوکام و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  یلع  رـصن  وبا  لامکالا  باتک 

یبّویالا و یلع  نب  لیعامـسا  ءادفلا  وبا  فینـصت  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  باتک  يوونلا و  فرـش  نب  ییحی  ءامـسالا  بیذـهت  ناکلخ و 
بیطخلا و نیّدلا  یلو  ةاکـشم  لاجر  يدرولا و  نبا  رـصتخملا  ۀـمتت  یعفای و  نانجلا  ةآرم  یبهذ و  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  ظاّفحلا و  ةرکذـت 
یطویـس و نیّدـلا  لالج  ظاّفحلا  تاقبط  يدـسا و  رکب  وبا  ۀـیعفاش  تاـقبط  ینالقـسع و  رجح  نبا  بیذـهتلا  بیرقت  بیذـهتلا و  بیذـهت 

یناقرز یقابلا  دبع  نب  دمحم  هیندل  بهاوم  حرش  يوانم و  نیفراعلا  جات  نب  فؤرلا  دبع  ریدقلا  ضیف  يوفک و  رایخالا  مالعا  بئاتک 
30 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يانث حدم و  تیاهن  رکذ و  یلع  کنم  نکتلف  دش  نیبم  هیبشت  ثیدح  دـلجم  رد  هَّللا  یلو  هاش  فاصنا  قحلا و  دـبع  خیـش  ةاکـشم  لاجر  و 
هک ثرحلا  نب  میهاربا  هک  تسرهاظ  ءامـسألا  بیذهت  رد  يوون  هدافا  زا  هچنانچ  دـنزاسیم  تباث  وا  يارب  ایبنا  ماقم  مایق  هک  تسنآ  دـمحا 

دوبیم بوخ  تفگ  دمحا  هچنآ  یتفگیم  يدشیم و  مئاق  مه  وت  رگا  هک  دنتفگ  یفاح  رـشب  هب  هک  تفگ  دوب  تماصلا  نب  ةدابع  دالوا  زا 
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مئاق هک  یـصخش  تیاور  هک  تسنکمم  هنوگچ  سپ  ایبنا  ماقم  دش  مئاق  دـمحا  هک  قیقحتب  متـسین  رداق  رما  نیرب  نم  هک  تفگ  یفاح  رـشب 
لضف باب  رد  هک  دنیوگب  هکنآ  رگم  اهلا  راب  دشابن  لالدتسا  جاجتحا و  قئال  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  رد  دشاب  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  ماقم 

ماقم مئاق  هک  ار  یـسک  تیاور  هنوگچ  سپ  منکیمن  لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  دوخ  داشرا  هّللاب  ذایعلا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
زا زین  مینک و  رب  دوخ  خیاشم  هتوحنم  بقانم  هعونـصم و  لئاضف  داینب  خـیب و  مینک و  لوبق  لوسر  سفن  لضف  رد  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا 

حیجرت قیتع  خیش  قیدص و  ترضح  رب  ار  قیفا  لبنح  نب  دمحا  ترضح  قیقحتلا  یلع  هیّنـس  هّمئأ  ماما  ینیدملا  نبا  هک  تسنآ  عئادب  عئاور 
ام ینومیم  ای  ۀنحملا  دعب  ةرصبلاب  ینیدملا  نبا  یل  لاق  لاق  ینومیملا  لاق  هتفگ  ةاکـشم  لاجر  رد  قحلا  دبع  خیـش  هچنانچ  هداد  لیـضفت  و 
مل دمحا  ّنا  اراصنا و  دجو  رکب  ابا  ّنا  لاق  ءیـش  ّياب  تلق  ةدّرلا  یف  ماق  دق  رکب  وبا  اذه و  نم  تبجعف  دـمحا  ماق  ام  مالـسالا  یف  دـحا  ماق 

حیجرت راع  رانش و  عاونا  زا  شک  نماد  ّراغ  راغ  رای  ترضح  رب  هک  گرزب  نینچ  تیاور  هک  تسندز  گنس  رب  رس  ياج  سپ  ارـصان  دجی 
فاصنا ایحتسا و  لامک  زارفا  ظح و  دنیامناو و  تنس  لها  عامجاب  مه  نآ  يرتفم و  بوذکم و  قلتخم و  عوضوم و  ّقح  لها  هلباقمب  دراد 

دنیابر مرزآ  مرش و  و 
31 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماق يذلا  ریصبلا  لبنح  نب  دمحا  مامالا  نا  عم  رینتسملا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  عضو  ریرّحنلا  بطاخملا  یعّدی  فیک  بجعلا  لک  بجعلاف 
ملعلا عاونال  مهدنع  زئاحلا  ۀفاحق  یبأ  نبا  ینعا  ریبکلا  یمیتلا  خیـشلا  یلع  مدقت  قاف و  لب  ءالبلا  ۀنحملا و  ةاساقم  یف  ءایبنالا  ماقم  مهدـنع 
جرخی لهف  ریدـقلا  کلملا  مالـس  فـالآ  هیلع  ریدـغلا  موی  هیلع  صوصنملا  بقاـنم  نم  هدـعی  حیحـص و  دنـسب  هیوری  ۀفارـشلا  لـضفلا و  و 

باـشوالا نیعدـتبملا  نیکلاـهلا  ۀـفارز  یف  هجلوی  باوّصلا و  ۀّنّـسلا و  لـها  نع  دـیدّسلا  نکرلا  دیـشّرلا و  ماـمالا  اذـه  دـیحولا  بطاـخملا 
نم ریفغ  ّمج  ریثک و  عمج  جارخاب  الا  ّمتی  ناک ال  نا  باطتسملا و  ثیدحلا  اذه  عضو  یلع  ۀّنّـسلا  لها  عامجا  يوعد  هل  ّمتی  یّتح  باشقالا 

ملعلا یف  نیلخاّدلا  نیبّصعتملا  نم  عمج  وا  نینثا  وا  دحاو  لّوقتب  عامجالا  توبث  مدعل  اضیا  کلذ  دـعب  ّمتی  لب و ال  باصنلا  ۀـیلاعلا  ۀینّـسلا 
ثیدـح دـلجم  رد  اقباس  هک  لبنح  نب  دـمحا  هرهاب  مراکم  هرهاز و  یلاعم  دـنچ  ره  بآملا و  أدـبملا و  یف  قیفوتلا  یلو  هَّللا  باب و  ریغ  نم 
روطـسم مه  اج  نیرد  قبـس  ام  رب  هوالع  نآ  زا  یـضعب  نکل  تسیفاو  یفاک و  لیبن  بطاـخم  لـیجخت  لـیکنت و  يارب  هدـش  روکذـم  هیبشت 

لبنح نب  دمحا  ءانث  فصو و  ءارطا و  حدم و  رد  ءالبنلا  ریـس  باتک  رد  یبهذ  نامثع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  دوشیم 
باتکلا یف  یبهذـلا  لاق  دوریم  افتکا  نآ  ضعب  رب  راچان  تسلـالما  بجوم  لاـمکلا  ماـمتلاب و  نآ  داریا  نوچ  هتـشون  ءزج  هدزناـش  بیرق 
سیردا نب  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  هَّللا  دبع  وبا  اقدص  مالسالا  خیش  اّقح و  مامالا  وه  لبنح  نب  دمحا  مامالا  روطـسملا 

سنا نب  ناّیح  نب  هَّللا  دبع  نب 
32 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مث يزورملا  ینابیـشلا  یلهّذـلا  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀـباکع  نب  ۀـبلعث  نب  لهذ  نب  نابیـش  نب  نزام  نب  طساق  نب  فوع  نب 
لاق هظفح  هتلحر و  لاق  نا  یلا  هریغ  هخیرات و  یف  بیطخلا  رکب  وبا  هدمتعا  هَّللا و  دبع  هدلو  هبسن  قاس  اذکه  مالعالا  ۀّمئالا  دحا  يدادغبلا 

اهتنذاتسا و نکا  ملف  یما  یلا  تعجرف  تممحف  ۀنبل  یسأر  تحت  تیب و  یف  تنکسف  ۀفوکلا  یلا  تجرخ  لوقی  یبأ  تعمس  حلاص 
اریثک اریخ  هَّللا  قزرف  ۀنس  نیعبرا  نبا  انا  تجّوزت و  لوقی  هَّللا  دبع  ابا  تعمس  لبنح  لاق 

نم لضفلا  تنب  هسابع  يّدـج  جوزت  لاق  دـمحا  نب  حـلاص  نب  ریهز  یلع  یلما  دـلجم  وه  دـمحا و  قالخا  باتک  یف  لـالخلا  رکب  وبا  لاـق 
بنیز یلع  ّمأ  تدلوف  نیسح  مأ  يرتشاف  تیّفوت  مث  یمع  هَّللا  دبع  تدلوف  هناحیر  اهدعب  جّوزتف  تیّفوت  یبأ و  ریغ  اهنم  هل  دلوی  ملف  برعلا 

ۀنس نیعبرا  نم  وحن  یلا  نّسلا  نم  اراص  یتح  اشاعف  ادّمحم  نسحلا و  تدلو  مث  امهتدالو  برقب  اتام  نیمأوت و  نیسحلا  نسحلا و  تدلو  و 
تفلتخا مث  باّتکلا  یلا  تفلتخا  هَّللا  دبع  وبا  یل  لاق  يزورملا  لاق  نینـس  هعم  تماقا  ءاروع و  هَّللا  دبع  ةدلاو  تناک  لیق  ادیعـس  تدلو  مث 

رغصلا یف  هعرو  بتکملا و  یف  هئایح  دمحا و  لقع  یف  تایاکح  لاّلخلا  رکذ  ۀنس و  ةرشع  عبرا  نبا  انا  ناویدلا و  یلا 
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ةاشم انجرخ  لاق  هَّللا  دبع  یبال  ناک  قیفر  ّیبارعالا  انا و  تجرخف  ۀنس  نورـشع  یلو  میـشه  تام  لوقی  هَّللا  دبع  ابا  تعمـس  يزورملا  انابنا 
ۀّجح ّیبارعالا  یطعاف  قلخلا  هدنع  ۀیواعم و  ابا  انیتاف  نینامث  ثالث و  ۀنس  یف  ینعی  ۀفوکلا  انلصوف 

33 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع و یـسأر  عضاو  ۀـنبل  قوف  هعـضا  تنک  یبتک  هیف  بارجالا  یعم  سیل  تشحوتـساف و  يدـحو  تیب  یف  ینکرت  جرخف و  امهرد  نیتسب 

اولاق ماق  اذاف  اهظفحاف  ثیداحا  رشعلا  رکذ  اّمبر  ناک  تلقف ال و  میـشه  دنع  اذه  لاقف  ائیـش  ةّرم  رکذ  يروثلا و  ثیدحب  اعیکو  رکاذا  تنک 
مهیلع اهیلماف  یل 

كربخا یتح  مالکلا  نع  ینلأست  نا  تئـش  ناف  فّنـصملا  نم  عیکو  بتک  نم  تئـش  باتک  ّيأ  ذخ  یبأ  یل  لاق  دمحا  نب  هَّللا  دبع  انابنا  و 
نم ۀلئـسم  کیبا  نع  ظفحا  لوقی  عیکو  نب  نایفـس  تعمـس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  ابنا  مالکلاب و  كربخا  یتح  دانـسالاب  تئـش  نا  دانـسالاب و 

لاقف حاکنلا  لبق  قالطلا  نع  لئس  ۀنس  نیعبرا  وحن 
لاقف کلذ  نع  یبأ  تلأسف  اساب  هب  اوری  مل  نیعباتلا  نم  نیرـشع  فین و  ساّبع و  نبا  ّیلع و  نع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  يوری 

نیا نم  لبنح  نب  دمحال  لاقی  لوقی ال  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  ابا  تعمـس  لوقی  دامح  نب  رکب  ابا  تعمـس  ینا  تظفح  لاق و  تلق  اذـک  قدـص 
تلق

انهه هل  اولاقف  ۀفینح  یبأ  باحصا  نم  ۀعامج  لاق  وا  لجر  هءاجف  عیکو  دنع  تنک  لاق  ریمن  نبا  نع  رکذی  يذمرتلا  لیعامسا  ابا  تعمـس  و 
هَّللا دبع  ابا  ای  انهه  عیکو  لاقف  وه  اذـه  اولاقف  لبنح  نب  دـمحا  علط  ذإ  نحن  انیبف  عیکو  هفرعی  ملف  نییفوکلا  ضعب  یف  ملکتی  يدادـغب  لجر 

ثیداحالاب جتحی  هَّللا  دبع  وبا  لعج  نورکنی و  يّذلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  نورکذی  اولعجف  اوجرفاف 
شیا هَّللا  لوسر  لاق  لوقی  لجر  لاقف  لوقی  ام  يرت  کترضحب  اذه  عیکول  اولاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع 

34 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتقفن يدـنع  دـمحا  عضو  مراع  لاق  يدادـغبلا  هَّللا  کعدـخ و  عیکول  موقلا  لاقف  هَّللا  دـبع  ابا  ای  تلق  امک  الا  لوقلا  سیل  لاـق  مث  هل  لوقا 

ائیـش یل  لقی  مل  جرخ و  یتح  ینعفادـی  لزی  ملف  نیکاسم  موق  نحن  نامعّنلا  ابا  ای  لاقف  برعلا  نم  ّکنا  ینغلب  هَّللا  دـبع  ابا  ای  اموی  هل  تلقف 
ثیدحلا انبتک  نحن  لاق  هَّللا  دبع  یبأ  نع  یقروّدلا  دمحا  نع  نیعبرالا و  دـعب  الا  تجوزت  ام  لاق  هَّللا  دـبع  ابا  نا  يزورملا  ابنا  لالخلا  لاق 

فلا ظفحی  كوبا  ۀعرز  وبا  یل  لاق  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  دـحاو  هجو  نم  هبتک  نم  هطبـضی  فیکف  هطبـضن  مل  ۀعبـس و  هوجو و  ۀتـس  نم 
یف نودعی  اوناک  هَّللا و  دبع  یبأ  ملع  ۀعس  یف  ۀحیحص  ۀیاکح  هذهف  باوبالا  هیلع  تذخاف  هترکاذ  لاق  کیردی  ام  هل و  لیقف  ثیدح  فلا 
متاح یبأ  نبا  لاق  کلذ  راشعم  رـشع  غلبت  ۀـیوقلا ال  ۀـعوفرملا  نوتملاف  الا  کلذ و  وحن  رـسف و  ام  یعباّتلا و  يوتف  رثالا و  رّرکملا و  کلذ 

ءامـسا ءازجالا  لئاوا  یف  سیل  هبتک  تدـجو  لاق  تملع  فیک  تلق  دـمحا  لب  لاق  دـمحا  مأ  ظفحا  تنا  ۀـعرز  ابا  ای  ورمع  نب  دیعـس  لاـق 
ینثا تغلبف  تام  موی  دـمحا  بتک  تزرح  لاق  ۀـعرز  یبأ  نع  اذـه و  یلع  هلقا  انا ال  هعمـس و  نمم  ءزج  لک  ظفحی  ناکف  هوثّدـح  نیذـلا 

هبنم نب  نسح  لاق  هظفحی و  ناک  کلذ  لک  نالف  انثّدـح  هنطب  یف  نالف و ال  ثیدـح  اهنم  باتک  رهظ  یلع  ناـک  اـم  الدـع  ـالمح و  رـشع 
تبختناف دحاو  لجر  نع  اهتننظف  نالف  انث  اهنم  ثیدح  یلع  سیل  نایفس  نایفـس  اهّلک  ءازجا  هَّللا  دبع  وبا  ّیلا  جرخا  لوقی  ۀعرز  ابا  تعمس 

اذه یلع  انا  ردقا  مل  تبجعف و  نالف  ابنا  ییحی و  عیکو و  انث  لوقی  لعج  ّیلع  کلذ  أرق  املف  اهنم 
35 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیناعم ثیدحلا و  هقفب  ملعا  ادـحا  تیأر  ام  لاق  لجر  نع  نیرخآلا و  نیلّوالا  ملع  هل  عمج  هَّللا  ناک  هَّللا  دـبع  ابا  تیار  یبرحلا  میهاربا  لاق 
دمحا ّالا  نوتکسیف  هریسفت  ام  ههقف  ام  لوقاف  رکاذتن  نیعم و  نبا  دمحا و  سلاجا  تنک  لوقی  هیوهار  نبا  تعمس  ۀملس  نب  دمحا  دمحا  نم 

نب ۀـجراخ  نع  اعیکو  انلأس  سامـش  نب  میهاربا  لاق  اهیلإ  تفتلی  مل  مث  اهظفح  يأّرلا و  بتک  بتک  دـق  دـمحا  ناـک  لـالخلا  رکب  وبا  لاـق 
نالوقی ثایغ  نب  صفح  اعیکو و  تعمس  سامـش  نب  میهاربا  ابنأ  لالخلا  دمحم  نب  ساّبعلا  لاق  هنع  ثدحا  نا  دمحا  یناهن  لاقف  بعـصم 
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ابا ای  نیسح  لاقف  دمحا  یف  عفشی  ریبک  باتکب  یفعجلا  انیـسح  یتا  دمحا  ّنا  لیق  لبنح و  نب  دمحا  ناینعی  یتفلا  كاذ  لثم  ۀفوکلا  مدق  ام 
سوسرطب يزورملا  رـضخ  ابنا  يزورملا  ابنا  لالخلا  هنم  ربکا  تنا  ّالا و  دـحاب  ّیلع  لّمحت  سیلف  اـمعنم  کـنیب  ینیب و  لـعجت  ـال  هَّللا  دـبع 

عم ناک  نم  ضعب  ینثدح  مرثالا  انث  یلع  نب  دّـمحم  انابنا  لالخلا  انماما  لبنح  نب  دـمحا  لوقی  مدآ  نب  ییحی  تعمـس  هیوهار  نبا  تعمس 
امهنیب و توّصلا  عفتری  مدآ و  نب  ییحی  دـمحا  ةرظانمب  ثیدـحلا  نع  نولغاـشتیف  مدآ  نب  ییحی  دـنع  نوعمتجی  اوناـک  مهنا  هَّللا  دـبع  یبأ 

نب دـمحال  امرکم  یبأ  تیأر  لوقی  ناطقلا  ییحی  نب  دّـمحم  تعمـس  يزورملا  ابنا  لالخلا  هقفلا  یف  هنامز  لها  دـحاو  مدآ  نب  ییحی  ناک 
ام نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نیذه  لثم  انیلع  مدق  ام  ناطقلا  ییحی  لاق  يریراوقلا  لاق  هثیدـح و  لاق  وا  هبتک  هل  لدـب  دـقل  لبنح 

ّبحا دادغب  نم  ّیلع  مدق 
36 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ساّبعلا نب  ورمع  ةرـصبلا  نم  تجرخ  موی  دیعـس  نب  ییحی  یلع  قش  لوقی  یبأ  تعمـس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  نم  ّیلا 
يدهم نبا  لاقف  دمحا  لبقاف  لاق  لبنح  نب  دمحا  يروثلا  ثیدحب  مهملعا  لاقف  ثیدـحلا  باحـصا  رکذ  يدـهم  نب  نمحرلا  دـبع  تعمس 

یتح نیلجر  نع  هتبتک  یتح  نایفـس  ثیدـحب  تینع  دـمحا  لاق  يزورملا  لاـق  اذـه  یلا  رظنیلف  يروثلا  یفتک  نیب  اـم  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم 
ّالا دمحا  یلا  ترظن  ام  لاق  يدـهم  نبا  نع  عمـسن و  نا  ریغ  نم  بتکنف  بتکلا  انیلإ  جرخی  ناکف  یعجـشالا  انل  ملکف  مدآ  نب  ییحی  انملک 

ترکذف نایفس  ثیدح  نم  اثیدح  نیّتس  نم  وحن  یف  يدهم  نبا  عیکو  فلاخ  لوقی  یبأ  تعمـس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  نایفـس  هب  ترکذ 
باحـصا نم  مویلا  مکدـنع  نودـعت  نم  يدادـغب  لجرل  لوقی  مصاع  ابا  تعمـس  يروّدـلا  سابع  ینع  هیفخی  ناـک  يدـهم و  نبـال  کـلذ 

لاقف ةرـصبلاب  اضیا و  ۀفوکلاب  ۀعامج  هلّدع  یتح  يدیوسلا  یطیعلا و  ۀمثیخ و  وبا  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  اندنع  لاق  ثیدـحلا 
دیلولا ابا  تعمـس  دلخم  نب  عاجـش  لاق  لبنح  نب  دمحا  ینعی  یتفلا  كاذ  لثم  را  مل  ّیلا و  اوئجل  ترکذ و  نم  عیمج  تیأر  دـق  مصاع  وبا 

یف لوقی  ام  لبنح  نب  دمحا  لس  لجرل  لاق  ّهنا  برح  نب  نامیلس  نع  لبنح و  نب  دمحا  نم  ّیلع  مرکا  لجر  نیرصملاب  ام  لوقی  یسلایطلا 
مویلا انه  سیل  لاقف  لبنح  نب  دـمحا  هعم  نافع و  دـنع  نیعم  نب  ییحی  تیأر  لاق  لهـس  نب  یلع  ابنا  لالخلا  ماـما  اندـنع  ّهناـف  اذـک  ۀلئـسم 

تسیل ۀیراجلا  لفقم و  بابلا  لاقف  ءاج  دق  لبنح و  نب  دمحا  ّدرت  ییحی  لاقف  ثیدح 
37 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یمغا ناک  دمحال أ  تلق  يزورملا  ابنا  لاق و  مهثدـح  اضیا و  شاشق  نافع و  لاقف  هحتفف  ءیـشب  لفقلا  یلع  ملکتف  حـتفا  انا  ییحی  لاق  انه 
دق ثّدـحا و  فیک  ذـئموی  لاق  نایفـس  ّنا  يور  ّیلع و  یمغاف  سانلا  ینمحز  هزیلهد  یف  معن  لاق  ۀـنییع  نبا  دـنع  کیلع  یـشغ  وا  کیلع 

دمحا نم  عمجا  الجر  تیأر  ام  ساّنلا  ةرمـض و  قاّزرلا و  دبع  ۀّیقب و  اعیکو و  ۀنییع و  نبا  تیأر  دـق  ییحی  نب  اّنهم  لاق  ساّنلا و  ریخ  تام 
دجسمب ۀئام  نیعست و  نامث و  ۀنس  یف  لبنح  نب  دمحا  یلع  تملس  یسموقلا  بیبح  نب  حون  لاق  ءایـشا و  رکذ  هعدو و  هدهز و  هملع و  یف 

لبنح نب  دمحا  تدقفف  ۀنس  ۀنییع  نبا  دنع  انک  لاقف  لبنح  نب  دمحا  طخب  باتک  هدنع  ناک  هنا  خیش  نع  ۀعـساو و  ایتف  یتفی  وه  فیخلا و 
هیلع اذإ  تلخدـف و  لخدا  لاق  مث  لاقف ال  لخدا  مکیلع  مالـس  تلقف  دابج  یف  فهکب  هیبش  یف  وه  اذاف  تئجف  هعـضوم  یلع  تللدـف  اـمایا 

اهتـضرعف مهرد  ۀئامب  هتئجف  یلزنم  یلا  تردابف  لاق  یبایث  تقرـس  لاق  کناش  ام  تلقف  رتتـسا  یتح  لاقف  ینتبجح  مل  تلقف  قلخ  دبل  ۀعطق 
دق سیل  لاقف أ  تعجرف  عجرا  لاق  کسفن  لتقت  ّنا  کل  لحی  ام  تلق  یباـف و  اـمهرد  نیرـشع  تغلب  یتح  یباـف  اـضرف  تلقف  عنتماـف  هیلع 

نیبوثب اهنم  یستکا  مهاردب  بتکف  لاق  اقرو  یل  رتشا  لاق  معن  تلق  کل  هخسنا  نا  بحت  لاق  یلب  تلق  ۀنییع  نبا  نم  یعم  تعمس 
تعمس دمحا  نب  هَّللا  دبع  تعمس  دادغبب  دهازلا  یلظنحلا  دمحا  نب  نارکب  تعمس  مکاحلا 

38 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هاجت لاقب  یل  لاق  بابلا  ّقدا  تبهذ  اّملف  ییحی  فلخت  هتمدـق و  قاّزرلا  دـبع  یلا  تیـضمف  نیعم  نب  ییحی  انا و  ءاعنـص  تمدـق  لوقی  یبأ 

ینثدح تلق  تملسف و  اهتعتبا  ثیداحا  يدی  یف  هیلإ و  تبثوف  جرخ  برغملا  لبق  ناک  اذإ  یتح  تسلجف  باهی  خیشلا  ناف  ّقدت  هم ال  هراد 
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دبع وبا  تنا  هّللاب  لاق  هیلإ و  ینمـض  رـصاقتف و  لاق  لبنح  نب  دـمحا  انا  تلق  ینربز  تنا و  نم  لاق و  بیرغ  لجر  ّیناف  هَّللا  کمحر  هذـهب 
هَّللا

برغملا ةالص  رخؤی  قاّزرلا  دبع  ناک  برغملا و  تقو  جرخ  یتح  حابصملا  مله  لاقبلل  لاقف  ملظا  یتح  اهؤرقی  لعج  ثیداحالا و  ذخا  مث 
ام بابلا و  فلخ  هتمقاف  هدیب  تذخاف  تدفن  هتقفن  نا  لاقف  هانیع  تعمدف  لبنح  نب  دمحا  رکذ  قاّزرلا و  دبع  تعمـس  يدامرلا  نبا  لالخلا 

نا ال وجرأ  اهذخف و  ریناند  ةرشع  ءاسنلا  دنع  تدجو  دق  ءیـش و  یف  اهانلغـشا  ۀلغلا  انعب  اذإ  ریناندلا  اندنع  عمتجی  هنا ال  هل  تلقف  دحا  انعم 
نانـس نب  دـمحا  لاق  ۀـقرو  نم  وحن  دـعب  یبهّذـلا  لاق  مث  کنم  تلبق  ائیـش  دـحا  نم  تلبق  ول  رکب  ابا  ای  یل  لاقف  ءیـش  ایهتی  یتح  اـهقفنت 

دبع لاق  هحزامی و  هّرقوی و ال  هبنج و  یلا  هدعقی  ناک  هلثم  ادحا  مرکا  لبنح و ال  نب  دمحال  هنم  امیظعت  ّدـشا  دـحال  دـیزی  تیأر  ام  ناّطقلا 
نب صفح  لاق  جـیرج و  نبا  کلام و  يروثلا و  لثم  يأر  دـق  اذـه و  لاق  تلق  لبنح  نب  دـمحا  نم  عروا  هقفا و ال  ادـحا  تیأر  اـم  قاّزرلا 

دمحا شاع  نا  ظفاحلا  لیمج  نب  مثیهلا  لاق  رذنملا و  نب  ةاطراب  دمحا  هّبشا  تنک  نامیلا  وبا  لاق  دمحا و  لثم  ۀفوکلا  مدق  ام  ثایغ 
39 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحی الجر  تیار  اذإ  لبنح و  نب  دـمحا  ینعی  ّباشلا  اذـه  مث  كرابملا  نبا  اننامز  لها  ریخ  ۀـبیتق  لاـق  هناـمز و  لـها  یلع  ۀـجح  نوکیس 
نیعباتلا یلا  دمحا  مضت  ۀبیتقل  لیقف  مهیلع  مّدقملا  وه  ناکل  ثیّللا  یعازوالا و  يروثلا و  رـصع  كردا  ول  ۀنـس و  بحاص  ّهنا  ملعاف  دـمحا 

یف دمحا  يور  دق  تلق  ایندلا  ماما  دمحا  نیّدـلا  یف  اوثدـح  دـمحا ال  ول ال  عرولا و  تامل  يروثلا  ول ال  ۀـبیتق  لاق  نیعباتلا و  رابک  یلا  لاق 
لاق دـمحا  ینعی  قرـشملا  ۀـیحان  یف  ّباش  لاق  اهنید  رما  ۀـمالا  یلع  ظفحی  نم  فرعت  یناّسغلا  رهـسم  یبال  لیق  اریثک و  ۀـبیتق  نع  هدنـسم 

تعمـس ۀـلمرح  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  لاق  وه  نم  تلق و  قدـص  مهّلک  ساّنلا  لاق  ابنا  لاق  اذإ  اباش  دادـغبب  تیأر  یعفاشلا  یل  لاق  ینزملا 
یل لاق  ینارفعزلا  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  نم  یقتا  هقفا و ال  ملعا و ال  لضفا و ال  الجر  اهب  تفلخ  اـمف  دادـغب  نم  تجرخ  لوقی  یعفاـشلا 
لبنح نب  دمحا  یل  لاق  یبأ  ینثدح  هیوهار  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  لاق  یمـشاهلا و  دواد  نب  نامیلـس  دـمحا و  نم  لقعا  تیأر  ام  یعفاّشلا 

هـسفن لذـب  دـمحا و  ول ال  لبنح و  نب  دـمحا  لثم  یعفاشلا  يأر  ام  یبأ و  لاق  یعفاـشلا  یلا  یب  بهذـف  هلثم  رت  مل  نم  کـیرا  یتح  لاـعت 
نب یلع  تعمس  هیودبع  نب  دّمحم  لاق  هقلخ و  نیب  هَّللا و  نیب  ۀّجح  دمحا  لاق  هیوهار  نب  قاحسا  نع  يور  ۀنحملا و  دیری  مالسالا  بهذل 

نیّدلا هَّللا  ّزعا  لاق  ینیدملا  نبا  نع  ءارظن و  هل  ناک  ادیعس  ّنأل  هنامز  یف  ریبج  نب  دیعس  نم  يدنع  لضفا  دمحا  لوقی  ینیدملا 
40 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وبا لاق  ۀیاکحلا و  رکذ  مههقفا و  وه  لبنح و  نب  دـمحا  ۀـعبرا  یلا  ملعلا  یهتنا  دـیبع  وبا  لاق  ۀـنحملا و  موی  دـمحاب  ةدرلا و  موی  قیدـصلاب 
یف كرابملا  نباب  الا  لبنح  نب  دمحا  تهبـش  ام  عیبّرلا  نب  نسحلا  لاق  هنم و  ۀّنـسلاب  ملعا  الجر  تیار  ام  دمحا و  رکذـب  نیزت  ینا ال  دـیبع 
نب دـمحا  یلع  نونثی  اولعجف  ۀـمیثخ  وبا  نیعم و  نب  ییحی  هیف  سلجم  یف  انک  لاق  یطامنالا  نیـسحلا  نب  دّـمحم  ابنا  یناربطلا  هاقت  هتمس و 

ساّبع يور  اهلامکب و  هلئاضف  انرکذ  ام  هیلع  ءانثلاب  انـسلج  ول  رکنتـست  دـمحا  یلع  ءانثلا  ةرثک  ییحی و  لاقف  اذـه  ضعبف  لجر  لاقف  لبنح 
ۀلئسم نع  لئس  روث  ابا  ترضح  يزورملا  لاق  نیّدلا و  مالعا  نم  لبنح  نب  دمحا  ناک  یلیفتلا  لاق  دمحا و  لثم  تیار  ام  لاق  نیعم  نبا  نع 

دیبع و نب  یلعی  ۀثلث  الا  هّلل  ثّدـحی  نم  تیأر  ام  نیعم  نبا  لاق  اذـک و  اذـک و  اهیف  انماما  انخیـش و  لبنح  نب  دـمحا  هَّللا  دـبع  وبا  لاق  لاقف 
دـمحا و ال لثم  تیار  ام  ۀـمثیخ  وبا  لاق  ادـبا و  هلثم  نوکا  هَّللا ال  دـمحا و  لثم  نوکا  نا  اودارأ  نیعم  نبا  لاق  لبنح و  نب  دـمحا  ینیعلا و 
رمحا و ابهذ  جرخف  ریکلا  لخد  دمحا  نا  لبنح  نب  دمحا  نع  لأسا  انا  لوقی  ثراحلا  نب  رـشب  تعمـس  مرـشخ  نب  یلع  لاق  ابلق و  هنم  ّدشا 

موقا نا  نودیرت  لاقف أ  دمحا  لوق  یلع  ینا  تلقف  تجرخ  کنا  ول  یبأ  برـض  نیح  هل  یفاحلا  رـشب  باحـصا  لاق  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق 
اندّیس لاح  ءیش  يأ  لاقف  رکـسعلاب  نحن  نجـسلا و  نونلا  يذ  یلع  تلخد  لوقی  يزورملا  تعمـس  غئاصلا  دّمحم  نب  مساقلا  ءایبنالا  ماقم 

لوقی هیقفلا  روث  ابا  تعمس  ینارهّطلا  دامح  نب  دّمحم  لاق  لبنح و  نب  دمحا  ینعی 
41 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مامه ابا  تعمس  یبلحلا  یلع  نب  حلاص  لاق  هنامز  لها  لضفا  دمحا  یمضهجلا  یلع  نب  رصن  لاق  يروثلا و  نم  هقفاو  ملعا  لبنح  نب  دمحا 
ام لبنح و  نب  دـمحا  نم  لضفا  تیأر  ام  لاق  رعاشلا  نب  جاجح  نع  هلثم و  وه  يأر  لـبنح و ال  نب  دـمحا  لـثم  تیأر  اـم  لوقی  ینوکـسلا 

ینقفاو اذإ  دقانلا  ورمع  لاق  کلام و  نایفـس و  غلبم  نم  رثکا  ۀمامالا  یف  هَّللا  غلب و  دمحا  یلع  لصا  مل  هَّللا و  لیبس  یف  لتقا  نا  ّبحا  تنک 
لاقف ظفحا  امهّیا  لبنح  نب  دمحا  ینیدملا و  نب  یلع  نع  یبأ  تلأس  متاح  یبأ  نبا  لاق  ینفلاخ  نم  یلابا  ثیدح ال  یلع  لبنح  نب  دـمحا 

نم ربکا  لبنح  نب  دـمحا  ۀـعرز  وبا  لاق  ۀنـس و  بحاص  هنا  ملعاف  دـمحا  ّبحی  نم  تیأر  اذإ  هقفا  دـمحا  ناک  نیبراقتم و  ظفحلا  یف  اناک 
دّمحم لاق  وا  یلاعت  هَّللا  نیب  ینیب و  امیف  اماما  دمحا  تلعج  یلهذلا  ییحی  نب  دّمحم  لاق  دمحا و  نم  لمکا  ادـحا  تیأر  ام  هقفاو  قاحـسا 

رکذ یلمّرلا و  ساّحنلا  نب  ریمع  ابا  تعمـس  هیونحـس  نب  دّمحم  تعمـس  ۀـمیزخ  نبا  ۀّـمئألا  ماما  لاق  دـمحا  ریغ  یقب  ام  لاّمحلا  نارهم  نب 
اهاباف و ایندلا  هل  تضرع  هقحلا  ناک  ام  نیحلاّصلاب  ههبشا و  ناک  ام  نیـضاملاب  هربصا و  ناک  ام  اینّدلا  نع  هَّللا  همحر  لاقف  لبنح  نب  دمحا 

یجنشوبلا هَّللا  دبع  یبأ  نع  يور  لبنح و  نب  دمحا  نع  ائیش  یلع  لما  یل  لاق  نیملسملا  دابع  نم  ریمع  وبا  ناک  متاح  وبا  لاق  اهافنف  عدبلا 
ۀفرعم بحاص  ظفح  بحاص  هقف  بحاص  دمحا  ناک  ةراو  نبا  لاق  هنم و  لقعا  لبنح و ال  نب  دمحا  نم  ءیـش  ّلک  یف  عمجا  تیأر  ام  لاق 

ثیدحلاب ۀفرعملا  لبنح  نب  دمحا  عمج  یئاسّنلا  لاق  و 
42 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحا یلا  هانددر  هملاع  یلا  هوّدرف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق  امل  لاقـش  قاّرولا  باّهولا  دبع  نع  ربّصلا و  دهزلا و  عرولا و  هقفلا و  و 
ایندلا رکذ  هتیأر  ام  ایندلا  رما  نم  ءیش  اهیف  رکذی  ةرخآلا ال  سلاجم  دمحا  سلاجم  تناک  دواد  وبا  لاق  هنامز و  لها  ملعا  ناک  لبنح و  نب 

تمد اـم  لوقی  يدـیمحلا  تعمـس  فلخ  نب  یلع  لاـق  لـبنح  نب  دـمحا  ثیدـحلا  یف  تکردا  نم  هقفا  ةرزج  دّـمحم  نب  حـلاص  لاـق  طـق 
هل لیق  سیوا و  یبأ  نبا  تعمـس  يدـلبلا  نیـسای  نب  دّـمحم  انأبنأ  لالخلا  دـحا  انبلغی  ناسارخب ال  هیوهار  نبا  قارعلاب و  دـمحا  زاـجحلاب و 
نب دمحا  يدّیـس  ینرما  لاق  ینیدملا  نبا  نع  ثیدحلا و  باحـصا  بهذی  ملف  لبنح  نب  دمحا  هَّللا  یقبا  ام  لاقف  ثیدحلا  باحـصا  بهذ 

دـمحا و نم  ظفحا  انباحـصا  یف  سیل  لوقی  ینیدـملا  نبا  تعمـس  يزاّرلا  نیعم  وبا  نسحا  نب  نیـسحلا  باتک  نم  الا  ثدـحا  نا ال  لبنح 
یبأ نع  معنملا  دـبع  نب  رمع  انربخا  هقلخ  یلع  یلاعت  هَّللا  ۀـجح  مویلا  دـمحا  لاق  هنع  ةوسا و  هیف  انل  باتک و  نم  ـالا  ثدـحی  ـال  ّهنا  ینغلب 

یقزوجلا هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  انابنا  باّرقلا  بوقعی  وبا  انابنا  يراصنالا  لیعامـسا  وبا  انابنا  مساقلا  یبأ  نب  کلملا  دـبع  انابنا  يدـنکلا  نمیلا 
ۀعبرا یلا  ملعلا  یهتنا  لوقی  مالس  نب  مساقلا  دیبع  ابا  تعمس  مصاع  نب  دمحا  تعمـس  ۀملـس  نب  دمحا  تعمـس  یقرـشلا  دماح  ابا  تعمس 

وه نیعم و  نب  ییحی  یلا  هب و  مهلمعا  وـه  ینیدـملا و  نب  یلع  یلا  مهظفحا و  وـه  ۀبیـش و  نبا  یلا  هیف و  مـههقفا  وـه  لـبنح و  نـب  دـمحا 
ادیبع تیا  لاقف  ۀلئسم  یف  لبنح  نب  دمحا  تیتا  لاق  رشب  یبأ  نب  دّمحم  نع  بّدوملا  دّمحم  نب  مساقلا  انابنا  یقینجنملا  قاحـسا  هل  مهبتکا 

هل ّناف 
43 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدـنع هل  رخذ  هملع و  ءادر  یلاعت  هَّللا  رـشن  هَّللا  لامع  نم  لجر  كاذ  لاقف  دـمحا  لوقی  هتربخاف  هباوج  ینافـشف  هتیتاف  هریغ  نم  هعمـست  ال 
ملعلا و ملحلا و  نم  هاطعا  امیف  هل  یلاعت  هَّللا  كرابف  هیف  یه  لاصخ  هیف  تعمتجا  الجر  قارعلاب  ینیع  تأر  ام  افولأم  ابّبحم  هارت  اـما  یفلّزلا 

لوهجملا بدالا  نم  مهنع  ّذـش  ام  قلخلا  اذـه  مّلعی  الّبقم  کیری  اهجو  هل  تیأر  اند  ناف  کنع  باغ  ام  اذإ  کـیری  لـیق  اـمکل  ّهناـف  مهفلا 
یلع ومـسی  هَّللا  رماب  ریـصب  قفوم  لک  نوندالا  هناوخا  ءالبلا و  مأسی  قحلا ال  لهال  امیـضم  يار  اذإ  هلالا  تاذ  یف  نسحی  ـالقعم و  اـفهک و 

شیشح نب  دمحا  نب  یلع  تعمس  یسوّطلا  رصن  یبأ  نب  رصن  ابنا  میهاربا  نب  لیعامسا  ابنا  يراصنالا  لیعامـسا  یبأ  یلا  يدانـساب  ءالعلا و 
ۀفیقـسلا و موی  رمع  ةّدرلا و  موی  رکب  وبا  ۀـنحملا و  موی  لـبنح  نب  دـمحا  لوـقی  ینزملا  نع  هیبا  نع  رـصمب  یفوّـصلا  ثیدـحلا  اـبا  تعمس 

نیذه لثم  قارعلاب  تیأر  ام  لوقی  يرـصملا  حلاص  نب  دمحا  تعمـس  ینیدشرلا  دّمحم  نب  دمحا  لاق  نیفـص  موی  یلع  رادلا و  موی  نامثع 
لاق ةراو  نبا  نع  ّيروباسینلا  ۀملـس  نب  دمحا  يور  قارعلاب و  امهلثم  را  مل  نیعماج  نیلجر  ریمن  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  لبنح و  نب  دـمحا 
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دینجلا نب  یلع  لاق  نیدلا و  ناکرا  ءالؤه  ۀفوکلاب  ریمن  نبا  نارحب و  یلیفنلا  رفعج  وبا  رـصمب و  حلاص  نب  دمحا  دادغبب و  لبنح  نب  دـمحا 
لاق دباعلا  بعصم  نب  دمحم  نع  نیّدلا و  مالعا  نم  لبنح  نب  دمحا  ناک  لوقی  یلیفنلا  رفعج  ابا  تعمس  يزاّرلا 

44 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نزو يردـن  دـمحاک و ال  ردـقلا  میظع  رـشب  تلق  یفاحلا  ثراحلا  نب  رـشب  مایا  نم  ربکا  یلاعت  هَّللا  یف  لـبنح  نب  دـمحا  هب  برـض  طوسل 
ینیب امیف  یتّجح  خیـش  فلا  نع  تبتک  لوقی  يوسفلا  بوقعی  تعمـس  يدنواهّنلا  نمحرلا  دبع  وبا  لاق  کلذ  ملعی  یلاعت  هَّللا  امنا  لامعالا 

هَّللا دـبع  نب  روصنم  ابنا  بوقعی  وبا  ابنا  مالـسالا  خیـش  يراصنالا  یلا  دانـسالاب  حـلاص و  نب  دـمحا  لـبنح و  نب  دـمحا  نـالجر  هَّللا  نیب  و 
هقفا لضفا و  يدنع  وه  لاقف  لبنح  نب  دمحا  رکذ  یجنشوبلا و  میهاربا  نب  دّمحم  تعمـس  يراخبلا  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  انبا  یلهّذلا 

نب دمحا  ملعی  راصمالا  ءاهقف  نم  مدـقت  نم  نیفـس و  ملع  دـمحا و ال  هب  نحتما  ام  لثمب  نحتمی  مل  نیفـس  ّنا  کلذ  يروثلا و  نایفـس  نم 
ءایبنالا و ماقم  دمحا  ماق  لاق  ّهنا  ثراحلا  نب  رشب  نع  ینغلب  دقل  لاق و  مهبوذک  مهقودص و  مهطیلاغاب و  رصبا  اهب و  عمجا  ناک  هنال  لبنح 

نب یلع  اورکذف  ةرعرع  نب  میهاربا  دنع  انک  دـقانلا  ییحی  وبا  لاق  یلاعت  هّللاب  امـصتعم  امهیف  ناکف  ءاّرـضلا  ءارّـسلاب و  نحتما  اندـنع  دـمحا 
دوسالا ۀمقلع و  یف  دمحا  ملکت  ول  هَّللا  ةرعرع و  نبا  لاقف  ۀقث  ناک  اذإ  هّرـضی  ام  لجر و  لاقف  هفعـضی  لبنح  نب  دـمحا  لجر  لاقف  مصاع 

لاق بیعش  نب  یلع  نع  ۀیآ و  ناکل  لیئارـسا  ینب  یف  لبنح  نب  دمحا  ناک  ول  لوقی  لیلخلا  نب  لیعامـسا  تعمـس  ینـشخلا  لاق  امهّریغل و 
ماق دمحا  نا  ول ال  هنید و  نع  کلذ  هفرـصی  ام  هسار  قرفم  یلع  راشنملا  عضوی  ناک  مهدحا  ّنا  نم  لیئارـسا  ینب  یف  نئاکلا  لثملا  اندـنع 

مهنم جرخی  ملف  اوکبش  اموق  ّنا  انیلع  اراع  ناکل  نأشلا  اذهب 
45 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رثکا ناک  هل أ  لیقف  لئاسم  نع  هتلأس  ارارم و  لبنح  نب  دمحا  راد  یلا  ترـص  لوقی  يزورملا  رـصن  نب  دمحم  تعمـس  ملـسا  نبا  لاق  دـحا 
هقفلا و یف  ثیدحلا و  یف  اسأر  نأّشلا  میظع  دمحا  ناک  تلق  هنامز  لها  قاف  دمحا  عروا  اثیدـح و  رثکا  دـمحا  لب  لاق  قاحـسا  مأ  اثیدـح 
ام ۀلئـسم  یف  ادحا  تبه  ام  دـیبع  وبا  لاق  یتح  هَّللا  تاذ  یف  ابیهم  ناک  هنارقا و  هتاوخاب و  نظلا  امف  ۀـموصخ  یف  قلخ  هیلع  يذـّلا  ّهلّأتلا  یف 

هنامز یف  لبنح  نب  دمحا  هنامز و  یف  يرّوثلا  نایفس  هنامز و  یف  ّبیسملا  نب  دیعـس  هتقو  ملاع  یبرحلا  میهاربا  لاق  لبنح و  نب  دمحا  تبه 
سنوی نب  دّـمحم  ابنا  کلام  نب  رکب  وبا  ابنا  میعن  وبا  ابنا  داّدـحلا  یلع  یبأ  نع  نابّللا  اـبنا  لـیلخ  نبا  مکربخا  يدـسالا  قاحـسا  یلع  تأرق 

ۀکمب ائیش  هعرو  نم  ترضح  دقل  کّللاب  کّسلا  هبشا  ام  تاهیه  لبنح  نب  دمحاب  ینیدملا  نب  یلع  هبشی  لاق  ینوکذاّشلا  نامیلـس  ینثدح 
یف تنا  يردا  لاقف ال  کلطـس  امهّیا  رظنا  لاقف  نیلطـس  هیلإ  جرخاف  هکاکف  هاطعاف  ءاجف  هتوقیل  ائیـش  هنم  ذخاف  یماف  دـنع  الطـس  نهر  ّهنا 

انابنا دمحا  نب  نامیلـس  ابنا  میعن  یبأ  یلا  هب  هیف و  هنحتما  نا  تدرا  امنا  هلطـس و  هنا  هَّللا  یمافلا و  لاق  هذخأی  مل  کتیطعا و  اّمم  هنم و  ّلح 
تلق مهرود  یف  ۀحاینلا  هیلع  اومیقی  نا  دادغبب  راد  لها  لکل  یغبنی  لوقی  دمحا  ةافو  هغلب  نیح  ّيروباسینلا  ییحی  نب  دّمحم  تعمـس  رّابالا 

نب دمحا  نورکذی  نیذلا  لثم  یسیبارکلا  نیسحلا  تعمس  يرقملا  مساقلا  نب  دمحا  لاق  عرّشلا  یضتقمب  نزحلا ال  یـضتقمب  یلهّذلا  ملکت 
لبنح

46 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب مثیهلا  لثم  اناملغ  تیأر  لاق  يرقملا  میرکلا  دبع  نب  سیردا  ابنا  یناربّطلا  مهلاعنب  هومدهی  نا  نودـیری  سیبق  یبأ  یلا  نوئیجی  موق  لثم 
نب یلع  براوـشلا و  یبأ  نبا  داـمح و  نب  یلعـالا  دـبع  هیخا و  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  نـیعم و  نـب  ییحی  يریبّزلا و  بعـصم  ۀـجراخ و 
نب ییحی  دـقانلا و  ورمع  راکب و  نب  دـمحم  بّویا و  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  یناکرولا و  رمعم و  یبأ  ۀـمثیخ و  یبأ  يریراوقلا و  ینیدـملا و 

هنورقوی و هنّولجی و  دـمحا و  نومّظعی  مهیـصحا  ـال  نمیف  ینارهّزلا  عیبّرلا  یبأ  ماـشه و  نب  فلخ  سنوـی و  نب  حیرـش  يرباـقملا و  بوـّیا 
میهاربا ءاج  لبنح  نب  دمحا  نب  دیعـس  تام  امل  یعفاشلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لاق  ناذاش  نب  یلع  وبا  لاق  هیلع  مالّـسلل  نودـصقی  هنولجبی و 

ماقل كابا  ۀـنییع  نبا  يأر  ول  هَّللا  کیلإ و  ماقل  یبأ  كآر  ول  هَّللا  لاق و  یلا  موقت  لاقف  هَّللا  دـبع  هیلإ  ماقف  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  یلا  ّیبرحلا 
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نم نولوقی  مهلجا  يدنع  وه  لبنح و  نب  دمحا  مهرخآ  مهلک و  نوعباتلا  لوقی  یبرحلا  میهاربا  تعمس  يربکعلا  بّویا  نب  دّمحم  لاق  هیلإ 
نم تلق  ۀلئـسملا  هذـهب  لاق  نم  لاقف  الجر  ترظان  لاق  مرثالا  نع  قالطلا و  هنومزلی  مهلک  ایـسان  هلعف  مث  ائیـش  لعفی  نا ال  قالطلاب  فلح 
وبا کلذ  يور  هب  اوکربت  هَّللا  ءایلوا  نم  ۀعامج  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  ینثا  دـق  لبنح و  نب  دـمحا  تلق  نم  لاق  هلثم  برغ  قرـش و ال  یف  سیل 
وبا ابنا  ریضخ  نبا  بلاط  وبا  ابنا  ۀمادق  نبا  ابنا  ةریمع  نب  لیعامسا  انربخا  کلذ  ضعب  دنس  ّحصی  مل  مالـسالا و  خیـش  يزوجلا و  نبا  جرفلا 

متاح یبأ  نب  نمحرلا  دبع  ابنا  زیزعلا  دبع  نب  یلع  ابنا  یکمربلا  قاحسا  وبا  ابنا  یفسویلا  بلاط 
47 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوسا انباحـصا  یف  ملعا  ام  قاحـسا  دـمحا و  رایتخا  لب  لاق  یعفاشلا  لوق  مأ  کیلإ  ّبحا  قاحـسا  دـمحا و  رایتخا  هل  لـیق  ۀـعرز و  وبا  اـنبا 
ۀلیوّطلا نساحملا  ۀلیمجلا و  لئاضفلا  نم  یبهذلا  رکذ  ام  رخآ  یلا  هنم  عمجا  ادحا  تیأر  ام  لبنح و  نب  دمحا  نم  هقفا  سأّرلا 

دشابیم نآ  ققحت  توبث و  لیلد  ار  یثیدح  دمحا  تیاور  موس : هجو 

تـسلوحف نیققحم  دزن  نآ  لوبق  رابتعا و  دامتعا و  دیزم  ققحت و  توبث و  لیلد  ار  یثیدح  لبنح  نب  دـمحا  تیاور  درجم  هکنآ  موس  هجو 
رکذ لـب  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  رکذ  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بقاـنم  رد  مزراوـخ  بطخا 

ام ترکذ  ام  قدص  یلع  ّکلدی  ءاصقتسالا  ۀقاط  قاطن  هنع  قیضی  اهرثکا  رکذ  لئاصح  الا  عاب  هنع  رصقی  اهعیمج  رکذ  ذإ  اهنم  ءیش 
روصنم وبا  نیذـلا  مجن  لجالا  مامالا  ةاضقلا  یـضاق  ینادـمهلا و  راطعلا  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  ظافحلا  ردـص  ظفاحلا  ماـمالا  یناـبنا 

همحر یبنیزلا  یلع  نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  بلاط  وبا  يدهلا  رون  ّلجالا  مامالا  فیرـشلا  انابنا  لاق  يدادغبلا  دّمحم  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم 
جلثلا یبأ  نب  دمحا  نب  دّمحم  نع  حوتفلا  وبا  ایرکز  نب  یفاعملا  انثّدح  لاق  ناذاش  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  مامالا  نع  هَّللا 

هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  دهاجم  نع  ثیل  نع  ریرج  نع  ناّطقلا  یسوم  نب  فسوی  نع  مارهب  نب  دّمحم  نب  نسحلا  نع 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  اوصحا  ام  باتک  سنالا  باسح و  ّنجلا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایغلا  ّنا  ول  مّلس  هیلع و 

دانسالا اذهب  و 
نسحلا دّمحم  وبا  ینثدح  لاق  ناذاش  نبا  نع 

48 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب رفعج  نع  هیبا  نع  رامع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نع  ایرکز  نب  دّمحم  نع  قاحسا  نب  نیسحلا  نع  هباتک  نم  يدلخملا  دلخم  نب  دمحا  نب 

یلاعت هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  بلاـط  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  دّـمحم 
ۀلیـضف بتک  نم  رّخات و  ام  هبنذ و  نم  مّدقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  اهب  اّرقم  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  رکذ  نمف  ةرثک  یـصحت  لئاضف ال  یلع  یخال  لعج 

اهبـستکا یتلا  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  یلا  عمتـسا  نم  مسر و  ۀباتکلا  کلتل  یقب  ام  هل  رفغتـست  ۀکئالملا  لزت  مل  هلئاضف  نم 
هرکذ ةدابع و  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلا  رظنلا  لاق  مث  رظنلاب  اهبـستکا  یتلا  بونذـلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاـضف  نم  ۀلیـضف  یلا  رظن  نم  عامتـسالاب و 

اذه ظفاحلا  ءالعلا  وبا  ینابنا  هئادعا و  نم  ةءاربلا  هتیالوب و  الا  دبع  نامیا  هَّللا  لبقی  ةدابع و ال 
دّمحم نب  یلع  انثدـح  ناجرهملا  نب  بوقعی  نب  دـمحا  انثّدـح  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  اـنربخا  يرقملا  دـمحا  نب  نسحلا  اـنربخا  لاـق 
سابع نبال  لجر  لاق  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  یسیع  نع  نیـسحلا  نب  نسح  انثّدح  مکحلا  نب  نیـسحلا  انثّدح  یـضاقلا  یعخنلا 

هنع هَّللا  یضر  لاق  برقا  افلا  نیثلث  یلا  اّهنا  لوقت  وا ال  ساّبع  نبا  لاقف  فالآ  ثلث  اهبـسحال  ینا  هلئاضف  یلع و  بقانم  رثکا  ام  هَّللا  ناحبس 
هنارقا و عیزف  ثیدحلا  ملع  یف  ثیدحلا  باحـصا  فرع  امک  وه  لبنح و  نب  دمحا  ظفاحلا  مامالا  نع  يوری  ام  اضیا  کلذ  یلع  ّکلدـی  و 

یف ّنفلا  اذه  یف  هب  يدتقملا  هنامز و  ماما 
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49 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّنا ملع  امل  ۀـلومحم  قیدـصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و  هنع  هَّللا  یـضر  هیف  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظافحلا  ناسرف  ّبکی  يذـّلا  سراـفلا  هناـّبا و 

نیخیـشلا لیـضفت  یلا  اولاـم  هلفح  یلا  يوضنا  هلبح و  یف  بطح  هلاونم و  یلع  جـسن  هلاـثم و  یلع  يذـتحا  نم  لـبنح و  نب  دـمحا  ماـمالا 
نب لضفلا  وبا  ۀّمئالا  رخف  دـهازلا  مامالا  خیـشلا  هاور  ام  وه  حارلاب و  هرتس  نکمی  حابّـصلا ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف  امهیلع  هَّللا  ناوضر 

انربخا لاق  يدنقرمـسلا  دمحا  نب  نسحلا  دّمحم  وبا  مامالا  خیـشلا  انربخا  لاق  ةزاجإ  یلاعت  هَّللا  همحر  یمزراوخلا  يدنبرفحلا  نمحرلا  دبع 
نیـسحلا نب  دـمحا  ینوباّصلا و  نمحرلا  دـبع  رـصن  یبأ  نب  لیعامـسا  راطعلا و  نادـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  مساقلا  وبا 

رطقملا نب  دّـمحم  نسحلا  ابا  نیـسحلا و  نب  یلع  نسحلا  ابا  مامالا  یـضاقلا  تعمـس  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  اـعیمج  اولاـق  یقهیبلا 
لوقی لبنح  نب  دمحا  تعمس  لوقی  یسوطلا  روصنم  نب  دّمحم  تعمس  لوقی  یمرضحلا  نوراه  نب  دّمحم  دماح  ابا  انعمس  نالوقی  ظفاحلا 

تغالب تقاشر  رسارس  ترابع  نیزا  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ءاج  ام  لئاضفلا  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام 
باب رد  لبنح  نب  دمحا  تیاور  هک  تسراکشا  ادیوه و  رایشوه  لّماتم  رابتعالا و  میلس  رظان  رب  راث  تناتم و  تراشب  اپارس  تراشا  راعش و 

دنانیخیش نیلضفم  زا  وا  عایشا  عابتا و  لبنح و  نب  دمحا  هک  اریز  تسلومحم  قیدصت  لهاک  رب  لوبقم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
بانج قح  رد  وا  تیاور  سپ  تسین  ماهوا  سواس و  باحصا و  ماهتا  بایترا و  لحم  مامه  ماما  سپ 

50 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فطاف حارب  نآ  رتس  تسین  نکمم  هک  تسحاصفا  حوضو و  لامک  رد  حابص  دومع  لثم  ماّلعلا  کلملا  هَّللا  نم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

رون عمل  حار و  بایترالا و  بابـض  فشکنا  حازنا و  کیکـشتلا و  باحـس  عشقنا  حابّـصلا و  حاّنملا  حاتفلا  هَّللا  دـمحب  علط  دـقف  حابـصملا 
رد یجنک  فسوی  نب  دـمحم  حابّنلا و  رکنا  حایّـصلا و  عنـشا  نم  نیرکنملا  ۀـمهمه  ّنا  تبث  حاب و  قدّـصلا و  ءایـض  عطـس  حـال و  قحلا و 

رکذ دـحاو و  باتک  یف  اـّلا  هلعج  نکمی  ـال  نآرقلا  تاـیآ  نم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  رکذ  تلق  هتفگ  بلاـطلا  ۀـیافک 
هَّللا افع  یعفاشلا  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  باتکلا  فلؤم  هیلإ  بهذ  ام  قدص  یلع  ّکلدی  ءاصحالا و  عاب  هنع  رـصقی  اهعیمج 

ام هنع 
نب دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  یبأ  ظاّفحلا  ردـص  ظفاحلا  ماـمالا  نع  لـصوملاب  یبتکلا  ۀـکرب  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  يرقملا  خیـشلا  هربخا 
نب نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نع  ّیبنیزلا  یلع  نب  دّمحم  نب  نیسحلا  بلاط  یبأ  يدهلا  رون  ّلجالا  فیرشلا  نع  راّطعلا  نسحلا 
نع ناّطقلا  یـسوم  نب  فسوی  نع  مارهب  نب  دـمحم  نب  نسحلا  نع  جـلثلا  یبأ  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نع  اّیرکز  نب  یفاعملا  انثّدـح  ناذاش 

باّسح و ّنجلا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایغلا  ّنا  ول  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  دهاجم  نع  ثیللا  نع  ریرج 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  اوصحا  ام  باتک  سنالا 

دانسالا اذهب  و 
اّیرکز نب  دّمحم  نع  قاحسا  نب  نیسحلا  نع  هباتک  نم  يدّلخملا  دمحا  نب  نسحلا  دمحم  وبا  ینثّدح  لاق  ناذاش  نبا  نع 

51 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نع  هیبا  نع  دّـمحم  نب  رفعج  نع  هیبا  نع  راّـمع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نع 

ام هل  هَّللا  رفغ  اهب  اّرقم  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  رکذ  نمف  ةرثک  یـصحت  لئاضف ال  ّیلع  یخال  لعج  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق 
هلئاضف نم  ۀلیـضف  یلا  عمتـسا  نم  مسر و  ۀباتکلا  کلتل  یقب  ام  هل  رفغتـست  ۀکئالملا  لزت  مل  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  بتک  نم  هبنذ و  نم  مّدقت 

یلا رظنلا  لاق  مث  رظنلاب  اهبـستکا  یّتلا  بونذـلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  باتک  یلا  رظن  نم  عامتـسالاب و  اهبـستکا  یّتلا  بونّذـلا  هل  هَّللا  رفغ 
ظفاحلا هاور  ناذاش  نبا  ثیدـح  نم  ّالا  هانبتک  ام  تلق  هئادـعا  نم  ةءاربلا  هتیالوب و  ّالا  دـبع  نامیا  هَّللا  لبقی  ةداـبع و ال  هرکذ  ةداـبع و  یلع 

یمزراوخلا هعبات  هبقانم و  یف  ینادمهلا 
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دمحا نب  نیـسحلا  انربخا  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  یبأ  ظـفاحلا  نع  لـصوملاب  یبتکلا  ۀـکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  اـنربخا  و 
انثّدح یـضاقلا  یعخنلا  دّمحم  نب  ّیلع  انثّدح  ناجرهملا  بوقعی  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  انربخا  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  انربخا  يرقملا 
رثکا ام  هَّللا  ناحبـس  ساّبع  نبال  لجر  لاق  لاـق  هّدـج  نع  هیبا  نع  هَّللا  دـبع  نب  یـسیع  نع  نیـسحلا  نب  نسح  انثّدـح  مکحلا  نب  نیـسحلا 

ۀّمئالا ساّبع  نبا  نع  رثالا  اذـه  جّرخ  برقا  افلا  نیثلث  یلا  اهنا  لوقت  وا ال  ساّبع  نبا  لاقف  فالآ  ۀـثلث  اهبـسحال  ینا  هلئاضف  یلع و  بقانم 
انیور ام  کلذ  یلع  ّکلدی  تلق و  مهبتک  یف 

52 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذه یف  هب  يدتقملا  هنامز و  ماما  هنارقا و  عیرق  ثیدـحلا  ملع  یف  ثیدـحلا  باحـصا  فرعا  وه  لبنح و  نب  دـمحا  ثیدـحلا  لها  ماما  نع 

هنید و ال یف  مهتیالو  ۀـلومحم  قیدـصتلا  لهاک  یلع  ۀـلوبقم و  هتیاور  هنادـیم و  یف  ظافحلا  ناسرف  ّبکی  يذـلا  سراـفلا  هناـّبا و  یف  ّنفلا 
یتفم ۀماّلعلا  انربخا  ام  وه  حارلاب و  هرتس  نکمی  حابّـصلا ال  دومعک  هیف  هتیاور  تءاجف  رمع  رکب و  یبأ  نیخیـشلا  لیـضفتب  لوقی  ّهنا  کشی 

دبع رّفظملا  وبا  انربخا  یعفاشلا  نسحلا  نب  یلع  مسقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  يزاریـشلا  لیمج  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دّمحم  رـصن  وبا  ماشلا 
تعمس لوقی  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  تعمس  لاق  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحا  قیقحتلا  یلع  ظفاحلا  انربخا  میرکلا  دبع  مامالا  نب  معنملا 

یمرضحلا نوراه  نب  دّمحم  دماح  ابا  انعمس  نالوقی  ظفاحلا  رفظملا  نب  دّمحم  نیسحلا  ابا  یحارجلا و  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  ابا  یـضاقلا 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  ءاج  ام  لوقی  لبنح  نب  دمحا  مامالا  تعمس  لوقی  یسوّطلا  روصنم  نب  دّمحم  تعمس  لوقی 

هتقو یف  دحا  نکی  مل  ۀبترم و  ۀقباس و  لکل  قحتسم  ۀبقنم و  ۀلیـضف و  لک  لها  وه  یقهیبلا و  ظفاحلا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ءاج  ام  مّلس 
صاوخ هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  یلعزق  نب  فسوی  خیراتلا و  نم  هتمجرت  یف  یقـشمدلا  ظفاحلا  هجرخا  اذکه  تلق  هنم  ۀفالخلاب  قحا 

یلا ریـصملا  بجو  اثیدح  يور  یتم  بابلا  یف  دّلقم  دمحا  هتفگ و  یلهابلا  دیز  نب  حودجم  زا  يورم  تاخاوم  ثیدح  حدـق  باوجب  همالا 
سرافلا هنارقا و  یلع  لقنلا  ملع  یف  زّربملا  هناوا و  ملاع  هنامز و  ماما  هنال  هتیاور 

53 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قفوملا باّهولا  هَّللا  دـمحب  تبثف  یهتنا  باتکلا  ثیداحا  یف  بابلا  یف  دری  ام  عیمج  نع  باوجلا  وه  اذـه  هنادـیم و  یف  يراـجی  ـال  يذـّلا 

يوذل عوبتم  دّلقم و  دمحا  ّنا  بالملا  کسملا و  رشن  هنم  حئافلا  بایترا  ۀهبش و  لکل  حیزملا  باطتسملا  قیشرلا  مالکلا  اذه  نم  باوّصلل 
هناوا و ذالم  هنامز و  ماما  ّهنأل  هیلع  دامتعالا  مزلا  ربخ  لقن  یتم  هیلإ و  ریـصملا  بجو  اثیدـح  يور  یتم  بابلا  اذـه  یف  باـبلالا  راـصبالا و 

قیقحت فاک و  باوج  اذـه  هناهو و  یف  يرابی  هنادـیم و ال  یف  يراجی  يذـلا ال  سرافلا  هنارقا و  هلاثما و  یلع  لقنلا  ملع  یف  قئافلا  زّربملا 
نینمؤملا ریما  ناش  یف  نیطفلا  دمحا  اهاور  یتلا  تایاورلا  یف  نیلطبملا  تاهبش  ۀّماع  نیهوت  نیرکنملا و  تاکیکشت  عیمج  فیخستل  فاش 

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیبملا  قحلا  کلملا  مالس  هیلع 

رون ثیدح  دنس  لاجر  يزوجلا  نبا  طبس  قیثوت  مراهچ : هجو 

ّدر دمحا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لقن  دـعب  اریخ  هَّللا  هازج  يزوجلا  نبا  طبـس  ریبخ  ققحم  ریـصب و  دـقان  ریرحن و  هماّلع  هکنآ  مراهچ  هجو 
تنم هدومن  حوضو  روهظ و  لامکب  قاّزرلا  دـبع  تلالج  تمظع و  تاـبثا  دـناتاقث و  نآ  لاـجر  هکنیا  هب  حیرـصت  نآ و  فیعـضت  مهوت 

هتفگ همالا  صاوخ  هرکذت  رد  هچنانچ  هداد  نیدحاج  رودص  عاجیا  نیرکنم و  بولق  قارحا  وا  هداهن و  قح  لها  رب  میظع 
لاق لاق  ناملس  نع  ناذار  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  يرهّزلا  نع  رمعم  نع  قازرلا  دبع  انثّدح  لئاضفلا  یف  دمحا  لاق  هنم  قلخ  امیف  ثیدح 

اّملف ماع  فالآ  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
54 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ّیلع ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رونلا  کلذ  مّسق  مدآ  قلخ 
دحاو رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  ۀیاور  یف  و 

ظفللا اّما  دانسالا  اذه  ریغ  ظافلالا و  هذه  ریغ  هوفّعض  يّذلا  ثیدحلا  ّنا  باوجلاف  ثیدحلا  اذه  اوفّعض  دقف  لیق  ناف 
ةدحاو ۀنیط  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  اّیرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نب  نوراه  انا و  تقلخ 

دبع یلا  لاجّرلا  بالـصا  یف  بلقتن  انلعجف  ماع  یفلاب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  شرعلا  نیمی  نع  اّنک  رون و  نم  یلع  انا و  تقلخ  ۀیاور  یف  و 
بلطملا

يّذلا ثیدحلا  اّیعیش و  ناک  ناّیب و  نب  دمحا  نب  رفعج  اضیا  هیف  الفغم و  ناک  يزورملا و  فلخ  نب  دمحم  هدانـسا  یف  اولاقف  دانـسالا  اما  و 
یلا یـشم  لبنح و  نب  دمحا  خویـش  ربکا  وه  انلق  عیـشتی  ناک  قاّزرلا  دـبعف  لیق  ناف  تاقث  هلاجر  ّنأل  دانـسالا  ظفّللا و  اذـه  فلاخی  هانیور 

هنع و يوری  تام  نا  یلا  لاز  ام  هنع و  يور  امل  ۀـعدب  هیف  ناک  ول  قاّزرلا و  دـبع  لـثم  تیأر  اـم  لاـق  هنم و  عمـس  یتح  دادـغب  نم  ءاـعنص 
ماغرال هسفن  بصن  دق  يزوجلا  نبا  طبـس  اذهف  یهتنا  نیحیحـصلا  یف  هنع  جرخا  دق  هقیرط و  نم  اهاور  دنـسملا  یف  یّتلا  ثیداحالا  مظعم 

ضاهتنالا و یف  ادـهج  لای  مل  هّدـش و  هقارغا و  رـصاق  فعـضا  هّدـم و  هلواـطت و  رکنم  رـصق  هّدـح و  ابـش  لـف  ّهدر و  یف  غلاـبف  ةدـج  فنا 
ناکرا تابثا  مظاعا  نایعا و  تاقث  مخافا  زا  يزوجلا  نبا  طبس  هدص و  عینـش  هفاکنتـسا و  عیظف  نع  ۀنابالا  هّدض و  راثیا  هفالخل و  بادتنالا 

يرایسب تسنافرع و  قیقحت و  هیلاع  هبترمب  زئاف  ناقتا و  دیقنت و  لضف  زئاح  ناش و  نبا  قاذح  هرهم و  و 
55 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سمش یمزراوخلا و  دومحم  نب  دمحم  دّیوملا  وبا  لثم  دناهدوتـس  هعئار  لئاضف  هعراب و  بقانم  هعـصان و  دماحمب  ار  وا  هینـس  هّمئا  رباکا  زا 
نیـسحلا یبأ  نب  دمحم  نب  یـسوم  نامثع و  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  فسوی  ناکلخ و  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیدـلا 

؟؟؟ ینینویلا
نب هَّللا  دبع  یبهذلا و  دمحا  نب  دمحم  يدرولا و  نباب  ریهشلا  رفظم  نب  رمع  یبویالا و  دومحم  نب  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  یکبلعبلا و 

نیّدلا لالج  ذیملت  یکلاملا  يدوادلا  یلع  نب  دّمحم  يزاریـشلا و  يدابآزوریفلا  بوقعی  نب  دمحم  رهاط  وبا  نیّدلا  دـجم  یعفایلا و  دعـسا 
ناخ دمتعم  نب  دمحم  ازریم  يراهقلا و  دمحم  ناطلس  نب  یلع  مولعلا و  ۀنیدم  بحاص  یقینزا  يوفکلا و  نامیلـس  نب  دومحم  یطویـسلا و 
هفینح یبأ  دیناسم  عماج  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  یمزراوخ  دومحم  نب  دمحم  دّیوملا  وبا  يانث  حدـم و  اما  ناشیا  ریغ  یناشخدـبلا و 
مانالا ةاضق  یـضقا  مامالا  مهیلع  یتءارقب  ۀمّیالا  هب  ینربخا  دقف  يراخبلا  یثراحلا  دمحم  یبأ  ذاتـسالا  دنـسم  وه  لّوالا و  دنـسملا  اّما  هتفگ 

ۀقثلا خیشلا  یناتسرحلا و  يراصنالا  لضفلا  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمـصلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  لئاضفلا  وبا  نیّدلا  لامج  ماشلا  ءابطخ  بطخا 
فسوی نیّدلا  سمش  مامالا  خیشلا  قشمد و  عماجب  امهیلع  یتءارقب  یسدقملا  ّیـشرقلا  یجاّدلا  ییحی  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نیّدلا  یقت 

ار يزوجلا  نبا  طبـس  یمزراوخ  دیؤملا  وبا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا  هیلع  یتءارقب  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  مامالا  طبـس  هَّللا  دـبع  نب 
وبا داتـسا  خیـش و  يزوجلا  نبا  طبـس  هک  دـشابن  نینچ  ارچ  دـیابریم و  وا  لیجبت  میظعت و  زا  رفاو  ظـح  دیاتـسیم و  ماـما  خیـش و  فصوب 

زین هدینادرگ و  هدومرف  نآ  تاتشا  عمج  رد  غیلب  دهج  هک  دنسم  نیا  ذخام  زا  ار  وا  هدناوخ و  هفینح  وبا  دنسم  وا  رب  هک  تسدیؤملا 
56 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءارتفا ّهنا  يزوجلا  نبا  طبـس  ظفاحلا  مامالا  رکذ  ّهنا  یناثلا  باوجلا  هتفگ و  هفینح  یبأ  نحل  زا  باوج  ماقمب  دیناسملا  عماج  رد  دـّیوملا  وبا 
حیبقت حیـضفت و  زا  عناوم  رکذ  رد  دـیؤملا  وبا  زین  لقنلا و  باـبرا  نم  تاـقثلا  هلاـق  اذـک  سیبق  یباـب  هنع  لوقنملا  اـمنا  ۀـفینح و  یبأ  یلع 
انینعی امب ال  لاغتشا  هیف  لیق  ام  رکذ  بیطخلا و  ّبس  نا  ثلاثلا  عناملا  هتفگ و  ار  هفینح  یبأ  تارضح  وا  رییعت  ریقحت و  يازجب  بیبل  بیطخ 

هنع هَّللا  افع  بیطخلا  ةریرس  فرعی  نا  ّبحا  نم  هینعی و  الام  هکرت  ءرملا  مالسا  نسح  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  دقو 
راصتنالا باتک  یعفاشلا و  هَّللا  ۀبه  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبا  ظفاحلا  هعمج  يذـلا  قشمدـل  ریبکلا  خـیرات  باتک  نم  هتمجرت  علاطیلف 
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هلثم ملکتی  فیک  بجعلا  هنم  یضقی  ام  هتریرس  هتریس و  نم  يریف  حر  يزوجلا  نبا  طبـس  فسوی  ظفاحلا  هعمج  يذلا  راصمالا  ۀّمئأ  مامال 
نایعألا تایفو  رد  سپ  ار  يزوج  نبا  طبـس  ناکلخ  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحا  يانث  حدم و  اما  هنع  هَّللا  یـضر  ۀفینح  یبأ  مامالا  یف 

روهـشملا ظعاولا  یلعزق  نب  فسوی  رّفظملا  وبا  نیّدلا  سمـش  هطبـس  ناک  هتفگ و  يزوجلا  نباب  فورعملا  یلع  نب  نمحّرلا  دبع  رکذ  دعب 
ادّلجم نیعبرا  یف  هّطخب  هتیار  اریبک  اخیرات  فنص  مهریغ و  كولملا و  دنع  لوبق  هظعو و  سلاجم  یف  ۀعمس  تیص و  هل  بهذملا و  ّیفنح 
هلزنمب قشمدب  ۀئامتـس  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  نم  نیرـشعلا  يداحلا و  ءاثلثلا  ۀلیل  یفوت  نایعألا و  خیرات  یف  نامّزلا  ةآرم  هامس 

يدحا ۀنس  یف  هدلوم  كانه و  نفد  نویساق و  لبجب 
57 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀخـسن لصا  نع  القن  یهتنا  یلاعت  هَّللا  همحر  نینامث  نیتنثا و  ۀنـس  يدلوم  نا  یما  ینتربخا  لوقی  وه  ناک  دادـغبب و  ۀئامـسمخ  نینامث و  و 
هتفگ هدومن  دراو  ادارطتـسا  عفقملا  نبا  رکذ  نا  رد  هک  جاّلحلا  روصنم  نب  نیـسح  همجرتب  ناکلخ  نبا  زین  ناکلخ و  نبا  خـیرات  نم  ۀـقیتع 

هخیرات یف  دوهشملا  ظعاولا  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  نیدلا  یلامج  خیشلا  طبس  ظعاولا  فسوی  رفظملا  وبا  نیدلا  سمش  انبحاص  رکذ  تلق 
یف ۀعقاو  لک  رکذی  نا  هتداع  نم  ۀئام و  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  یف  هلتق  هل و  يرج  ام  عفقملا و  نبا  رابخا  نامزلا  ةآرم  هامـس  يذلا  ریبکلا 

ةریبه نب  دـمحم  نب  ییحی  همجرتب  نایعألا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  زین  ةروکذـملا و  ۀنـسلا  یف  هلتق  نا  یلع  لدـیف  اـهیف  تناـک  یّتلا  ۀّنـسلا 
یف يزوجلا  جرفلا  یبأ  نیدلا  لامج  خیـشلا  طبـس  هَّللا  دبع  نب  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیدلا  سمـش  خیـشلا  رکذ  هتفگ و  ینابیـشلا 

ةریبـه نب  نیدـلا  نوع  كولمم  یلعزق  هوبا  ناـک  هطخب و  هعیمج  ادـّلجم و  نیعبرا  یف  قشمدـب  هتیأر  ناـمزلا و  ةآرم  هامـس  يذـّلا  هخیراـت 
لاق نیدلا  نوع  نا  نوکحی  دادغبب  هخیاشم  عمـس  ّهنا  روکذملا  نیدلا  سمـش  اهدـلواف  روکذـملا  جرفلا  یبأ  خیـشلا  تنب  هجوز  روکذـملا 

یـضر یخرکلا  فورعم  ربق  یلا  یـضما  نا  یلها  ضعب  ّیلع  راشاف  امایا  توقلا  دقف  یتح  يدـیب  ام  قاض  یننا  نزحملا  یتیالو  ببـس  ناک 
ینعی دلبلا  دصقأل  تجرخ  مث  توعد  هدنع و  تیّلـصف  فورعم  ربق  تیتاف  لاق  باجتـسم  هدنع  ءاعّدلا  ناف  هدنع  یلاعت  هَّللا  لأسا  هنع و  هَّللا 

تلخدف اروجهم  ادجسم  تیأرف  لاق  دادغب  لاحم  نم  ۀلحم  یه  اقطقب و  تزتجاف  دادغب 
58 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تنهرف كانه  لاّقب  یلا  تجرخف  لاق  ۀلجرفس  لاقف  یهتشت  ام  تلق  هسار  دنع  تدعقف  ۀیراب  یلع  یقلم  ضیرمب  اذإ  نیتعکر و  هیف  یلـصأل 
انهه رفحا  لاـق  ۀـیرابلا و  نع  یحنتف  هتقلغف  دجـسملا  باـب  قلغا  لاـق  مث  ۀلجرفـسلا  نم  لـکاف  اـمهب  هتیتا  نیتلجرفـس و  یلع  يرزئم  هدـنع 

تام و هنا  ینغلب  دـیعب و  هب  يدـهع  خا و  یل  ناک  امنا  لاقف ال و  ثراو  کل  ام  هل أ  تلقف  هب  ّقحا  تناف  اذـه  ذـخ  لاقف  زوکب  اذاف  ترفحف 
ۀلجد یلا  تیتا  ۀئامـسمخ و  رادـقم  هیف  زوکلا و  تذـخا  مث  هتنفد  هتنفک و  هتلّـسغف و  یـضق  ذإ  ینثّدـحی  وه  امنیبف  لاـق  ۀـفاصرلا  نم  نحن 

نیا نم  تلقف  لجّرلا  کلذب  اهبش  ساّنلا  رثکا  نم  ّهنا  اذاف  هعم  تلزنف  یعم  یعم  لاقف  ّۀثر  بایث  هیلع  ۀقیتع و  ۀنیفـس  یف  حاّلمب  اذاف  اهربعأل 
تلقف لاق  هب  هَّللا  لعف  ام  يردا  ام  نامز و  هنع  یل  خا و  یل  ناک  لاق ال  دحا  کل  امف  تلق  كولعص  انا  تانب و  یل  ۀفاصرلا و  نم  لاقف  تنا 

ۀفیلخلا راد  یلا  تدعص  مث  ۀّبح  هَّللا و ال  تلقف و  هفصن  ذخآ  نا  ینلاسف  ثیدحلا  هتثدحف  تهبف  هیف  لاملا  تببصف  هطـسبف  كرجح  طسبا 
دیزم تقاثو و  تراهم و  تقاذـح و  تعارب و  تلابن و  تلالج و  ةرازولا و  یلا  تجردـت  مث  نزخملا  فارـشا  اـهیلع  جرخف  ۀـعقر  تبتک  و 

وبا نیّدلا  سمش  تسراکـشآ  ادیوه و  رابک  نیققحم  رافـسا  رظان  رب  ناکلخ  نبا  ناقتا  دقن و  راخف و  ومـس  رادقم و  ولع  دامتعا و  رابتعا و 
ةاضقلا یـضاق  ناکلخ  نبا  هتفگ  ۀئامتـس  نینامث و  يدحا و  هنـس  رد  وا  حدـمب  ربغ  نم  ربخ  یف  ربخ  رد  یبهذ  دـمحا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع 

یلبرالا رکب  یبأ  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیّدلا  سمش 
59 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب لامکلا  یلع  لصوملاب  هّقفت  ۀعامج و  یـسوطلا و  دّیوملا  هل  زاجا  مرکم و  نبا  نم  يراخبلا  عمـس  ۀئامتـس و  نامث و  ۀنـس  دلو  یعفاشلا 
ماشلا ءاضق  ّیلو  مث  ءاضقلا  یف  بان  ةّدم و  رصم  نکس  بادآلا و  لئاضفلا و  یف  عرب  ءاملعلا و  رابک  یقل  داّدش و  نبا  یلع  ماشلاب  سنوی و 
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ایکذ اّیرس  اداوج  امیرک  ناک  ماّشلا و  ءاضق  یلا  ّدر  مث  رـصمب  الوزعم  نینـس  عبـس  ماقاف  نیّتس  عست و  ۀنـس  غئاّصلا  نباب  لزع  نینـس و  رـشع 
هتفگ هروکذم  هنس  رد  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  رد  یلع  نب  لیعامـسا  نیّدلا  دامع  ءادفلا  وبا  بجر و  یف  یفوت  ساّنلا  رابخاب  افراع  اّیرابخا 

ءاضقلا ّیلوت  املاع  الـضاف  ناک  ّیکمربلا و  ناکلخ  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  سمـش  ققحملا  لضافلا  یـضاقلا  یفوت  اهیف  و 
عیبر رشع  يداح  رصعلا  ةالص  دعب  سیمخلا  موی  هدلوم  ناک  هریغ و  خیراتلا و  یف  نایعألا  تایفو  لثم  ۀلیلج  تافنصم  هل  ماشلا و  رـصمب و 
رخآ یف  بنیز  ۀـمجرت  یف  هخیرات  نم  کلذ  تلقن  لبرا  بحاص  نیّدـلا  رفظم  ناطلـس  ۀـسردمب  لبرا  ۀـنیدمب  ۀئامتـس  نامث و  ۀنـس  رخآلا 
یفوت اهیف  هتفگ و  هروکذم  هنس  رد  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  ۀّمتت  رد  یعفاشلا  يدرولا  نباب  ریهشلا  دمحم  نب  رفظم  نب  رمع  ءازلا و  فرح 

تافنصم هل  ماشلا و  رصمب و  ءاضقلا  یلوت  املاع  الـضاف  ناک  یکمربلا و  ناکلخ  نب  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیّدلا  سمـش  یـضاقلا 
لبراب ۀئامتـس  نامث و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  رـشع  يداح  رـصعلا  دـعب  سیمخلا  موی  هدـلوم  اهریغ و  خـیراتلا و  یف  ناـیعألا  تاـیفو  لـثم  ۀـلیلج 

یفاور يدفضلا و  کبیا  نب  لیلخ  نیّدلا  حالص  لبرا و  بحاص  نیّدلا  رفظم  اهناطلس  ۀسردمب 
60 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنـس لبراب  دلو  یعفاشلا  یلبرالا  یکمربلا  ساّبعلا  وبا  نیدلا  سمـش  ةاضقلا  یـضاق  ناکلخ  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا  هتفگ  تایفولاب 
يورهلا و ّزعلا  دبع  یـسوطلا و  دّیوملا  هل  زاجا  یفوصلا و  مرکم  نب  هَّللا  ۀبه  دـمحم  یبأ  نم  يراخبلا  حیحـص  اهب  عمـس  ۀئامتـس و  نامث و 

نـسح بهذملاب  افراع  اهقفتم  اعراب  الـضاف  ناک  ۀیرغثلا و  بنیز  يورهلا و  ّزعلا  دبع  ۀقبطلا و  یلازربلا و  يزملا و  هنع  يور  ۀـیرغثلا  بنیز 
هل ةریثک  ۀسایر  هیف  ۀمرحلا  رفاو  ةرکاذـملا  ولح  عالطالا  ریثک  ساّنلا  مایا  رعـشلا و  بدالاب و  ۀـماّلع  ۀـّیبرعلاب  اریـصب  ۀـحیرقلا  دـیج  يواتفلا 

ذخا سنوی و  نب  نیدلا  لامک  یلع  لصوملاب  هّقفت  دق  هتبیبش و  یف  ماشلا  مدـق  هّیبدا  عیماجم  هل  اریثک و  رهتـشا  دـق  نایعألا و  تایفو  باتک 
يراجنسلا نیّدلا  ردب  یـضاقلا  نع  ءاضقلا  یف  اهب  بان  ةّدم و  اهنکـس  رـصم و  لخد  امهریغ و  داّدش و  نب  نیّدلا  ءاهب  یـضاقلا  نع  بلحب 

یـضاق یفوت  ۀئامتـس  نینامث و  يدحا و  ۀنـس  هتفگ  نانجلا  ةآرم  رد  یعفاشلا  ینمیلا  یعفایلا  یلع  نب  دعـسا  نب  هَّللا  دـبع  دـمحم  وبا  خـلا و 
عمس ۀئامتس و  نامث و  ۀنس  دلو  خیراتلا  بحاص  ناکلخ  نباب  فورعملا  یعفاشلا  یلبرالا  دمحم  نب  دمحا  ساّبعلا  وبا  نیدلا  سمش  ةاضقلا 
رابک یقل  دادش و  نبا  یلع  ماشلاب  سنوی و  نب  لامکلا  یلع  لصوملاب  هقفت  ۀعامج و  یسوطلا و  دیوملا  هل  زاجا  مرکم و  نبا  نم  يراخبلا 
موی هاّقلت  غئاّصلا و  نبا  نیدـلا  زع  ۀـیالو  دـعب  نینـس  رـشع  مث  ءاضقلا  یف  بان  ةدـم و  رـصم  نکـس  بادآلا و  لئاضفلا و  یف  عرب  ءاملعلا و 

ناک دلبلا و  نایعا  ۀنطلسلا و  بئان  هلوخد 
61 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةرکاذملا نسح  اسیئر  اروقو  ۀحیرقلا  دّیج  يواتفلا  دیدس  هنونف  بهذـملاب و  افراع  اعراب  املاع  ناک  هلثم و  ضاق  یئر  نا  لق  ادوهـشم  اموی 
یف فّنص  ام  نسحا  نم  وه  نایعألا و  تایفو  باتک  هل  ساّنلا  مایاب  افراع  اّیرابخا  اّیکذ  اّیرس  قالخالا  لیمج  رعشلاب  اریـصب  ةرـضاحملا  ولح 

دیدـعت یف  بنطی  ءالـضفلا و  ّالا  هخیرات  یف  عبتتی  هتیأر  ام  هفّنـصم و  لئاضف  ةرثک  یلع  علّطا  روکذـملا  هخیرات  علاـط  نم  تلق و  ّنفلا  اذـه 
هل نم  ءارمالا و  ءارزولا و  كولملا و  نم  ۀـلودلا  ءاربک  تایالولا و  یلوا  نایعا  ءارعـشلا و  بدـالا و  يوذ  اـصوصخ  ءاـملعلا  نم  مهلئاـضف 
نم ریثک  ۀجاح  وعدت  ةریسی  ۀعامج  الا  هَّللا  مهمحر  نیعباتلا  نم  مهنع و ال  هَّللا  یضر  ۀباحـصلا  نم  ادحا  هیف  رکذی  مل  هّنکل  تیـصو  ةرهش 

یفاکلا دـبع  نب  یلع  نب  باهولا  دـبع  خـلا و  مهنم  ادـحا  رکذا  مل  ءافلخلا  کلذـک  لاق و  هتبطخ  یف  لاق  اذـک  مهلاوحا  ۀـفرعم  یلا  ساّنلا 
نب دـمحا  وه  یعفاشلا  یلبرالا  ناکلخ  نبا  ةاضقلا  یـضاق  نیدـلا  سمـش  هتفگ  لقن  ام  یلع  یطـسو  هیعفاش  تاقبط  رد  یکبـسلا  یعفاـشلا 
نب ییحی  نب  رفعج  نب  کلام  نب  ربحلا  نب  فاکلا  حـتفب  کـکاش  نب  هَّللا  دـبع  نب  کـمای  نب  ناـکلخ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  نب  دـمحم 

ةداّسلا مارکلا و  ۀـکماربلا  ایاقب  نم  متاح  هب  ساقی  هنا ال  ّالا  هرـصع  متاح  اـملع و  هناـمز  یعفاـش  اـملح و  هتقو  فنحا  ناـک  یکمربلا  دـلاخ 
کلتب قلختلا  عم  بهاوملا  کلت  ناسحالا و  کلذ  لاونم  یلع  بهاذـلا و  نامزلا  کلذ  لثم  هنمز  ناک  مارعلا و  رهدـلا  بناـج  اونّیل  نیذـلا 

قئالخلا
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62 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ههبـشب يراد  هلثمب و ال  هبـضغ  ةروس  ۀیواعم  يواد  ام  ملحب  اهرهوج  اّیرثلا  رهاوج  لیلکا  نم  ریختی  حبـصا  وا  اهربنع  بشی  تاب  اّمناک  یتلا 

یجافخلا بناج  هب  ّفخ  بدا  یلا  اذه  همامالا  بلط  دق  نوماملا و  هب  ناد  ۀمامغ و ال  حافّسلا  یناد  ام  مرک  هلعف و  هدیاکم و  یف  ملـسم  وبا 
هرهد ءاـبدا  دّیـس  نیروهـشملا و  هرـصع  ءاـملع  دـحا  عئادـبلا  ظـفح  عئاـقولا و  رکذ  یف  ناـقتا  عم  یئاـطلا  رکذ  يوط  دـیلولا و  رغـصتسا  و 

بحاص دمحا  نیّدلا  سمـش  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  یعفاشلا  يونـسالا  یلع  نب  نسحلا  نب  میحرلا  دبع  نیدلا  لامج  خلا و  نیروکذـملا 
توبخ بوهل و  نیب  ام  هرانب  رهدلا  بعل  نکل  تویبلا  لجا  نم  هارت  امک  هتیب  هلبق و  روکذملا  دمحم  باهـشلا  دلو  وه  فورعملا و  خـیراتلا 

نامث و ۀنـس  لبرا  ۀنیدمب  دـلو  هنا  لاقف  عضاوم  یف  فورعملا  هخیرات  یف  هلاح  وه  حـضوا  دـق  توفخ و  روهظ و  نیب  ام  هراکذـتب  بلقت  و 
اهیـضاق یلع  هقفلا  أرقف  بلح  یلا  لقتنا  مث  سنوی  نب  نیدلا  لامک  خیـشلا  سرد  رـضح  لصوملا و  یلا  هدلاو  توم  دعب  لقتنا  مث  ۀـئامتس 

نع ةرهاقلاب  مکحلا  یف  بان  رصم و  یلا  لحترا  مث  حالّـصلا  نبا  نع  ذخا  قشمد و  مدق  مث  شیعی  نبا  یلع  وحنلا  هرکذ و  یتالا  دادش  نبا 
لاق نیّتس  عست و  ۀنـس  یف  غئاّصلا  نباب  لزع  نیـسمخ و  عست و  ۀنـس  ماشلاب  ةاضقلا  ءاضق  مث  ۀـلحملا  ءاضق  یلو  مث  يراجنـسلا  نیّدـلا  ردـب 

يرخا ةرم  اضیا  لزع  مث  اهیلإ  وه  دیعا  نینس و  دعب  غئاّصلا  نبا  لزع  مث  اموی  صقنت  اموی و ال  دیزت  نینس ال  رشع  ۀیالولا  کلت  ةّدم  تناکف 
ۀیبیجنلا ۀینیمالاب و  اسردم  الوزعم  رمتسا  غئاّصلا و  نباب 

63 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ربعلا و یف  یبهذلا  هرکذ  ۀّیبیجنلا  ۀسردملاب  ۀئامتس  نینامث و  يدحا و  ۀنس  بجر  نم  نیرشعلا  سداسلا و  ۀیـشع  تبـسلا  موی  یفوت  نا  یلا 

یتح اهبتکت  تاومالاب  جـهلت  تلز  ام  لئاقلا  رد  هّلل  روهـشملا و  خـیراتلا  هتاـفّؤم  نم  اروقو و  اـمیرک  اـنّید  اّریخ  هَّللا  همحر  ناـک  خـیراتلا و 
یبأ نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  یقـشمد  دـمحا  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  یقت  ابوتکم و  تاومالا  یف  کتیار 

نیّدلا لامک  یلع  لصوملاب  هقفت  ۀئامتس  نامث و  ۀنس  لبراب  دلو  یلبرالا  یکمربلا  ساّبعلا  وبا  نیدلا  سمش  ةاضقلا  یـضاق  ناکلخ  نب  رکب 
نم عمـس  يوحنلا و  یلع  نب  شیعی  ءاـقبلا  یبأ  یلع  وحنلا  أرق  اـمهریغ و  داّدـش و  نب  نیدـلا  ءاـهب  یـضاقلا  نع  بلحب  ذـخا  سنوـی و  نب 

نیدـلا ردـب  یـضاقلا  نع  ءاضقلا  یف  بان  اهنکـس و  ۀیرـصملا و  رایّدـلا  لخد  حالّـصلا و  نبا  نع  ذـخا  هتبیبش و  یف  ماشلا  مدـق  ۀـعامج و 
مث نیتس  عبرا و  ۀنس  یف  ۀثالثلا  ةاضقلا  هعم  میقا  مث  رمالاب  ادرفنم  نیسمخ  عست و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  ءاضقلا  یلع  ماشلا  مدق  مث  يداجّـسلا 

هدیب الوزعم و  رمتـسا  نینامث و  ۀنـس  لئاوا  یف  ایناث  لزع  مث  نیعبـس  عبـس و  ۀنـس  لوا  یف  نینـس  عبـس  دعب  دـیعا  مث  نیتس  عست و  ۀنـس  لزع 
تابث لضفلا و  ةرازغ  قطنملا و  ۀـحاصف  ةروّصلا و  نسح  عمج  دـق  ناک  هخیراـت  یف  يرازفلا  نیّدـلا  جاـت  خیـشلا  لاـق  ۀـّیبیجنلا  ۀـینیمالا و 

یف لیوطلا  عابلا  هل  اعماج و  اخروم  الداع و  امکاح  اعراب و  ابیدا  اماما  ناک  رـصم و  خـیرات  یف  نیّدـلا  بطق  لاق  سفنلا و  ۀـهازن  شاجلا و 
بدالا وحنلا و  هقفلا و 

64 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءاملع دـحا  همجعم  یف  یلازربلا  لاق  رعـشلا و  نم  اناوید  رـشع  ۀعبـس  ظفحا  لاق  هنا  هنع  هب  قثا  نم  ینربخا  لاق و  لقعلا  لماک  لضفلا  ریزغ 
اـسیفن اخیرات  عمج  کلذ و  ریغ  ۀغل و  خـیرات و  ۀـیبرع و  هقف و  ۀّـمج  مولع  نیب  عمج  نیروکذـملا  هرهد  ءابدا  دّیـس  نیروهـشملا و  هرـصع 
هـسلجم ناک  هتفرعمک و  یّبنتملا  ناوید  فرعی  نم  هتقو  یف  ری  مل  ۀغللا  ملع  یف  یلوط  دی  هل  تناک  نف و  لک  نم  نیروهـشملا  یلع  رـصتقا 
ۀیبرعلاب اریـصب  ۀحیرقلا  دیج  يواتفلا  نسح  بهذملاب  افراع  انقتم  اعراب  الـضاف  اماما  ناک  یبهذـلا  لاق  ثحبلا و  قیقحتلا و  دـئاوفلا و  ریثک 

اباتک عمج  دق  احّدمم و  اداوج  امیرک  ساّنلا  تاورـس  نم  ۀمرحلا  رفاو  ةرکاذملا  ولح  عالطالا  ریثک  ساّنلا  مایا  رعـشلا و  بدالا و  یف  ۀمالع 
رد يدرب  يرغت  نب  فسوی  نیدـلا  لامج  ۀـّیحلاّصلاب و  نفد  ۀئامتـس و  نینامث و  يدـحا و  ۀنـس  بجر  یف  یفوت  نایعألا  تاـیفو  یف  اـسیفن 

اهیف ۀئامتس  نینامث و  يدحا و  ۀنس  یه  رصم و  یلع  نووالق  روصنملا  ۀیالو  نم  ۀعبارلا  ۀنسلا  هتفگ  ةرهاقلا  رـصم و  خیرات  یف  هرهاز  موجن 
نب ککاش  نب  هَّللا  دبع  نب  کمای  نب  ناکلخ  نب  رکب  یبأ  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ساّبعلا  وبا  نیّدـلا  سمـش  ةاضقلا  یـضاق  یفوت 
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دحالا ۀلیل  یف  هدـلوم  اهخروم  اهملاع و  قشمد و  ةاضق  یـضاق  یعفاشلا  یکمربلا  کمرب  نب  دـلاخ  نب  ییحی  نب  رفعج  نب  کلام  نب  ربحلا 
بـصانملا هقفلاب و  فورعم  تیب  نم  لاقف  هخیرات  یف  میدعلا  نبا  هرکذ  أشن  اهب  لبراب و  ۀئامتـس  نامث و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  رـشع  يداح 

ناک هریغ  لاق  ۀّینیّدلا و 
65 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بدالا ملع  یف  ادرفنم  هدروی  امل  اقّقحم  هلقنی  امیف  ۀـجح  یّتش  مولع  یف  ریظنلا  مودـعم  لئاضفلا  عومجم  انّنفم  ارعاش  ابیدا  اهیقف  املاع  اماما 
هلاح نم  انبعوتـسا  دق  روهـشملا و  روکذملا  خیراتلا  بحاص  وه  تلق و  ۀنـس  نوعبـس  ثلث و  هل  بجر و  رهـش  یف  هتافو  تناک  خیراتلا و  و 

ۀئامتس و نیتسلا و  دودح  یف  یلوالا  نیترم  قشمد  ءاضق  ّیلو  ناک  یهتنا و  یفاولا  دعب  یفوتسملا  یفاّصلا و  لهنملا  انخیرات  یف  ةدّیج  ةذبن 
دیعا مث  نینس  عبـس  وحن  اهب  ماد  سرد و  اهب و  یتفا  يراجنـسلا و  نیّدلا  ردب  ةاضقلا  یـضاق  نع  اهب  مکحلا  یف  بان  ةرهاقلا و  مدق  لزع و 

رمع نیّدلا  دیشر  خیـشلا  هدشنا  ام  کلذ  نم  دئاصق  ةدعب  ءارعـشلا  هتحدم  هدوعب و  ساّنلا  ّرـس  غئاّصلا و  نب  نیّدلا  ّزع  دعب  قشمد  ءاضق  یلا 
ثاغی هیف  ماع  عبّـسلا  دعب  دادش و  عبـس  لکل  سانج و  مارکلا  نا  يدنع  رـصم و  یف  فسوی  لثم  ماشلا  یف  تنا  لاقف  یقرافلا  لیعامـسا  نب 

ضابقنا و الب  طسب  تقولاف  ّرش  دعب  ریخلا  مهاتا  ضار  ریغ  مهیف  ام  اّرط  ماشلا  لها  تیار  بعـصم  نب  یلع  نیدلا  رون  اضیا  هیف  لاق  ساّنلا و 
لبقتسم و لاحل  كاش  رکاش و  مهلکف  ضاق  لزع  ضاق و  مودق  ّمغ  لوط  دعب  مهّرس  یضاقتلا و  یف  رهدلا  فصنا  دق  نزحب  ۀحرف  اوضّوع 

ساّبعلا وبا  نیّدلا  سمـش  ةاضقلا  یـضاق  ناکلخ  نبا  هتفگ  ةرـضاحملا  نسح  رد  یطویـسلا  لامکلا  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  ضام و 
دیؤملا هل  زاجا  ۀئامتس و  ۀنس  دلو  نایعألا  تایفو  بحاص  یعفاشلا  یلبرالا  رکب  یبأ  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا 

66 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مث نینس  رشع  ماشلا  ءاضق  ّیلو  مث  اهب  ءاضقلا  یف  بان  ةّدم و  رـصم  نکـس  ءاملعلا و  رابک  یقل  دادش و  نبا  سنوی و  نباب  هقفت  یـسوطلا و 

يدحا و ۀنس  بجر  یف  تام  سانلا  ماّیاب  افراع  اّیرابخا  اّیکذ  اّیرـس  ناک  ربعلا  یف  لاق  ماشلا  ءاضق  یلا  ّدر  مث  نینـس  عبـس  رـصمب  ماقاف  لزع 
ناتـسب ترابع  لقن  دعب  يدومـصم  ییحی  تیامح  ماقم  رد  مالکلا  یهتنم  باتک  رد  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  ۀئامتـس و  نینامث و 
نایعألا تایفو  باتک  رد  نانجلا  ۀحوبحب  هَّللا  هنکـسا  ناکلخ  نب  نیدلا  سمـش  ةاضقلا  یـضاق  حیقنت  قیقحت و  هکنآ  مود  هتفگ  نیثدحملا 

نب ییحی  دـمحم  وبا  داجا  دافا و  ثیح  تسمادـقالا  قباس  تلالد  رد  مالک و  نیزا  رتهدایز  يدومـصم  شیاتـس  لیدـعت و  قیثوت و  هراـبرد 
بسنف ثیل  ینب  یلوم  ةدومصم  اهل  لاقی  ۀلیبق  نم  ربربلا  نم  هلصا  یثیللا  ایاقنم  نب  لامـش  نب  سالـس  لیق و  سالـسو و  نب  ریثک  نب  ییحی 

نوطیسب فورعملا  دایز  نب  نمحرلا  دبع  نب  دایز  نم  اهب  عمس  ۀبطرق  نکس  سلدنالا و  یلا  لحر  وه  یسیع و  ابا  ینکی  ریثک  هّدج  مهیلإ و 
سپ ار  يزوجلا  نبا  طبس  نامثع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  فسوی  يانث  حدم و  اّما  خلا  هنع  هَّللا  یـضر  سنا  نب  کلام  إّطوم  يوار  یبطرقلا 

وبا طبـس  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیدـلا  سمـش  زین  هتفگ و  يزوجلا  نبا  همجرت  رکذ  دـعب  نایعألا  تاـیفو  همجرت  ناـسنالا  رظنم  رد 
خیرات رد  یباتک  ریـسفت و  رد  یباتک  تشاد  نخـس  جاور  رباکا  كولم و  کیدزن  دوب  هاج  اب  بهذـم  یفنح  روهـشم  ظعاو  روکذـم  جرفلا 

نینامث و نیتنثا و  ۀنـس  وا  دـلوم  مدـید  دـلجم  لهچ  رد  وا  طخب  ار  نآ  نم  دـیوگ  فّنـصم  تشاد  نامزلا  ةآرم  خـیرات  مان  درک و  فینـصت 
هبنشهس بش  وا  تافو  ۀئامسمخ و 

67 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینینویلا نیـسحلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  یـسوم  نیّدـلا  بطق  يانث  حدـم و  اـما  ۀئامتـس  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  هجحلا  يذ  هاـم  مکی  تسب و 

یلعزق نب  فسوی  همجرتب  هدومن  نآ  تداجاب  مکح  صتخم  مجعم  رد  یبهذ  هک  نامزلا  ةآرم  لیذ  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبس  یّکبلعبلا 
نبا طبـس  نامّزلا  ةآرم  باتک  ینینوی  نیّدـلا  بطق  زین  ةرخآلا و  ءانبا  ایندـلا و  ءانبا  نم  ّماـعلا  ّصاـخلا و  دـنع  ماـتلا  لوبقلا  هل  ناـک  هتفگ و 
رکذ دـعب  ناـمزلا  ةآرم  لـیذ  رد  هچناـنچ  هدومن  داـی  تسخیراوت  عیمج  زا  نا  تیلـضفا  تبثم  هک  میخف  يارطا  میظع و  حدـمب  ار  يزوـجلا 

ریهاشم و مظاعا  زا  ینینوی  نیدلا  بطق  نامّزلا و  ةآرم  ۀیاور  اهّحصا  انایب و  اهنـسحا  ادروم و  اهبذعا  ادصقم و  اهعمجا  تیارف  هتفگ  خیراوت 
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خّروملا مامالا  نیـسحلا  یبأ  نب  دّـمحم  نب  یـسوم  هتفگ  صتخم  مجعم  رد  یبهذ  تسا  ۀـمج  دـماحم  نیزئاح  یئاسور  رباـکا  هّمئا و  هّلجا 
نامزلا و ةآرم  رصتخا  مراص و  نبا  نم  رصمب  خویشلا و  خیـش  مئادلا و  دبع  نبا  نم  قشمدب  هیبا و  نم  عمـس  هیقفلا  خیـشلا  نبا  نیّدلا  بطق 

دعـسا نب  هَّللا  دـبع  امرتحم و  اسیئر  ناک  ۀنـس 426 و  لاّوش  یف  یفوت  ۀئامتـس و  نیعبرا و  ۀنـس  دـلو  کبلعبب  ریثکلا  يور  داجاف  هیلع  لـّیذ 
خیشلا هیقفلا  نب  یسوم  نیّدلا  بطق  ریبکلا  ردّصلا  اهخیش  کبلعبب  تام  هتفگ و  ۀئامعبس  نیرشع و  تس و  ۀنس  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفایلا 
یـسوم نیّدلا  بطق  هرـصتخا  هتفگ و  نامزلا  ةآرم  رکذ  دعب  نونظلا  فشک  رد  ۀعامج و  نم  ربخا  عمـس و  خیراتلا  بحاص  ینینویلا  دّمحم 
روهدلا فّرـصم  هّلل  دمحلا  هلیذ  لّوا  تادّلجم  عبرا  یف  هّلیذ  ۀئامعبـس و  نیرـشع و  تس و  ۀنـس 426  یفوتملا  خّروملا  یکبلعبلا  دّمحم  نب 

اهبذعا وا  دصقم  خیراوتلا  عمجا  نا  تیار  لاق  خلا 
68 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهئانثا یف  فّنصملا  یفوت  یّتلا  یه  ۀئامتس و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنس 654  یلا  عطقنا  دق  هتدجوف  هراصتخا  یف  تعرـشف  نامّزلا  ةآرم  ادروم 
نکاـمالا و ضعب  یف  ۀـلاطالا  دـقتنی  هیلع  فـقی  نم  ضعب  لـعل  ناـمّزلا و  نم  یلاـعت  هَّللا  هردـقی  ثیح  یلا  هب  لـصتی  اـمب  هّلیذا  نا  ترثاـف 

يانث حدم و  اما  ءالضفلا  طوطخ  نم  هتلقن  لاجّرلا و  هاوفا  نم  هتعمس  یملعب و  لصتا  ام  رکذا  یسفنل و  هتعمج  امنا  اهضعب و  یف  راصتخالا 
هک شلیذ  رد  يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  هک  رشبلا  رابخا  یف  رصتخم  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبس  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا 

سراوفلا یبأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  ریـصقتلاب  فرتعملا  ریقفلا  لوقیف  دعب  هتفگ و  نآ  فصوب  رـصتخملا  ۀمتت  هب  تسامـسم 
ناطلـسلا انالوم  فیلات  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخملا  تیأر  ینا  هاـیند  هترخآ و  رما  هل  حلـصا  هاعـسم و  هَّللا  حـجنأ  یعفاـشلا  ّيرغملا  يدرولا 

یتلا ال خیراوتلا  نم  هراتخا  هناف  اهلهج  عسی  اهلثم و ال  عقی  یتلا ال  بتکلا  نم  هاوثم  مرکا  هرـس و  هَّللا  سدـق  ةامح  بحاص  دـیؤملا  کلملا 
دقعلا و اهرغث  لماکلا و  اهلامج  برغملا و  اهنسح  یتلا  سورعلاک  یلجناف  كولسلا  نسحب  نسحلا  كولس  یف  همظن  كولملل و  ّالا  عمتجت 
لیئارـسا و ونب  اهداسح  ممالا و  براجت  اهتبحم  مدلا و  یبأ  نبا  اهّدـخ  مظتنملا و  اهظفل  مالحالا و  ةذـل  اهلایخ  ۀـعطقنملا و  لودـلا  اهتاّرض 

قرـشملا یف  زواجم  اهرکذ  نمیلا و  نم  اهرطع  بهذـلا و  جورم  اهبرق  یناغالا و  اهلـصو  نایعألا و  تایفو  اهلالد  بورکلا و  جرفم  اـهرظن 
نایبلا اهتحاصف  ناوریقلا و  برغملا  یف  ناهفصا و 

69 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع زجعی  له  ازونک و  هنّمـض  دّیـش و  یبّویألا و  تیبلا  نم  دـعاوقلا  لیعامـسا  هب  عفر  ابیترت  یلاـعت  هَّللا  همحر  هبتر  ناـمزلا  ةآرم  اـههجو  و 
یف رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  هدومن  جهن  نیاب  نآ  رکذ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  دّیؤم و  کلم  وه  نم  زونکلا 
هّلل دمحلا  هلّوا  ۀئامعبـس  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنـس 732  یفوتملا  ةامح  بحاصب  فورعملا  یبّویالا  یلع  نب  لیعامـسا  دّیوملا  کلملل  نیدّلجم 

ۀلّوطملا بتکلا  ۀعجارم  نع  ۀینغم  ةرکذت و  نوکیل  ۀّیمالسالا  ۀمیدقلا و  خیراوتلا  نم  ءایشا  هیف  دروا  خلا  لاجآلاب  رامعالا  یلع  مکح  يذلا 
یلع ۀّیمالـسالا  خیراوتلا  لوصف و  ۀسمخ  ۀمّدقم و  یلع  ۀمیدقلا  خـیراوتلا  ّبتر  ادـلجم و  نیرـشع  وحن  نم  هریغ  لماکلا و  نم  هرـصتخا  و 

نب نیّدلا  لامج  طبس  فسوی  نیدلا  سمش  خیشلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامتس  نیسمخ و  عبرا و  هنـس  رد  خلا  لماکلا  فیلات  بسح  نینـسلا 
عاونا زئاح  ءادفلا  وبا  همالع  ءادفلا و  یبأ  رصتخم  یف  ام  یهتنا  نامزلا  ةآرم  هامس  اعماج  اخیرات  ّفلا  ءالـضفلا  ظاّعولا  نم  ناک  يزوجلا و 

رد يدرولا  نباب  فورعملا  رفظم  نب  رمع  تسالبن  نیطالـس  مظاعا  اربک و  نیطاسا  ریهاشم  زا  انـس و  فرـش و  ماسقا  يواح  الع و  لـضف و 
یلع لضفالا  کلملا  نب  لیعامسا  دّیوملا  کلملا  ناطلّسلا  تام  هتفگ و  ۀئامعبس  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنـس  رد  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  ۀمتت 

يزرابلا نب  نیدلا  فرش  ةاضقلا  یضاق  انخیش  هحرش  يواحلا و  مظن  باتکلا و  اذه  لصا  اهنم  ةروهشم  ۀنسح  فیناصت  هل  ةامح و  بحاص 
هباب یف  نسح  وه  نادلبلا و  میوقت  باتک  هل  انسح و  احرش 
70 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعامج تیار  دقل  امولع و  فرعی  انّنفم  ءاملعلا  ملعلل و  اّبحم  ایخـس  ناک  یلاعت و  هَّللا  همحر  اهتباین  دعب  نیرـشع  ۀنـس  لوا  یف  ةامحب  ّطلـست 
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ۀنحـشلا نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  دـمحم  یلاـعت و  هَّللا  همحر  هنم  لـضفا  نوماـملا  دـعب  كولملا  یف  سیل  ّهنا  نومعزی  لـضفلا  يوذ  نم 
رفظملا نب  یلع  لضفالا  کلملا  نب  لیعامسا  دّیوملا  کلملا  ناطلّسلا  یفوت  ۀئامعبس  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنـس  هتفگ  رظانملا  ضور  رد  یبلحلا 

یف ۀنطلـسلا  رماـب  اـمئاق  ءارمـالا  ناـیعا  نم  ناـک  يداـش  نب  بویا  نب  هاـشنهاش  نب  رمع  رفظملا  ناطلّـسلا  نب  دـمحم  روصنملا  نب  دوـمحم 
فرشالا کلملا  ۀمدخ  یف  مورلا  ۀعلق  حتف  ۀئامتس و  نینامث و  عبرا و  ۀنس  نووالق  روصنملا  کلملا  ۀمدخ  یف  بقرملا  حتف  رـضح  اهتامهم 

ۀّیـضایرلا و یف  یلوطلا  دیلا  هل  ابیدا  املاع  ناک  هانیکح و  امک  اناطلـس  مث  ةامحل  ابئان  راص  مث  اّکع  حتف  سلبارط و  حتف  نووالق و  نب  لیلخ 
لاق نا  یلا  زئاوجلا  مهیلع  يرجا  هیلع و  اودفو  دالبلا و  نم  ءارعشلا  هحدتما  يرهبالا و  نیدلا  ریثا  خیشلا  نع  کلذ  ذخا  ۀئیهلا و  ۀسدنهلا و 

ۀیدهلا بختنم  اهنم  هحئادم  یف  ةدرفم  بتک  يرصملا  ۀتابن  نب  دمحم  نب  دمحم  رکب  یبأ  نیدلا  لامج  خیشلل  راعـشالا و  نم  ذبن  رکذ  دعب 
ۀقئار راعـشا  مولعلا و  عاونا  یف  تاّفلؤم  ةدع  یلاعت  هَّللا  همحر  نیدلا  دامع  ناطلـسلل  هتقبط و  یف  هدعب  هلثم  مظنی  مل  ۀیدّیوملا  حـئادملا  یف 

یف ملعلا  رداون  باتک  اهنم  يزرابلا و  نب  هَّللا  ۀـبه  مساقلا  وبا  نیّدـلا  فرـش  ةاـضقلا  یـضاق  هحرـش  ریغـصلا و  يواـحلا  مظن  هتاـفلؤم  نمف 
سانکلا باتک  اهنم  نیدّلجم و 

71 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیدـلا حالـص  اهریغ و  رـشبلا و  رابخا  یف  رـصتخملاب  یمـسملا  خـیراتلا  باتک  نیزاوملا و  باتک  نادـلبلا و  میوقت  باـتک  نیدـّلجم و  یف 

مامالا یلع  نب  لیعامـسا  دّیوملا  کلملا  هتفگ  تسناکلخ  نبا  خیرات  لیذ  هک  تایفولا  تاوف  باتک  رد  نزاخلا  دمحا  نب  رکاش  نب  دـمحم 
وا تنطلـس  رکذ  دعب  ةامح و  بحاص  روصنملا  نب  رفظملا  نب  لضفالا  نبا  ءادفلا  وبا  نیّدـلا  دامع  دـّیوملا  کلملا  ناطلـسلا  ملاعلا  لضافلا 

یکلملا یناطلـسلا  يولوملا  فیرـشلا  یلاـعلا  ماـقملاب  ضرـالا  لـبقی  هیلإ  بتکی  یلاـعت  هَّللا  همحر  رکنت  نیدـلا  فیـس  ریمـالا  ناـک  هتفگ 
یلاعلا فیرـشلا  ماقملا  راصنا  هَّللا  زعا  نووالق  نب  دّـمحم  هوخا  ناطلـسلا و  هیلإ  بتکی  ةامح و  بحاـص  ناونعلا  یف  يداـمعلا و  يدـّیؤملا 

کلذ و ریغ  ۀمکح و  ّبط و  هقف و  نم  ۀـّمات  ۀلیـضف  مراکم و  هیف  دـیوملا  کلملا  ناک  ّيولوم و  الب  يدامعلا  يدـّیوملا  یکلملا  ناطلـسلا 
خـلا و مهل  ابرقم  ملعلا  لهال  اّبحم  ناک  ةدـّیج و  ۀـکراشم  مولعلا  رئاس  یف  كراش  دـق  ناک  نا  هنقتا و  ّهنأل  ۀـئیهلا  ملع  هفرعی  ناک  ام  دوجا 

ملاعلا يداش  نب  بّویا  نب  هاشنهاش  نب  مجن  نب  دومحم  نب  یلع  نب  لیعامسا  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت 
کلملا نبا  نیّدلا  یقت  رفظملا  کلملا  نبا  نیّدلا  رون  لضفالا  کلملا  نبا  ءادفلا  وبا  نیّدلا  دامع  دّیوملا  ناطلسلا  فّنصملا  نّنفملا  ۀماّلعلا 

یف هرکذ  امک  ۀئامتس  نیسلا و  میدقتب  نیعبس  نیتنثا و  ۀنـس  لّوالا  يدامج  یف  هدلوم  ّیبّویالا  نیّدلا  یقت  رفظملا  نب  نیّدلا  رـصان  روصنملا 
اهیف ننفت  مولعلا و  یف  لغتشا  هخیرات و 

72 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يواحلا مظن  هل  دلجم و  یف  نادـلبلا  یلع  مالکلا  لاوطالا و  ضورعلا و  تادـلجم و  ثلث  یف  خـیراتلا  اهنم  ةروهـشملا  فیناصتلا  فّنـص  و 

یشم هیلع و  علخ  داع  اّملف  ةرشع  عست  ۀنس  ناطلسلا  عم  ّجح  نیرشع و  ۀنس  یف  ةامح  ۀکلمم  ّیلو  ةریثک  تادلجم  سانکلا  باتک  ریغـصلا و 
کلذ یلع  ّرمتـسا  اهلامعا و  ةامح و  ربانم  یلع  هل  بطخی  نا  مسر  حـلاّصلاب و  الّوا  بّقلی  ناک  دـّیؤملاب و  هبقل  هتمدـخ و  یف  ءارمالا  راـبک 

هل ریثک  نبا  لاق  دحاو  ریغ  هحدـتما  احدـمم  اداوج  ناک  نسح و  رعـش  هل  همظعی و  همرتحی و  همرکی و  رـصانلا  کلملا  ناک  یفوت و  نا  یلا 
نونفل هنودـصقی  ءاملعلا و  ّبحی  ناـک  ةدـیدع و  تافّنـصم  هل  کـلذ و  ریغ  بّطلا و  ۀـئیهلا و  هقفلا و  نم  ةددـعتم  مولع  یف  ةریثک  لـئاضف 

نم ۀبوجعا  مولعلا  تاتـشال  اعماج  ناک  ۀمیظع و  ۀـمجرت  هتاقبط  یف  يونـسالا  هل  رکذ  مهنم و  نایعألا  بّویا  ینب  ءالـضف  نم  ناک  ةریثک و 
ریغ خـیراتلا و  ضورعلا و  بّطلا و  قطنملا و  ۀفـسلفلا و  تاـقیملا و  ملع  وحنلا و  نیلـصالا و  ریـسفتلا و  هقفلا و  یف  ارهاـم  ایندـلا  بیجاـعا 

خلا و ۀئامعبـس  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنـس  مرحملا  یف  یفوت  انـسح  افینـصت  ملع  لک  یف  فّنـص  ۀیاغلا  یلا  امیرک  ارهام  ارعاش  مولعلا  نم  کلذ 
نایقعلا مظن  ظاّفحلا و  تاقبط  يواخس و  عمال  ءوض  زا  وا  هرهاب  حئادم  هرهاز و  دماحم  هک  ینالقسعلا  رجح  نباب  فورعملا  یلع  نب  دمحا 
کلملا بّویا  نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  دومحم  نب  لیعامسا  هتفگ  هنماک  ررد  تسرهاظ و  حضاو و  یطویس  ةرـضاحملا  نسح  و 
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بحاص نیّدلا  دامع  ناطلسلا  یبویالا  نیّدلا  یقت  روصنملا  نب  رفظملا  نب  لضفالا  نبا  نیّدلا  دامع  دّیوملا 
73 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀنطلّسلا یلا  داع  اّملف  غلابف  كرکلاب  ناک  امل  رصانلا  مدخف  قشمدب  رمأ  نیتنثا و  ۀنس  بلحب  خّروملا  طخب  نیعبـس و  عضب و  ۀنـس  دلو  ةامح 
ّهناف رکـسع  رـصم  ماشلا و  نم  دّرج  نا  الا  یهنی  موی و ال  هریغ و ال  عاطق و  نم  ءاشی  ام  اهیف  لعفی  ةدم  دعب  هنطلـس  مث  ةامح  ۀنطلـسب  هدعو 
هزّهج هنود و  نمف  بئانلا  نوغرا  یتح  هتمدخ  یف  ساّنلا  یـشم  ۀنطلـسلا و  ۀـهبا  ۀـکلمملا و  راعـشب  ةرهاقلا  یف  بکرا  هتنیدـم و  نم  دّرجم 
لزناف ةرـشع  ّتس  ۀنـس  مدـق  اهلامعا و  ةامحب و  هل  بطخی  نا  نذا  دـّیوملا و  مث  حـلاّصلا  ـالّوا  بّقل  هیلإ و  جاـتحی  اـم  عیمجب  نیّدـلا  میرک 

داع اّملف  ةرـشع  عست  ۀنـس  ناطلـسلا  عم  ّجح  مث  يرخا  ةّرم  مدـق  رفاس و  نا  یلا  همارکا  یف  ناطلـسلا  غلاب  بتاورلا و  هیلع  تیرجا  شبکلا و 
ۀنطلّسلا راعشب  نیرصقلا  نیب  ۀّیروصنملا  نم  دوعلا  دعب  نیرشع  ۀنس  مّرحملا  یف  هبکرا  هلئاضف و  هبادآ و  نم  هآر  امل  ناطلّسلا  نیع  یف  مظع 

ناطلّـسلا و یلا  علطف  ۀنطلّـسلا  تسد  عیمج  بئاصعلا و  ۀیـشاغلا و  ةاودلاب و  ریبکلا  رادـیوّدلا  حالّـسلاب و  راد  حالّـسلا  سلجی  هیدـی  نیب  و 
ۀثلث اهنم  افیرشت  نیثلث  ۀئام و  مویلا  اذه  یف  هببسب  ۀلوّدلا  لها  یلا  لصو  ام  ۀلمج  ناک  دّیوملا و  ذئموی  ناطلـسلا  هبّقل  ۀنمیملا و  سار  سلج 
عیمج ناطلّسلا  رما  فّحتلا و  ایادهلا و  هعم  ابلاغ و  ۀنس  لک  رصمب  هروزی  ناک  دیعصلا و  یلا  ناطلـسلا  عم  ۀنس 22  یف  هجوت  سلطا و  رشع 

هیلإ بتکی  ناطلّسلا  ناک  ضرالا و  لبقی  هل  اوبتکی  نا  باونلا 
74 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تاحشوملا و رعشلا و  مظن  نادبالا و  میوقت  روهشملا و  هخیرات  فّنـص  هقفلا و  یف  يواحلا  مظن  نونف  ةدع  یف  املاع  اعاجـش  اداوج  ناک  و 
ۀتابن و نبا  هاثر  نیّتسلا و  لمکی  مل  ۀنس 732 و  مرحملا  یف  تام  نا  یلا  کلذ  یلع  لزی  مل  ۀسیفن و  ابتک  ینتقا  ۀئیهلا و  ملع  ۀفرعم  یف  قاف 

نب دومحم  يرقملا  اندشنا  ۀـتابن  نب  نیدـلا  لامج  اندـشنا  کبیا  نب  لیلخ  اندـشنا  ةزاجإ  غئاّصلا  نب  رـشبلا  وبا  اندـشنا  ام  هرعـش  نم  هریغ و 
یف تدب  ام  ۀلازغلا  لثم  برهم  وا  بلطم  یف  هتمر  نا  ءاضقلا  هب  توفا  افرط  هب  نسحا  سرف  فصو  یف  هسفنل  دّیوملا  کلملا  اندـشنا  داّمح 

یهتنا و ال ءایـشا  هنم  تقلع  خـیرات  هل  ةریثک و  نساحم  هل  اهلها  ۀلیـضفلل و  اّبحم  ناک  یبهذـلا  لاـق  برغملا  یف  اـهراونا  تدـب  اـّلا  قرـشم 
نم امهریغ  ساّنلا  حدـم  دـقف  ۀـلودلا  فیـس  ّالا  هیف  امهریغ  دومحم و  باهـشلا  ۀـتابن و  نبال  ام  حـئادملا  نم  كولملا  نم  دـحا  یف  فرعا 
نزح ادـج و  هیلع  فسا  هتوم  ناطلّـسلا  غلب  امل  امهریغل و  قفّتی  مل  ام  لوحفلا  نم  ةداجالا  ةرثکلا و  نم  نیذـهل  عمتجا  نکل  اریثک  كولملا 

ۀئیهلا و یف  یلوط  دـی  هل  ۀفـسلفلا و  بّطلا و  هقفلاب و  افراع  الـضاف  امیرک  دـّیوملا  ناک  هیبا و  ناکم  یف  ادـمحم  لضفالا  هدـلو  رّرق  هیلع و 
ام هل  يرجاف  رمع  نب  نمحرلا  دـبع  يرهبالا  نیمالا  هیلإ  عطقنا  هیلإ و  مهیوؤی  مهبرقی و  ملعلا و  لها  ّبحی  ناـک  مولع و  ةدـع  یف  ۀـکراشم 

بتکی رصانلا  ناک  هیلع و  مدق  اذإ  هب  هفحتی  ام  يوس  هیلإ  لصی  ۀنس  لک  یف  بتار  هیلع  ۀتابن  نبال  ناک  هیفکی و 
75 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لبقی هیلإ  بتکی  رکنت  ناک  ّيدامعلا و  يدـّیوملا  یکلملا  یناطلّـسلا  یلاعلا  فیرـشلا  ماقملا  راـصنا  هَّللا  ّزعا  نووـالق  نب  دّـمحم  هوخا  هیلإ 
ناطلسلا رماف  ضرمف  هدلو  هعم  ةرهاقلا و  ةّرم  مدق  یهنی و  ضرالا و  لبقی  هبتاکیف  رکنت  ریغ  اّما  يولوملا و  یلاعلا  فیرشلا  ماقملاب  ضرالا 

ضرملا و کلذ  رـضحتسی  هعم و  ثحبی  دـّیوملا  ناکف  اّیـشع  ةرکب و  همزال  هنا  یکحف  هتمزالمب  ءاّبطالا  سیئر  یبرغملا  نب  نیدـلا  لاـمج 
دلولا یفوع  مث  ّیلا  جاتحی  هناف ال  هتمزال  ام  ناطلّـسلا  رما  ـال  ول  هَّللا  لوقی و  یبرغملا  نبا  ناـک  یتح  هدـیب  هخبط  رـشابی  ءاوّدـلا و  هعم  ررقی 

یلا هجوت  اذإ  هنا  هدعو  کلذ و  عم  هیلإ  رذتعا  فالآ و  ةرـشع  شکرز و  شوبیکب  اسرف  هاطعا  یبرغملا و  نبال  ناسحالا  یف  دّیوملا  طرفاف 
همحر قشمدـب  هتیناوحب  لماک  ناخ  وه  نولوط و  نبا  عماج  یلع  فقو  هل  اهـضعب و  فقو  هبتک و  نم  اریثک  قرف  ضرم  امل  هیفاکت و  ةاـمح 

وبا نیّدلا  دامع  دّیوملا  کلملا  یفوت  هتفگ و  ۀئامعبس  نیثلث و  نیتنثا و  ۀنس  رد  هرهاز  موجن  رد  يدرب  يرغت  نب  فسوی  نیّدلا  لامج  هَّللا و 
رمع روصنملا  کلملا  نب  دومحم  رّفظملا  کلملا  نب  دّمحم  روصنملا  کلملا  نب  ّیلع  لضفالا  کلملا  نب  ةامح  بحاص  لیعامـسا  ءادـفلا 

کلملا یلع  همودـق  رکذ  مدـقت  دـق  لضفالا و  کلملا  هنبا  هدـعب  ةامح  ّیلوت  مّرحملا و  يرـشع  ثلاـث  یف  یبویـالا  بّویا  نب  هاـشنهاش  نب 
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ۀئامتـس و نیعبـس و  نیتنثا و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  یف  دّیوملا  کلملا  دلوم  ناک  یهتنا و  اذه  دّیوملا  هیبا  ةافو  دـعب  ةامحل  هتیالو  رـصانلا و 
هقفلا یف  عرب  بتک و  ةّدع  زیزعلا و  نآرقلا  ظفح 

76 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لئاضفلل و اعماج  ناک  حیحـصلا و  داقتعالا  عم  ۀفـسلفلا  قطنملا و  تاقیملا و  ریـسفتلا و  ّبّطلا و  بدالا و  خـیراتلا و  ۀـّیبرعلا و  لوصـالا  و 

ۀنطلـسب هیلع  معنا  هرما  مت  اّملف  ۀثلاثلا  هتنطلـس  یف  جرکلا  نم  هجورخ  دنع  دّمحم  رـصانلا  کلملا  مدخ  نا  یلا  قشمد  ءارما  ۀـلمج  نم  راص 
یلع مدق  اهناطلـس و  ةامح و  بحاص  هلعج  رـصانلا و  کلملا  ۀـمجرت  ردـص  یف  هلک  کلذ  مدـقت  دـق  یجرک و  رمدتـسا  ریمالا  دـعب  ةامح 
لّبقی اوبتکی  ناب  ۀیماشلا  دالبلا  باون  یلا  مسر  رصانلا  کلملا  نا  یتح  ۀیاغلا  یلا  هدنع  یظح  هعم و  ّجح  ةرم و  ریغ  ةرهاقلا  رـصانلا  کلملا 

بحاص يدّیوملا  یکلملا  يدامعلا  یناطلسلا  يولوملا  یلاعلا  فیرشلا  ماقملاب  ضرالا  لّبقی  هل  بتکی  هردق  ۀلالج  عم  رکنت  راصف  ضرالا 
الب يدامعلا  يدّیوملا  یناطلّسلا  یلاعلا  فیرـشلا  ماقملا  راصنا  هَّللا  ّزعا  نووالق  نب  دمحم  هوخا  رـصانلا و  کلملا  ناطلـسلا  بتکی  ةامح و 
نب نیّدلا  لامج  خیشلا  حودمم  وه  قفان و  قوس  هب  ءارعـشلل  ناک  اداوج و  اعـضاوتم  القاع  لئاضفلا  هذه  عم  دّیوملا  کلملا  ناک  يولوم و 

يدرولا نباب  ریهشلا  یبلحلا  يرعملا  رفظم  نب  رمع  صفح  وبا  نیّدلا  نیز  يانث  حدم و  اما  خلا  هتوم  دعب  هاثر  مث  دئاصقلا  ررغب  هحدم  هتابن 
هتفگ نآ  فـصوب  رـشبلا  راـبخا  یف  رـصتخم  رکذ  دـعب  نا  لوا  رد  يدروـلا  نبا  دوـخ  هک  رـصتخملا  ۀـمتت  رد  سپ  ار  يزوـجلا  نـبا  طـبس 
تللک انایعا و  هتقمن  هباعص و  تللذ  هبارعا و  هب  تمقا  ینعملا  لامک  ظفللا و  ةزاجوب  لفک  انسح و  هداز  اراصتخا  هیثلث  وحن  یف  هترـصتخاف 

يرثن یمظن و  نم  ائیش  هتعدوا  رهازاب و  هتضور  تلمک  رهاوجب و  هتلح 
77 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب یفطصم  جاح  ملعا و  هَّللا  هرخآ و  یف  تلق و  هتدز  ام  لّوا  یف  تلق  ملـسا و  هفذح  ام  هنم  تفذح  يرکذ و  دنع  ۀحلاص  ةوعد  توجر  و 
نب رمع  نیّدلا  نیز  مامالا  خیشلا  هرصتخا  هدومن و  جهن  نیاب  نآ  رکذ  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخم  رکذ  دعب  نونظلا  فشک  رد  یپلچ  هَّللا  دبع 
هناف اهلهج  ناسنالا  عسی  اهلثم و ال  عقی  یتلا ال  بتکلا  نم  رـشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا  تیار  لاـق  یعفاـشلا  يدرولا  نباـب  فورعملا  رفظملا 

ملسا و هفذح  ام  هنم  تفذح  انایعا و  هتقحلا  انسح و  هداز  اراصتخا  هیثلث  وحن  یف  هترصتخاف  كولملل  الا  عمتجت  یتلا ال  خیراوتلا  نم  هراتخا 
نیرشع و عست و  ۀنس 729  رخآ  یلا  فّنـصملا  فقو  ثیح  نم  هلیذ  ملعا و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  هرخآ و  یف  تلق و  هتدز  ام  لّوا  یف  تلق 

ظعاو يزوجلا  نب  نیدلا  لامج  طبـس  فسوی  نیدلا  سمـش  خیـشلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  ۀئامتـس  نیـسمخ و  تس و  ۀنـس  عئاقو  رد  ۀـئامعبس 
رـصتخملا و ۀمتت  یف  ام  یهتنا  ملعا  هَّللا  ۀّمئالا و  بقانم  رکذ  یف  ۀـمالا  نم  ّصاوخلا  ةرکذـت  هل  تلق و  عماج  خـیرات  نامزلا  ةآرم  هل  لضاف 

ررد رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسنافرع  قیقحت و  دـقن و  عراشم  نیدـفاو  هلجا  ناقتا و  لامک و  لضف و  عبارم  نیدراو  رباکا  زا  يدرولا  نبا 
یعفاشلا هیقفلا  يدرولا  نبا  نیّدـلا  نیز  يرعملا  سراوفلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  هتفگ  ۀـنماثلا  ۀـئاملا  ناـیعا  یف  هنماـک 

بلحب و نب  ربخ  بیطخ  رخفلا  نع  ةامحب و  يزرابلا  نیّدلا  فرش  یضاقلا  نع  ذخا  نارقالا و  قافف  اهب  هقفت  بلحب و  أشن  روهشملا  رعاشلا 
هتهبش یضاق  نب  دمحا  نب  رکب  وبا  نیّدلا  یقت  خلا و  اتیب  نیتس  ثلث و  تیب و  فالآ  ۀسمخ  یف  ۀیدرولا  ۀجهبلا  مظن 

78 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
صفح وبا  نیّدلا  نیز  خّروملا  بیدالا  ۀماّلعلا  مامالا  یلع  نب  سراوفلا  یبأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  رفظملا  نب  رمع  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد 

ارثن امظن و  ۀلیلج  تافّنصم  هل  يزرابلا  نیدلا  فرـش  خیـشلا  یلع  هقفت  اهبیدا  اهخّروم و  بلح و  هیقف  يدرولا  نباب  ریهـشلا  یبلحلا  يّرعملا 
ةزوجرا دیفم و  نسح  خیرات  هل  اهحرـش و  ۀحفنلا و  اهاّمـس  ۀحلملا  اهیف  رـصتخا  وّحنلا  یف  ۀمدقم  ریغـصلا و  يواحلا  مظن  ۀجهبلا  کلت  نم 

بیقنلا نب  نیّدلا  سمش  خیـشلا  نع  هتبیبش  یف  بلح  یف  مکحلا  یف  بان  ۀفرظتـسم و  تاماقم  فیطل و  رعـش  ناوید  تاصانملا و  ریبعت  یف 
حالّـصلا هل  رکذ  همـسا  لضفلاب  رهتـشا  هرکذ و  عاش  فینـصتلا  لاغـشالل و  امزالم  ناک  هآر و  مانمل  ءاضقلا  یلی  ّالا  فلح  هسفن و  لزع  مث 

هرعش هموظنم  هروثنم و  یف  داجا  مولعلا و  یف  نّنفت  هئارعش  هئابدا و  هئاهقف و  رصعلا و  ءالضف  دحا  لاق  ۀلیوط و  ۀمجرت  هخیرات  یف  يدفّصلا 
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نم ۀمیق  العا  ررکملا و  رکّسلا  نم  یلحأ  هرعش  يربکلا و  تاقبطلا  یف  یکبّسلا  لاق  دیروتلا و  تانجولا  نم  یهبا  دیغلا و  نویع  نم  رحـسا 
بحاص هدافا  بسح  هک  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  يانث  حدم و  اما  ۀئامعبـس  نیعبرا و  عست و  ۀنس 749  رخآ  یف  ادیهش  بلحب  یفوت  رهوجلا 

عبرا و ۀنـس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  باتک  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  تس  ثیدـح  لـها  ماـما  عئادـبلا  عینم  بطاـخم  عقاوص و 
ینوعلا يدادـغبلا  مث  یکرتلا  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیّدـلا  سمـش  خّروملا  ظـعاولا  ۀـماّلعلا  يزوجلا  نبا  هتفگ  ۀئامتـس  نیـسمخ و 

عضب و ۀنـس  قشمد  مدق  ۀعامج و  بیلک و  نبا  نم  هنم و  هّدج  هعمـسا  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  نیّدـلا  لامج  خیـشلا  طبـس  یفنحلا  يریبهلا 
ۀئامتس

79 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عمج ریبکلا و  عماجلا  حرش  وا  دّلجم  نیرـشع  ۀعـست و  یف  ریـسفت  هل  هظعو و  ۀبوذع  هلئامـش و  فطلل  میظعلا  لوبقلا  هل  لصح  اهب و  ظعوف 
دنع ۀمرحلا  رفاو  ناک  ۀّجحلا و  يذ  نم  نیرشعلا  يداحلا و  یف  یفوت  اّیلبنح  هتبیبش  یف  ناک  یتفا و  سرد و  ۀفینح و  یبأ  بقانم  یف  ادّلجم 

تامهوت عفد  رد  تسدنـسب  یفاک و  انـسلا  رهاب  یبهذ  يارطا  فصو و  انث و  حدـم و  ضحم  ارفلا  فوج  یف  دیـصلا  لک  دافمب  كولملا و 
هَّللا اود و  عجنا  عفنا و  ساوسو  ءاد  هحازا  يارب  افـش و  ناـنیمطا و  لاـمک  ببـس  ءاورا و  هیلـست و  تیاـهن  بجوم  ءارم و  هرباـکم و  باـبرا 

دعـسا نب  هَّللا  دبع  يانث  حدـم و  اما  يوهلا  بسابـس  یف  عاضیالا  يدرلا و  لهاجم  یف  ماحتقالا  نم  ذـقنملا  اوسلا و  لیبس  كولـسل  قفوملا 
يدادـغبلا مث  یکرتلا  فسوی  رفظملا  وبا  نیّدـلا  سمـش  خروملا  ظعاولا  ۀـمالعلا  هتفگ  ناـنجلا  ةآرم  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  یعفاـی 

ۀئامتس عضب و  ۀنس  قشمد  مدق  ۀعامج و  نم  هنم و  هدج  هعمسا  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  نیّدلا  لامج  خیـشلا  طبـس  يزوجلا  نباب  فورعملا 
عمج ریبکلا و  عماجلا  حرش  ادّلجم و  نیرـشع  ۀعـست و  یف  ریـسفت  هل  هظعو و  ۀبوذع  هلئامـش و  فطلل  میظعلا  لوبقلا  هل  لصح  اهب و  ظعوف 

رد نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  زین  كولملا و  دنع  ۀمرحلا  رفاو  لزی  مل  اّیلبنح و  هتبیبش  یف  ناک  یتفا و  سرد و  ۀـفینح و  یبأ  بقانم  یف  ادـلجم 
هل روهـشملا  ظعاولا  فسوی  رفظملا  وبا  نیدـلا  سمـش  هطبـس  ناک  هتفگ و  يزوجلا  نبا  رکذ  دـعب  ۀئامـسمخ  نیعـست و  تس و  ۀنـس  عئاقو 

كولملا دنع  لوبق  هظعو و  سلاجم  یف  ۀعمس  تیص و 
80 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دجم يانث  حدم و  اما  نایعألا  خیرات  یف  نامّزلا  ةآرم  هاّمـس  ادّلجم  نیعبرا  یف  هطخب  هتیار  ناکلخ  نبا  لاق  اریبک  اخیرات  فّنـص  مهریغ و  و 
یفطصم هک  هّیضم  رهاوج  رصتخم  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبس  سوماق  بحاص  يزاریـش  يدابآزوریف  بوقعی  نب  دمحم  رهاط  وبا  نیدلا 

مظن شماه  یف  هدومن و  جهن  نیاب  یـشرق  رداقلا  دبع  خیـش  هیفنحلا  تاقبط  رکذ  دعب  نونظلا  فشک  رد  نآ  رکذ  ینیطنطـسق  هَّللا  دـبع  نبا 
اذـه الیلق و  هیلع  داز  هنکل  رکتبم  رـصتخم ال  وهف  رداقلا  دـبع  ظفاحلا  تاقبط  رـصتخا  نیّدـلا  دـجم  خیـشلا  ّنا  ءاملعلا  ضعب  طخب  ناّـمجلا 

هدـلاو ناک  هتفگ  يزوجلا  نبا  طبـس  همجرتب  يراقلا  یلع  هنع  لـقن  اـم  یلع  یهتنا  ـالیلق  ـالا  کـلذ  یلع  دزی  مل  قاـمقد  نبا  ینعی  لـجّرلا 
فـسوی تدـلوف  هتباجا  ـالا  هنکمی  ملف  نیّدـلا  لاـمج  خیـشلا  ۀـنبا  هل  بطخ  هقتعاـف و  دـلولا  ۀـلزنمب  ةریبه  نب  نیّدـلا  نوع  ریزولل  اـکولمم 

اریثک هرصاع و  نم  هیف  قاف  نویعلا و  همالک  عامـسب  فرذت  بولقلا و  هل  قرت  ظعولا  یف  هنامز  دحوا  علط  ههّقف و  هّدج و  هلغـشاف  روکذملا 
نم هسلاجم  نم  سلجم  ولخی  ءارزولا و ال  ءارمالا و  ءاملعلا و  ءاحلـصلا و  اهرـضحی  راصبالا  بولقلا و  ۀـهرت  هسلاجم  تناک  مّدـقت و  نّمم 
یلا نوقباستی  اهدـغ  نم  ظعی  ۀـلیل  نم  قشمد  دجـسم  یف  نوتیبی  ساّنلا  ناک  ۀـّمذلا و  لـها  ملـسی  هسلاـجم  نم  ریثک  یف  نوبوتی و  ۀـعامج 

کلملا ناک  ۀـفینح و  یبأ  بهذـم  یلا  هلقن  هیلإ و  هبذـتجا  مظعالا  کلملاب  هعامتجا  ررکت  اّـملف  بهذـملا  یلبنح  ناـک  سولجلا و  عضوم 
یکلاملا دوادلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیّدلا  سمش  يانث  حدم و  اما  بهذملا  یف  یناثلا  دیدش  مظعملا 

81 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
طبـس رّفظملا  وبا  نیّدلا  سمـش  خّروملا  ظعاولا  یلعزق  نب  فسوی  هتفگ  نیرـسفملا  تاقبط  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  یطویـس  ذیملت 
حرـش ادـّلجم و  نیرـشع  ۀعبـس و  یف  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  هل  نامّزلا و  ةآرم  باتک  ّفلا  ۀـفئاط و  هّدـج و  نع  يور  يزوجلا  نبا  ظـفاحلا 
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ءانبا ایندـلا و  ءانبا  نم  ّماعلا  ّصاخلا و  دـنع  ّماّتلا  لوبقلا  هل  ظعولا و  یف  اعراب  ناک  اّیفنح و  راص  مث  اّیلبنح  هتبیبش  یف  ناک  ریبکلا و  عماـجلا 
بئاتک رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  يوفکلا  نامیلـس  نب  دومحم  يانث  حدـم و  اما  ۀئامتـس  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  قشمدـب  تام  ةرخآلا 

یف ناـمّزلا  ةآرم  بحاـص  یلبنحلا  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  ظـفاحلا  طبـس  يدادـغبلا  هَّللا  دـبع  نب  یلعزق  نب  فـسوی  هتفگ  راـیخالا  مـالعا 
فذحب یلعزق  هدلاو  یف  لاقی  ةریبه و  نب  نیّدلا  نوع  ریزولا  یلاوم  نم  هدلاو  ناک  هخویش  مجعم  یف  نیّدلا  سمـش  ظفاحلا  هرکذ  خیراتلا 

یف لبنحتف  اّیلبنح  ناک  هّمال و  هّدج  نم  عمـس  عرب و  هّقفت و  دادـغبب و  ۀئامـسمخ  نینامث و  يدـحا و  ۀنـس  یف  دـلو  ّحـصا  فاقلاب  فاقلا و 
نیّدـلا لاـمج  یلع  هقفت  اـهب و  عمـس  ۀنـس و  نیرـشع  فین و  نبا  وـه  قـشمد و  یلا  لـحر  مث  لـصوملا  یلا  لـخد  مث  هدـج  ۀـیبرتل  هرغص 

دردلا طقتلی  اهیبن  ادّیج  اظعاو  اهیقف  املاع  اماما  ناک  ۀیفنحلا و  بهذم  یلع  ناک  هَّللا  دبع  نب  یلعزق  نا  هغلب  امل  اّیفنح  لوحت  يریـصحلا و 
هباطخب و بلقلا  عدصی  ظعی  امنیح  یـصاعلا  قسافلا  بوتی  ظفلی و  ام  دنع  یـصاقلا  بنذـملا  حلـصی  همکح  نم  رهوجلا  رثانتی  هملک و  نم 

ةرخنلا ماظعلا  عمجی 
82 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یکحی ةرواحملا  حیلم  ۀسلاجملا  نسح  رشبلا  مئاد  هجولا  قلط  ناک  قّدص و  نمآل و  دوحجلا  رفاکلا  قلفنال و  ةرخّـصلا  هل  عمتـسا  ول  هبانجب 
جّرخی الاوقا و  اهیف  لقنی  اقیرط  کلس  اذإ  ءاکذلا  طرفم  ریظنلا  میدع  ثحبلا  یف  اسراف  ناک  ۀحیلملا و  راعشالا  دشنی  ۀنـسحلا و  تایاکحلا 

ۀفرعم موـلعلا و  یف  ۀـکراشم  هل  هتنطف و  هئاـکذ و  ةّدـح  هملع و  ةرازغ  هتحیرق و  ةدوـج  هلـضف و  روـفول  رهدـلا  ءادـحو  نم  ناـک  اـهجوا و 
ةربتعم فیناصت  هل  ّماعلا و  ّصاخلا و  ءارمـالا و  ءاـملعلا و  دـنع  ماـّتلا  لوبقلا  هل  ماـیالا و  خـیراوت  ناـمّزلا و  نساـحم  نم  ناـک  خـیراوتلاب و 

ثیداحا یف  عماوللا  لوسرلا و  ةریس  یف  لوئسلا  یهتنم  میظعلا و  نآرقلا  ریسفت  فاصنالا و  راثیا  باتک  ریبکلا و  عماجلا  حرش  اهنم  ةروهشم 
نیسمخ و عبرا و  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  نم  نیرـشعلا  يداحلا و  ءاثلثلا  ۀلیل  تام  نامّزلا  ةآرمب  یمـسملا  خیراتلا  باتک  هل  عماجلا و  رـصتخملا و 

بویا نب  فسوی  نب  يزاغ  رهاطلا  کلملا  نب  دّمحم  نب  فسوی  نیدلا  حالص  رصانلا  کلملا  ناطلّسلا  هیلع  یلص  نویـساق و  لبحب  ۀئامتس 
ریبکلا و نادیملاب  فرعت  یتلا  ۀفورعملا  ۀسردملاب  هناکم  هدـعب  سردـف  یلعزق  نب  فسوی  نب  زیزعلا  دـبع  هنبا  هنع  مولعلا  ذـخا  هیلع و  هّقفت 

سپ ار  يزوجلا  نبا  طبس  یقینزا  يانث  حدم و  اّما  خلا  نویساق  لبجی  هیبا  دنع  نفد  ۀئامتس و  نیّتس و  ّتس و  ۀنس 666  لاوش  خلس  یف  تام 
هظعو سلاجم  یف  ۀعمس  تیص و  هل  بهذملا و  یفنح  روهشملا  ظعاولا  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیّدلا  سمش  هتفگ  مولعلا  ۀنیدم  رد 

دادغبب هدج  نع  يور  مهریغ  كولملا و  دنع  لوبق  و 
83 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف لوئـسلا  یهتنم  فاصنالا و  راثیا  باتک  هل  رـصمب و  اهب و  ثدـح  قشمد و  لصوملاب و  عمـس  دزربط  نبا  بیلک و  نب  جرفلا  اـبا  عمـس  و 
یف هّطخب  هتیار  ناکلخ  نبا  لاـق  اریبک  اـخیرات  فّنـص  زیزعلا و  نآرقلا  ریـسفت  عماـجلا و  رـصتخملا و  ثیداـحا  یف  عماّوللا  لوسرلا و  ةریس 
ۀنس ۀّجحلا  يذ  نم  نیرشعلا  يداحلا و  یف  یفوت  قیقد و  ّطخب  ماخـض و  تادّلجم  نامث  یف  ۀیار  انا  تلق  نامّزلا  ةآرم  هاّمـس  ادّلجم  نیعبرا 

نیتنثا و ۀنس  يدلوم  نا  یّمأ  ینتربخا  لوقی  ناک  دادغبب و  ۀئامسمخ  نینامث و  يدحا و  ۀنس  یف  هدلوم  قشمدب و  ۀئامتس  نیـسمخ و  عبرا و 
هتفگ نآ  لوا  رد  هک  هّیفنحلا  ءامـسا  یف  هّینج  رامثا  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  يراقلا  دمحم  ناطلـس  نب  یلع  يانث  حدـم و  اّما  نینامث 

ءایبنالا و نم  ءاملعلا  بتارم  عفار  ءامسالا و  تافّصلا و  یف  تاجردلا  عیفر  ءامعنلا  لوطلا و  لضفلا و  يذ  ءامّسلا  ضرالا و  ّبر  هّلل  دمحلا 
مهعابتا یلع  ءادتهالا و  موجن  هبحص  هلآ و  یلع  ءایفصالا و  دنس  ءایبنالا و  دّیس  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  ءایلوالا و 
هناحبـس هَّللا  ینقّفو  امل  ّینا  يراقلا  دّمحم  ناطلـس  نب  یلع  يرابلا  ّهبر  مرکب  قثاولا  لوقیف  دعب  اما  ءامّـشلا  ۀیفنحلا  ۀلملا  یف  ءادتقالا  نسحب 

اهیبـنت هبتارم  نم  ةذـبن  رهـشا  هبقاـنم و  ضعب  رکذا  نا  تببحا  ماـمالا  دنـسم  حرـش  ماـنالا  دنـسم  ۀـباتک  یلع  یفوـلا  هقیفوـت  ّیفخلا و  هفطلب 
ۀـّیفخلا و فئاطللا  نم  مهل  ام  ۀـیفنحلا و  تاقبط  نم  ریهاشملا  ۀـّیلعلا  هباحـصا  رکذـب  هّلیذا  همارم و  قئاقد  نع  نیلفاغلا  هماقمب و  نیلهاـجلل 

فراوعلا
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84 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهتاکربب ۀـمحّرلا و  لزنت  نیحلاصلا  رکذ  دـنعف  مهقازرا  دـئاوم  نم  قّزرتا  مهقالخا و  دـئاوفب  قلختأ  نا  ءاـجر  ۀّینـسلا  فراـعملا  ۀـیلجلا و 

یلع هقفت  دادـغبب  هّدـج  نع  يور  يزوجلا  نب  جرفلا  یبأ  ظفاحلا  طبـس  يدادـغبلا  یلعزق  نب  فسوی  هتفگ  ۀـمقنلا  لوزت  ۀـمعنلا و  لصحت 
خیشلا نا  هل  نامّزلا  ةآرم  یف  رکذ  هریغ  ظعولا و  یف  ءاملعلا  خیاشملا و  ءارمالا و  كولملا و  نیب  لوبقلا  یطعا  يریصحلا و  دومحم  خیـشلا 

یف مخـض  باتک  هل  فاصنالا و  راثیا  هل  ریبکلا و  عماجلا  حرـش  اـهنم  فیناـصت  هل  هظعو و  سلجم  رـضح  یلبنحلا  ۀـمادق  نب  نیّدـلا  قفوم 
هدلاو نا  هتاقبط  یف  يزاریشلا  نیّدلا  دجم  رکذ  دق  هلقن و  ءیجی  ام  دعب  لاق  نا  یلا  ۀئامتس  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنـس  تام  ۀفینح  یبأ  بقانم 

هنم اهجوزف  هتباجا  الا  هنکمی  ملف  نیّدـلا  لاـمج  خیـشلا  ۀـنبا  هل  بطخ  هقتعاـف و  دـلولا  ۀـلزنمب  ةریبه  نب  نیدـلا  نوع  ریزولل  اـکولمم  ناـک 
عامـسب فرذت  بولقلا و  هل  قرت  بادآلا  نسح  ظعولا و  یف  هنامز  دحوا  علط  عمـسا و  ههّقف و  هّدـج و  هلغـشاف  روکذـملا  فسوی  اهدـلواف 

كولملا و ءاملعلا و  ءاحلصلا و  اهرضحی  راصبالا  بولقلا و  ههزن  هسلاجم  تناک  مدقت و  نمم  اریثک  هرصاع و  نم  هیف  قاف  نویعلا و  همالک 
عفتناف ۀـّمّذلا  لـها  نم  ملـسی  نم  رـضحی  هسلاـجم  نم  ریثک  یف  یلاـعت و  هَّللا  یلا  نوبوتی  ۀـعامج  نم  هسلجم  ولخی  ـال  ءارزولا و  ءارمـالا و 

نم هیف  يرجی  ناـک  سولجلا و  عضاوم  یلا  نوقباـستی  اهدـغ  نم  ظـعی  ۀـلیل  قشمد  دجـسم  یف  نوتیبی  ساـّنلا  ناـک  ریثک و  قلخ  هسلاـجمب 
فرطلا

85 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلبنح ناک  ۀّماتلا و  ۀهاجولا  ةرفاولا و  ۀمرحلا  عم  اذه  هیرصاعم  نم  هاوس  نم  سلاجم  یف  قفتی  مل  ام  ۀنـسحتسملا  ۀجیهملا  ۀیبرغلا  قاقرلا  و 

یف یلاغتلا  دیدش  مظعملا  کلملا  ناک  ۀفینح و  یبأ  بهذم  یلا  هلقن  هیلإ و  هبذتجا  یـسیع  مظعملا  کلملاب  هعامتجا  رّرکت  اّملف  بهذـملا 
هرعش  نم  یهتنا و  بهذملا 

یتدش  دنع  یتدحو  یف  یسنوم  ای  یتبرک و  جرفم  ای  يدامتعا  کیلع 
یتحیضف  ّیلع  رهظی  ملف  ارارم  هنیب  ینیب و  دهعلا  تضقن  نم  ای  و 

یتّیلب  یبنذب  تلاط  دقف  ینثغا  الهاج  کتیصع  دق  یناف  ینثغا 
یتحاین  تلاط  یسفن و  یلع  تحسل  ۀعمدب  ّحست  انیع  یل  ّنا  ولف 

یتوسق  یئاقش و  نم  یعومد  ّتلقف  اهحارج  ینتقنخا  یبونذ  نکل  و 
یتلفغ  یئالب و  نم  یلاح  ءوس  ایف  ادّیقم  یبنذب  اروسام  تحبصاف 

در ثیدح  رکذ  دعب  ابعلا  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  رد  سپ  ار  يزوجلا  نبا  طبس  یشخدبلا  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  يانث  حدم و  اّما 
مهنا قارعلاب  انخیاشم  نم  ۀعامج  اهب  ینثدـح  ۀـبیجع  ۀـیاکح  بابلا  یف  يزوجلا و  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  ۀـمالعلا  لاق  هتفگ  سمش 

هَّللا یـضر  تیبلا  لها  لئاضف  رکذ  هظافلاب و  هقّمن  ثیدحلا و  اذه  رـصعلا  دعب  رکذ  ظعاولا  يدابعلا  ریـشدرا  نب  رفظملا  روصنم  ابا  اودهاش 
دشنا سمشلا و  یلا  اموا  ربنملا و  یلع  ماقف  تباغ  دق  اّهنا  ساّنلا  ّنظ  یتح  سمشلا  ۀباحس  تّطغف  مهنع 

هلجنل  یفطصملا و  لآل  یحدم  یهتنی  یتح  سمش  ای  یبرغت  ال 
86 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  هلجال  فوقولا  ناک  ذإ  تیسن  مهءانث أ  تدرا  نا  کنانع  ینثا  و 

هلجرل  هلیخل و  فوقولا  اذه  نکیلف  کفوقو  یلوملل  ناک  نا 
ار شیوخ  نیطاسا  هّمئا و  رباکا  هک  دوخ  تداع  بسح  یبهذ  يدفص و  هک  دنامن  بجتحم  تعلط و  سمشلا و  نع  باحسلا  باجناف  اولاق 
يراـق و یلع  يوفک و  همـالع  نکل  دـناهداهن  زاـغا  يزاردـنابز  مه  يزوجلا  نبا  طبـس  قح  رد  دـنزاسیم  حرج  حدـق و  نعط و  قشم  ریز 

رایخالا مالعا  بئاتک  رد  يوفک  هچنانچ  دناهدیناسر  میدقتب  هلیمج  یعاسم  نا  لاطبا  ّدر و  رد  یغبنی  امک  ینیطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم 
نامّزلا و ةآرم  بحاص  وه  یلعزق و  نب  فسوی  رفظملا  یبأ  یلع  ینثا  نا  دعب  يدفّصلا  نیّدلا  حالـص  خیـشلا  لاق  هتفگ  هقباس  ترابع  دعب 
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ءدـص و هیف  ةآرملا  نا  ّالا  ةآرم  یف  هیف  رکذ  نم  نیاعی  خـیراتلا  یف  رظاـنلا  ناـک  خـیراتلاب  ۀـقئال  اـهناف  ۀیمـستلا  هذـه  یلع  هدـسح  نمم  اـنا 
یتای هارتف  نامزلا  ةآرم  ّفلا  یلعزق  نب  فسوی  نا  نازیملاب  یمـسملا  هباتک  یف  یبهذـلا  لاق  یهتنا و  ۀـفورعم  نکاما  یف  حر  هنم  ۀـفزاجملا 

نا ملعا  ایندـلل و  اّیفنح  لوحت  اّیلبنح و  ناک  رخآ  عضوم  یف  لاق  ضفرتی و  ّهنا  مث  فزاجی  فیحی و  لب  ۀـقثب  هّنظا  ام  تایاکحلا و  ریکاـنمب 
ناف هیلع  روج  ۀفزاجملا  یلا  هتبـسن  يواّرلا و  یلع  ةدهعلا  ۀیاورلا و  هتفیظو  خـیراتلا و  یف  همّدـقت  نمع  القان  ناک  دـق  نامّزلا  ةآرم  بحاص 
نم یبهّذلا و  نیّدـلا  سمـش  ظفاحلا  خیـشلا  يدفّـصلا و  نیّدـلا  حالـص  ّنا  یلع  اهیلع  رابغ  یتلا ال  دـیناسالا  هیف  طرتشی  خـیراتلا ال  بلاغ 

تبـسن هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  تاـقثب  اوسیل  مهف  ۀـقث  نکی  مل  ناـف  اریثک  ائیـش  ناـمّزلا  ةآرم  نم  اولقن  هخیراـت و  یلع  اولّفطت  امهدـعب 
تسروج يزوجلا  نبا  طبسب  تفزاجم 

87 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار ریثک  ءیش  نامزلا  ةآرم  زا  دناهدومن  لقن  وا و  خیرات  رب  دناهدرک  لّفطت  دناناشیا  دعب  هک  یناسک  یبهذ و  يدفص و  نیدلا  حالـص  زین  و 

حدقب هک  دیدرگ  ققحم  روهظ  حوضو و  لامکب  سپ  دنشابن  تاقث  مه  ناشلاثما  یبهذ و  يدفص و  دشابن  هقث  يزوجلا  نبا  طبس  رگا  سپ 
املع رباکا  رگید  یبهذ و  يدفص و  قوثو  مدع  حرج و  حدق و  ینعی  ددرگیم  مئاق  هینس  تارضح  رس  رب  یمظع  تمایق  يزوجلا  نبا  طبس 

نـساحم هلیلج و  حئادمب  ار  يزوجلا  نبا  طبـس  ربع  رد  یبهذ  دوخ  هک  یتسناد  اقباس  زین  دیآیم و  مزال  دـنايزوجلا  نبا  طبـس  زا  لقان  هک 
وا هداهن و  زاغا  نأشلا  لیلج  ماما  نینچ  قح  رد  ياردهفای  هدومن  لادتعا  فاصنا و  نازیم  زا  فارحنا  لادتعالا  نازیم  رد  نکل  هدوتس  هلیمج 

ّفلا نازیملا و  یف  یبهذـلا  لاق  هتفگ  يزوجلا  نبا  طبـس  همجرت  رد  هیفنحلا  ءامـسا  یف  هیّنج  رامثا  رد  يراق  یلع  هداد و  تفاهت  ضقاـنت و 
یهتنا و کلذ  یف  فلوم  هل  ضّفرتی و  ّهنا  مث  فزاجی  فیحی و  لب  هلقنی  امیف  ۀـقثب  هّنظا  ام  تاـیاکحلا و  ریکاـنمب  یتاـی  هارتف  ناـمزلا  ةآرم 

هتفگ نامّزلا  ةآرم  رد  يدفص  یبهذ و  حدق  لقن  دعب  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  یفخی و  امک ال  اّدج  دیعب  اذه 
یف هنم  امهلوقن  ناف  يدفـصلا  یبهذلا و  امّیـس  هیلع ال  لّفطت  دقف  هدعب  خّرا  نم  ریرحتلا و  ۀیاغ  یف  هناف  دـسحلا  نم  اذـه  لیذـلا و  یف  لاق 
مالک یلباک و  هجاوخ  ینعا  بحاصهاش  يادتقم  مالک  زا  يزوجلا  نبا  طبـس  تلالج  دامتعا و  یهلا  تیانعب  همه  نیرب  هوالع  امهخیرات و 

هک مزاسیم  عوطقم  لصا  زا  نیرباکم  نیدناعم و  مالک  ناسل  مناسریم و  تابثاب  ناخ  نیدلا  دیـشر  هَّللا و  ءانـس  یـضاق  مالک  ناشدوخ و 
دنزود نیمزب  نامسآ  رگا  نیزا  دعب 

88 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد یلباک  هَّللا  رـصن  هک  دـنامن  یفخم  سپ  درک  دـنناوتن  يزوجلا  نبا  طبـس  تقاثو  رابتعا و  رد  یمـالک  دـنزوس  دوخ  غاـمد  رمع  تدـم  و 

يراخبلا و مامالا  يربّطلا و  ریرج  نبا  هرکذ  امک  ةریغم  یلع  ةرـصبلا  لها  يوعد  هتفگ و  هبعـش  نب  هریغم  زا  دـح  ءرد  نعط  باوجب  عقاوص 
یف يزوجلا  نبا  طبـس  رفظملا  وبا  نیّدـلا  سمـش  خیـشلا  يزوجلا و  نب  جرفلا  وبا  نیّدـلا  لامج  ظـفاحلا  ریثک و  نب  نیّدـلا  داـمع  ظـفاحلا 
ماما يربط و  هچنآ  تسنآ  قح  هتفگ  نعط  نیا  باوج  رد  لولسم  فیس  رد  یتپیناپ  هَّللا  ءانـس  خلا و  ةرـصبلا  ریما  ناک  ةریغم  ّنا  مهخیراوت 
دزن يزوجلا  نبا  طبس  هک  تسرهاظ  ترابع  ود  ره  نیزا  خلا  دناهدرک  لقن  اهدوخ  خیراوت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  يزوجلا و  نبا  يراخب و 
هدرک يزوجلا  نبا  يربط و  يراخب و  لثم  دوخ  رابک  هّمئا  رگید  نیرق  ار  وا  هک  تسربتعم  دـمتعم و  یتپیناـپ  هَّللا  ءانـس  عقاوص و  بحاـص 

يربـط و ریرج  نبا  هک  دـناهدومرف  رمع  نعاـطم  زا  مشـش  نعط  باوج  رد  بحاـصهاش  دوخ  دـناهدومن و  لالدتـسا  جاـجتحا و  وا  تیاورب 
نبا طبـس  رفظملا  وبا  نیدـلا  سمـش  خیـش  يزوجلا و  نب  جرفلا  وبا  نیدـلا  لاـمج  ظـفاح  دوخ و  خـیرات  رد  يراـخب  لیعامـسا  نب  دـمحم 

تسرهاظ ترابع  نیزا  خلا  دندوب  دب  واب  هرـصب  مدرم  دوب و  هرـصب  ریما  هبعـش  نب  هریغم  هک  دناهدرک  لقن  تاقث  نیخّروم  رگید  يزوجلا و 
يزوـجلا نبا  ریرج و  نبا  يراـخب و  نیرق  ار  وا  دـنیامنیم و  لالدتـسا  جاـجتحا و  يزوـجلا  نبا  طبـس  تیاورب  مه  بحاـصهاش  دوـخ  هک 

دنـسم لئاوا  رد  یمزراوخ  دیؤملا  وبا  ظفاح  هتفگ  هیرمع  تکوش  رد  دیـشر  لضاف  دنـشخبیم و  میدقت  تاقث  نیخروم  رگید  رب  هدینادرگ 
ابأب هامر  ول  لقثملاب و  لتقلا  ۀلئسم  یف  لاق  ثیح  نحل  ۀفینح  ابا  ّنا  هلوق  اما  دیامرفیم و  يدادغب  بیطخ  تالاکـشا  تاباوج  رد  مظعا  ماما 
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سیبق
89 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیـشر لـضاف  تراـبع  نیزا  خـلا  ۀـفینح  یبأ  یلع  ءارتـفا  ّهنا  يزوجلا  نبا  طبـس  ظـفاحلا  ماـمالا  رکذ  هنا  لّوـالا  ۀـثلث  هوجوب  هنع  باوجلاـف 
رب لمتشم  هک  یمزراوخ  دیوملا  وبا  هدافا  هک  ملـسم  شدزن  شتلالج  تماما و  تسدمتعم و  ۀقث و  يزوجلا  نبا  طبـس  وا  دزن  هک  تسرهاظ 

لضاف زین  دنادرگیم و  مظعا  ماما  زا  نعط  عفاد  ار  نآ  دلابیم و  دوخ  رب  هدرک  لقن  تسوا  مالک  رب  قوثو  دامتعا و  ماما و  ظفلب  وا  فصو 
راک ار  لمات  یکدنا  ادخ  يارب  ثیدح  میدق و  لوق  نارهام  يأ  ثیدح و  ریس و  میوق  نف  نارظان  يأ  هتفگ  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  دیـشر 
نب دامح  یلعی و  وبا  یـضاق  وا و  طبـس  يزوج و  نبا  نیثدحملا  ماما  لبنح و  نب  دـمحا  مامه  ماما  لثم  ایآ  هک  دـنیامن  تفایرد  ات  دـنیامرف 

ینازاتفت و نیّدـلا  ۀـّلملا و  دعـس  همالع  يدابآتلود و  رمع  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  يراخبلا و  نیدـلا  قحلا و  لـالج  دّیـس  همقلع و 
دجملا خماش  بطاخمب  دهعلا  بیرق  دوخ و  کلسم  لاحب  لهاج  دنه و  لها  ماوع  زا  دندوب  دوهعم  دورطم  نعل  رفکب و  حرـصم  هک  مهریغ 

نبا طبـس  دیـشر  لضاف  هدافا  بسح  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  تعامج  تنـس و  لها  دزن  نیدمتعم  يامدق  نید و  هّمئا  زا  ای  دندوب 
يامدق نید و  هّمئا  زا  ناش  لاثما  همقلع و  نب  دامح  یلعی و  وبا  یـضاق  يزوجلا و  نبا  نیثدحملا  ماما  لبنح و  نب  دـمحا  ماما  لثم  يزوجلا 

شتماما و میلست  يزوجلا و  نبا  طبـس  قوثو  رابتعا و  دامتعا و  مه  نیغلا  ۀلازا  بحاص  تادافا  زا  تستعامج و  تنـس و  لها  دزن  نیدمتعم 
رهاظ سپ  هدومن  تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا  مظعا  ماما  تیبرع  رب  هک  ینعط  اما  هتفگ  نیغلا  ۀلازا  رد  هچنانچ  تسحـضاو  وا  تلالجب  داقتعا 

ار هفینح  یبأ  لوق  لقن  بابرا  تاقث  هک  هتفگ  يزوجلا  نبا  طبس  هکنآ  لّوا  هجو  دنچب  تسطوقسلا 
90 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نکیل تسیکحم  دـنچ  ره  لقن  نیا  فالخ  فلا و  واوب و  هن  دـناهدرک  لقن  ای  فرحب  تاحن  روهمج  بهذـم  قبط  رب  سیبق  یباب  هاـمر  ول  و 
ترـضح هچنآ  دوشیم  لـطاب  دـتفایمن و  هَّللا  همحر  هفینح  وبا  فرط  زا  باوج  ریرحت  مشجتب  تجاـح  ریدـقت  نیرب  تسین و  راـبتعا  لـباق 

فالخ روکذم  لضاف  حیرصتب  هک  اریز  دناهدومن  تنس  لها  روهمج  هنـسلا  رب  شندوب  رئاد  ترهـش و  يوعد  هیردیح  تبرـض  رد  بطاخم 
نا رد  زین  هدومرف و  فلاب  سیبق  اب  هفینح  وبا  هک  دناهدروآ  تیاکح  نیا  تاقث  ریغ  هک  دیدرگ  مولعم  دش و  تفایرد  تاقث  زا  بطاخم  لقن 
وبا نیخسارلا  ءاملعلا  سار  نیققحملا  ءالـضفلا  سیئر  مالـسالا  خیـش  مانا  هماّلع  باتک  اصوصخ  بتک  زا  يرثکا  رد  لقن  نیا  لاح  هتفگ و 
نبا طبـس  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  خـلا و  ۀـفینح  یبأ  یلع  يرتفا  هنا  يزوجلا  نبا  طبـس  ظفاحلا  مامالا  رکذ  تس  نیا  نیدـلا  ءاهب  ءاقبلا 
طبـس هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  هچنانچ  هدومنن  وا  قح  رد  یبهذ  حرج  حدقب و  انتعا  هدومرف و  دای  همیخف  دماحم  همیظع و  حئادمب  ار  يزوجلا 
لوبق هظعو و  سلاجم  یف  عامـس  تیـص و  هل  بهذملا  یفنح  روهـشملا  ظعاولا  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیّدـلا  سمـش  يزوجلا  نبا 

نامّزلا ةآرم  خیرات  هل  رصمب و  اهب و  ثدح  قشمد و  لصوملاب و  عمـس  دزربط و  نبا  عمـس  دادغبب و  هّدج  نع  يور  مهریغ  كولملا و  دنع 
هل قیقد و  طخب  ماخـض  نکل  تادـلجم  نامث  یف  هتیار  انا  مولعلا و  ۀـنیدم  بحاـص  لاـق  ادـلجم و  نیعبرا  یف  هطخب  هتیار  ناـکلخ  نبا  لاـق 

قشمدب ۀنس 654  یفوت  نآرقلا  ریسفت  عماجلا و  رصتخملا و  ثیداحا  یف  عماّوللا  لوسّرلا و  ةریس  یف  لوئسلا  یهتنم  فاصنالا و  راثیا  باتک 
ینتربخا لوقی  ناک  دادغبب و  ۀنس 581  یف  هدلوم  و 

91 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا دبع  نب  یفطصم  ار  اهنآ  ضعب  تسروهشم  فورعم و  يزوجلا  نبا  طبس  تافّنـصم  ملعا و  هَّللا  نینامث و  نیتنثا و  ۀنـس  يدلوم  ّنا  یما 
نبا طبـس  هَّللا  دبع  نب  فسوی  رفظملا  یبال  نیدّلجم  راصمالا  ۀّـمئا  مامال  راصتنالا  هتفگ  هچنانچ  هدرک  دای  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطـسقلا 
نب فسوی  رفظملا  یبال  عماجلا  رـصتخملا و  ثیداـحا  یف  عماّوللا  هتفگ  نا  رد  زین  ۀئامتـس و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنس 654  یفوتملا  يزوجلا 

هتفگ و هفینح  یبأ  بقانم  نیفنصم  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد  زین  ۀئامتس و  نیـسمخ و  عبرا و  ۀنس 654  یفوتملا  يزوجلا  نبا  طبس  یلعزق 
هل و طوحا  ناک  هدـلق  نم  نا  هیف  رکذ  هریغ و  یلع  هبهذـم  حـیجرت  یف  اباتک  ّفلا  يدادـغبلا  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  خّروملا  خیـشلا 
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ۀّمئا مامال  راصتنالا  باتک  اضیا  فّنـص  هیف و  ریظن  هل  سیل  اباب  نیثلث  فین و  یلع  المتـشم  ءاجف  هفلاخی  نم  یلع  دّرلا  رکذ  هنیدـل و  ظـفحا 
هَّللا دـبع  یبأ  ریبک  عماج  حورـش  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد  زین  هتموظنم و  لوا  یف  ناـبهو  نبا  هرکذ  اذـک  نیریبک  نیدـلجم  یف  راـصمالا 
ۀنس یفوتملا  یفنحلا  يزوجلا  نبا  طبـسب  فورعملا  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  یبأ  حرـش  اهنم  هتفگ و  یفنحلا  ینابیـشلا  نسحلا  نب  دمحم 
ۀنس یفوتملا  يزوجلا  نبا  طبسب  فورعملا  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  یبال  فاصنالا  راثیا  هتفگ  نا  رد  زین  ۀئامتس و  نیسمخ و  عبرا و   654

رفظملا وبا  نیّدلا  سمش  هطبسل  ءازلا و  یف  یتای  ریسملا  دازب  یمسملا  يزوجلا  نبا  ریسفت  هتفگ  نا  رد  زین  ۀئامتس و  نیـسمخ و  عبرا و   654
نیرشع ۀعبس و  یف  ریبک  ریسفت  ۀئامتس  نیسمخ و  عبرا و  ۀنس 654  یفوتملا  یفنحلا  یلعزق  نب  فسوی 

92 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عبرا و ۀنـس 654  یفوتملا  يزوجلا  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  یبـال  لوـسّرلا  ةریـس  یف  لؤـسلا  یهتنم  هتفگ  نا  رد  زین  ادـّلجم و 

هزاجا لصتم  دانسا  هدومن و  يزوجلا  نبا  طبس  نامزلا  ةآرم  رکذ  دراشلا  رصح  رد  يدنسلا  یلع  دمحا  نب  دباع  دمحم  ۀئامتس و  نیسمخ و 
ظفاحلا یلا  مّدـقتملا  دنّـسلاب  هیوراف  يزوجلا  نبا  طبـسل  نامزلا  ةآرم  اّما  هتفگ و  هچنانچ  هدومن  دراو  هدـش  لصاح  وا  يارب  هک  نآ  تیاور 

ناشیلاع و ياملع  همه  نیرب  هوالع  يزوجلا و  نبا  طبـس  یلعزق  نب  فسوی  نع  نامیلـس  نع  یـسّدقملا  رکب  یبأ  نب  دـمحا  نع  رجح  نبا 
دمحم ازرم  نایعألا و  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  هک  يدینـش  افنآ  دـنرآیم  اـهلقن  هینید  فیناـصت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  بتک  زا  ناـیعا  هرهم 
ۀبازنح نـبا  قارع  نـب  مارک  نـب  دّـمحم  هـمجرت  رد  تاـیفولاب  یفاو  رد  يدفــص  هماـّلع  دـناهدومن و  لـقن  وزا  اـجنلا  حاـتفم  رد  یناشخدـب 

رصن هیقفلا  هاهنف  مهب  نظلا  نسحی  ۀّیمارکلا و  ّبحی  ماّجه  هل  لاقی  لجر  سدقلاب  ناک  ةآرملا  یف  يزوجلا  نبا  طبس  لاق  هتفگ  یناتسجسلا 
هتفگ و مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نینواعم  فاعسا  رب  ّهلاد  تایاور  رکذ  رد  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  خلا و  مهنع  یـسدقملا  میهاربا  نب 

تجرخ اهیف  جح  یتلا  ۀنسلا  ناک  اّملف  ۀنس  وزغی  ۀنس و  ّجحی  ناک  كرابملا و  نب  هَّللا  دبع  یلا  هدنسب  يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  ام  کلذ  نم 
تلقف اهیلإ  تمدقتف  ۀنتنم  ۀّـطب  شیر  فتنت  لبازملا  ضعب  یلع  ةأرما  تیأرف  الامج  يرتشال  ۀـفوکلاب  لامجلا  فقوم  یلا  رانید  ۀئامـسمخب 

امع ال لأست  هَّللا ال  دبع  ای  تلاقف  اذه  نیلعفت  مل 
93 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یل ۀّیولع و  ةأرما  انا  کیلإ  يّرس  فشک  یلا  ینتأجلا  دق  هَّللا  دبع  ای  تلاقف  اهیلع  تححلاف  ءیش  اهمالک  نم  يرطاخ  یف  عقوف  لاق  کینعی 
یلا اهلمحا  اهحلـصا و  ۀطبلا  هذه  تذـخاف  ۀـتیملا  انل  ّتلح  دـق  ائیـش و  انلکا  ام  عبارلا  مویلا  اذـه  بیرق و  نم  ّنهوبا  تام  یماتی  تانب  عبرا 

اهرازا فرط  یف  ریناندلا  تببـصف  هتحتفف  كرجح  یحتفا  تلقف  هذه  نم  تنا  نیا  كرابملا  نبا  ای  کحیو  یـسفن  یف  تلقف  اهلکاتف  یتانب 
ّجح یتح  تمقا  يدالب و  یلا  تزّهجت  مث  ماعلا  کلذ  ّجـحلا  ةوهـش  یبلق  نم  هَّللا  عزن  لزنملا و  یلا  تیـضم  لاق و  تفتلت  ۀـقرطم ال  یه  و 

کّجح هَّللا  لبق  تنا  لوقی و  کیعس  رکش  کّجح و  هَّللا  لبق  هل  لوقا  نم  لک  تلعجف  یباحـصا  یناریج و  یقلتا  تجرخف  اوداع  ساّنلا و 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  تیأرف  کلذ  یف  ارّکفتم  ّتبف  لوقلا  یف  ساّنلا  ّیلع  رثکا  اذک و  اذک و  ناکم  یف  کب  انعمتجا  دق  اما  کیعس  رکش  و 

ّجحی اکلم  کتروص  یلع  قلخی  نا  هَّللا  تلاسف  يدـلو  نم  ۀـفوهلم  تثغا  ّکناف  بجعت  هَّللا ال  دـبع  اـی  لوقی  وه  ماـنملا و  یف  مّلـس  هیلع و 
نبال اریغـص  ادـلو  ّنا  رخآ  قیرط  نم  انل  يور  دـق  هبقع و  يزوجلا  نبا  طبـس  لاق  ّجـحت  نا  تئـش  ناف  ۀـمیقلا  موی  یلا  ماع  ّلـک  یف  کـنع 
تیب تلخد  لاقف  هلأسف  یکبی  وه  كرابملا و  نبا  یلا  ءاجف  هومعطی  مل  اـمحل و  نولکاـی  مهدـجوف  فارـشالا  ضعب  تیب  لـخد  كراـبملا 

كرابملا نبا  مهیلإ  لسراف  هناریج  اوناک  ینومعطی و  ملف  امحل  نولکای  مه  نالف و 
94 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اماعط انلکا  ام  مایا  ۀسمخ  انل  اماتیا و  فّلخ  ةراّدلا و  بحاص  تام  دق  انلاوحا  فشک  یلا  انتجوحا  دق  هل  لوقت  زوجعلا  هیلإ  تلسراف  مهبتعی 
دجی وه  همعطا و  نا  یل  زاج  امف  لکان  نحن  کنبا و  لخد  اهتحلـصا و  اهتذخاف و  ۀتیم  ۀّطب  اهیلع  تدـجوف  ۀـلبزم  یلا  تجرخ  دـق  یّننا  و 
رهاوج رد  زین  خـلا و  مانملا  یف  يار  ماعلا و  کلذ  یف  ّجـحی  مل  رانید و  ۀئامـسمخب  مهیلإ  ثعبف  كرابملا  نبا  یکبف  هیلإ  ردـقی  لـالحلا و 
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ۀنـس یـسّدقملا  دمحا  نب  هَّللا  دبع  یلع  تأرق  لاق  اضیا  يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  ام  کلذ  نم  هتفگ و  هروطـسم  تایاور  رکذ  رد  نیدـقعلا 
لوقی وه  همانم و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يأر  الجر  ّنا  اینّدلا  یبأ  نبا  نع  يرهوجلا  باتک  یف  تدجو  لاق  ۀئامتـس  عبرا و 

لاق يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  اـم  کـلذ  نم  هتفگ و  نیدـقعلا  رهاوج  رد  زین  خـلا و  ةوعّدـلا  تبیجا  دـق  هل  لـق  سوجملا و  نـالف  یلا  ضما 
لاق هّربا  تنکف  لاحلا  قیقر  ناک  نیـسحلا و  دالوا  نم  بحاص  یل  ناک  لاق  یل  راج  ینثّدح  لاق  يرقملا  باّهولا  دـبع  نب  دّـمحم  ینثّدـح 
هنع هاکح  امیف  يزوجلا  نبا  لاق  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  خـلا و  کلذ  نع  هتلاسف  هلاح  تنـسح  دـق  داعف و  نینـسلا  ضعب  یف  ّجـحف 
هَّللا لوسر  لآ  لمح  نیـسحلا و  ایانث  بیـضقلاب  هبرـض  دـیزی و  نالذـخ  نم  بجعلا  امنا  نیـسحلل و  دایز  نبا  لاـتق  نم  بجعلا  سیل  هطبس 
ةریس یف  نویعلا  ناسنا  رد  یعفاشلا  یبلحلا  نیّدلا  ناهرب  میهاربا  نب  یلع  نیّدلا  رون  خلا و  لامجلا  باتقا  یلع  ایابس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رد نوماملا  نیمالا 
95 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀـبعکلل و امهیدـها  نیتلازغلا  نیتاه  نا  نامّزلا  ةآرم  یف  تفختـسا و  امل  امهرج  ناف  يأ  اهتنفد  دـق  مهرج  تناـک  هتفگ  مزمز  رئب  رفح  رکذ 
یفانی اذـه ال  نا  هیف  همالک و  اذـه  هرجح  تیبلا و ال  یلع  اومکحی  مل  سرفلا  ناـب  ّدر  هیناـثلا و  سرفلا  كولم  لوا  ناـساس  فویـسلا  اذـک 

دوسالا رجحلا  نفد  يأ و  کلذ  اهیف  نفد  رفحلا و  قمعا  لیللاب و  ضاضم  اهرفحف  بهذ  يأ  اهؤام  بضن  مزمز  رئب  تناک  لّمأتیلف و  کـلذ 
تلاز مث ال  مّدـقت  امک  اوکله  اوقرفت و  مرحلا و  نم  مهتجرخاف  ۀـعازخ  مهیلع  یلاـعت  هَّللا  طلـسف  هموق  لزتعا  رئبلا و  ّمط  لـیق و  اـمک  اـضیا 

هتفگ نا  رد  زین  اهرفحب و  اهیف  رما  یتلا  هایؤر  بلطملا و  دبع  نمز  یلا  هدعب  نم  یـصق و  ةدم  ۀعازخ و  ةّدم  اهلحم  فرعی  ۀمومطم ال  مزمز 
يزوجلا و نبا  طبس  مالک  یف  هتفگ و  نا  رد  زین  هریغ و  طق  ۀنمآ  جوزتی  مل  ۀنمآ و  ریغ  طق  جّوزتی  مل  هَّللا  دبع  ّنا  يزوجلا  نبا  طبس  لقن  و 

ۀـشبحلا میخم  لزن  نم  لّوا  اوناک  هموق  ۀـهربا و  کله  امل  یفقثلا  دوعـسم  ابا  بلطملا و  دـبع  نافع و  هابا  نا  ناـفع  نب  ناـمثع  ءاـنغ  ببس 
یـضر نامثع  هثرو  نافع  تام  امل  الام و  مهرثکا  شیرق و  ینغا  اوناکف  شیرق  نع  هونفد  اریثک و  ائیـش  هباحـصا  ۀهربا و  لاوما  نم  اوذخاف 

زا یفکصح  هدومن و  مظعا  ماما  تیامح  رد  يزوجلا  نبا  طبس  لیذب  ثبـشت  زین  یفکـصحلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  هنع و  هَّللا 
نبا حرش  یف  امک  یلاعت  هَّللا  همحر  وه  هتفگ و  وا  حدمب  راتحملا  ّدر  رد  نیدباع  نباب  ریهـشلا  نیما  دمحم  تسا  هینـس  مالعا  هلجا  مظاعا و 

دّمحم نب  ّیلع  نب  دّمحم  حرشلا  اذه  یلع  قاّزرلا  دبع 
96 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحاـص یفکـصحلاب  فورعملا  يرثـالا  ینـصحلا  نیدـباعلا  نیز  نب  نسح  نب  نیّدـلا  لاـمج  نب  دّـمحم  نـب  نـمحّرلا  دـبع  نـب  ّیلع  نـب 
يواـتفلا رـصتخم  وحنلا و  یف  رطقلا  حرـش  لوصـالا و  یف  راـنملا  حرـش  یقتنملا و  حرـش  حرـشلا و  اذـه  اـهنم  هریغ  هقفلا و  یف  فیناـصتلا 

یلع اسارک و  نیثلث  وحن  غلبت  يراخبلا  حیحص  یلع  ۀقیلعت  هل  اهبحاص و  نبا  عمج  یشاترقلا و  عمج  میجن  نبا  يواتف  نیب  عمجلا  ۀّیفوصلا و 
لضفلاب و هل  ّرقا  دـق  تاریرحتلا و  لئاسرلا و  نم  کلذ  ریغ  رردـلا و  یلع  شاوح  ءارـسالا و  ةروس  یلا  ةرقبلا  ةروس  نم  يواـضیبلا  ریـسفت 

هتیاور لامک  یلع  اهب  تفقو  ۀلئـسا  فئاطلب  ینأدب  دق  هل و  هتزاجا  یف  یلمّرلا  نیّدلا  ریخ  خیـشلا  لاق  یتح  هرـصع  لها  هخیاشم و  قیقحتلا 
هاتاف ۀیاغلا  هل  تدعبف  قبـسلا  ۀنکملا و  ۀـیاغ  یف  هناهر  داوج  تیارف  دازف  هتدزف  یلعا  وه  ام  یلع  ررکف  هیلع  عسوم  ریغ  هتبجاف  هتکلم  ۀعـسو 

لاق نا  یلا  هنم  ذخآ  ینم و  ذخای  ۀلاح  یلا  هب  تلـصو  هنع  تثدـح  يذـّلا  لجّرلا  هنا  یل  نّیبت  اّملف  قرطی  ارـصبتسم ال  قفخی و  احیرتسم ال 
رّـشقی لزلزم  ریغ  نادیملل  زربی  هنوری و  امیف  هقفلا  لوحف  يرابی  لخلخم  ریغ  ملعلا  یف  البج  دجت  لئـساف  کنودف  ّکش  هل  نم  ایف  هناش  یف 

لواح ام  اذإ  رکف  لّوحم و  ریغ  كاردالا  مهفلا و  نم  بقاثب  هیف  حیجرتلا  یلع  يوقی  لّصفم و  نم  هراتخی  امب  یتای  هروشق و  مولعلا  بل  نع 
لاق لوقم و  محفاب  هایابخ  تربس  ام  دیعب  ّالا  لوقلا  اذه  تلق  ام  یلجنی و  لاحلا  یف  بعصلا  ّلح  تمر  نا  هّلح و  رخّصلا 

97 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلواحی ام  هل  برقت  ملعلا  یف  ۀبغرلا  هلهنت و  هّلعت و  لئاضفلا  أشن و  نمم  هنا  اضیا و  هل  هتزاجا  یف  ینـساحملا  يدـنفا  دّـمحم  ۀـمالعلا  هخیش 
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ررغ یلع  صوغلا  یلع  یل  ناک  یّلح و  ۀهابنلا و  ردـص  هب  حـشو  امب  زاف  یّلعملا و  حدـقلا  لامکلا  حادـق  نم  لان  یتح  هلّهـست  کلذ و  نم 
املاع ناک  هنا  هصّخلم  ام  لاقف  هخیرات  یف  یّبحملا  ءاغلبلا  همتاخ  هذیملت  همجرت  یهتنا و  داجأ  مهف و  دافتـسا و  دافاف و  نیعم  مظعا  دـئاوفلا 

ثالث و نع  ۀنس 1088  لاوش  رشاع  یفوت  ریرحتلا و  ریرقتلا و  دیج  ةرابعلا  حیصف  ناسللا  قلط  تاّیورملا  ظفحلا و  ریثک  اّیوحن  اهیقف  اثّدحم 
رد یفکصح  نیمه  هک  تسناد  دیاب  سپ  يدینش  یفکصح  هفیصح  دماحم  هفینم و  حئادم  هاگ  ره  ریغصلا و  باب  ةربقمب  نفد  ۀنس و  نیتس 

محرا ۀـمحر  یلا  نیقرتفملا  جوحا  لوقیف  دـعب  اّما  هتفگ  نآ  حدـمب  راـتخملا  ّدر  لّوا  رد  نیدـباع  نباـب  ریهـشلا  نیما  دـمحم  هک  راـتخم  ّدر 
یف قاف  راصمالا و  یف  راس  راطقالا و  یف  راط  دق  راصبالا  ریونت  حرـش  راتخملا  ردلا  باتک  نا  نیدـباع  نباب  ریهـشلا  نیما  دـمحم  نیمحارلا 
ّهناف بهذـملا  هیلإ  نوکی  بلطی و  ناب  ّيرحلا  وه  هیلإ و  مهعزفم  راص  هیلع و  ساـنلا  ّبکا  یتح  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلا  یلع  راهتـشالا 
یلع جسنت  مل  رافـسالا و  رابک  نم  هریغ  هوحی  مل  ام  ۀحّحـصملا  لئاسملا  ۀحقنملا و  عورفلا  نم  يوح  دـقلف  بهذـملا  یف  بّهذـملا  زارطلا 

نع زاجملا  کلذ  یف  زاتجملا  زاجعاب  عنمت  زاغلالا و  ّدـح  یلا  زاجیالا  یف  غلب  دـق  هملع  روفو  همجح و  رغـصل  هنا  دـیبع  راکفالا  دـی  هلاونم 
تنک دق  زاجملا و  ۀقیقحلا و  نیب  زارف  الا  زاجنا 

98 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
داتواب تدّیق  هدراوش و  لجا  ماهفالا  ۀکبـشب  تصنتقا  رمعلا و  دیدج  نم  ۀقـش  ۀقـشملا  عم  هل  تلذـب  رهدـلا و  نم  ۀـهرب  هتاناعم  یف  تفرص 
فشک مایخلا و  یف  تاروصقملا  هروح  یلع  ینعلطا  هریمض و  هّرس و  ّیلا  ّرسا  یتح  هریمـس  راهنلا  لیللا و  یف  ترـص  هدباوأ و  ّلج  مالقالا 

طسب دئاوفلا و  کلت  عمج  تدرا  مث  ۀفیحّـصلل  ضایب  ۀقیقحلا  یف  وه  امب  ۀفیطللا  هفئاحـص  ءیـش  وا  تقفطف  ماثللا  هتارّدخم  هوجو  نع  یل 
لیهسل هدنـسب  هبقانم  یف  یناجرجلا  يور  دیامرفیم و  خلا  عایّـضلا  نم  اهیلع  افوخ  قاقّرلا  یـشاوحلا و  تاقرفتم  نم  دئاوملا  کیتاه  طمس 

اهیف فّنـص  یـصحت و  نا  نم  رثکا  هبقانم  اورـصنت و  امل  اودّوهت و  امل  ۀفینح  یبأ  لثم  یـسیع  ۀما  یف  ناک  ول  لاق  هنا  يرتستلا  هَّللا  دـبع  نب 
راتحم در  رد  لوق  نیا  حرشب  نیدباع  نباب  ریهـشلا  نیما  دمحم  راصمالا و  ۀّمئأ  مامال  راصتنالا  هامـس  نیریبک و  نیدلجم  يزوجلا  نبا  طبس 
ةداعلا هیلع  ترج  هلـضاوف  نیقفاخلا  تمع  هلئاضف و  تعاش  امل  هنع  هَّللا  یـضر  مامالا  ّنأل  کلذـب  یمـس  امنا  راصتنالا  هامـس  هلوق و  هتفگ 

َیبْأَی َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  دصقل  اعطق  هنم  أّربم  وه  امب  هتدیقع  هداهتجا و  یف  اونعط  یتح  هیف  نب  دساحلا  ۀنسلا  قالطا  نم  ۀمیدقلا 
ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا 

ّیلع و نامثع و  یف  ۀقرف  رمع و  رکب و  یبأ  یف  ۀقرف  تملکت  لب  دمحا  یف  مهضعب  یعفاشلا و  یف  مهـضعب  کلام و  یف  مهـضعب  مّلکت  امک 
ۀفیحصلا ضییبت  هامس  باتک  یف  یطویسلا  ۀمالعلا  یلاعت  هَّللا  همحر  مامالل  رصتنا  نمم  ۀباحصلا و  ّلک  ترفک  دق  ۀقرف 

99 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀفیحّـصلا و ریونت  هامـس  ریبک  دلجم  یف  یلبنحلا  يداهلا  دبع  نب  فسوی  ۀـمالعلا  ناسحلا و  تاریخلا  هاّمـس  باتک  یف  رجح  نبا  ۀـمالعلا  و 

هقفا عروا و ال  لضفا و ال  تیأر  ام  هَّللا  یناف و  هیف  لوقلا  ءیسی  ادحا  نقدصت  ءوسب و ال  ۀفینح  یبأ  یف  ملکتت  ّربلا ال  دبع  نبا  نع  هیف  رکذ 
هباحصا و ضعب  دمحا و  مامالا  ۀفینح و  یباک  ءاملعلا  نم  ۀعامج  یلع  ةدئازلا  ۀّیبصعلا  هدنع  ّناف  بیطخلا  مالکب  دحا  ّرتغی  لاق و ال  مث  هنم 

هطبس بجع  دق  بیطخلا و  عبات  هناف  يزوجلا  نبا  اّما  بیطخلا و  دبک  یف  بیـصملا  مهـسلا  مهـضعب  هیف  فّنـص  هجو و  لکب  مهیلع  لماحت 
هبولـسا کلـس  فیک  ّدجلا  نم  بجعلا  امنا  ءاملعلا و  نم  ۀعامج  یف  نعط  هناف  بیطخلا  نم  بجعلا  سیل  نامّزلا و  ةآرم  یف  لاق  ثیح  هنم 

ملعلا و یف  هنود  نم  رکذ  ۀـیلحلا و  یف  هرکذـی  مل  هناف  میعن  وبا  ینطقرادـلا و  ۀـفینح  یبأ  یلع  نیبّصعتملا  نم  لاـق و  مظعا  وه  اـمب  ءاـج  و 
دناهینس و حاحـص  تاور  زا  تاقث و  همه  نآ  تاور  هک  يدنـس  هب  مه  نآ  فیرـش و  ثیدح  نیا  تحـص  توبث  دعب  دنچ  ره  خلا و  دهّزلا 

یقاب نیثّدـحم  مظاعا  هلجا و  رگید  زا  نآ  لقن  فیرـش و  ثیدـح  قرط  رگید  رکذ  فرطب  یتجاـح  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  تیاورب  مه  نآ 
هیتآ هوجو  رد  قیفلت  ریزعت و  بابرا  قیوزت  ریوزت و  لاطبا  تیاـهن  قیدـصت و  قیقحت و  دـیزم  رباـنب  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دـمحب  نکل  دـنامن 

دسریم روهظ  حوضوب و  رون  یلع  رون  قادصم  دوشیم و  روطسم  روکذم و  مه  رگید  قرط 
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متاح یبا  تیاور  مجنپ : هجو 

رد یمصاعلا  دمحم  نب  دمحا  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يزارلا  یلظنحلا  سیردا  نب  دمحم  متاح  وبا  هکنآ  مجنپ  هجو 
هتفگ یتا  له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز 

نیسحلا انربخا 
100 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع نب  دّمحم  انثّدح  لاق  يزاّرلا  سیردا  نب  دّمحم  انثدح  لاق  رـشب  نب  دمحم  انثّدح  لاق  روصنم  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  انثدـح  لاق  دـمحم  نب 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  انا و  تقلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوّطلا  دـیمح  ینثدـح  لاق  ینثملا  نب  هَّللا 

ۀنیفـسلا و حون  بکر  دقل  هبلـص و  یف  نحن  ۀّنجلا و  مدآ  نکـس  دقل  ایندلا و  قلخ  لبق  شرعلا  ۀنمی  یف  لج  ّزع و  هَّللا  حّبـسن  دحاو  رون  نم 
یتح ةرهاط  ماحرا  یلا  ةرهاط  بالـصا  نم  ّلج  ّزع و  هَّللا  اـنبلقی  لزن  ملف  هبلـص  یف  نحن  راـنلا و  یف  میهاربا  فذـق  دـقل  هبلـص و  یف  نحن 

ةوبّنلا و یف  لعج  بلاط و  یبأ  بلـص  یف  اّیلع  لعج  هَّللا و  دبع  بلـص  یف  ینلعجف  نیفـصنب  رونلا  کلذ  لعجف  بلطملا  دـبع  یلا  انب  یهتنا 
یلعالا وه  دمحم و  انا  دومحم و  شرعلا  ّبرف  هئامسا  نم  نیمسا  انل  قتشا  ۀحاصفلا و  ۀیسورفلا و  یلع  یف  لعج  ۀلاسّرلا و 

لطبا سیبلتلا و  باجح  اضنف  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  يور  دق  سیـساتلا  قیقحتلا و  لها  ماما  سیردا  نبا  ۀمالعلا  ذبهجلا  اذهف  یلع  اذـه  و 
ناکرا عزعز  سیسخ و  دحاج  لک  مغر  یلع  حیحصلا  قدّصلا  رـصن  سیفنلا و  دیدسلا  قحلا  دّیا  سیلدتلا و  یف  کمهنم  لغدم  لک  دیک 

هرخاف و نساحم  سیـسدتلا و  عیدختلا و  مار  نم  لک  نیع  یف  يذقلا  ّرذ  سیـسر و  لطابلا  ّبح  هبلق  یف  نم  لک  یعـس  يزخا  سیمعتلا و 
نیققحم داقن و  نیطاسا  فرتعم و  هّینـس  مخافا  هلجا و  مظاعا و  رباکا و  نابز  زا  ار  متاح  وبا  هخماش  رثآم  هخذاـب و  دـماحم  هرهاز و  بقاـنم 

وا رهاب  لصف  رخاز  رحب  زا  ناشداژن  الاو 
101 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ایراج  ناک  ّهنا  افرـش  هل  یفک  يدیـسراو و  وا  تمظع  تلالج و  هنکب  يدینـش و  هیبشت  ثیدح  دلجم  رد  وا  حـئادم  زا  يذـبن  فرتغم و 
رابکلا مهتّمئا  نم  دحاو  ریغ  هب  حّرص  امک  راّجنلا  یلاعلا  يراخبلا  رامضم 

دمح نب  هللا  دبع  تیاور  مشش : هجو 

ریما بانج  بقانم  دئاوز  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  هکنآ  مشش  هجو 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  دوخ  دلاو  فینصت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

ناذاز نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  انثّدح  لاق  ضایع  نب  لیـضفلا  انثدح  لاق  یلجبلا  مادقملا  نب  دمحا  انثّدح  لاق  نسحلا  انثّدح 
مدآ هَّللا  قلخی  نا  لبق  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یبیبح  تعمس  لاق  ناملـس  نع 

یهتنا ّیلع  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رّونلا  کلذ  مّسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب 
فراطلا و فرـشلل  زئاحلا  دیقنتلا  قیقحتلا و  ةوهـص  عرافلا  دیدنّـصلا  مرقلا  مامالا  دمحال  دیـشّرلا  لخبلا  دیعـسلا و  فلخلا  هَّللا  دـبع  اذـهف 

ةدافالا دّیؤم  دیدج  رخآ  قیرط  نم  دیمعلا  دلاخ  نع  فیرـشلا  ثیدحلا  يورف  دیدّسلا  هرثا  یفتقا  دـیجملا و  هدـلاو  وذـح  اذـح  دـق  دـیلتلا 
فّسعتم دقاح  لک  نم  عطق  دیرم و  بّصعتم  لک  رورـش  مجاون  دصح  دینع و  دحاج  رکنم  ّلک  رهظ  تارقف  رـسک  دیجملا و  هماما  هخیش و 

دیمعلا بطاخملا  یعدی  فیک  بجعلا  لک  بجعلاف  دـیدّصلا  ضـضم  میمحلا و  زلع  هقاذا  دـیدّشلا و  لیبولا  باذـعلا  یف  همحقا  دـیرولا و 
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يردی دیرّطلا و ال  لطابلا  رکنملا  عامجالا  اذه 
102 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باوّصلا یلع  كانللد  دقف  دیمحلا  جـهنملا  نع  کمدـق  ّلزت  نقیتسا و ال  رـصبتساف و  دیهـش  وه  عمّـسلا و  یقلا  نم  لک  هتعانـش  ملعی  امم 
رباکا تادافا  زا  دمحا  ماما  دنمجرا  دنزرف  هَّللا  دبع  دماحم  لئاضف و  دیدح و  مویلا  كرـصبف  كءاطغ  کنع  انفـشک  دـیباتلا و  غلباب  رهازلا 

هک يدینـش  ریدغ  ثیدح  دـلجم  رد  تسرهاظ  نیققحم  خویـش  مظاعا  نیدـقنم و  نیثدـحم  مخافا  نیقذاح و  نیطاسا  هلجا  نیرهام و  هّمئأ 
نمحرلا دبع  وبا  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  لاجرلا  ۀـفرعم  یف  لامک  رد  یـسدقم  یلبنح  دـحاولا  دـبع  نب  ینغلا  دـبع  ظفاح  هماّلع 

اتبث ۀـقث  ناک  بیطخلا  رکب  وبا  لاق  نا  یلا  ۀـمثیخ  ابا  ۀبیـش و  یبأ  ینبا  نامثع  رکب و  ابأ  نیعم و  نب  ییحی  هابا و  عمـس  يدادـغبلا  ینابیـشلا 
هیبا نع  يورا  ایندلا  یف  نکی  مل  يدانملا  نب  نیـسحلا  وبا  لاق  ذبهج و  نبا  ذبهج  دمحا  نب  هَّللا  دبع  يدادغبلا  ردب  یبأ  نب  ردب  لاق  امهف و 

خوسنملا و خسانلا و  ةداج و  یقابلا و  افلا و  نینامث  اهنم  عمـس  افلا  نورـشع  ۀئام و  وه  ریـسفتلا و  افلا و  نوثلث  وه  دنـسملا و  عمـس  هنال  هنم 
خویشلا و ثیدح  ریغصلا و  ریبکلا و  کسانملا  نآرقلا و  یف  تاباوجلا  یلاعت و  هَّللا  باتک  یف  رخوملا  مدقملا و  ۀبعش و  ثیدح  خیراتلا و 

ثیدحلا بلط  یلع  ۀبظاوملا  ینکلا و  ءامسالا و  ثیدحلا و  للع  لاجرلا و  ۀفرعمب  هل  نودهشی  انخویش  رباکا  يرن  انلز  ام  لاق و  کلذ  ریغ 
ثیدحلل عامّسلا  ةدایز  ۀفرعملاب و  هاّیا  هظیرقت  یف  فرسیل  مهـضعب  ّنا  یتح  کلذب  هل  رارقالا  مهفالـسا  نع  نورکذی  اهریغ و  قارعلا و  یف 

ابنا روصنم  وبا  ابنا  يدنکلا  نمیلا  وبا  انربخا  هیبا  یلع 
103 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لیعامـسا نع  يدرجنـسوّسلا  نسحلا  وبا  هاور  باتک  رهظ  یلع  تدـجو  لاق  ءاّرفلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  یلعی  وبا  ینثدـح  بیطخلا  رکب  وبا 
داکی ثیدحلا ال  ظفح  نم  ثیدحلا و  ملع  نم  ظوظحم  هَّللا  دـبع  ینبا  لبنح  نب  دـمحا  یل  لاق  لاق  هنا  ۀـعرز  یبأ  نع  ینغلب  لاق  یبطخلا 

یمحلملا قاحـسا  نب  دّـمحم  انث  رمع  نب  نمحرلا  دـبع  ابنا  يروّصلا  یلع  نب  دـمحم  ینثدـح  بیطخلا  اـبنا  هب  ظـفحا و  اـمب  ـالا  ینرکاذـی 
یل لاقف  هَّللا  دبع  هنبا  هیلع  لخدف  لبنح  نب  دمحا  هَّللا  دبع  یبأ  دنع  اموی  تنک  لوقی  يرودلا  اساّبع  تعمس  لاق  دّمحم  نب  میهاربا  ینثدح 
ّیلا بتک  کلم و  نب  میهاربا  نم  هعم  تعمـس  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  لاق  اریثک و  املع  یعو  دـق  نمحرلا  دـبع  ابا  نا  ساّبع  ای  دـمحا 
یف لحم  هسفن  یف  هل  هیباب و  لبن  نمحّرلا  دـبع  وبا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  يدـع  نب  دـمحا  وبا  لاق  ثیدـحلا و  للعب  هیبا و  لـئاسمب 
مل ام  هب  هربخاف  ثیدـحلا  ةاور  نع  هابا  لاـس  اّـمم  هریغ و  یلع  هأرقی  ملف  اـصوصخ  هوبا  هیلع  هأرق  يذـلا  هدنـسم  نم  هیبا  ملع  ییحاـف  ملعلا 

نیتئام و ةرشع و  ثلث  ۀنس  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دلو  فاّوّصلا  یلع  وبا  لاق  هنع و  بتکی  نا  هوبا  هرما  نم  الا  دحا  نع  بتکی  مل  هریغ و  هلاسی 
قوف اریثک  عمجلا  ناک  نیتلا و  باب  رباقم  یف  نفد  هیخا و  نب  حلاص  نب  ریهز  هیلع  یلص  یبطخلا  لیعامسا  لاق  نیتئام و  نیعست و  ۀنس  تام 

ۀّجحلا ظفاحلا  مامالا  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  هتفگ  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذلا  دمحا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  رادقملا و 
104 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عمس نیتئام و  ةرشع و  ثالث  ۀنـس  دلو  يدادغبلا  لصالا  ّيزورملا  ینابیـشلا  هَّللا  دبع  یبأ  ءاملعلا  ماما  دلو  قارعلا  ثّدحم  نمحرلا  دبع  وبا 
مهتقبط و خورف و  نب  نابیـش  یمدقملا و  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  ۀـجراخ و  نب  مثیهلا  ۀبعـش و  بحاص  هیودـبع  نب  ییحی  نم  رثکاف و  هیبا  نم 

رکب وبا  فاّوصلا و  نب  یلع  وبا  يداکلا و  قاحـسا  جـلعد و  داّجنلا و  رکب  وبا  یئاسّنلا و  هنع  ثّدـح  دـعجلا  نب  یلع  نم  عامّـسلا  هوبا  هعنم 
مل هخیرات  یف  يدانملا  نب  دـمحا  لاق  امهف و  اتبث  ۀـقث  ناک  بیطخلا  لاق  قئالخ  یعیطقلا و  رکب  وبا  ینانبلا و  دـمحم  نب  دـمحا  یعفاشلا و 
عمس افلا  نورـشع  ۀئام و  وه  ریـسفتلا و  افلا و  نوثلث  وه  دنـسملا و  هنم  عمـس  هنال  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نم  هیبا  نع  ایندلا  یف  يور  ادحا  نکی 

نآرقلا و تاباوج  هَّللا و  باتک  نم  رّخؤملا  مدـقملا و  ۀبعـش و  ثیدـح  خوسنملا و  خـسانلا و  خـیراتلا و  هنم  عمـس  ةداج و  یقاـبلا و  هثلث و 
ثیدحلا و للع  ۀفرعم  لاجّرلا و  ۀفرعمب  هَّللا  دـبعل  نودهـشی  انخویـش  رباکا  يرن  انلزام  خویـشلا و  ثیدـح  کلذ و  ریغ  ریبکلا و  کسانملا 
افلا و رـشع  ۀعـضب  فلا و  ۀئام  لاق  کیبا  نم  تعمـس  مک  تلق  دـمحا  یلع  همدـق  مهـضعب و  طرفا  یتح  بلطلا  یلع  ۀـبظاوملا  ءامـسالا و 
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هَّللا دبع  وبا  یل  لاق  يرودلا  ساّبع  لاق  ظفحا  امب  ّالا  ینرکاذی  ثیدحلا ال  ملع  نم  ظوظحم  هَّللا  دبع  ینبا  دمحا  یل  لاق  ۀـعرز  نع  يوری 
ةّرم هلقا  ۀثلث و  وا  نیترم  هنم  هتعمس  دق  یبأ  لاق  لوقا  ءیـش  لک  لاق  هنع  فاوّصلا  نب  یلع  وبا  لاق  اریثک و  املع  هَّللا  دبع  یعو  دق  ساّبع  اب 

تلق
105 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ینالقسع رجح  نبا  یلاعت و  هَّللا  همحر  ةدوهـشم  هتزانج  ناک  نیتئام و  نیعـست و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  رهـش  یف  هیبا  ّنس  یف  هَّللا  دبع  تام 
هیبا و نع  يور  يدادغبلا  نمحرلا  دبع  وبا  ینابیـشلا  دسا  نب  لاله  نب  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  بیذـهتلا  بیذـهت  رد 

مکحلا ةداجـس و  دامح  نب  نسحلا  ینامجرتلا و  میهاربا  نب  لیعامـسا  میهاربا  یبأ  يوغبلا و  عینم  نب  دـمحا  یماسلا و  جاجحلا  نب  میهاربا 
يربنعلا و ذاعم  نب  هَّللا  دیبع  یسرنلا و  دامح  نب  یلعالا  دبع  ّیبّضلا و  رمع و  نب  دواد  ینارهزلا و  عیبرلا  یبأ  دیشر و  نب  دواد  یسوم و  نب 
يدـهملا و نبا  یلوم  هیودـبع  نب  ییحی  ۀـجراخ و  نب  مثیهلا  يردـحجلا و  ۀـحلط  نب  لماک  ۀبیـش و  یبأ  نب  رکب  یبأ  سنوی و  نب  حـیرش 

یئاـسّنلا هنع  يور  ریثـک  قـلخ  نیعم و  نب  ییحی  یبالودـلا و  حابّـصلا  نب  دّـمحم  یناـکرولا و  رفعج  نب  دّـمحم  محازم و  یبأ  نب  روـصنم 
دلخم و نب  دّـمحم  دـعاص و  نب  ییحی  يوغبلا و  مسقلا  وبا  یلماحملا و  لماک و  نب  دـمحا  داّجنلا و  رکب  وبا  دایز و  نب  رکب  وبا  نیثیدـح و 

لاّـسعلا دـمحا  وبا  یناربـطلا و  مسقلا  وبا  يداـنملا و  نب  نیـسحلا  وبا  ناـطقلا و  داـیز  نب  لهـس  وبا  یعفاـشلا و  رکب  وبا  دـمحا و  نب  جـلعد 
دبع یعو  دق  لوقی  دمحا  تعمس  يروّدلا  سابع  لاق  ۀعامج  یعیطقلا و  رکب  وبا  فاّوصلا و  یلع  وبا  ینیارفسالا و  ۀناوع  وبا  یناهبـصالا و 

امب ال ّالا  رکاذـی  داکی  ثیدـحلا ال  ملع  نم  ظوظحم  هَّللا  دـبع  ینبا  دـمحا  یل  لاق  لاق  ۀـعرز  نع  یبأ  ینغلب  یبطخلا  لاق  اریثک و  املع  هَّللا 
هتعمس دقف  یبأ  لاق  لوقا  ءیش  لک  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  فاوّصلا  یلع  وبا  لاق  ظفحا و 

106 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع يور  ادحا  ایندلا  یف  نکی  مل  يدانملا  نب  نیسحلا  وبا  لاق  ثیدحلا و  للعب  هیبا و  لئاسمب  ّیلا  بتک  متاح  یبأ  نبا  لاق  ۀثلث و  وا  نیترم 

خـسانلا و ةداج و  یقابلا و  افلا و  نیناـمث  هنم  عمـس  اـفلا  نورـشع  ۀـئام و  وه  ریـسفتلا و  اـفلا و  نوثلث  وه  دنـسملا و  هنم  عمـس  هنـال  هنم  هیبا 
رباکا يرن  انلز  ام  لاق و  خویـشلا  ثیدح  فیناصّتلا و  نم  کلذ  ریغ  کسانملا و  نآرقلا و  تاباوج  ۀبعـش و  ثیدح  خـیراتلا و  خوسنملا و 

هاّیا هظیرقت  یف  فرـسا  مهـضعب  ّنا  یتح  بلطلا  یلع  ۀبظاوملا  ینکلا و  ءامـسالا و  ثیدحلا و  للع  لاجّرلا و  ۀفرعمب  هل  نودهـشی  انخویش 
بتکی نا  هوبا  هرما  نم  الا  دحا  نع  بتکی  مل  ملعلا و  یف  ّلحم  هسفن  یف  هل  هیباب و  لبن  يدع  نبا  لاق  هیبا و  یلع  عامّـسلا  ةدایز  ۀفرعملاب و 

دلو فاوّصلا  ّیلع  وبا  لاق  امهف و  اتبث  ۀقث  ناک  بیطخلا  لاق  ذبهج و  نب  ذبهج  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  يدادـغبلا  ردـب  یبأ  نب  ددـب  لاق  هنع و 
ینطقرادلا تلاس  یملّسلا  لاق  ۀقث و  یئاسّنلا  لاق  تلق و  ةرخآلا  يدامج  یف  داز  یبطخلا و  لیعامسا  هخّرا  اذک  ۀنس 90 و  تام  ۀنس 213 و 

ءایحلا ریثک  ۀجهللا  قداص  احلاص  الجر  هَّللا  دبع  ناک  لاّلخلا  رکب  وبا  لاق  نالیبن و  ناتقث  لاقف  قاحـسا  نب  لبنح  دمحا و  نب  هَّللا  دـبع  نع 
یلهذلا لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاحلا  یفوت  اهیف  هتفگ و  نیتئام  نیعـست و  ۀنـس  عئاقو  رد  ربع  رد  یبهذ  و 

ساّنلا يورا  نم  ناک  هیف و  امّدقم  هللع  ثیدحلاب و  اریبخ  اماما  ناک  هیباک و  ۀنس  نوعبـس  عبـس و  هل  ةرخآلا و  يدامج  یف  دادغبب  ینابیـشلا 
هیبا نع 

107 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀنسلا یف  هتفگ و  نیتئام  نیعست و  ۀنـس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  هدلاو و  دنـسم  ّبتر  يّذلا  وه  هیبا و  خویـش  راغـص  نم  عمـس  دق  و 
تاقبط رد  یطویس  هیف و  امّدقم  هللع  ثیدحلاب و  اریبخ  اماما  ناک  ینابیشلا  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاحلا  ةروکذملا 

ۀناوع و وبا  دـعاص و  نبا  یئاسّنلا و  هنع  قلخ و  نیعم و  نبا  هیبا و  نع  يور  ظفاحلا  يدادـغبلا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  هتفگ  ظافحلا 
ملع نم  ظوظحم  هَّللا  دـبع  ینبا  لبنح  نب  دـمحا  یل  لاـق  ۀـعرز  وبا  لاـق  قلخ  یعفاـشلا و  رکب  وبا  یعیطقلا و  راّـجنلا و  رکب  وبا  یناربطلا و 

ّالا دحا  نع  بتکی  مل  هیبا و  ملع  ییحاف  ملعلا  یف  لحم  هسفن  یف  هل  هیباب و  لبن  يدع  نبا  لاق  ظفحا  امب ال  الا  ینرکاذـی  داکی  ثیدـحلا ال 
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نیتئام نیعست و  ۀنس  تام  نیتئام و  ةرشع و  ثلث  ۀنس  دلو  امهف  اتبث  ۀقث  ناک  بیطخلا  لاق  بتکی و  نا  هوبا  هرما  نّمع 

هیودرم نبا  تیاور  متفه : هجو 

تیاور تسا  هّینس  نیثدحم  نیطاسا  مخافا  مظاعا و  زا  هک  یناهفصالا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  متفه  هجو 
ةزاجإ اذه  رادرهش  انربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هچنانچ  هدومن 

نب قاحسا  انثّدح  ظفاحلا  هیودرم  نبا  انثّدح  يرفعجلا  بلاط  وبا  فیرـشلا  انثّدح  ۀباتک  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا  دبع  نب  سودبع  انربخا 
دامح نب  لیعامسا  نب  نیسحلا  انثّدح  یمـشاهلا  دلاخ  نب  دمحم  انثّدح  نامهط  وبا  انثّدح  ایرکز  نب  دمحا  انثّدح  دلاخ  نب  یلع  نب  دمحم 

یلع انا و  تنک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نع  رذنملا  نب  دایز  نع  هیبا  نع 
نیبا رون 

108 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلقنی یلاعت  هَّللا  لزی  ملف  هبلص  یف  رّونلا  کلذ  کلس  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  نم  یلاعت  هَّللا  يدی 

یّنم و ّیلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیفصن  همسقف  بلّطملا  دبع  بلص  یف  هّرقا  یتح  بلـص  یلا  بلـص  نم 
هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یّبحبف  هّبحا  نمف  یمد  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا 

قحلل ارـصان  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور  ثیح  ظاقیالا  هیبنتلا و  داشرالا و  یف  غلاب  ظاقیالا  ردـصلا و  سیئر  ظافحلا  ماـما  هیودرم  نبا  اذـهف 
طاقّـسلا ساکنالا  تافزاجم  یلع  جّرعم  ریغ  طالتخالا  غیزلا و  نع  ازرتحم  طاطلالا  دوحجلا و  بابرا  فانا  اـمغرم  طارـصلا  يوس  اـکلاس 

طابتخالا نع  نئاّصلا  قیفوتلا و  یلو  هّللاف 

ربلا دبع  نبا  تیاور  متشه : هجو 

سلاجلا سنا  سلاجملا و  ۀجهب  باتک  رد  یبطرقلا  يرمنلا  ربلا  دبع  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وبا  ظفاح  هکنآ  متـشه  هجو 
دبع نب  فسوی  رمع  یبأ  ظفاحلل  سلاجلا  سنا  سلاجملا و  ۀـجهب  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  یپلچ  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دـبع  نب  یفطـصم  هک 
یلع ّبترم  تارـضاحملا  یف  ةربتعملا  بتکلا  نم  دلجم  یف  وه  ۀـئامعبرا و  نیّتس و  ثلث و  ۀنـس  یفوتملا  یبطرقلا  ّيرمنلا  ربلا  دـبع  نب  هَّللا 

ثیدح نآ  هلمج  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدیدع  لئاضف  رکذ  دعب  خلا  یلوا  ناف  دعب  اّما  هلّوا  اباب  نیرـشع  ۀـعبرا و  ۀـئام و 
هتفگ و تسریط 

یلا رونلا  یهتنا  اّملف  ماع  یفلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق  شرعلا  ۀنمی  یلاعت  هَّللا  حّبسن  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 
انل قش  بلاط و  یبأ  بلص  یف  فصن  هَّللا و  دبع  یف  فصن  نیفصن  هلعج  بلطملا  دبع 

109 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع الا  هَّللا  دمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  همسا  نم 

ّنا رهظف  ّره  حیان  دناعم  لک  نیع  يذق  وه  يذلا  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  ۀحص  نع  ناب  اوّرب  قدص و  ثیح  ربلا  دبع  نبا  ّرد  هّللف  یلع  اذه  و 
ّرج و هسفن  یلع  نعط  شحف  اورج  ةریرج  مظعا  ةراسجلا  ةراسخلا و  هذـهب  هنا  ّربلا و  نم  ّرهلا  زیمی  هل ال  بّذـکملا  هیلع و  ّدارلا  هل و  رکنملا 

ۀقیقح هنکل  ارهاظ و  مهّرـس  نا  ّهنا و  ّرـض و  ررـض  مظعا  لب  عیملتلا  اذهب  مهعفن  ام  ّرغ و  لطابلا و  سیلدـت  قحلا و  سیبلتب  هیدـقتعم  عدـخ 
ۀینـسلا عامجا  یعّدـی  فیک  قداّصلا  رهاملا  لضافلا  قذاحلا و  بطاخملا  نم  بجعلل  ایف  ّرـس  ام  لاکنلا و  لاـبولا و  یف  مهمحقا  مهازخأ و 
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امزج امتح و  هتبـسنب  هتحـص  رهظی  قئاقدلل  كردملا  قئاقحلا  یلا  لصاولا  قئافلا  مهماما  ربلا  دبع  نبا  فیرـشلا و  ثیدحلا  اذه  عضو  یلع 
نبا ّنا  بطاخملا  عابتا  لوقی  لهف  قساغ  ّنج  قزاب و  ءاضا  قراب و  قرب  قراش و  ّرذ  ام  مالس  ةالص و  لضفا  هلآ  هیلع و  قئالخلا  لضفا  یلا 

نوعجریف هئارتفا  هتیرف و  هبذک و  یلع  نومدنی  وا  قراخ  ۀّینـسلا  عامجال  قرام  دـناعم  وا  قساف  مّجهتم  وا  قئام  رّوهتم  هّللاب  ذایعلا  ّربلا و  دـبع 
قثاولا عابتالاب  قیقحلا  قحلا  یلا 

بیطخ تیاور  مهن : هجو 

تـسداّقن هّمئا  حودمم  هک  دادـغب  خـیرات  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يدادـغبلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا  هکنآ  مهن  هجو 
نا یف  نونامثلا  عباّسلا و  بابلا  هتفگ  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  رد  یجنکلا  فسوی  نب  دـمحم  هچناـنچ  هدومن  تیاور 

یبّنلا رون  نم  قلخ  اّیلع 
انربخا

110 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا ظفاحلا  انربخا  هَّللا  ۀبه  مسقلا  وبا  انربخا  نسحلا  نب  یلع  ظفاحلا  انربخا  قشمد  ۀـطوغ  نم  ةوبّرلا  دجـسمب  یعوشخلا  تاکرب  نب  میهاربا 

ینثّدح راّطعلا  لهـس  نب  دّمحم  انثّدح  ناوفـص  نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا  یلدعلا  لدعلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  انربخا  بیطخلا  رکب 
نع ورمع  نب  هَّللا  دیبع  نع  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثّدح  ورمع  نب  دمحا  ینثدح  ۀـیراسیق  لها  نم  ریرـضلا  نایب  نب  برح  ینثدـح  ناوکذ  وبا 

نیعبراب ایندلا  قلخی  نا  لبق  رون  نم  ابیـضق  هَّللا  قلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  يرزجلا  میرکلا  دبع 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  رخآلا  فصّنلاف  مکّیبن  هنم  قلخف  افصن  هنم  قشف  یثعبم  لّوا  ناک  یّتح  شرعلا  ماما  هلعجف  ماع  فلا 

فیرـشلا ثیدـحلا  اذـه  يوری  بیجعلا  بجعلل  ایف  امهیباتک  یف  وه  هانقـس و  امک  قارعلا  لها  ماما  نع  ماشلا  لها  ماما  هجرخا  اذـکه  تلق 
ریقنتلا و ریسلا و  بابرا  رخف  ثیدحلا و  لها  عجتنم  بیرالا و  ققحملا  ذیهجلا  مهذالم  بیـسحلا و  عرابلا  مهماما  وه  يذلا  بیطخلا  داّقّنلا 

نوکی مث  فیرـشلا  عرـشلا  فینحلا و  نیّدـلا  نع  بذـکلل  یفاـثلا  وه  بیعملا و  نم  لوـبقملا  لـّیزم  میقـسلا و  نم  میلـسلا  ّزیمم  بیقنتلا و 
يزاجملا وه  بیجملا  بیرقلا  هّللاف  بیجولا  قلقلل و  ریثم  ناودع  بیرغ و  تهب  ّالا  اذه  له  بیبللا  بطاخملا  دنع  ۀّینّـسلا  عامجاب  اعوضوم 

دادغب خیرات  هلیمج  تاءارطا  هلیلج و  لئاضف  هلیقع و  بقانم  هرهاز و  حئادم  هرخاف و  دماحم  بیسح و  وه  مهئافج و  مهئادتعا و  یلع 
111 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد داتوالا  سیئر  بطاخم  تاداشرا  زا  هکلب  داژن  الاو  نیطاـسا  تاـقیقحت  داـقن و  ياـملع  تاداـفا  زا  هدرک  تیاور  رون  ثیدـح  نا  رد  هک 
نم هل  نیلقانلا  لاجّرلا  ۀفرعم  هب و  ۀیانعلا  ثیدحلا و  ناک  امل  هتفگ و  دادغب  خیرات  رـصتخم  راتخم  رد  هلزج  نب  تسروهظ  حوضو و  لامک 
دق مهنم و  نیـضاملا  فلـسلا  یلع  محّرتلا  حدملا و  ءانثلا و  هبعت  هیلع  ّرفو  هنامز و  هیلإ  فرـص  نم  قحتـسا  اهفرـشا  ۀیعرـشلا و  مولعلا  ّلجا 

ام ةرثکل  هعقوم  ّلجا  کلذ و  ةدـئاف  مظعا  ام  ّيوقلا و  نم  فیعّـضلا  مهّتملا و  نم  ۀـقثلا  اوّزیم  اوغلاب و  اولغوا و  کـلذ و  یف  ساـنلا  فّنص 
نم اّهنا  اهعامـس  دنع  ّرغلا  دقتعا  سانلا و  نم  قلخ  اهعامـسب  دسف  یتلا  ةرفنملا  ۀعـشبلا  ۀعوضوملا  ثیداحالا  نم  ۀقدانزلا  ةدحالملا و  ّسد 
وبا خیشلا  هفّنص  يّذلا  باتکلا  اذه  ءالبلا و  ءاقـشلا و  نم  هّللاب  ذوعن  ۀعالخلا  ینا  لام  بذکتلا و  یلا  عرـست  کلهف و  عرـشلا  بحاص  لوق 
رهس بعت و  دق  سیفن  ملعلا  اذه  یف  لیلج  باتک  دادغب  خیرات  هاّمـس  هَّللا و  همحر  يدادغبلا  ظفاحلا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  رکب 

هَّللا و ترختـسا  دـق  كرتلا و  ۀـیعاد  للملا  للملا و  اهبرقا  تافآ  ۀـلاطالل  لیوط و  ّهنا  ّالا  هیلإ  نسحی  هبیثی و  یلاعت  هَّللا  نامّزلا و  لاطا  هیف و 
فلتخت و ضارغالاف  هتلقن  ثیدح  رعـش و  ۀـیاکح و  ریغ  نم  هتنحتـسا  ام  هبیترت و  یلع  مهرکذ  نیذـلا  لاجرلا  ءامـسا  ترکذ  هترـصتخا و 

ملعت ةریرس ال  بولقلا  يوه 
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یلزاغملا نبا  تیاور  مهد : هجو 

هدومن تیاور  قیرط  هتسب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  یلزاغملا  نباب  فورعملا  یبالجلا  ّبیطلا  نب  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هکنآ  مهد  هجو 
112 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیـسح فیرـش  دّیـس  يولوم  مارکلا  ةدـمع  مامهلا  ربحلا  بانج  نآ  هخـسن  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  هچنانچ 
هتفگ دندروآ  هدومرف  دیرخ  هدیدح  زا  ریقح  يارب  نانملا  هَّللا  مادا  ناخ 

هَّللا يدی  نیبا  رون  یلع  انا و  تنک  مالسلا  هیلع  هلوق 
نب یلع  انثّدح  لاق  يرابخالا  یبلحلا  روصنم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  يوّحنلا  لهس  نب  دمحا  نب  دمحم  بلاغ  وبا  انربخا 
نع ضایع  نب  لیـضفلا  انثّدح  لاق  یلجعلا  مادقملا  نب  دمحا  انثّدح  لاق  اّیرکز  نب  یلع  نب  نسحلا  انثّدح  لاق  یطاسمـسلا  يودغلا  دمحم 

تنک لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ادمحم  یبیبح  تعمس  لاق  یسرافلا  ناملـس  نع  ناذاز  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث 
رونلا کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هسّدقی  رونلا و  کلذ  هَّللا  حبـسی  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و 

ۀفالخلا یلع  یف  ةوبنلا و  ّیفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص  یف 
انثّدح لاق  يربکعلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق  نامیلـس  نب  نسحلا  نب  دمحم  انثّدح  لاق  نامثع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  بلاط  وبا  انربخا 

نع دعجلا  یبأ  نب  ملاس  نع  شمعالا  نع  یبأ  ینثّدح  صفح  نب  رمع  نب  لهس  نب  رباج  انثّدح  لاق  يورهلا  ناّسح  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع 
نا لبق  هسدقی  رونلا و  کلذ  هَّللا  حّبسی  شرعلا  نیمی  نع  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ّرذ  یبأ 

بلّطملا دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  ّیلع  انا و  لزا  ملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی 
113 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دمحا  انربخا  لاق  الما  یطـساولا  یطفـسلا  يدهم  نب  یلع  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  ان  يوحنلا  لهـس  نب  دمحا  نب  دمحم  بلاغ  وبا  انربخا 
دبع نب  رباج  نع  زیزعلا  دبع  نب  دیوس  نع  دیلولا  نب  ۀیقب  اناّفـصم  نب  دّـمحم  ان  تباث  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  ان  یطـساولا  يریراوقلا  یلع 
یف اءزج  نیءزج  اهمسق  یتح  اهقاسف  مدآ  بلص  یف  اهنکساف  رون  نم  ۀعطق  لزنا  لج  زع و  هَّللا  ّنا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هَّللا 

اّیصو اّیلع  جرخا  اّیبن و  ینجرخاف  بلاط  یبأ  بلص  یف  اءزج  هَّللا و  دبع  بلص 
فانآل امغر  فیرّـشلا  ثیدـحلا  اذـه  امتح  تبثا  دـق  یلاعملا  مراـکم  لـئاضفلا و  نساـحمل  يواـحلا  یلزاـغملا  یباـّلجلا  نسحلا  وبا  اذـهف 

نیلغدملا نیّداّصلا  رودص  ظاغا  نیلطبملا و  نیّداّرلا  بولق  عجوا  نیدلا و  نع  نیدـئاحلا  هوجو  یلع  دامّرلا  فسن  نیدـحاجلا و  نیرکنملا 
نم اهلزغ  تضقن  یّتلاک  هجسن  هلزغ و  یف  وه  راص  اثایمنا و  لتخلا  عاونا  بلاجلا  بلاخلا  بطاخملا  تاقیوزت  حلم  ّیبالجلا  یعسب  ثامناف 
اهنم تلقن  یتلا  ۀخـسّنلا  یف  لاق  تسروطـسم  ترابع  نیا  یلزاغملا  نبا  بقانم  هرـضاح  هخـسن  رخآ  رد  هک  دنامن  یفخم  اثاکنا و  ةّوق  دـعب 
یبأ نب  نسحلا  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  اهخـسن  نم  غرف  عوکالا  دـمحا  نب  ّیلع  نیّدـلا  ءاهب  هیقفلا  ۀخـسن  یف  لاق  ّمالا  یف  لاق  هذـه 

ّمالا و ّمأ  یف  لاـق  مث  قیفّوتلا  ّیلو  هَّللا  ۀئامـسمخ و  نیناـمث و  سمخ و  ۀنـس  نم  لاّوش  نم  رـشع  یناـث  یف  قارعلا  طـساوب  ۀیقرـشلا  نب  رازن 
ةرخآلا يدامج  یف  اهخسن  نم  تغرف 

114 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رشع عسات  موی  ۀخسّنلا  هذه  ّمأ  یف  لاق  ریخب و  هل  هَّللا  متخ  بوقعی  نب  رصان  نب  نسحلا  نب  رمع  بتک  ۀئامتس و  نیرـشع و  ثلث و  ۀنـس  نم 

لآ كولمم  هکلام  بتک  هدابع و  نم  نیحلاصلاب  هَّللا  هامح  الث  ۀنیدمب  ۀنس  ۀئامعـست  نیعـست و  يدحا و  ۀنـس  نم  مارحلا  مّرحملا  رهـش  نم 
ةرفغم یلا  ریقفلا  انا  ۀکرابملا و  ۀخسنلا  هذه  لیصحت  نم  انا  تغرف  مهترمز و  یف  هرشح  هنع و  هَّللا  افع  حلاص  نب  هَّللا  دبع  نب  دیعس  دمحم 
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رخآ ةرخآلا  ایندلا و  یف  تباثلا  لوقلاب  هَّللا  هتّبث  حالص  نب  دمحا  نب  يداهلا  دبع  نب  نیسحلا  همقن  هباذع و  میلا  نم  هب  ذئاعلا  همرک و  هَّللا و 
هّلل دمحلا  هدابع و  نم  نیحلاصلاب  یلاعت  هَّللا  اهسرح  الث  ۀنیدمب  ۀنس  فلا  نیثلث و  عبس و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  رهـش  سماخ  سیمخلا  راهن 
نم نکما  امب  یل  وعدی  نا  هیـصوتسا  باتکلا و  اذه  یلع  علّطا  نم  لأسا  انا  اذـه و  نیرهاطلا  هلآ  دّـمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاعلا و  بر 

تـسروطسم هروکذم  هخـسن  رخآ  رد  زین  لیکولا و  معن  یبسح و  وه  ۀناعالا و  قیفوتلا و  هّللاب  یبقعلا و  ۀـمتاخلا و  نسحل  امیـس  ءاعدـلا ال 
دّمحم نب  یلع  نسحلا  وبا  لاق  تیبلا  لها  لضف  یف  ۀعومسم  بقانملا  نم  ۀنسح  ۀیاکح  هظفل  ام  هذه  اهنم  تلقن  یتلا  ۀخسنلا  رخآ  یف  لاق 

لامج لدعلا  یضاقلا  ۀئامـسمخ  نینامث و  ۀنـس  نم  ةدعقلا  يذ  سماخ  ۀعمجلا  موی  طساوب  نیقارولاب  یناکد  یف  يدنع  رـضح  ۀیقرـشلا  نب 
يدنع اضیا  رضح  راطعلا و  دمحا  نب  یلع  نب  هَّللا  ۀمعن  نیدلا 
115 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم هیلع  ةءارقلاب  أدتباف  بقانملا  هعمـسی  نا  نیدـلا  لامج  یـضاقلا  نیّدـلا  فرـش  لأسف  رعاشلا  يربعلا  نب  عاجـش  وبا  نیدـلا  فرـش  ریمالا 
یف امهف  فّنـصملا  هیبا  نع  یلزاغملا  یلع  نب  دمحم  رمعملا  لدعلا  ۀمالعلا  هّدـج  نع  اهیوری  وه  ذـئموی و  یناکد  یف  یطخب  یتلا  یتخـسن 
هیلع نارکنی  نایغوغی و  افقوف  ۀلادعلاب  نازبنی  امه  ۀعیبر و  سابعلا  وبا  قارعلا و  یضاق  رصم  وبا  زاتجا  ذإ  ۀعامج  امهیلع  عمتجا  دق  ةءارقلا و 

لک ۀفیظو  انل  لعجا  یـضاق  يأ  ءازهتـسالا  قیرط  یلع  ۀیلاقم  ۀـلمج  یف  لاق  نونجملا و  ءّزهتلا و  یف  قارعلا  یـضاق  بنطا  بقانملا و  ةءارق 
دق امتنا  اهلها  نم  امتنا  ام  راّطعلا  نب  هَّللا  ۀمعن  یضاقلا  مهل  لاقف  عماجلا  دجسملا  یف  بقانملا  هذه  نم  ائیش  انعمست  ةولّـصلا  دعب  ۀعمج  موی 
یف ناک  ام  ّهنا  نّمـضتت  بقاـنملا  یلاـعت و  هَّللا  باـتک  نم  ةدـحاو  ةروس  ظـفحی  ناـک  اـم  اـّیلع  ّنا  اـمترکذ  بیطخلا و  برد  یف  امترـضح 

ۀعامج رضحمب  لاق  راّطعلا و  نب  هَّللا  ۀمعن  یضاقلا  رجضف  ءّزهتلا  ءاغوغلا و  ارثکاف  اهلها  نم  امتنا  امف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  أرقا  ۀباحّـصلا 
موی ۀحیبص  یف  کلت و  هتلیل  یف  تابف  هتیاکن  لّجع  هراد و  هب  فسخاف  ۀلزنم  ۀـمرح و  كدـنع  کّیبن  تیب  لهال  ناک  نا  ّمهّللا  افوقو  اوناک 

ام عیمج  اهیف  هنم  فلت  ۀـلجد و  یلا  ةاّنـسملا  عیمج  ةرطنقلا و  یه و  تعقوف  هرادـب  یلاعت  هَّللا  فسخ  ۀئامـسمخ  نینامث و  ۀنـس  نم  تبّـسلا 
فرطا نم  ۀبقنملا  هذه  تناکف  شامق  ثاثا و  لام و  نم  کلمی  ناک 

116 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لدعلا اهّیا  ای  ینعملا  اذه  یف  مویلا  کلذ  یف  ۀّیقرـشلا  نب  دّمحم  نب  یلع  لاقف  مهیلع  هَّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  بقانم  نم  ذـئموی  دـهوش  ام 
بابسا کنع  عد  لزاه  تنا  کحیو  رورغم  ای  تیبلا  لها  لثمی  لئام  یغلا  لیبس  یلا  يدهلا و  لبس  ابّنجتم  لداع  ّقحلا  قیرط  نع  وه  يّذلا 

لذاع لذع  عمست  تسل  رخّسلا و  ننـس  یف  تیرج  لئاضفلا و  ضعب  مهلاضفا  نم  تدحج  نیح  سمالاب  لئالدلا  یّنم  عمتـسا  ۀع و  ءالخلا 
مل نیراّدـلا  یف  رورغم  ای  تیقب  لزالزلا و  فسخ  يرثلا  یف  تاحباس  كراید  تحـضا  لزان  ّرـش  کحابـص  یف  كراید  یلع  ءاـضقلا  لزن 

یلزاغملا نبا  اهفّنـص  یتلا  بقانملا  تأرق  ۀّیقرـشلا و  نب  دّمحم  نب  ّیلع  لاق  لئاق  تنا  ام  ادغ  مهل  دعف  ایندلا  هذهب  ءازجلا  اذـه  لئاطب  ظحت 
ّنهرخآ رفـص و  عبار  دحالا  اهلوا  ۀتـس  سلاجم  یف  لمع  ام  هاقل  هَّللا و  هنعل  یفقثلا  فسوی  نب  جاجحلا  هانب  يذـلا  طساوب  عماجلا  دجـسمب 

ۀّیقرشلا و نب  دّمحم  نب  یلع  عماجلا  دجـسملاب  اهیراق  بتک  مهدیدع و  یـصحت  مما ال  یف  ۀئامـسمخ  نینامث و  ثالث و  ۀنـس  رفـص  رـشاع 
ثیدـح تیالو و  ثیدـح  نیجهت  بیذـکت و  نیهوت  لاطبا و  یپ  رد  نیکوهتملا  ماقمق  بطاخم  نیربکتـسملا و  ماما  یلباک  هک  تسرهاـظ 
عاوناـب ار  ناـبز  دـنداتفا و  تسروکذـم  یلزاـغملا  نبا  بقاـنم  رد  همه  هک  رون  ثیدـح  هیبشت و  ثیدـح  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  ثیدـح  ریط و 

دقاف یلباک  قاقـشلا و  ریثک  يزوجلا  نبا  قاّذـحلا و  ةدـمع  بطاخم  سپ  دـنداشگ  تاـفزاجم  تاوفه و  فانـصا  تارباـکم و  تاـفارخ و 
قالخلا و

117 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قابیا و ادرا و  باقع  قایـس و  فنع  لیکنت و  باذـع و  قاقحتـسا  رد  قارع  یـضاق  لثم  قافخا  باحـصا  هرباکم و  بابرا  زا  ناشیا  لاـثما 

یبیر قالخ  دزیا  طخـس  لآم و  نارـسخ  لام و  فـالتا  قارغا و  فسن و  فجر و  فسخ و  قـالخا و  ملـص و  مجرب و  کـته و  کـهن و 
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رمأ یهدا و  ةرخآلا  باذع  نا  ررض و  هچ  ار  ام  دوس و  هچ  ار  ناشوا  دندش  التبم  قرغ  فسخب و  ایند  راد  رد  رگا  دنامن و 

یملید تیاور  مهدزای : هجو 

هچنانچ هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ینادمهلا  یملیدلا  ورسخانف  نب  هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  عاجش  وبا  هکنآ  مهدزای  هجو 
ناملس هتفگ  تسرضاح  راسکاخ  ریقف  شیپ  نآ  هخسن  لصا  هک  رابخالا  سودرف  رد 

رونلا کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ۀنس  فلا  رشع  عبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هسدقی  هَّللا و  حّبـسی  اعیطم  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک 
بلاط یبأ  نب  یلع  ءزج  انا و  ءزجف  بلّطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  مل  هبلص و  یف 

ناملس هتفگ  ءاخلا  باب  رد  یملید  زین  و 
مدآ یلاعت  هَّللا  قلخ  املف  ماع  فلا  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق 

ۀفالخلا یلع  یف  ةّوبنلا و  یفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزن  ملف  هبلص  یف  رونلا  کلذ  بکر 
ۀلوص نیرباکملا  ۀفارز  یلع  لاصو  مازقالا  نیدحاجلا  ماثغالا و  نیرکنملا  یلع  مالطصالا  ماقتنالا و  فیس  رهش  رادرهـش  نب  هیوریـش  اذهف 
یلع عدخلا  یف  نیکمهنملا  عضولاب و  نیمکاحلا  بذک  نابا  مالـسلا و  هیلع  یلعل  ۀلیـصف  ّلجا  ثیدحلا  اذـه  ۀـیاورب  تبثا  ثیح  ماغرّـضلا 

بابلالا یلوا  رئاس 
118 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماخفلا مالعالا  نم  هریغ  هحدم  هسفنب و  هحدم  يذلا  هباتک  یف  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  رکذب  ماهفالا  و 

یمصاع تیاور  مهدزاود : هجو 

هدّدـعتم قرطب  ار  رون  ثیدـح  یتا  لـه  هروس  حرـش  یتـفلا  نیز  رد  یمـصاعلا  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  هکنآ  مهدزاود  هجو 
هدرک و دراو  نآ  دیؤم  مه  رگید  تایاور  هدرک و  لالدتسا  قلخ  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  اب  ترـضح  نآ  تهباشم  رب  هدرک و  تیاور 
ۀنیّطلا و قلخلاب و  اهلّوا  ءایشا  ةرشعب  مالسلا  هیلع  هنیب  یضترملا و  نیب  ۀهباشملا  تعقو  دق  هناف  مالسلا  هیلع  مدآ  انیبا  هباشم  رکذ  هترابع  هذه 

ۀنطفلا نهّذلاب و  سداسلا  ۀمکحلا و  ملعلاب و  سماخلا  ۀعلخلا و  جیوزتلاب و  عبارلا  ۀجوّزلا و  ۀـبحاّصلاب و  ثلاثلا  ةّدـملا و  ثکملاب و  یناثلا 
مدآ ّناف  ۀنیطلا  قلخلا و  اما  ةرتعلا  دالوالاب و  رـشاعلا  ۀّیـصولا و  ةافولاب و  عساتلا  ۀـفلاخملا و  ءادـعالاب و  نماثلا  ۀـفالخلا و  رمالاب و  عباّسلا  و 

ةرهازلا ۀّیکزلا  ۀبرتلا  ةرهاطلا و  ۀنیطلا  نم  قلخ  یـضترملا  کلذک  اّینید و  اینیط  ناکف  نیقیلا  رونب  هنیط  طلخ  نیّطلا و  نم  قلخ  مالّـسلا  هیلع 
کلذل و 

یتّما نم  الجر  تنکل  ۀلاسرلا  ةوبّنلا و  ولف ال  یلفّسلاب  ءایلعلا  تطلخ  مث  اهلفسا  نم  یّبحم  قلخ  نیّطلا و  بیطا  نم  تقلخ  یفطصملا  لاق 
ام انلق  ام  دّیؤی  يّذلا  و 

ّیمـشاهلا دلاخ  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  قاحـسا  انثّدـح  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  انربخا  لاق  ۀـقثلا  ایرکز  یبأ  نب  دّـمحم  هب  ینربخا 
نسحلا انثّدح  لاق  یمشاهلا  دلاخ  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  نامهط  نب  اّیرکز  نب  دمحا  انثّدح  لاق  ۀفوکلاب 

119 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هّدج نع  هیبا  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نع  رذنملا  نب  دایز  نع  هیبا  نع  ۀفینح  یبأ  نب  دامح  نب  لیعامسا  نب 
اّملف ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  نم  لج  ّزع و  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 
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یمسق ّریصف  نیمسق  همّسقف  بلطملا  دبع  بلص  یف  هرقا  یتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  لزی  ملف  هبلص  نم  رّونلا  کلذ  لقن  مدآ  هَّللا  قلخ 
نم هّبحا و  یبـحبف  هّبحا  نمف  یمد  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  هنم  اـنا  یّنم و  ّیلعف  بلاـط  یبأ  بلـص  یف  ّیلع  مسق  هَّللا و  دـبع  بلـص  یف 

هضغبا یضغببف  هضغبا 
نب یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  انربخا  لاق  ۀفوکب  یـضاقلا  یفوکلا  یبراحملا  ریذن  نب  جاح  دّـمحم  وبا  انربخا  لاق  ییحی  نب  دّـمحم  انربخا  و 
نع تباث  نب  ورمع  انثّدح  لاق  یّبضلا  قاحـسا  نب  میهاربا  انثّدح  لاق  يریمحلا  مکحلا  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  انثّدح  لاق  ینابیـشلا  میحد 
قاس یلا  ترظن  ءامّـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ءارمحلا  یبأ  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  یلاـمثلا  ةزمح  یبأ 

هب هترصن  یلعب و  هتدّیا  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  هیلع  اذاف  نمیالا  شرعلا 
نب دّمحم  انثّدح  لاق  روباسینب  یعوطملا  دلاخ  نب  دیعـس  انربخا  لاق  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  انربخا  لاق  اّیرکز  یبأ  نب  دّـمحم  انربخا  و 
نع کلملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نع  نیئاکبلا  نم  ناک  ریهز و  نب  بویا  انثّدح  لاق  یسیع  نب  یسوم  انثّدح  لاق  يذمرتلا  ییحی  یبأ  نب  دمحا 

عفان نع  سنا  نب  کلام 
120 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنا دّمحم  ای  لاق  نیمالا  حورلا  لیئربج  هیلع  طبه  ذإ  ۀکم  ءاحطبب  موی  تاذ  سلاج  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  امنیب  لاق  رمع  نبا  نع 
کّیـصو لعج  ءایبنالا و  دّیـس  کلعجف  مدآ  بلـص  یف  کقاثیم  ذخا  نییبنلا  قاثیم  ذـخا  اّمل  کل  لوقی  مالّـسلا و  کیلع  أرقی  شرعلا  ّبر 

ّیلع کتمارکل  اهتلزال  ضرالا  تاومّسلا و  لیزا  نا  ینتلأس  ول  یتّزع  دّمحم و  ای  لوقی  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ءایصوالا  دّیس 
خیشلا و اذه  نع  ّالا  سنا  نب  کلام  ثیدح  نم  بتکف  مل  لاق  ثیدحلا  رکذ  و 

دمحم متاح  وبا  انثدح  لاق  روصنم  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  انثّدح  لاق  يدنغرالا  یتسبلا  دّمحم  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  خیـشلا  انربخا 
کلام نب  سنا  نع  لیوطلا  دیمح  ینثّدح  لاق  يراصنالا  کلام  نب  سنا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق  يزاّرلا  یلظنحلا  سیردا  نب 

ةدحاو ۀبرت  نم  انقلخ  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  هترس و  یف  وهف  دلوی  دولوم  لک  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع 
لاق یّنثملا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انثّدـح  لاق  رـشب  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق  روصنم  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح  لاق  دّـمحم  نب  نیـسحلا  انربخا 

حّبسی دحاو  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تقلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نب  سنا  نع  لیوطلا  دیمح  ینثدح 
دقل هبلص و  یف  نحن  ۀنیفسلا و  حون  بکر  دقل  هبلـص و  یف  نحن  ۀنجلا و  مدآ  نکـس  دقل  اینّدلا و  قلخ  لبق  شرعلا  ۀنمی  یف  لج  ّزع و  هَّللا 

یف نحن  رانلا و  یف  میهاربا  فذق 
121 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیفـصنب رونلا  کلذ  لعجف  بلّطملا  دـبع  یلا  اـنب  یهتنا  یتح  ةرهاـط  ماـحرا  یلا  ةرهاـط  بالـصا  نم  لـج  ّزع و  هَّللا  اـنبلقی  لزی  ملف  هبلص 
انل ّقتشا  ۀحاصفلا و  ۀّیسورفلا و  یلع  یف  لعج  ۀلاسّرلا و  ةّوبنلا و  ّیف  لعج  بلاط و  یبأ  بلص  یف  اّیلع  لعج  هَّللا و  دبع  بلص  یف  ینلعجف 

ّیلع اذه  یلعالا و  وه  دّمحم و  اذإ  دومحم و  شرعلا  ّبرف  هئامسا  نم  نیمسا 
ایفاش ادیدس  ادکو  دکو  ایفاک و  اغیلب  ادهج  دهج  دق  ّیمصاعلا  اذهف  هیلع  انللد  ام  ناحجر  هیلإ و  انرشا  ام  ۀّحـص  یلع  ّلدت  ثیداحالا  هذهف 

ججللا و نم  نیککـشملا  نیباترملا و  ذقناف  جـتحا  اهب و  ّلدتـسا  مث  ۀـعونتم  هوجو  ةددـعتم و  قرط  نم  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  تابثا  یف 
جهولا دیدش  ابهل  نیدناعملا  قارحال  رعسا  جهّرلا و  دانعلا و  ماتف  فشک 

يزنطن تیاور  مهئزیس : هجو 

هتفگ لقن  ام  یلع  هیولع  صئاصخ  رد  يزنطنلا  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  هکنآ  مهدزیس  هجو 
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نب فسوی  نب  دمحا  انثّدح  لاق  ظفاحلا  دمحا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  انثّدح  لاق  دادحلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  نسحلا  یلع  وبا  انابنا 
دابع نع  عیبرلا  نب  سیق  انثّدح  لاق  دمحم  نب  ربحملا  نب  دواد  انثدح  لاق  یمیمتلا  ۀماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  انثّدح  لاق  دادغبب  یبیـصنلا  دالخ 
بلاط یبأ  نب  یلع  انا و  تقلخ  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  یـسرافلا  ناملـس  نع  يزاّرلا  نامثع  یبأ  نع  ریثک  نب 

انلقن مدآ  هَّللا  قلخ  املف  ۀنس  فالآ  ةرشع  عبراب  مدآ  لج  ّزع و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  نم  هسّدقن  هَّللا و  حّبسن  شرعلا  نیمی  نع  رون  نم 
122 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا و دبع  یبأ  بلص  یف  فصنلا  لعجف  نیفصنب  انمسق  بلطملا و  دبع  بلـص  یلا  انلقن  مث  تارهاطلا  ءاسنلا  ماحرا  لاجّرلا و  بالـصا  یلا 
هَّللا امـسا و  هئامـسا  نم  اـنل  هَّللا  قتـشا  رخـآلا و  فصنلا  نم  ّیلع  قلخ  فصّنلا و  کـلذ  نم  تقلخف  بلاـط  یبأ  بلـص  یف  فصنلا  لـعج 

ۀلاسّرلا یف  یمـسا  ناکف  نیـسحلا  نسحلا و  يانبا  نسحم و  هَّللا  ۀمطاف و  یتنبا  رطاف و  هَّللا  ّیلع و  یخا  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحم و 
هَّللا فیس  ّیلع  هَّللا و  لوسر  اناف  ۀعاجشلا  ۀفالخلا و  یف  همسا  ناک  ةّوبنلا و  و 

کیکـشتلا و ۀخوخ  ّدسف  بابّللا  نم  رـشقلل  ّزیمملا  باجحلل  فشاکلا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذـه  ۀـیاورب  باوّصلا  باب  حـتف  حـتفلا  وبا  اذـهف 
هتفگ صئاصخ  رد  يزنطن  زین  بابلالا و  یلوال  ۀنیتم  ۀّجح  ّقحلا  یلع  ماقا  باشوالا و  نیلغدملا  ناکرا  عزعز  بایترالا و 

نع دهاجم  نع  حیجن  نبا  نع  هبور  نب  جاّجح  انثدح  لاق  يّدج  ینربخا  لاق  يدـلاو  ینربخا  لاق  تارفب  یـضاقلا  میهاربا  نب  یلع  ینربخا 
ّهبر هل  لاقف  نیملاعلا  بر  هّلل  دـمحلا  هَّللا  همهلاف  سطع  هحور  نم  هیف  خـفن  مدآ و  لج  ّزع و  هَّللا  قلخ  اـمل  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ساـّبع  نبا 

بجی ملف  یناثلا  لاق  مث  بجی  ملف  یّنم  کیلإ  ّبحا  وه  اقلخ  تقلخ  ّبر  ای  لاقف  بجعلا  هلخادت  ۀـکئالملا  هل  دجـس  اّملف  کبر  کمحری 
یلا ّلج  ّزع و  هَّللا  یحواف  مهنیراف  بر  ای  لاقف  کتقلخ  ام  مهالول  معن و  هل  ّلج  ّزع و  هَّللا  لاـقف  ۀـعبارلا  لاـق  مث  بجی  ملف  ۀـثلاثلا  لاـق  مث 

ّبر ای  لاقف  شرعلا  ماّدق  حابشا  ۀسمخب  مدآ  اذإ  تعفر  اّملف  بجحلا  اوعفرا  نا  بجحلا  ۀکئالم 
123 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دلو ّیلع و  انبا  نیـسحلا  نسحلا و  ناذه  یّیبن و  تنب  ۀمطاف  هذه  یبّنلا و  ّمع  نبا  نینمؤملا  ریما  یلع  اذه  یّیبن و  اذـه  مدآ  ای  لاق  ءالوه  نم 
امل نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  دّـمحمب و  کلاسا  ّبر  ای  لاق  ۀـئیطخلا  فرتقا  اّملف  کلذـب  حرفف  لوـالا  مه  مدآ  اـی  لاـق  مث  ییبن 

ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  ّلج  ّزع و  هَّللا  لاق  يذلا  اذهف  هل  هَّللا  رفغف  یل  ترفغ 
دّمحم یباب  مدآ  ینکی  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هیلع  شقنف  امتاخ  غاص  ضرالا  یلا  طبها  اّملف 

دـش روکذـم  هیبشت  ثیدـح  دـلجم  رد  اقباس  هک  یناعمـس  باسنالا  باتک  ترابع  زا  عبتتم  رب  يزنطن  تلابن  تمظع و  تلالج و  لضف و  و 
بدا ملع  وا  رب  یناعمس  رعش و  تعنصب  مایق  بدا و  تغل و  رد  تسناسارخ  لها  لضفا  وا  تسیناعمس و  داتسا  خیش و  يزنطن  هک  تسرهاظ 
ارخآ هدومن و  سابتقا  هدرک و  تباتک  وزا  هکنیا  رگم  هدرکن  تاقالم  واب  یهاگ  یناعمس  هک  تسرهاظ  زین  هدومن و  هدافتـسا  وزا  هدناوخ و 
نامز لها  رب  لئاضف  ضعب  رد  هدوب و  رهد  هغبان  کلف و  هردان  وا  هک  تسنابات  راّجنلا  نبا  هماّلع  هدافا  زا  هدومرف و  ثیدـح  عامـس  وزا  ورمب 

هدرک و تاقالم  رباکاب  هدومن و  دالب  رفس  دوب  رثن  مظن و  لها  ءاغلب  زا  وا  هک  هدومن  هدافا  تایفولاب  یفاو  رد  يدفص  لیلخ  دوب و  قئاف  دوخ 
وا يارب  ناـشیا  دزن  نیطالـس و  كولم و  اـب  درک  تبحـص  دوب  مایـص  هقدـص و  هدـننک  هداـیز  تنـس و  ملع و  ّبحم  ظوـفحملا و  ریثـک  وا 

دمآیم شیپ  عضاوت  رس  زا  ملع  لها  رب  درکیم و  ربکت  رایسب  ناشیا  رب  وا  دوب و  میظع  یتهاجو 

یملید رادرهش  تیاور  مهدراهچ : هجو 

زا هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یملیدـلا  هیوریـش  نب  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  هکنآ  مهدراهچ  هجو 
دش دهاوخ  رهاب  رهاظ و  مزراوخ  بطخا  هیتآ  تارابع 
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124 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومحلا  دمحم  نب  میهاربا  و 

اعامـس نکی  مل  نا  ةزاجإ  دـمحا  نب  قفوملا  دـّیوملا  وبا  انابنا  لاق  ةزاجإ  مراکملا  یبأ  نب  رـصان  نع  نزاخلا  نیـسحلا  نب  بلاط  وبا  ینأـبنا 
یملیدلا رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  انربخا  لاق  ةزاجإ  میرکلا  دبع  نب  لضفلا  یبأ  نب  مساقلا  یبأ  هدلاو  نع  دّمحم  نب  زیزعلا  ینابنا 

نب دمحا  انثّدح  ّیلع  نب  نسحلا  يودعلا  دیعـس  وبا  انثّدـح  یـشطعلا  دـمحا  نب  دـمحم  یلع  وبا  انثّدـح  هَّللا  دـبع  نب  سودـبع  انابنا  ةزاجإ 
یبیبح تعمـس  لاق  ناملـس  نع  ناذاز  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  ضایع  نب  لیـضفلا  انثّدح  ثعـشالا  وبا  یلجعلا  مادـقملا 

نا لبق  هسدقی  رونلا و  کلذ  هَّللا  حّبسی  اعیطم  لج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  یفطـصملا 
بلص یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزن  ملف  هبلص  یف  رّونلا  کلذ  بکر  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ۀنس  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی 

ّیلع ءزج  انا و  ءزجف  بلطملا  دبع 
راکنالا لاطبالا و  نا  رهظ  راب و  لطابلا  هتیاورب و  قحلا  حـضوف  رابتعالا  رهاظلا  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور  دـق  راجفلا  لیلجلا  رادرهـش  اذـهف 

راغّصلا ناوهلل و  بلاجلا  ّریحتلا  رّوهتلا و  نم  تآ  راسخلل و  بقعملا  نغضلا  دقحلا و  نم  شان 

مزراوخ بطخا  تیاور  مهدزناپ : هجو 

هدومرف تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  قاحـسا  دیعـس  یبأ  نب  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  هکنآ  مهدزناپ  هجو 
دیامرفیم هدیسر  قاتفم  دبع  نیا  تسدب  قارع  رفس  رد  نآ  هخسن  هک  بقانملا  باتک  رد  هچنانچ 

انثّدح ۀباتک  ینادمهلا  هَّللا  دبع  نب  سودبع  انربخا  ةزاجإ  اذه  رادرهش  ینربخا 
125 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مادقملا نب  دمحا  انثّدح  ّیلع  نب  نسحلا  يودعلا  دیعـس  وبا  انثّدح  یـشطعلا  دمحا  نب  دّمحم  یلع  وبا  انثّدح  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  نسحلا  وبا 
یبیبح تعمـس  لاق  ناملـس  نع  ناذاز  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دـیزی  نب  روث  نع  ضایع  نب  لیـضفلا  انثّدـح  ثعـشالا  وبا  انثّدـح  یلجعلا 

نا لبق  هسّدقی  رّونلا و  کلذ  هَّللا  حّبسی  اعیطم  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  یفطـصملا 
دبع بلص  یف  انقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص  یف  رّونلا  کلذ  بّکر  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی 

یلع ءزج  انا و  ءزجف  بلّطملا 
نبا انثّدح  يرفعجلا  بلاط  وبا  فیرـشلا  انثّدح  ۀباتک  ینادـمهلا  سودـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  سودـبع  انربخا  ةزاجإ  اذـه  رادرهـش  ینربخا  و 

یمـشاهلا دلاخ  نب  دّمحم  انثّدح  نامهط  نبا  انثّدح  اّیرکز  نب  دمحا  انثّدـح  دـلاخ  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  قاحـسا  انثّدـح  ظفاحلا  هیودرم 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نع  رذنملا  نب  دایز  نع  هیبا  نع  دامح  نب  لیعامـسا  نب  نیـسحلا  انثّدح 

کلـس مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  نم  یلاـعت  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  یلع  اـنا و  تنک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هَّللا و دبع  بلص  یف  امسق  نیفصن  همّسقف  بلطملا  دبع  بلص  یف  هّرقا  یتح  بلص  یلا  بلـص  نم  هلقنی  هَّللا  لزی  ملف  هبلـص  یف  رّونلا  کلذ 

هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یبحبف  هبحا  نمف  یمد  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا  یّنم و  یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق 
یلا بتک  امیف  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظاّفحلا  دّیـس  ینربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  بطخا  زین  و 

نب دّمحم  نب  دعاص  نسحلا  وبا  بیطخلا  خیـشلا  انثّدح  ۀباتک  ینادـمهلا  سودـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  سودـبع  حـتفلا  وبا  انربخا  نادـمه  نم 
یماطسبلا زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  ییحی  وبا  انثّدح  یناغمادلا  ثایغلا 
126 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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نب دیبع  نع  ینانبلا  تباث  نب  دامح  نع  یـسیقلا  دلاخ  نب  ۀبده  انثّدح  ایرکز  نب  یلع  نب  نسحلا  دعـس  وبا  انثّدح  یـشرقلا  رکب  وبا  انثّدـح 
دّیؤملا وبا  اذـهف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هجو  رون  نم  هتکئالم  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  باّطخلا  نب  رمع  لاق  لاق  ناّـفع  نب  ناـمثع  نع  یثیّللا  ریمع 

یمرف ثلاثب  امهززع  نیقیرط و  نم  ققحملا  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  يور  دـق  قّوزملا  لطابلا  قاهزا  ّقحلا و  قاقحال  قفوملا  دـّیؤملا  قفوم 
ۀفرغ ریثک و  نم  ریـسی  هیف  هیوری  ام  نا  اذه  هباتک  ردص  نم  اعطاس  احوضو  حـضو  اعمال و  اروهظ  رهظ  دـق  قّوفم و  مهـسب  نیرکنملا  دابکا 

نع نئاّصلا  ریصبتلا و  قیفوتلا و  ّیلو  هَّللا  ریرغ و  قنح  بّصعتم  ّلک  ّالا  هراثآ  هثیداحا و  لطبی  هرابخا و ال  هتایاور و  رکنی  الف  ریزغ  رحب  نم 
ریسح قحلا  ۀیور  نع  عداخ  لک  تازمه 

رکاسع نبا  تیاور  مهدزناش : هجو 

فـسوی نب  دمحم  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  رکاسع  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  هکنآ  مهدزناش  هجو 
هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  یعفاشلا  یجنکلا 

نب دّمحم  نب  یلع  وبا  انربخا  يرهوجلا  دّمحم  وبا  انربخا  ءاّنبلا  نب  بلاغ  وبا  انربخا  ظفاحلا  مساقلا  وبا  انربخا  یقـشمدلا  قاحـسا  وبا  انربخا 
ناذاز نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  ضایع  نب  لیـضفلا  انثّدح  ثعـشالا  وبا  انثّدح  يودعلا  دیعـس  وبا  انثّدح  ییحی  نب  دـمحا 

لبق هسدقی  رونلا و  کلذ  حّبسی  اعیطم  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ناملـس  نع 
دبع بلـص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا 

ّیلع ءزج  انا و  ءزجف  بلطملا 
اذه هیلع و  ملکتی  مل  هدنـس و  یف  نعطی  مل  هفـصن و  لبق  ۀئامثالثلا  دعب  نیـسمخلا  ءزجلا  یف  هخیرات  یف  ماشلا  ثّدحم  هجرخا  اذـکه  تلق 
هیلع ءارّطالا  ءانّثلا و  یف  تینف  يّذلا  رهابلا  لبّنلا  رهازلا و  لضفلا  وذ  رخافلا  ققحملا  دقانلا  رهاملا و  مامالا  رکاسع  نبا  اذهف  هتوبث  یلع  ّلدی 

رتافدلا
127 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناودعلا یغلا و  ۀمل  دابأ  رثاخلا و  دوحجلا  لالضلا و  رکاسع  يدرا  رهاظلا و  قحلا  حضوا  دق  رباحملا  هدماحم  هنساحم و  رکذ  یف  تدفن  و 
وا رتاسلا  بارتلا  یف  انوه  هسفن  ّسدـی  نا  لجخلا  ةدـش  نم  داک  رهاّزلا و  یـضملا  ّوجلا  هیلع  ملظا  رباکم و  لداجم  ّلک  هقیرب  قرـشف  رتافلا 

رخاز رحب  راّیت  یف  هقرغی 

یناحلاص تیاور  مهدفه : هجو 

دمحا نیدلا  باهـش  هچنانچ  هدومن  تیاور  یناحلاّصلا  دّمحم  نب  دومحم  ءاجّرلا  وبا  نیّدلا  رون  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  مهدفه  هجو 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد 

قلخی نا  لبق  نم  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  نیسح  نب  یلع  نع 
امسق نیمسق  مسقف  بلطملا  دبع  بلص  یف  هّرقا  یتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  هَّللا  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  کلـس  مدآ  یلاعت  هَّللا 

هّبحا یبحبف  هّبحا  نم  یمد و  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا  یّنم و  یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف 
یلع ای  لاقف  ههاجت  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  تافرعب و  ناک  مّلـس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رباـج  نع  و 
قلعت نمف  اهناصغا  نیـسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلـصا و  انا  ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  اـی  یـسمخ  یف  کـسمخ  عض  ینم  ندا 
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ۀّنجلا هلخدا  اهنم  نصغب 
عمـسا و عمـس و  خیاشملا و  كردا  لجر و  رفاس و  يّذلا  دّمحم  نب  دومحم  ءاجرلا  وبا  نیّدلا  رون  یناحلاّصلا  مامالا  لّوالا  ثیدـحلا  يور 

رکب یبأ  ظفاحلا  مامالا  یلا  هدانساب  هتقبط  یف  نم  مامالا و  ینیدملا  یـسوم  ابا  قارعلاب  بحـص  ریثک و  قلخ  هنع  يور  نف و  لک  یف  فّنص 
نیّدلا سمـش  مامالا  اضیا  لوالا  يور  یناهفـصالا و  میعن  یبأ  عرولا  ظفاحلا  مامالا  یناثلا  ثیدحلا  اعوفرم و  الـسلسم  هدانـساب  هیودرم  نب 
هخذاب جرادم  هخماش و  بقانم  دنچ  ره  يدّمحملا و  يوبّنلا  فیرـشلا  مرحلاب  ثدحملا  يدـنرزلا  يراصنالا  فسوی  نب  نسحلا  نب  دـمحم 

وا ءارطا  فصو و  ءانث و  حدمب و  رگید  تاماقم  رد  لئالدلا  حیضوت  بحاص  هک  يدینـش  اقباس  نکل  تسرهاظ  ترابع  نیمه  زا  یناحلاص 
نایم رد  بقلم  مراکم و  يایاجسب  یلحم  بیرا  بیدا  ملاع  ماماب  یهاگ  هتخادرپ 

128 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یناحلاص و هّنـسلا  یبحمب  یهاگ  هدرک و  دای  یناحبـس  فراع  ینّابر و  ملاع  مالـسالا  ددجم  ثیدحلا و  رـصان  هّنـسلا و  ییحمب  مالعا  هّمئا 

هرظان یلع  یفخی  امک ال  هدرک  ریبعت  یناحلاص  ماماب  یهاگ 

يزرطم تیاور  مهدجه : هجو 

رد ینیومح  هقباس  ترابع  زا  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يزرطملا  دّیـسلا  دبع  نب  رـصان  حتفلا  وبا  هکنآ  مهدجیه  هجو 
هتفگ نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  زین  دش و  راکشآ  حضاو و  رادرهش  تیاور 

یبأ نیّدلا  ناهرب  نع  ةزاجإ  راجنلا  نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دّـمحم  نیّدـلا  ّبحم  نع  هَّللا  دـیبع  نب  نیـسحلا  نب  بلاط  وبا  خیـشلا  ینابنا 
وبا ظاّفحلا  دّیـس  ابنا  لاق  مزراوخ  بطخا  یّکملا  دـمحا  نب  قفوملا  دـّیؤملا  وبا  انابنا  لاـق  ةزاـجإ  يزرطملا  مراـکملا  یبأ  نب  رـصان  حـتفلا 

هیودرم نبا  ظفاحلا  انابنا  بلاط  وبا  فیرـشلا  انابنا  ۀباتک  حـتفلا  وبا  انابنا  ّیلا  بتک  امیف  یملیّدـلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم 
نب دایز  نع  هیبا  نع  لیعامـسا  نب  نسحلا  انثّدح  دـلاخ  نب  دّـمحم  انثّدـح  نامهط  نب  اّیرکز  نب  دـمحا  انثّدـح  دّـمحم  نب  قاحـسا  انثّدـح 
ّیلع انا و  تنک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مهیلع  هَّللا  تاولـص  هّدج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نع  رذـنملا 
هَّللا لزی  ملف  هبلـص  یف  رّونلا  کلذ  کلـس  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  نم  یلاعت  هَّللا  يدـی  نیب  ارون 
هَّللا دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همسقف  بلطملا  دبع  بلص  نم  هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلص  هّرقا  یتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  یلاعت 

هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یبحبف  هّبحا  نمف  یمد  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا  ینم و  یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  و 
رجاف دـناعم  لک  رهظ  رـساک  رخافلا  زارطلاب  باوّصلل  زرطم  رهابلا  قدّـصلا  باب  حـتاف  رهازلا  قحلل  رـصان  رـصان  حـتفلا  وبا  يزرطملا  اذـهف 

هلاضفا رتاوت  رفاوتملا و  هماعنا  یلاوت  یلع  رهاظلا  نطابلا و  یف  رکـشلا  هل  رخـآلا و  لّوـالا و  یف  هّلل  دـمحلاف  رـساخ  رکنم  لـک  سار  رـصاه 
رثاکتملا

رون ثیدحب  یمزراوخ  مساق  جاجتحا  مهدزون  هجو 

حرش رد  ءالعلا  وبا  ناوید  حرش  رد  یمزراوخلا  دمحم  نب  نیسحلا  نب  مساق  دمحم  وبا  هکنآ  مهدزون  هجو 
129 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیب 
دتحم دعب  ادتحم  هیلإ  بوجی  هصخش  مّهوی  يراّسلا  رهوجلا  هل 
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نم اذه  دیامرفیم 
یلا رّونلا  کلذ  لقن  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لـبق  نم  لـج  ّزع و  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  یلع  اـنا و  تنک  هلوق 
یف ّیلع  مسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  یمسق  ّریصف  نیمسق  همسقف  بلطملا  دبع  بلص  یف  هّرقا  یتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  لزی  ملف  هبلص 

هنم انا  یّنم و  ّیلعف  بلاط  یبأ  بلص 
رـسح دق  مساح  نیطباخلا  سواسول  هدـیقنت  هقیقحتب و  مسار و  ۀـعاربلا  لضفلا و  رئاعـشل  وه  يذـّلا  مساقلا  دّـمحم  وبا  مزاحلا  ملاعلا  اذـهف 
دییات یف  لصو  هاصقا و  قحلا  ةرـصن  یف  غلب  داشرلا و  دادّسلا و  ینابم  دییـشت  یف  داهتجالا  ّدجلا و  قاس  نع  فشک  لیّذلا و  رمـش  عانقلا و 

نیرکنملا عرجف  لداجم  رباکمل  اغاسم  لئاقل و ال  الاقم  عدـی  ملف  امتح  انیقی و  امزج و  اـعطق و  فیرـشلا  ثیدـحلا  تبثا  هاـهتنم و  قدّـصلا 
ضرجلا بصنلا و  فونص  نوساقم  ضضملا  زلعلا و  عاونال  نودباکم  مهف  صغنلا  عشلا  مهقاذا  ضرفلا و  مهیلع  قیض  صـصغلا و  تارارم 

هقبوملا لهاجملا  ۀیدرملا و  هماهملا  یف  مدّسلا  ةریحلا و  نم  اوعقو  هقرـشملا و  ایندلا  مهنیعا  یف  قنحلا  مکارت  قلقلا و  مقافت  نم  تملظا  دـق 
توقای تسین  یفخم  لثاما  نیققحم  تادافا  نیعبتتم  رب  لضافالا  ردـص  لئاضف  لئالج  رثاـم و  عئاور  رخاـفم و  سئاـفن  دـماحم و  لـئاقع  و 

ملع یف  رهدـلا  دـحاو  اّقح و  لضافالا  ردـص  یمزراوخلا  دّـمحم  وبا  دّـمحم  نب  نیـسحلا  نب  مساقلا  هتفگ  ءابدألا  مجعم  باتک  رد  يومح 
ۀّیبرعلا

130 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وهف بطخلا  رثن  رعـشلا و  مظن  یف  قاف  بدالا و  ملع  یف  عرب  ۀقداّصلا  ةریحنلا  ۀـقذاحلا و  ۀـحیرقلا  داقّنلا و  عبّطلا  داقولا و  رطاخلا  وذ  اقدـص 

ۀئامسمخ و نیسمخ و  سمخ و  ۀنس  نابعش  نم  ۀعساتلا  ۀلیللا  یف  يدلوم  لاقف  هدلوم  نع  هتلاس  ناوالا  اذه  ۀهبج  ةرغ  نامزلا و  نیع  ناسنا 
يردص و یبلق و  ألمف  قلذ  ناسل  قلط و  رـشب  ۀئینه و  قالخا  ۀّینـس و  ۀجهب  اذ  ردّصلا  ألمی  اردـص  هنم  تیأرف  مزراوخب  هلزنم  یف  ترـضح 

ةرمز ای  ۀئامتس  ةرشع و  ّتس  ۀنس  ةدعقلا  يذ  خلس  یف  مزراوخ  یف  هلزنمب  هسفنل  یندشناف  هلیق  نم  هتدشنتسا  يرثن و  یمظن و  هفـصو  زجعا 
رظنملا یهب  اخیش  هتیار  احاتفملا و  اوعّیض  حامّـسلا و  باب  اوقلغا  دق  مهرـساب  مارکلا  ّنا  احامـس  مارکلا  دنع  اولمات  حصان ال  ةوعد  ءارعـشلا 
تـسل نکل  یفنح و  لاقف  کبهذم  ام  هل  تلق  ةریبک و  ۀلـصوح  هقلح  یف  هل  ناک  ۀـکرحلا و  نع  ازجاع  انیدـب  انیمـس  اهریبک  ۀبیـشلا  نسح 

دعب توقای  لاق  مث  هَّللا  همحر  اّیلزتعم  نوکی  نا  هسفن  نع  یفن  اهلها  يار  يرأف  راـجنب أ  تلغتـشا  اـمنا  اـهرّرکی  اـّیمزراوخ  تسل  اـّیمزراوخ 
نیش ّلک  نع  ّلجی  الامج  انیز و  ارخف و  نیملاعلل  ّنا  هحدمی  لضافالا  ردص  مامالا  یف  ۀیناسارخلا  ءالضفلا  ضعب  لاق  هراعـشا و  ضعب  لقن 

یفنح رداقلا  دبع  نیسحلا و  نب  مساق  ساّنلا  لضفا  ّالا  زّربملا  یتفلا  كاذ  سیل  ینیعب  طق  تیأر  ام  هلثم  باقن  مولعلا  یفاو  یتفی 
131 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حتفلا یبأ  یلع  هّقفت  ۀئامـسمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ۀنـس  دلو  يوحنلا  یمزراوخلا  دـمحا  نب  نیـسحلا  نب  مساقلا  هتفگ  هیـضم  رهاوج  رد 
حیضوتلا دنزلا و  طقس  حرش  تادلجم و  ثلث  ریبحتلا  هاّمس  لّصفملا  حرش  فیناصت  هل  ۀّیبرعلا و  هنع  ذخا  يزرطملا و  دّیّسلا  دبع  نب  رـصان 

ۀیغب رد  یطویـس  نیّدلا  لالج  ۀئامتـس و  ةرـشع و  عبـس  ۀنـس  راتتلا  هتلتق  حلملا  عئادـب  هل  وحنلا و  یف  ایابخلا  ایاوزلا و  تاماقملا و  حرـش  یف 
داقولا اقدص  ۀّیبرعلا  ملع  یف  رهدلا  دحوا  اقح و  لضافالا  ردص  توقای  لاق  یمزراوخلا  دّمحم  وبا  دّمحم  نب  نیسحلا  نب  مساق  هتفگ  ةاعولا 

ۀنس نابعش  عسات  دلو  ناوالا  اذه  ۀهبج  ةرغ  نامّزلا و  نیع  ناسنا  وهف  بطخلا  رثن  رعشلا و  مظن  یف  قاف  بدالا و  ملع  یف  عرب  داقنلا  عبطلا  و 
لّصفملا حرش  یف  ریبحتلا  فّنص  قلذ  ناسل  قلط و  رشب  ۀئینه و  قالخا  ۀّینـس و  ۀجهب  اذ  اینـس  ایفنح  ناک  ۀئامـسمخ و  نیـسمخ و  سمخ و 

حرش بارعالا  یف  ریسلا  جذومنالا  حرش  تاماقملا  حرش  دنزلا  طقـس  حرـش  ریغـص  هحرـش  یف  ةّربحملا  طسوتم  هحرـش  یف  ۀکیبسلا  طیـسب 
لضافالا ردص  ینثدح  توقای  لاق  هتفگ  رئاظن  هابشا و  رد  یطویـس  زین  کلذ و  ریغ  نایبلا و  یف  لصحملا  وحنلا  یف  ایانخلا  ایاوزلا و  ۀینبالا 

هرـصنی هحدمی و  مکنم و  هَّللا  لوسر  وجهی  نمف  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ناّسح  لوق  نع  ینلأسی  باوصلاب  فورعملا  یفوّصلا  ّیلا  بتک  لاق 
اطخ نیح  راقولا  هرطاخ  فلخ  نم  عرصنم  قربلا  ضیم  اماما و  يدفا  هتبجاف  اعوفرم  رشع  ۀثلث  هیف  ّنا  مهلوق  ءاوس و 
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132 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلوق اهنمف  رـشع  انثا  تاعوفرملا  نم  تیبلا  اذه  یف  ینرـضحی  يذلا  اطخ  باوصلا  دـعی و  ام  نا  يرد  ام  هثحابم و  نم  انیدـل  باوّصلا  یغبی 

نم ینعملا و  هحدمی و  هلوق و  یف  ردقملا  أدـتبملا  اهنم  نکتـسملا و  ریمـضلا  عراضملا و  لعفلا  ادـتبملا و  تاعوفرم  ثالث  اهیف  وجهی  نمف 
یناثلا عراضملا و  لعفلا  امهدحا  هرـصنی  هلوق و  یف  تاعوفرملا  اهنم  اضیا و  تاعوفرم  ثالث  لّوالا  لاثملا  بسح  یلع  انه  نوکیف  هحدمی 

نا ثیح  نم  نارخا  نانثا  نیئدتبملا و  نم  ربخلا  ماقم  یف  ّهنا  ثیح  نم  نانثا  ءاوس  هلوق  یف  ۀعبرالا  تاعوفرملا  اهنم  هیف و  نکتسملا  ریمضلا 
رد يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  ّلکلا و  نم  يدملا  عطق  ّوجرم  ریغ  لقملا و  دهج  يدّیـس  ای  اذهف  أدتبملا  یلا  اعجار  اریمـض  دـحاو  لک  یف 

نیـسمخ و سمخ و  ۀنـس  دـلو  يوحنلا  یمزراوخلا  دـمحا  نب  نیـسحلا  نب  مساقلا  لـضافلا  لـماکلا  خیـشلا  هتفگ  راـیخالا  مـالعا  بئاـتک 
یکملا دمحا  نب  قفوم  دیوملا  یبأ  نع  هنع  ذخا  يزرطملا و  دیـسلا  دبع  مراکملا  نب  رـصان  نیدلا  ناهرب  حـتفلا  یبأ  یلع  هقفت  ۀئامـسمخ 

ۀفینح یبأ  نع  دّـمحم  نع  یناـجزوجلا  رکب  یبأ  نع  يدـیرتاملا  روـصنم  یبأ  نع  يودزبـلا  رـسیلا  یبأ  نع  یفـسنلا  رمع  نیدـلا  مجن  نع 
یف ریبحتلا  هامـس  وحنلا  یف  يرـشخمزلا  ۀمالعلل  لصفملا  حرـش  اهنم  فیناصت  هل  يرـشخمزلا و  نع  هنع  ۀّیبرعلا  ذـخا  یلاعت و  هَّللا  مهمحر 

ةرشع عبس  ۀنس  رتتلا  هلتق  حلملا  عئادب  هل  وحنلا و  یف  ایابخلا  ایاوزلا و  تاماقملا و  حرش  یف  حیضوتلا  دنّزلا و  طقس  حرـش  تادلجم و  ثالث 
یفنحلا دمحم  ناطلس  نب  یلع  ۀئامتس و  و 

133 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حرش تادّلجم و  ثالث  ریبحتلا  هامـس  لصفملا  حرـش  اهنم  فیناصت  هل  يوحنلا  یمزراوخلا  نسحلا  نب  مساقلا  هتفگ  ۀینج  رامثا  رد  يراقلا 

ۀئامتس ةرشع و  عبس  ۀنس  راتتلا  هلتق  حلملا  عئادب  هل  وحنلا و  یف  ایابخلا  ایاوزلا و  تاماقملا و  حرش  یف  حیضّوتلا  دنزلا و  طقس 

یعفار تیاور  متسیب : هجو 

هدومن تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ینیوزقلا  یعفارلا  میرکلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  میرکلا  دـبع  مساقلا  وبا  نیدـلا  ماما  هکنآ  متـسب  هجو 
یلازربلا فسوی  نب  دمحم  نیّدلا  ءاهب  لدعلا  خیشلا  انربخا  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  نیطمـسلا  دئارف  رد  ینیومحلا  دمحم  نب  میهاربا  هچنانچ 

نب یلع  نب  جرفلا  نب  دمحا  خیـشلا  كربخا  هل  تلق  ۀسورحملا  قشمد  ۀـنیدم  رهاظ  رمد  ۀـبقع  یلی  امم  نویـساق  لبج  حفـسب  هیلع  یتءارقب 
ةزاجإ هریغ  ینیوزقلا و  هیوکدـب  فورعملا  دـمحم  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  لامج  خیـشلا  ینربخا  هب ح و  ّرقاـف  ةزاـجإ  يومـالا  جرفلا 

مهتیاورب
نب رداقلا  دبع  ملاعلا  خیشلا  انابنا  ةزاجإ  ینیوزقلا  یعفارلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  میرکلا  دبع  مساقلا  یبأ  نیّدلا  ماما  مامالا  خیـشلا  نع 
وبا انابنا  لاق  یفـسنلا  میهاربا  نب  داّنه  رفظملا  وبا  یـضاقلا  ابنا  لاق  یطفّـسلا  یـسوم  نب  هَّللا  ۀـبه  تاکربلا  وبا  انابنا  لاـق  یلبجلا  حـلاص  یبأ 
نب ءالعلا  نع  دیعـس  نب  بیبللا  انثّدح  یـضاقلا  دیزی  نب  دّمحم  انثّدـح  ناحرفلا  نب  دّـمحم  انابنا  لاق  بیرک  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  نسحلا 
مدآ تفتلا  هحور  نم  هیف  خفن  رشبلا و  ابا  یلاعت  هَّللا  قلخ  امل  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  هیبا  نع  نمحرلا  دبع 

ادّجس حابشا  ۀسمخ  رون  اذاف  شرعلا  ۀنمی 
134 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق یتروص  یتئیه و  یف  مهارا  نیذـلا  ۀـسمخلا  ءالؤه  نمف  لاق  مدآ  ای  لاـق ال  یلبق  نیط  نم  ادـحا  تقلخ  لـه  ّبر  اـی  مدآ  لاـق  اـعّکر  و 
راّنلا و ال ۀّنجلا و ال  تقلخ  ام  مهالول  یئامـسا  نم  ءامـسا  ۀسمخ  مهل  تققـش  ۀسمخ  ءالؤه  کتقلخ  ام  مهالول  كدلو  نم  ۀـسمخ  ءالؤه 
یلع و اذه  یلاعلا و  انا  دّمحم و  اذه  دومحملا و  اناف  ّنجلا  سنالا و ال  ۀـکئالملا و ال  ضرالا و ال  ءامّـسلا و ال  یـسرکلا و ال  شرعلا و ال 

لدرخ نم  ۀّبح  لاقثمب  دحا  ینیتای  ّهنا ال  یتّزعب  تیلآ  نیـسحلا  اذه  نسحملا و  انا  نسحلا و  اذه  ناسحالا و  انا  ۀـمطاف و  هذـه  رطافلا و  انا 
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لـسوت ءالؤهبف  ۀـجاح  ّیلا  کل  ناک  اذاف  مهکلها  مهب  مهیجنأ و  مهب  یتوفـص  ءالؤه  مدآ  ای  یلابا  يران و ال  هتلخدا  ّالا  مهدـحا  ضغب  نم 
لها انب  لأسیلف  ۀجاح  هَّللا  یلا  هل  ناک  نمف  کله  اهنع  داح  نم  یجن و  اهب  قلعت  نم  ةاجنلا  ۀنیفـس  نحن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف 

فرشلا و باحصا  سیئر  ۀهابنلا  دجملا و  لبنلا و  ۀّمئأ  ماما  ۀهاقفلا  دقنلا و  لضفلا و  ءاول  عفار  یعفارلا  دّمحم  نب  میرکلا  دبع  اذهف  تیبلا 
ۀهاجولا فرّظلا و 

قذملا و لها  ۀـفاشل  امزج  دونکلا و  ۀـیرفلا و  ۀّـمئأ  تاهیـضعل  امـسح  دوحجلا و  راکنالا و  بابرا  فانآل  اماغرا  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور 
طیبختلا سیمعتلا و  یف  نیکمهنملا  رادل  امده  طیلختلا و 

رون ثیدح  رب  لمتشم  راطع  مظن  مکی : تسیب و  هجو 

هتفگ  همان  رارسا  رد  ّيروباسینلا  راطعلا  دمحم  نیدلا  دیرف  خیش  هکنآ  مکی  تسب و  هجو 
ناسآ  رارسا  وتب  ددرگ  ات  هک  ناد  یکی  ردیح  دمحا و  رون  وت 

عیرق هرصع و  دیحو  هرهد و  دیرف  وه  راّطعلا و  نیدلا  دیرف  اذهف 
135 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف عفد  نیغئارلا و  نیرجافلا  رودص  یف  أرد  دق  هرخافم  تاحفنب  ملاوعلا  تحفنت  هرثآم و  حئاورب  ناوکالا  ترطعت  دـق  هناوا  دـیمع  هنامز و 
امهـس نیرباکملا  نیدـحاجلا  یلا  هّجو  حـیّرلا و  هب  تّدتـشا  دامرک  فیرـشلا  ثیدـحلل  نیلطبملا  یعـس  لـعج  نیغئازلا و  نیرـساخلا  روحن 

امهیلع و همالـس  هَّللا و  تاولـص  ّیـصولا  یبّنلا و  رون  داحتا  امتح  اّتب و  امزج و  اعطق و  تبثا  ثیح  حـیبقتلا  عیرقتلا و  نم  يوشی  ـال  ایمـصم 
یضولا قرشملا  قحلا  نایسنب  دّیش  يوغ و  دقاح  دحاج  رکنم  لک  فنا  مغرف  یشعلا  راکبالا و  فلتخا  ام  امهلا 

یعالک عیبرلا  وبا  تیاور  مود : تسیب و  هجو 

ءافشلا باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  عبس  نباب  فورعملا  یسنلبلا  یعالکلا  ملاس  نب  یسوم  نب  نامیلـس  عیبرلا  وبا  هکنآ  مود  تسب  هجو 
نامیلس عیبرلا  یبأ  بیطخلا  مامالا  عبس  نبال  رودّصلا  ءافش  هتفگ  نآ  رکذب  هفیلخ  یجاحب  روهشملا  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هک 

هتفگ و ءافتکالا  باتک  رد  یباّصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هچنانچ  هدومن  تیاور  یتسبلا 
یلع هَّللا  حّبسی  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  يأ  هنع 

ماحرالا تارّهطم  یلا  بالـصالا  مارک  نم  انلقن  مث  هبلـص  یف  انرـص  مدآ  قلخ  اّملف  ماع  فلا  یفلاب  مدآ  انوبا  قلخی  نا  لبق  نم  شرعلا  نتم 
ةّوبنلاب و ینراتخاف  بلاط  یبأ  بلص  یف  ّیلع  راص  هَّللا و  دبع  بلـص  یف  ینریـصف  نیفـصن  انمـسق  مث  بلطملا  دبع  بلـص  یف  انرـص  یّتح 

هّللاف هئامسا  نم  ءامسا  انل  قتشا  ۀحاصفلا و  ملعلا و  ۀعاجشلاب و  اّیلع  راتخا 
136 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنا ءافشلا  هباتک  یف  یسلدنالا  عوبسالا  نبا  هجرخا  یلع  اذه  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحم و 
یلا غیزلا  حونجلا و  نع  هعابتا  ألک  عاذقلا  بصقلا و  قیلی  هلبن  دحاج  عابّـسلا و  ّبسلا  قحتـسی  هلـضف  رکنم  يّذلا  یعالکلا  عبـس  نبا  اذهف 

بابرال یفاّشلا  ءافـشلا  هباتک  یف  فیرـشلا  ثیدـحلا  يور  ثیح  راوبلا  راسخلا و  ةوه  یف  يّدرتلا  ماـحتقالا و  نع  مهناـص  راـکنالا و  عیظف 
مالعا مراکملا و  يوذ  نیربتعم  هّلجا  مخافا و  نیثّدحم  ریراحن  مظاعا و  ظافح  ریهاشم  زا  ملاس  نب  یسوم  نب  نامیلس  راصبالا و  بابلالا و 

تراهم و هدوب و  رطخلا  يوذ  رباکا  راگدای  رثا و  مالعا  هّیقب  هدیفم و  فیلاوت  نودـم  هدـیدع و  فیناصت  بحاص  تسمناغم  نیزئاح  تابثا 
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لها رب  رکاذ و  ار  تاجرد  یلاع  رباکا  تایفو  دیلاوم و  هتشارفا و  لیدعت  حرج و  تفرعم  عمج و  ظفح و  ملع  هتـشاد و  ثیدح  رد  تراصب 
بدا و رد  رّحبت  رد  شدوخ  لیدـعیب و  ریظنیب و  طبـض  ناقتا و  رد  وا  ّطخ  رهاـم و  مّدـقتم و  باـب  نیرد  نیرخاـتم  اـصوصخ  دوخ  ناـمز 
فوصوم و قایس  فطل  ورس و  نسح  دوصقم و  كاردا  یئوگرپ و  یناوخهبطخ و  مظن و  تدوجب  لیثمیب و  درف و  لئاسر  ءاشنا  تغالب و 

هتفگ ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  کلذ  ریغ  یلا  فورعم  لفاحم  رد  ربانم  رب  ناـشتادارم  نییبت  ناـشسلاجم و  رد  كولم  بناـج  زا  مّلکتب 
یعالکلا يریمحلا  ناّسح  نب  ملاس  نب  یـسوم  نب  نامیلـس  عیبرلا  وبا  اهغیلب  سلدـنالا و  ثّدـحم  عراـبلا  ظـفاحلا  ملاـعلا  ماـمالا  یعـالکلا 

لحترا بّویا و  نب  جاّجحلا  ابا  دیربلا و  نب  ءاطعلا  ابا  ۀیـسنلبب  عمـس  رابالا  هَّللا  دبع  وبا  لاق  ۀئامـسمخ  نیّتس و  سمخ و  ۀنـس  دـلو  یـسنلبلا 
هَّللا دبع  ابا  نوقرز و  نب  هَّللا  دبع  ابا  دجلا و  نب  رکب  ابا  شیبح و  نب  مساقلا  ابا  عمسف 

137 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دّمحم  ابا  سورع و  نب  هَّللا  دبع  ابا  سرفلا و  دّمحم  ابا  دشار و  نب  دـیلولا  ابا  ۀـبون و  نب  دّـمحم  ابا  هَّللا و  دـیبع  دّـمحم  ابا  راجنلا و  نباب 

نورخآ و ماکحالا و  بحاص  يدزالا  قحلا  دـبع  دّـمحم  وبا  ءاضم و  نب  ساـّبعلا  وبا  هل  زاـجا  مهاوس و  اـقلخ  ییحی و  نب  ۀـبخن  روهمج و 
تایفولا دیلاوملل و  ارکاذ  لیدعتلا  حرجلاب و  افراع  الفاح  اظفاح  هب  اریصب  ثیدحلا  ۀعانص  یف  اماما  ناک  ۀیاوّرلا و  دییقتلاب و  ۀیانع  ّمتا  ینع 

ناقتالا یف  هل  ریظن  هّطخ ال  ناک  ریثکلا و  بتک  هرـصاع  هنامز و  رّخأت  نم  اصوصخ  لاجّرلا  ءامـسا  هظفح  یف  کلذ و  یف  هنامز  لها  مدقتی 
درّسلا و نسح  اکردم  اهّوفم  احیصف  ابیطخ  مظنلا  یف  ادیجم  لئاسرلا  ءاشنا  یف  ادرف  ۀغالبلاب  راتهتسالا  بدالا و  یف  راحبتسالا  عم  طبضلا  و 

یف هنوموری  امل  مهنع  نیبملا  سلاجملا  یف  هنامز  یف  كولملا  نع  مّلکتملا  ناک  وه  نسحلا و  ّيزلا  ۀـقینالا و  ةراشلا  عم  هلقنی  امل  قاـسملا 
ۀثلثلا یفطـصملا و  يزاغم  یف  یفتکملا  فلا  ةدـیدع  نونف  یف  ةدـیفم  فیناصت  هل  تاقوا و  یف  ۀیـسنلب  ۀـباطخ  یلو  رباـنملا  یلع  لـفاحملا 

يراخبلا و رابخا  باتک  باهشلا و  هبشی  ملظلا  حابصم  باتک  نیعباّتلا و  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم  یف  لفاح  ّفلؤم  هل  تادّلجم و  عبرا  یف  ءافلخلا 
وبا هنع  ثدـح  تلق  اریثک  هنع  تذـخا  عافتنالا  لک  ثیدـحلا  یف  هب  تعفتنا  هنع  ذـخالل  ۀـلحّرلا  تناک  هیلإ  کلذ و  ریغ  نیعبرالا و  باتک 

البن ۀلالج و  هلثم  قلا  مل  يدسم  نبا  لاق  ۀفئاط  سنوت و  یضاق  دامعلا  نب  دمحا  ساّبعلا 
138 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّما دـیوّجتلا  نآرقلا و  مولع  یف  عرب  لئاضفلل  اعماج  روثنم  نوزوم و  لوقعم و  لوقنم و  نم  نونف  یف  ازّربم  اماما  ناـک  الـضف و  ۀـسایر و  و 
یباب ّصتخا  لحترا و  لیذه و  نبا  باحصا  نع  تاءارقلا  ذخا  یفعتساف  ءاشنالا  ناویدل  بدن  ظاّفحلا  ماتخ  وه  هتدجن و  نبا  ناکف  بدالا 

ظاّفحلا رخآ  وه  اهآر و  ایؤرل  هرمع  یهتنم  نیعبـسلا  ّنا  انثّدحی  ناک  ادبا  هَّللا  همحر  ناک  رّابالا  لاق  هنع  ترثکا  ۀیـسرمب  شیبح  نب  مساقلا 
ۀئامتس نیثلث و  عبرا و  ۀنس  ۀّجحلا  يذ  نم  رشعلا  یف  ربدم  ریغ  البقم  ۀیـسرم  نم  خسارف  ۀثلث  یلع  ۀسینت  ۀیباکب  دهـشتسا  سلدنالاب  ءاغلبلا  و 

ۀیسرم و ۀسیّنتب و  عمس  نیتس  سمخ و  ۀنس  ناضمر  ّلهتـسم  یف  ۀیـسرم  رهاظب  هدلوم  ناک  ّودعلا و  دیب  ادیهـش  یّفوت  يرذنملا  ظفاحلا  لاق 
انیلإ بتک  نأشلا  اذهب  هتفرعم  هظفح و  ةرثک  هملع و  ةرازغ  یلع  ّلدـت  سلاجم  عمج  ۀـیناد و  هطنـس و  هقلام و  هطابـش و  هطانرغ و  ۀـیلیبشا و 

نب نامیلس  یعالکلا  عیبّرلا  وبا  هتفگ و  ۀئامتس  نیثلث و  عبرا و  ۀنس  عئاقو  رد  ربغ  نم  ربخ  یف  ربع  رد  یبهذ  زین  ةرـشع و  عبرا  ۀنـس  ةزاجالاب 
ّدجلا و نب  رکب  ابأ  عمس  ۀئامسمخ  نیّتس و  سمخ و  ۀنس  دلو  سلدنالاب  رثالا  مالعا  ۀیقب  فیناصتلا و  بحاص  ریبکلا  ظفاحلا  یسنلبلا  ملاس 

مّدقتی تایفولا  دیلاوملل و  ارکاذ  لیدـعتلا  حرجلاب و  افراع  الفاح  اظفاح  ثیدـحلاب  اریـصب  ناکراب  ّالا  لاق  امهتقبط  نوقرز و  نب  هَّللا  دـبع  ابا 
عم طبضلا  ناقتالا و  یف  هّطخل  ریظن  هنامز و ال  رّخات  نم  اصوصخ  کلذ  یف  هنامز  لها 

139 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀقینالا ةراشلا  عم  قاسملا  درّسلا و  نسح  اکردم  اهّوفم  ابیطخ  مظنلا  یف  ادیجم  لئاسرلا  ءاشنا  یف  ادرف  ناک  ۀغالبلا  بدالا و  یف  راحبتـسالا 

ةّدـع یف  فیناصت  هل  ۀیـسنلب و  ۀـباطخ  ّیلو  لفاحملا  یف  ربنملا  یلع  نودـیری  امل  نیبملا  مهـسلاجم و  نم  كولملا  نع  مّلکتملا  ناک  وه  و 
وبا ظفاحلا  هتفگ  هروکذم  هنس  عئاقو  رد  نانجلا  ةآرم  رد  یعفای  ۀّجحلا و  يذ  یف  ربدم  ریغ  البقم  ۀیسنلب  برقب  ۀسینت  ۀیباکب  دهـشتسا  نونف 
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هنامز و لها  قاف  دق  ناک  رّابالا و  لاق  سلدنالاب  یفوت  رثالا  مالعا  ۀـیقب  فیناصتلا و  بحاص  یـسنلبلا  یـسوم  نب  نامیلـس  یعالکلا  عیبّرلا 
یف ادرف  ناک  ۀغالبلا و  بدالا و  عم  طبـضلا  ناقتالا و  یف  هل  ریظن  تایفولا ال  دـیلاوملل و  ارکاذ  لیدـعتلا  حرجلاب و  افراع  هنارقا  یلع  مّدـقت 
انّیبم مهسلاجم  یف  كولملا  نع  امّلکتم  ۀقینالا  ةراشلا  عم  قایّسلا  درّـسلا و  نسح  اکردم  اهّوفم  ابیهم  ابیطخ  مظنلا  یف  ادیجم  لئاسرلا  ءاشنا 

نیدلا لالج  ۀّجحلا و  يذ  یف  ربدـم  ریغ  البقم  دهـشتسا  نونف  ةدـع  یف  فیناصت  هل  ۀـباطخلا و  یلو  لفاحملا  یف  ربانملا  یلع  هنودـیری  امل 
نب نامیلـس  اهغیلب  سلدـنالا و  ثّدـحم  عرابلا  ظفاحلا  مامالا  عیبّرلا  وبا  هتفگ  ظافحلا  تاقبط  رد  یطویّـسلا  نیدـلا  لامک  نب  نمحرلا  دـبع 

دّمحم وبا  ءاضم و  نبا  هل  زاجا  اقلخ و  شیبح و  نب  مساقلا  ابا  عمس  ۀنس 565 و  دلو  یسنلبلا  يریمحلا  یعالکلا  ناسح  نب  ملاس  نب  یسوم 
ارکاذ لیدعتلا  حرجلاب و  افراع  اظفاح  هب  اریصب  ثیدحلا  ۀعانص  یف  اماما  ناک  ۀیانع و  ّمتا  نأشلا  اذهب  ینتعا  ماکحالا و  بحاص  ّقحلا  دبع 

دیلاوملل
140 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءافتکالا هل  ءاشنالا  یف  ادرف  ۀغالبلاب  راتهتسالا  بدالا و  یف  راحبتسالا  عم  لاجرلا  ءامـسا  ظفح  یف  کلذ و  یف  هنامز  لها  مّدقم  تایفولا  و 
يرشع یف  ّودعلا  دیب  ادیهش  تام  ناضمر و  لهتسم  ۀنس 565  دلو  کلذ  ریغ  لفاح و  نیعباتلا  ۀباحّـصلا و  ۀفرعم  یف  باتک  يزاغملا و  یف 
عیبّرلا ابا  وا  هتفگ  دوخ  باتک  زومر  حرـش  رکذ  رد  يدـهلا  لبـس  رد  یماـش  فسوی  نب  دّـمحم  يرذـنملا و  هل  زاـجا  ۀنـس 634  ۀّجحلا  يذ 
ۀجنیا ۀعقو  تناک  هتفگ و  بیطرلا  سلدنالا  نصغ  نع  ّبیطلا  خفن  رد  يرقملا  دمحم  نب  دمحا  یعالکلا و  ملاس  نب  نامیلـس  تبثلا  ۀقثلاف 

لزی مل  ۀئامتـس و  نیثلث و  عبرا و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  نم  نیقب  رـشعل  سیمخلا  موی  یلاعت  هَّللا  همحر  یعالکلا  عیبرلا  وبا  ظفاحلا  اهیف  لتق  یتلا 
درب ابستحم  ارباص  لتق  یتح  نوّرفت  ۀّنجلا  نعا  نیمزهنملاب  يدانی  ّودعلا  یلع  البقم  افکلا  یلا  افحز  فوفصلا  ماما  امّدقتم  یلاعت  هَّللا  همحر 
هَّللا دبع  وبا  ظفاحلا  هذیملت  هاثر  کلذک و  ناکف  هرغص  یف  اهآر  ایؤرل  ۀنس  نوعبس  هرمع  یهتنم  نا  لوقی  امئاد  ناک  هعجـضم و  یلاعت  هَّللا 

ةزافم ابدام و  اهیلع  اجوع  مراوّصلا و  انقلا و  فارطاب  ّدـقت  مراکملا  ءالعلا و  ءالـشاب  اّـملا  اـهلوا  یتلا  ةریهـشلا  ۀـیمیملا  هتدیـصقب  راـّبالا  نب 
یبأ ظفاحلا  رعـش  نم  ۀلیوط و  یه  مزاهللا و  ابطنا و  جسن  نم  دساجم  ۀـهیجو  نانجلا  یف  اهوجو  یّیحن  مجامجلا  یلّطلاب و  تّصخ  عراصم 

ۀلحر کنع  تعمزأ  بابش  باکر  نیبم  داشرلل  حابص  یفاو  نوج و  ۀیاوغلل  لایل  تلاوت  روکذملا  عیبرلا 
141 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّنا یبهذم  نمف  هنیشی  ءایّرلا  نا  لخی  مل  نم  نینج و  هیلع  یفخی  فیک و ال  هّنجا و  امیف  نمحّرلا  بذکا  نونم و ال  هتزهج  بیـشم  شیج  و 
لیل نونف و  نوجشلل  یبلقب  تّطخف  یتّملب  بیشملا  طخ  ینملا و  نینض و  دیقفلا  قلعلاب  عیر  امک  هدقف  بابشلل و  یبلق  عیر  دقل  نیشی  ءایّرلا 

يداوف وا  يدوف  حیو  ای  نوجح و  افص و  هنم  الخ  سنا  هوفص و  رّدکت  شیع  یلع  اهآف  نویع  هتظحال  امهم  قفنا  ارظنم و  رضنا  ناک  یبابش 
یل امف  ۀّنج  ۀبعش  ءرملا  بابش  اولاق  نوکس و  ّضمملا  بیّشلا  عم  فیک  ةّزعب و  نوکـس  یبلق  یلع  مارح  نوکی  دعب  فیک  یبیـش  دّیزت  امّلک 
یل كریغ  سیل  یلاوملا  یلوم  اضیا أ  لاق  نوجش و  ثیدحلا  نا  اوملعی  مل  یتا و  ام  ناثدح  بیّشلا  كاجش  اولاق  نونج و  بیـشملل  ینارع 

يّذلا مئاّدلا  کهجو  ّالا  وه  ام  الوط و  اهعـسوا  ارکـش و  اهعزواف  ینملا  هوحن  تهجو  هجو  كرابت  یلوا  اذب  کنم  ّبر  ای  دـحا  ام  یلوم و 
كاذ يوس  یل  ام  اضّرلا  یل  به  الوحلا و  نک  یبلطم و  یف  یتّوق  نکف  یتّوق  کـیلإ و  یلوح  نم  تأربت  ـالوقلا  سرخی  هئاـیلع  یلح  ّلـقا 

ماکحالا اـطباض  هقرطب  ۀـفرعملا  ّماـت  هدـقن  یف  ازّربم  ثیدـحلل  اـظفاح  یلاـعت  هَّللا  همحر  ناـک  ـالوهلا و  هلین  یلع  یـسفن  تیقل  ول  یغتبم و 
رـضح ۀـلازجلا  مادـقالا و  ۀـلاسبلا و  مزحلا و  یلوا  نم  کلذ  عم  ناک  یـضفتسا و  ۀیـسنلبب و  بطخ  بدالا  نم  ناّید  هلاجرل  ارکاذ  هدـیناسا 

انسح ءالب  یلبا  هسفنب و  لاتقلا  رشاب  تاوزغلا و 
142 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم نیعبرـال  اخیـش  نیعبرا  نع  نوعبرـالا  ثیدـحلا و  یف  ملظلا  حابـصم  اـهنم  اـبتک  فّنـص  هتقبط و  شیبـح و  نب  مـسقلا  یبأ  نـع  يور  و 
دارولا و ۀعجن  داوّرلا و  ۀفحت  یلاوعلا و  تاقفاوملا و  یف  یلامالا  ۀیلح  یفدصلا و  ثیدح  نم  تایعابّـسلا  ۀّیعابّـسلا و  نوعبرالا  ۀباحـصلا و 
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ۀبلح نیقباسلا و  نادیم  ءافلخلا و  ۀثلثلا  يزاغم  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يزاغم  یف  ءافتکالا  باتک  تاداشنالا و  تالـسلسملا و 
راـبخاب مـالعالا  ۀباحـصلا و  نم  هتجوز  هتینک  تقفاو  نـمیف  مـجعملا  هـلمکی و  مـل  باـعیتسالا و  باـتک  ضرع  یف  نیقّدـصملا  نیقداّـصلا 

ۀثفن لاثمالا و  ۀـتکن  بطخلا و  ینـس  یف  بطّرلا  ینج  هتایاور و  جـمانرب  شیبح و  نب  مساـقلا  یبأ  ۀخیـشم  یف  مجعملا  ماـمالا و  يراـخبلا 
لاثمالا و عارتخا  مکحلا و  عادـتبا  یف  جـهبملا  لاثمل  لاثتمالا  حیـصفلا و  ۀـبطخ  یف  يّرعملا  ۀـضراعم  یف  حیـصنلا  دـهج  لالحلا و  رحـسلا 

ۀجیتن ةزغلم و  ۀلئسم  ۀئام  نحتمملا  نحالل  نّحللا  ۀفزاجم  لیبسلا و  یقلم  یف  يّرعملا  ۀقیرطب  لیوطلا  لمالا  ةذبانم  لیلعلا و  بلقلا  ۀضوافم 
میظنلا ریثنلا و  ةاکز  لاق و  ول  دیشر  نبا  لاق  مالسلا  ةولصلا و  اهـسبال  یلع  ۀیوبّنلا  لعّنلا  لاثم  یف  موظنملا  روثنملا و  ةاکز  میمـصلا و  بحلا 

ۀیافک رد  یکم  ناّهد  نیدلا  جات  رفس و  هرعش  ناوید  رفس و  هلئاسر  ناوید  ةرشعملا و  عطقلا  یف  ةرشنملا  فحّصلا  باتک  هل  نسحا و  ناکل 
فیلات ءافلخلا  ۀـثالثلا  یفطـصملا و  يزاغم  یف  ءاـفتکالا  باـتک  هتفگ  هدومن  عمج  یمیجع  نسح  دوخ  خیـش  تاـیورم  نا  رد  هک  علطتملا 

نب دمحا  خیشلا  نع  هب  ربخا  یعالکلا  ملاس  نب  یسوم  نب  نامیلس  عیبرلا  یبأ  مامالا 
143 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هّمع نع  یناثلاف  دهف  نب  رداقلا  دبع  خیـشلا  نب  نمحرلا  دبع  خیـشلا  یلمّرلا و  دـمحا  نب  دّـمحم  سمـشلا  نیتمالعلا  نع  یـشاشقلا  دّـمحم 
یضاق نیتمالعلا  نع  لّوالا  دهف و  نب  رمع  ظفاحلا  نب  زیزعلا  دبع  ظفاحلا  هدلاو  نع  دهف  نب  زیزعلا  دبع  ظفاحلا  نب  هَّللا  راج  دّمحم  ۀمالعلا 
دّمحم لضفلا  وبا  ظفاحلا  مامالا  هبانا  مهتثلث  لاق  یطابنسلا  دّمحم  نب  قحلا  دبع  نیدلا  فرـش  ۀلحرلا  يراصنالا و  دمحم  نب  ایرکز  ةاضقلا 
دّمحم نمیلا  یبأ  یسابنالا و  بویا  نب  یسوم  نب  میهاربا  نیّدلا  ناهرب  ۀمالعلا  نع  انذا  يولعلا  یکملا  دهف  نب  دّمحم  نب  دّمحم  مّجنلا  نب 
ساّبعلا وبا  ۀعامجلا  یـضاق  هبانا  لاق  انذا  ءیـش  يداولا  مساق  نب  دّمحم  نب  رباج  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هبانا  لاق  ةزاجإ  يربطلا  دـمحا  نب 

اعامس یعالکلا  یسوم  نب  نامیلس  عیبرلا  وبا  مامالا  هّفلؤم  هبانا  لاق  هزاجأف  هنم  اریسی  ّالا  هعیمجل  اعامـس  رامغلا  نسحلا  نب  دّمحم  نب  دمحا 
هرکذف یّنم  عایضل  هعیمجل  اعامس  نکی  مل  نا  هیقابل  ةزاجإ  قاحسا و  نبا  ةریس  نم  هیف  امل 

یجنک تیاور  موس : تسیب و  هجو 

نینمؤملا ریما  بانج  لئاضف  رد  قیرط  ودب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یعفاشلا  یجنکلا  دمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هکنآ  موس  تسب و  هجو 
رد هچنانچ  هدرک  نآ  توبثب  حیرـص  حیرـصت  هدومرف و  دقع  نآ  هدـیدع  تادـّیؤم  رکذ  نآ و  يارب  صاخ  یباب  هدومن و  لقن  مالـسلا  هیلع 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  رون  نم  قلخ  اّیلع  ّنا  یف  نونامثلا  عباسلا و  بابلا  هتفگ  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک 
مسقلا وبا  انربخا  نسحلا  نب  یلع  ظفاحلا  انربخا  قشمد  ۀطوغ  نم  ةوبرلا  دجسمب  یعوشخلا  تاکرب  نب  میهاربا  انربخا 

144 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دّمحم  انثّدـح  ناوفـص  نب  نسحلا  یلع  وبا  انربخا  لدـعلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  انربخا  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  انربخا  هَّللا  ۀـبه 
نع هَّللا  دبع  نب  دمحا  انثّدح  رمع و  نب  دمحا  ینثّدـح  ۀـیراسیق  لها  نم  ریرـضلا  نایب  نب  برح  ینثّدـح  ناوکذ  وبا  ینثّدـح  راّطعلا  لهس 

نیعبراب ایندلا  قلخی  نا  لبق  رون  نم  ابیـضق  هَّللا  قلخ  یبّنلا  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  يرزجلا  میرکلا  دبع  نع  ورمع  نب  هَّللا  دـبع 
لها ماما  هجرخا  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  رخآلا  فصّنلا  مکّیبن و  هنم  قلخف  افصن  هنم  قشف  یثعبم  لوا  ناک  یتح  شرعلا  ماما  هلعجف  ماع  فلا 

هانقس امک  قارعلا  لها  ماما  نع  ماشلا 
وبا انربخا  يرهوجلا  دّمحم  وبا  انربخا  ءاّنبلا  نب  بلاغ  وبا  انربخا  ظفاحلا  مسقلا  وبا  انربخا  یقشمدلا  قاحـسا  وبا  انربخا  امهیباتک و  یف  وه  و 
نب دلاخ  نع  دـیزی  نب  روث  نع  ضایع  نب  لیـضفلا  انثّدـح  ثعـشالا  وبا  انثّدـح  يواتلا  دیعـس  وبا  انثّدـح  ییحی  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  یلع 
نا لبق  هسدقی  رونلا و  کلذ  حبـسی  اعیطم  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ناملـس  نع  ناذاز  نع  نادـعم 
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دبع بلـص  یف  تقرتفا  یتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اـملف  ماـع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی 
یف نعطی  مل  هفـصن و  لبق  ۀئامثالثلا  دعب  نیـسمخلا  ءزجلا  یف  هخیرات  یف  ماشلا  ثّدحم  هجرخا  اذـکه  تلق  یلع  ءزج  انا و  ءزجف  بلطملا 

هدنع هتوبث  یلع  ّلدی  اذه  هیلع و  ملکتی  مل  هدنس و 
فورعملا هَّللا  دبع  یبأ  نب  یلع  انربخا 

145 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا انثّدح  بّدؤملا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انثّدح  یلع  نب  رـصن  وبا  انربخا  ظفاحلا  دّمحم  لضفلا  یبأ  نع  قشمدب  يدادغبلا  ریقملا  نباب 
یبأ نع  سنا  نب  کلام  نع  یلع  نب  نسحلا  انثّدح  یطساولا  حرف  مالغ  جرفلا  وبا  انثّدح  يرمنلا  ۀملـس  نب  دمحا  انثّدح  یـسرافلا  نسحلا 

اهلوطب ۀیاورلا  یجنکلا  قاس  نیملسملا و  دّیس  نم  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاقع  وبا  لاس  لاق  دیعـس  یبأ  نع  ۀملس 
رون نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تقلخ  ینال  لاقف  لاق  کلذ  مل  تلقف و  یلع  لاـق  کـیلإ  ّبحا  مهیاـف  هَّللا  لوسر  اـی  تلقف  اـهرخآ  یف  و 

نم ینورـشب  ۀلاسرلاب و  ینوقبـس  دق  نییبنلا و  ریخ  ّینا  کتربخا  دق  سیل  لاقع أ  اب  ای  کحیو  لاق  موقلا  رخآ  هتلعج  ملف  تلقف  لاق  دـحاو 
یلع لضف  لاقع  اب  ای  نکل  موقلا و  رخآ  ناک  اذإ  اّیلع  رضی  کلذک ال  هَّللا و  لوسر  دّمحم  انا  موقلا  رخآ  تنک  ذإ  ءیـش  ینّرـض  لهف  یلبق 

ۀکئالملا رئاس  یلع  لیئربج  لضفک  ساّنلا  رئاس  یلع 
هجولا اذه  نم  الا  هانبتک  ام  هترصتخا  انا  لوط  هیف  لاع و  نسح  ثیدح  اذه  تلق 

روصنم وبا  انربخا  یسوسرطلا  لیعامسا  نب  دّمحم  انربخا  بلحب  یقشمدلا  هَّللا  دبع  نب  لیلخ  نب  فسوی  ظفاحلا  انربخا 
146 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیسحلا انربخا  یناربطلا  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  مسقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  هاشذاف  نب  نیـسحلا  وبا  انربخا  یفریـصلا  لیعامـسا  نب  دمحم 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  یلهابلا  ۀماما  وبا  انثّدح  ریبج  نب  لاضف  انثّدح  يرصبلا  یفریصلا  دابع  نب  تولاط  نامثع  وبا  انثّدح  يرتستلا  سیردا  نب 

اهحاقل و ۀمطاف  اهعرف و  یلع  اهلـصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم  اّیلع  ینقلخ و  یّتش و  راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هَّللا  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مث ماع  فلا  ةورملا  افـصلا و  نیب  هَّللا  دبع  ادـبع  نا  ول  يوه و  اهنع  غاز  نم  اجن و  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهرمث  نیـسحلا  نسحلا و 

ثیدـح اذـه  تلق  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لـق ال  ـالت  مث  راـنلا  یف  هیرخنم  یلع  هَّللا  هبکا  اـنتّبحم  كردـی  مل  مث  ماـع  فلا 
نب دـمحم  ناخیـشلا  انربخا  ام  کلذ  نمف  یتش  قرطب  هباتک  یف  ماشلا  ثّدـحم  هاور  هانجرخا و  اـمک  همجعم  یف  یناربطلا  هاور  لاـع  نسح 

نـسحلا نب  یلع  مسقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  ـالاق  یلعم  رهنب  يرغـشاکلا  ناـمثع  نب  میهاربا  دادـغبب و  ّيروباـسینلا  نزاـخلا  قفوملا  نب  دـیعس 
بلاط وبا  انربخا  يرقملا  یلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  تاکربلا  وبا  انربخا  سدرک  نب  سراف  نب  دـمحا  نب  ةزمح  یلعی  وبا  اـنربخا  یعفاـشلا 

ناّطقلا هیوجنز  نب  یـسوم  نب  دـمحا  ساـّبعلا  وبا  انثّدـح  زازبلا  بیرغ  نب  دـمحم  رکب  وبا  اـنربخا  هیقفلا  يرهزلا  دیعـس  نب  میهاربا  نب  رمع 
هَّللا دبع  نب  نامثع  انثّدح 

147 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یّنم ندا  لوقی  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  انیتاف  یلع  یلا  یمواف  ههاجت  یلع  تافرعب و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  لوقی 

اهعرف و تنا  اهلصا و  انا  ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  ّیلع  ای  یّفک  یف  کّفک  ینعی  یـسمخ  یف  کسمخ  عض  لاقف  یلع  هنم  یندف  یلع  ای 
اونوکی یتح  اولـص  اـیانحلاک و  اونوکی  یتـح  اوماـق  یتـما  ّنا  ول  یلع  اـی  ۀـنجلا  لـخد  اـهنم  نصغب  قلعت  نمف  اـهناصغا  نیـسحلا  نسحلا و 

رانلا یف  هَّللا  مهبکال  كوضغبا  مث  راتوالاک 
اذکه تلق 

نیـسحلا نب  دّـمحم  رکب  وبا  انربخا  مسقلا  وبا  ظـفاحلا  نع  يرغـشاکلا  ّيروباـسینلا و  ناخیـشلا  ینربخا  هباـتک و  نم  یلع  ۀـمجرت  یف  هاور 
ناطقلا ناورم  نب  قاحـسا  ساّبعلا  وبا  انثّدح  یبرحلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخا  يدـتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  انربخا  اولاق  هریغ  يرقملا و 
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نع امهیبا  نع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  نع  هیبا و  نع  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  انثّدـح  راـطعلا  نارهم  نب  دـیبع  انثّدـح  یبأ  انثّدـح 
نم بیطا  جلثلا و  نم  دربا  دـبزلا و  نم  نیلأ  دهـشلا و  نم  یلحا  انیعل  سودرفلا  یف  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهدـج 

قاثیملا یه  انتعیش و  نم  انم و ال  سیلف  ۀنیطلا  کلت  نم  نکی  مل  نم  انتعیش  اهنم  قلخ  اهنم و  یلاعت  هَّللا  انقلخ  ۀنیط  اهیف  کسملا 
148 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  هیلع  لج  ّزع و  هَّللا  ذخا  يذلا 
تلق

اذکه هَّللا  دبع  نب  ییحی  کقدص  لاقف  ثیدحلا  اذه  نیـسح  نب  دّمحمل  ترکذـف  دـیبع  لاق  هباتک  یف  ثیدـحلا  اذـه  بیقع  بیطخلا  لاق 
دومحم نب  دّمحم  ظفاحلا  بلحب و  یقشمدلا  هَّللا  دبع  نب  لیلخ  نب  فسوی  انربخا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  يدج  نع  یبأ  ینربخا 

زازقلا انربخا  قشمدب  يدنکلا  نسحلا  نب  دیز  نمیلا  وبا  مامالا  انربخا  قشمدب  یسلبانلا  فسوی  نب  دلاخ  ظفاحلا  دادغبب و  راّجنلا  نسحلا  نب 
وبا انثّدح  قارولا  لیعامـسا  نب  دّمحم  انثّدـح  قاقدـلا  نامثع  نب  یلع  مساقلا  وبا  ینربخا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  ظفاحلا  انربخا 

میهاربا نب  یـسوم  انثّدـح  يزورملا  فلخ  نب  دّـمحم  انثّدـح  ۀـئامثالث  رـشع و  يدـحا  ۀنـس  ناّطقلا  دواد  نب  نیـسحلا  نب  میهاربا  قاحـسا 
یلع ایرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نوراه و  انا و  تقلخ  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  انثّدـح  يزورملا 

ةدحاو ۀنیط  نم  بلاط  یبأ  نب 
بلاطلا ۀیافک  بحاص  یجنکلا  اذهف  ءاوس  هانجرخا  امک  ماشلا  ثّدحم  هعبات  هباتک و  یف  قارعلا  ظفاح  هاور  اذکه  نسح  ثیدح  اذه  تلق 

149 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فئاع رکنم  ّلک  بلقلا  اظیغ  فیرشلا  ثیدحلا  تبثا  دق  بصانملا  عیفر  یلا  هلامک  هلـضفب و  یقترملا  بقانملا  لئاضفلا و  لیمجل  دشاحلا 

رکذ ترابع و  نیرد  یجنک  هماّلع  حیرـصت  زا  هچنانچ  فیرـش  ثیدـح  نیا  توبث  بهاذ و  ّقحلا  نع  قذامم  لک  ردـصل  اعاجیا  بئاـخ و 
باتک نیرد  هکنآب  هدرک  حیرصت  نا  رد  هک  تسحـضاو  حئال و  شباتک  ردص  زا  نانچمه  تسرهاظ  نآ  هدیدس  دهاوش  هدیدع و  تادّیؤم 

یجنکلا دمحم  نب  فسوی  نب  دّمحم  ریقفلا  دبعلا  لوقی  هتفگ  ةالـص  دمح و  دـعب  بلاطلا  ۀـیافک  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  هحیحـص  ثیداحا 
ءابصحلاب فیرشلا  دهشملاب  ۀئامتس  نیعبرا و  عبس و  ۀنـس 647  ةرخآلا  يدامج  نم  نیقب  لایل  ّتسل  سیمخلا  موی  تسلج  امل  یناف  دعب  اما 

ترکذف ثیدحلا  بابرا  ءاهقفلا و  نیـسّردملا و  ءابقنلا و  نم  دلبلا  رودص  سلجملا  رـضح  ۀیرجاهملا  ثیدحلا  راد  لصوملا و  ۀـنیدم  نم 
ملعب هتفرعم  مدعب  نیرـضاحلا  ضعب  نعطف  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  یف  لصفب  سلجملا  تمتخ  ثیداحا و  ساردلا  دعب 

مخ ریدغ  یف  مقرا  نب  دیز  ثیدح  یف  لقنلا 
یلع مهتّبحمل  ۀّیمحلا  ینتعدف  کیف  قّدص  کّبحا و  نمل  یبوط  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  یف  راّمع  ثیدح  یفو 

نینمؤملا ریما  بقانم  یف  ظاّفحلا  ۀّمئالا و  بتک  نم  ۀحیحص  ثیداحا  نم  نادلبلا  یف  انخیاشم  نع  انیور  ام  ضعب  یلع  لمتشی  باتک  ءالما 
هئابآ یف  ۀلیضف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لین  مل  يّذلا  یلع 

150 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امب ایّسأت  اهیف  ۀمیسق  وه  ّالا  هدلوم  یف  ةراهط  و 

رصمب و بیطخلا  يزیمجلا  نب  ۀمالس  نب  هَّللا  ۀبه  نب  ّیلع  قشمد و  عماجب  ءارقلا  ماما  يواخّسلا  دمّصلا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  نع  هانیور 
دبع نساحملا  وبا  یـضاقلا  انابنا  یفلّـسلا  دّمحم  نب  دـمحا  رهاط  وبا  ظفاحلا  انربخا  اولاق  مهریغ  بلحب و  ۀـحاور  نب  نیـسحلا  نب  هَّللا  دـبع 

انثّدح ۀماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  ابنا  يرـضّنلا  نیـسحلا  نب  هَّللا  دبع  ابنا  یعارکلا  یلع  نب  دمحا  مناغ  وبا  انربخا  ینایورلا  لیعامـسا  نب  دحاولا 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  مهب  قحلی  اّمل  موقلا و  ّبحی  ءرملا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  هَّللا  دبع  نع  قیقـش  نع  شمعالا  انث  ۀسانک  نب  دّمحم 

ّبحا نم  عم  ءرملا  مّلس  هیلع و 
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الا دـهاجی  نیدـهاجملا و ال  سلاجی  الیلق و  الا  موصی  نیمئاصلا و ال  سلاجی  الیلق و  الا  یّلـصی  نیلـصملا و ال  سلاجی  لجر  ۀـیاور  یف  و 
مهسیلج مهب  یقشی  موق ال  کئلوا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  الیلق 

هتمارـصب و ساّنلا  الع  يذـلا  انرـصع  یف  هینب  فرـشا  ۀـنازخ  مسرب  هانـضّیب  هقیفوت  هَّللا و  نوعب  ءالمالا  مت  اّملف  هیف  عازنلا  عقو  اـمب  انادـتبا  و 
نب دمحم  یلاعملا  یبأ  نیّدلا  جات  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لآ  فرش  مظعالا  بحاصلا  انالوم  هتماهشب  مهساس  هتحاجرب و  مهرهب 
ریما بقانم  یف  بلاـطلا  ۀـیافکب  هتمـسو  دـق  نیرهاـطلا و  هلآ  دّـمحمب و  ۀفیرـشلا  فقاوملا  ّلـظ  هیلع  هَّللا  غبـسا  نینمؤملا  ریما  ریـصن  رـصن 

تاقث مالعا و  ظاّفح  ریهاشم  زا  یجنک  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 
151 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

غاّبـصلا نباب  فورعملا  یکلاملا  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  نیّدلا  رون  تسماقم  یلاع  يابجن  فیراعم  ماظع و  يالمک  تابثا  ماخف و  ظاقیا 
ۀیافک باتک  نم  هتفگ و  هچنانچ  هدوتـس  ظفاح  ماما  ظفلب  ار  وا  هدومن و  لقن  بلاـطلا  ۀـیافک  باـتک  زا  ۀّـمئالا  ۀـفرعم  یف  هّمهم  لوصف  رد 
ساّبع نب  هَّللا  دـبع  نع  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  ماـمالا  فیلاـت  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاّـطلا 

حیرصت هدوتـس و  ظفاح  خیـش و  ظفلب  ار  وا  زین  ینیطنطـسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  خلا و  هدوقی  ناک  ریبج  نب  دیعـس  نا  امهنع  هَّللا  یـضر 
یبأ نب  یلع  بقانم  یف  بلاّطلا  ۀـیافک  هتفگ  نونفلا  بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  رد  هچناـنچ  هدومن  غاّبّـصلا  نبا  لـثم  وا  ّتیعفاـشب 

ناـیبلا هتفگ  نونظلا  فشک  رد  زین  ۀنـس 658 و  یّفوتملا  یعفاشلا  یجنکلا  دّمحم  نب  فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  ظفاحلا  خیـشلل  بلاط 
هک ظفاح  بقل  ۀئامتس و  نیـسمخ و  نامث و  ۀنـس 658  یفوتملا  یجنکلا  فسوی  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  خیـشلل  نامزلا  بحاص  رابخا  یف 

ةرکذـت رد  یبهذ  تسمیخف  حدـم  میظع و  بقل  دـناهتخاس  نآـب  بّقلم  ار  یجنک  فسوی  نب  دّـمحم  نونظلا  فشک  بحاـص  غاّبـص و  نبا 
ّنا امک  فرعلا  یف  دـیفملا  نم  یلعا  ظفاحلا  هتفگ و  اـیارجرج  ثّدـحم  بوقعی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا  همجرتب  ظاّـفحلا 

ثیدحلا ظفاح  هب  دارملا  ظفاحلا  هتفگ  لئامشلا  حرش  یف  لئاسولا  عمجم  رد  يراقلا  دمحم  ناطلس  نب  یلع  نیّدلا  رون  ۀقّثلا و  قوف  ۀّجحلا 
فلا ۀـئامب  هملع  طاحا  نم  نیثّدـحملا  حالطـصا  یف  ظفاحلا  مث  ۀّنّـسلا  باتکلل و  اظفاح  ناـک  هنا  لـمتحی  كریم و  هرکذ  اذـک  نآرقلا  ـال 

يدتبملا وه  بلاطلا  ادانتسا و  انتم و  ثیدح 
152 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتاور لاوحا  ادانسا و  لوانتم  ثیدح  فلا  ۀئامثالثب  هملع  طاحا  نم  ۀّجحلا  لماکلا و  ذاتسالا  وه  مامالا  خیـشلا و  ثّدحملا و  هیف و  بغارلا 
ثیدـحلا لقان  يوارلا  يزوجلا  نبا  لاق  کلذـک و  ۀـیورملا  ثیداحالا  عیمجب  هملع  طاحا  يذـلا  وه  مکاحلا  اخیرات و  الیدـعت و  اـحرج و 

تـسحضاو ترابع  نیزا  هیدل  جاتحی  ام  یعو  هیلإ و  لصی  ام  يور  نم  ظفاحلا  هتیاردب و  ینتعا  هتیاور و  لمحت  نم  ثدـحملا  دانـسالاب و 
افرـش و هب  یفک  دانـسا و  نتم و  يور  زا  ار  ثیدـح  رازه  دـص  وا  ملع  دـشاب  هدرک  هطاحا  هک  تسیـسک  ظفاح  نیثدـحم  حالطـصا  رد  هک 

دلجم رد  وا  لئاضف  دـماحم و  تسبحاص و  هاش  هزاجا  خـیاشم  هلجا  زا  هک  يوارـشلا  دـمحا  نب  باـهولا  دـبع  بهاوملا  وبا  خیـش  ۀـلالج و 
طخب تسیشحم  نآ  زا  یکی  هک  نآ  هقیتع  هخسن  ات  هس  هک  رایخالا  ةداّسلا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  باتک  رد  يدینـش  ملعلا  ۀنیدم  ثیدح 

ظفاحلا ناک  هتفگ و  یطویـس  نیدلا  لالج  همجرتب  تسدوجوم  راسکاخ  نیا  دزن  راگدرورپ  تیانعب  یـشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم 
حرجلاب و ۀـفرعملا  لاجرلا و  هاوفا  نم  ذـخالا  بلطلاب و  ةرهـشلا  یه  اظفاح  یّمـس  ناـسنالا  یف  تعمتجا  اذإ  یتلا  طورـشلا  لوقی  رجح  نبا 

ظافحتسا عم  هرـضحتسی  امم ال  رثکا  کلذ  نم  هرـضحتسی  ام  نوکی  یتح  میقـسلا  نم  حیحـصلا  زییمت  مهبتارم و  ةاورلا و  تاقبطل  لیدعتلا 
لاجر و هاوفا  زا  ذـخا  بلطب و  نیروهـشم  رباکا  زا  یجنک  ترابع  نیا  رب  انب  سپ  ظفاح  وهف  اـهعمج  نم  طورـشلا  هذـهف  نوتملا  نم  ریثکلا 

وا تارضحتسم  هدوب و  میقس  زا  حیحص  زییمت  ناشبتارم و  تاور و  تاقبط  لیدعت  حرجب و  تفرعم 
153 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مـسالا اذه  قلطی  ظفاحلا  هتفگ  ظافحلا  مجارت  رد  یـشخدب  ناخ  دـمتعم  نب  دـمحم  ازریم  هدوب و  وا  تارـضحتسم  ریغ  زا  دـئاز  باب  نیرد 
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خیـش بقل  هدوب و  ثیدح  نف  رد  نیرهام  زا  یجنگ  هک  تسرهاظ  مه  ترابع  نیا  بسح  ثدحملا  فالخب  ثیدحلا  نف  یف  رهم  نم  یلع 
ار لماک  داتـسا  ثیدح  لها  حالطـصا  رد  هک  تسا  هلیمج  تافـص  هلیلج و  باقلا  زا  زین  هدوتـس  ناب  ار  یجنک  نونظلا  فشک  بحاص  هک 
هک یخیـش  تفگ  ظفاحلا  خیـشلا  لاق  هتفگ  يذمرت  لئامـش  حرـش  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  هفیلخ  یخلب  دـمحم  یجاح  هچنانچ  دـنیوگیم 

رازه دصب  وا  ملع  دشاب  طیحم  هک  دـنیوگیم  ار  یـسک  ظفاح  دـنیوگیم و  ار  لماک  داتـسا  ثیدـح  لها  حالطـصا  رد  خیـش  تسظفاح و 
وا تادافاب  هیّنـس  مظاعا  تسریراحن و  رباکا  ریهاـشم و  هلجا  زا  نونظلا  فشک  بحاـص  هک  دـنامن  یفخم  دانـسا و  نتم و  يور  زا  ثیدـح 

تـسرهاظ هریغ  ناخ و  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  زا  وا  بقانم  لئاضف و  هک  یمارگلب  وا  زا  یلع  مالغ  دـنیامنیم  کّسمت  اجباج 
لـضافلا وه  نونظلا و  فشک  بحاص  لاق  مهبتارم  هَّللا  یلعا  ءاملعلا  رکذ  یف  یناثلا  لصفلا  هتفگ  ناتـسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀحبـس  رد 

مولعلا یف  ۀیمالـسالا  ۀّلملا  ءاملع  نا  عقاولا  بیرغلا  نم  فلا و  نیتس و  عبـس و  ۀنـس  یّفوتملا  یلوبنتـسالا  یبلجلا  بتاکلاب  فورعملا  ّجاحلا 
هچنانچ هدومن  نونظلا  فشک  بحاص  تادافاب  کسمت  زین  یلع  ردیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  خلا و  مجعلا  نم  مهرثکا  ۀـّیلقعلا  ۀیعرـشلا و 

نیرحبتم زا  یعمج  هک  دـماجنایم  حوـضوب  نوـنفلا  بتکلا و  یماـسا  نع  نوـنظلا  فـشک  بحاـص  تاداـفا  زا  هتفگ و  مـالکلا  یهتنم  رد 
ناج نایم  رب  تمه  رمک  روکذم  باتک  ثیداحا  جیرختب 

154 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ثّدحملا ینالقـسعلا  رجح  نب  دمحا  باهـشلا  هرهد  دیحو  هرـصع و  ظفاح  اهدیناسا  عم  طقف  ۀیادهلا  ثیداحا  جّرخ  لاق و  ثیح  دناهتـسب 

ّهنا هیف  رکذ  ۀـیادهلا و  ثیداحا  بختنم  یف  ۀـیاردلاب  هاّمـس  مجحلا  طسوتم  فلوم  یف  ۀـئامنامث  نیـسمخ و  نیتنثا و  ۀنـس  یفوتملا  ظفاحلا 
لیلد هبهذم و  لیلد  نّیب  ضارتعالا  لیلق  افـصنم  بهذملا  یعفاش  ناک  هدـیناسا و  یف  رظن  راثالا و  ثیداحالا و  نم  هیف  هدـجو  ام  بعوتـسا 

اباوبا و ّهبوب  فاصنالا و  قیرطب  لب  عینـشت  ضارتعا و ال  ریغ  نم  فالـسالا  مارکلا  ۀّـمئالا  نیب  فالخلا  هیف  عقو  ام  رکذ  ۀـیفنحلا و  بهذـم 
رکذ ۀیشاح  هیلع  يدامعلا  دّمحم  نب  دوعّـسلا  وبا  یلوملا  قلع  لوبقم و  ّفلؤم  اذه  کلذ و  ریغ  یلا  راثالا  نم  هبـسانی  ام  باب  لک  یف  رکذ 

نینامث و نیتنثا و  ۀنـس  اهفیلات  نم  غرف  ینّابرلا  ملاعلا  نامعّنلا  ۀـفینح  وبا  مخفالا  مامهلا  مظعالا  مامالا  اـهب  ذـخا  یتلا  ثیداـحالا  ّلـج  اـهیف 
دبع نیّدـلا  ییحم  خیـشلا  هثیداحأ  جّرخ  اضیا و  هیف  لاق  دانع و  ّتنعت و  ریغ  نم  دادّـسلا  قیرط  کلـس  دافا و  اهیف و  داـجا  دـقل  ۀئامعـست و 

تانّیبلا و ۀیادهلا  ثیداحال  تاعیرفتلا  هاّمس  فیطل  ّفلؤم  یف  ۀئامعبس  نیثالث و  عبس و  ۀنـس  یفوتملا  ّيرـصملا  ّیـشرقلا  دّمحم  نب  رداقلا 
ۀنـس یّفوتملا  یـشرقلا  رداقلا  دـبع  نیدـلا  ییحم  هثیداحا  جّرخ  اضیا و  هیف  لاق  یهتنا و  ۀـیادهلا  ثیداحا  ۀـفرعم  یف  ۀـیانعلاب  همـسا  رهتـشا 

ّفلؤم یف  ۀئامعبس  نیعبس و  سمخ و 
155 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

حیحص حورش  تادلجم  زا  رگید  يدنچ  ماجنا  هدنخرف  زاغآ  هتـسجخ  مایا  نیرد  هتفگ  مالکلا  یهتنم  رد  زین  ۀیانعلا و  هاّمـس  مجحلا  مخض 
دییات ضحمب  یناـمرک  حرـش  زا  يدـلجم  ۀّـصاخ  ددرگیمن و  نیثدـحم  رطاوخ  نوماریپ  یبیر  زگره  نا  راـبتعا  تّحـص و  رد  هک  يراـخب 

نآ رب  تاقث  نیثّدحم  زا  يرایسب  هتشذگ و  هاّنمت  ام  نسحا  یلا  هلصوا  ءازجلا و  ریخ  هَّللا  هازج  ّفلؤم  حراش  رظن  زا  هک  دیـسرمهب  ینامـسآ 
همالع قیقحت  اجباج  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  ینامرک  حراش  هک  دـش  مولعم  مدـش  فرـشم  نآ  هعلاـطمب  هاـگ  ره  دناهتـشون  قیثوت  تاـمالع 

دصیس و ۀنس 388  رد  شتافو  تسمدقتم و  رگید  حورش  رب  نونظلا  فشک  بحاص  حیرصتب  ننّسلا  مالعاب  یّمـسم  وا  حرـش  هک  ار  یباطخ 
تسضرغب قلعتم  هک  لّوا  ماقم  ترابع  درآیم  دنس  روطب  ار  وا  تارابع  هددعتم  تاماقم  رد  دراد و  رظن  حمطم  هداتفا  قافتا  تشه  داتشه و 

ّدترا هلوقک  ۀبجاولا  قوقحلا  نع  فلختلا  هانعم  مهباقعا و  یلع  هدّیق  کلذل  مالـسالا و  نع  ةدّرلا  نیدترم  هلوقب  دری  مل  یباطخلا  لاق  هکنآ 
ۀبغر مالسالا  یف  اولخد  نیّذلا  بارعالا  ةافج  نم  موق  ّدترا  امنا  هباحصا  نم  دحا  هَّللا  دمحب  ّدتری  مل  هئارو و  یلا  عجر  اذإ  هیبقع  یلع  نالف 

هدومن دای  خیـش  بقلب  ار  وا  هدومن و  یجنک  تادافاب  کّسمت  مه  يریطملا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  یهتنا و  هوحن  نیـصح و  نب  ۀنییعک  ۀـبهر  و 
یجنکلا دـمحم  نب  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  خیـشلا  لاق  هتفگ  ةرهاّطلا  هترتع  یبّنلا و  تیب  لآ  لـضف  یف  هرهاز  ضاـیر  رد  هچناـنچ 
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يدهملا نوک  یلع  ۀلالدلا  نم  نامّزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  هباتک  یف  یعفاشلا 
156 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءالؤه یلاعت و  هَّللا  ءادـعا  نم  نیعّللا  سیلبا  سایلا و  رـضخلا و  میرم و  نب  یـسیع  ءاقبل  هئاقب  یف  عانتما  هنا ال  نآلا و  یلا  هتبیغ  نم  ایقاب  اّیح 
خیشلا فّنـص  يدهملا و  یف  اثیدح  نیعبرا  میعن  وبا  ظفاحلا  عمج  هتفگ و  هرهاز  ضایر  رد  يریطم  زین  ۀنّـسلا و  باتکلاب و  مهؤاقب  تبث  دق 

نامّزلا بحاص  رابخا  یف  نایبلاب  هاّمس  اباتک  کلذ  یف  یعفاشلا  یجنکلا  دّمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا 

يربط بحم  تیاور  مراهچ : تسیب و  هجو 

هاش دوخ  هک  هرـشعلا  لئاضف  یف  هرـضنلا  ضایر  باتک  رد  يربطلا  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  نیدـلا  بحم  هکنآ  مراهچ  تسب و  هجو 
رایـسب تایاور  افلخ  لئاضف  رد  افخلا  ۀـلازا  رد  نا  زا  مه  ناش  دـجام  دـلاو  دـنرآیم و  اهلقن  نآ  زا  نعاطملا  باب  رد  باتک  نیرد  بحاص 
هحیحـص هریهـش  ثیداحا  رد  اج  ضعب  هک  بّصعت  تیاهن  فصو  اب  هدرمـش و  ترـضح  نآ  لئاضف  بقانم و  زا  ار  ثیدـح  نیا  هدرک  لقن 

يارب هدحیلع  یناونع  هتخاس و  دقعنم  نآ  رکذ  يارب  صاخ  یلـصف  هکلب  هدرکن  یحرج  نا  رد  هدرک  حدق  هریغ  باوبا و  ّدـس  ثیدـح  لثم 
قلخلا قلخ  لبق  هیلع  اناک  رون  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  میسق  ّهناب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  هچنانچ  هتشون  نآ 

رـشع ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ناملـس  نع 
بقانملا یف  دمحا  هجرخا  یلع  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رّونلا  کلذ  مّسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا 

باقن اضن  ساوسولا و  کشلا و  حازا  ّقحلا و  رهظا  ساّبعلا  وبا  نیّدلا  ّبحم  اذهف 
157 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ساربن ءوضا  نیرئاحلا  قرط  یف  ءاضاف  سایقلا  مهفلا و  هابأی  امب  هّوفتی  راذهم  ّلک  سأر  سکن  سابتلالا و  بایترالا و  باقن 

ینیومح تیاور  مجنپ : تسیب و  هجو 

قرطب ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ینیوـجلا  هیوـمح  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  یبأ  نب  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  هکنآ  مجنپ  تـسب و  هـجو 
ءاهب لدعلا  خیشلا  انربخا  هتفگ  نیطبسلا  لوتبلا و  یضترملا و  لئاضف  یف  نیطمسلا  دئارف  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  هعونتم  دیناسا  هددعتم و 

كربخا هل  تلق  ۀـسورحملا  قشمد  ۀـنیدم  رهاظ  رّمد  ۀـبقع  یلی  امم  نویـساق  لبج  حفـسب  هیلع  یتءارقب  یناروبلا  فسوی  نب  دّـمحم  نیدـلا 
هیوکدب فورعملا  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نیّدـلا  لامج  حـلاصلا  خیـشلا  ینربخا  هبرقاف ح و  ةزاجإ  يومالا  جرفلا  نب  دـمحا  خیـشلا 

مهتیاورب ةزاجإ  هریغ  ینیوزقلا و 
رداقلا دبع  ملاعلا  خیشلا  انابنا  الاق  ةزاجإ  ینیوزقلا  یعفاّرلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  میرکلا  دبع  مسقلا  یبأ  نیدلا  ماما  مامالا  خیـشلا  نع 

وبا انابنا  لاق  یفـسنلا  میهاربا  نب  داّنه  رفظملا  وبا  یـضاقلا  ابنا  لاق  یطفّـسلا  یـسوم  نب  هَّللا  ۀبه  تاکربلا  وبا  ابنا  لاق  یلبجلا  حلاص  یبأ  نب 
دبع نب  ءالعلا  نع  دیعـس  بیبللا  انثّدح  یـضاقلا  دیزی  نب  دّمحم  انثّدح  ناحرفلا  نب  دّمحم  انابنا  لاق  بیرک  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  نسحلا 
ۀنمی مدآ  تفتلا  هحور  نم  هیف  خفن  رشبلا و  ابا  یلاعت  هَّللا  قلخ  امل  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  هیبا  نع  نمحرلا 

دحا تقلخ  له  ّبر  ای  مدآ  لاق  اعّکر  ادّجس و  حابشا  ۀسمخ  رون  اذاف  شرعلا 
158 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کتقلخ ام  مهالول  كدلو  نم  ۀـسمخ  ءالوه  لاق  یتروص  یتئیه و  یف  مهارا  يذـّلا  ۀـسمخلا  ءالوه  نمف  لاق  مدآ  ای  لاق ال  یلبق  نیط  نم 
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ضرالا و ءامّسلا و ال  یسرکلا و ال  شرعلا و ال  راّنلا و ال  ۀّنجلا و ال  تقلخ  ام  مهالول  یئامسا  نم  ءامسا  ۀسمخ  مهل  تققش  ۀسمخ  ءالوه 
اذـه ناسحالا و  انا  ۀـمطاف و  هذـه  رطافلا و  انا  یلع و  اذـه  یلاعلا و  انا  دّـمحم و  اذـه  دومحملا و  اناف  ّنجلا  سنالا و ال  ۀـکئالملا و ال  ـال 

ای یلابا  يران و ال  هتلخدا  ّالا  مهدحا  ضغب  نم  لدرخ  نم  ۀّبح  لاقثمب  دحا  ینتای  ّهنا ال  یتّزعب  تیلآ  نیـسحلا  اذه  نسحملا و  انا  نسحلا و 
ةاجنلا ۀنیفـس  نحن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  لّسوت  ءالؤهبف  ۀجاح  ّیلا  کل  ناک  اذاف  مهکلها  مهیجنأ و  مهب  یتوفـص  ءالؤه  مدآ 

تیبلا لها  انب  لأسیلف  ۀجاح  هَّللا  یلا  هل  ناک  نمف  کله  اهنع  داح  نم  یجن و  اهب  قلعت  نم 
ۀباتک یـسوطلا  یلع  نب  دّمحم  نب  دّیؤملا  انابنا  لاق  هَّللا  اهفرـش  ۀکمب  یقـشمدلا  رکاسع  نب  باّهولا  دبع  نب  دمـصلا  دبع  نیمیلا  وبا  ینابنا 
انابنا فسوی  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  انابنا  لاق  يدحاولا  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  مامالا  انابنا  یقهیبلا  يراوخلا  دّمحم  نب  رابجلا  دـبع  انابنا 

نع يرزجلا  میرکلا  دبع  نع  هَّللا  دبع  نب  ةرـسیم  نع  ۀمادق  نب  یلع  انثدح  ۀفرع  نب  نسحلا  انثدـح  یمیمتلا  ثرحلا  نب  دـماح  نب  دّـمحم 
یلاعت هَّللا  رون  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلعل  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس 

هر يوسوملا  راخف  نب  دیمحلا  دبع  ۀباسنلا  دّیسلا  ینربخا 
159 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب ربحملا  نب  دواد  انثّدح  لاق  یمیمّتلا  ۀماسأ  یبأ  نب  ثراحلا  انثدح  لاق  دادـغبب  یبیـصنلا  داّلخ  نب  فسوی  نب  دـمحا  انثدـح  لاق  ظفاحلا 
هَّللا لوسر  تعمـس  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یـسرافلا  ناملـس  نع  يزّرلا  نامثع  یبأ  نع  ریثک  نب  دابع  نع  عیبّرلا  نب  سیق  انثّدـح  لاـق  دّـمحم 
مدآ ّلج  ّزع و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هسّدقی  هَّللا و  حّبسی  شرعلا  نیمی  نع  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تقلخ  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

انمـسق بلطملا و  دـبع  بلـص  یلا  انلقن  مث  تارهاطلا  ءاسّنلا  ماحرا  لاجرلا و  بالـصا  یلا  انلقن  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ۀنـس  فلا  رـشع  ۀـعبراب 
نم یلع  قلخ  فصّنلا و  کلذ  نم  تقلخف  بلاط  یبأ  یّمع  بلـص  یف  فصّنلا  لـعج  هَّللا و  دـبع  یبأ  بلـص  یف  فصنلا  لـعجف  نیفـصن 

یتنبا رطاف و  هَّللا  یلع و  یخا  یلعالا و  هَّللا  دّـمحم و  انا  دومحملا و  ّلـج  زع و  هّللاـف  امـسا  هئامـسا  نم  یلاـعت  هَّللا  قتـشا  رخـآلا و  فصّنلا 
یلع هَّللا و  لوسر  اناف  ۀعاجشلا  ۀفالخلا و  یف  همسا  ناک  ةوبّنلا و  ۀلاسرلا و  یف  یمسا  ناک  نیـسحلا و  نسحلا و  يانبا  نسح و  ّهنا  ۀمطاف و 

هَّللا فیس 
اعامس ح نکی  مل  نا  ةزاجإ  دمحا  نب  ّقفوملا  دّیؤملا  وبا  انابنا  لاق  ةزاجإ  مراکملا  یبأ  نب  رـصان  نع  نزاخلا  نیـسحلا  نب  بلاط  وبا  ینابنا 

یملیدلا رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  انربخا  لاق  ةزاجإ  میرکلا  دبع  نب  لضفلا  یبأ  نب  مسقلا  یبأ  هدلاو  نع  دّـمحم  نب  زیزعلا  ینابنا 
ّیلع نب  نیسحلا  يودعلا  دیعس  وبا  انثّدح  یشطعلا  دمحا  نب  دّمحم  یلع  وبا  انثّدح  هَّللا  دبع  نب  سودبع  انابنا  ةزاجإ 

160 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاق ناملـس  نع  ناذاز  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  ضایع  نب  لیـضفلا  انثدح  ثعـشالا  وبا  یلجعلا  مادقملا  نب  دمحا  انثّدح 

رونلا و کلذ  هَّللا  حّبسی  اعیطم  لج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  یفطـصملا  یبیبح  تعمس 
دحاو ءیش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  املف  ۀنـس  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هسدقی 

یلع ءزج  انا و  ءزجف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح 
يرفعجلا بلاط  وبا  فیرشلا  انابنا  ۀباتک  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا  دبع  نب  سودبع  حتفلا  وبا  انابنا  لاق  ةزاجإ  رادرهش  یلا  دانـسالا  اذهب  و 

دلاخ نب  دـمحم  انثّدـح  نامهط  نبا  انثّدـح  اـّیرکز  نب  دـمحا  انثّدـح  دـلاخ  یلع  نب  دّـمحم  نب  قاحـسا  انثدـح  ظـفاحلا  هیودرم  نبا  اـنأبن 
يدی نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هدج  نع  هیبا  نع  دابع  نب  لیعامـسا  نب  نسحلا  انثّدح  یمـشاهلا 
هلقنی یلاعت  هَّللا  لزی  ملف  هبلص  یف  رونلا  کلذ  کلـس  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخی  نا  لبق  نم  یلاعت  هَّللا 
امسق هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همّسقف  بلطملا  دبع  بلص  نم  هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلص  یف  هرقا  یتح  بلص  یلا  بلـص  نم 

هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یّبحبف  هّبحا  نم  یمد و  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا  یّنم و  یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف 
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راّجنلا نب  نسحلا  نب  دومحم  نب  دمحم  نیّدلا  ّبحم  نع  هَّللا  دبع  نب  نیسحلا  نب  بلاط  وبا  خیشلا  ینابنا 
161 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مزراوخ بطخا  یّکملا  دمحا  نب  ّقفوملا  دّیؤملا  وبا  انابنا  لاق  ةزاجإ  يزرطملا  مراکملا  یبأ  نب  رـصان  حتفلا  یبأ  نیّدـلا  ناهرب  نع  ةزاجإ 
بلاط وبا  فیرـشلا  انابنا  ۀباتک  حتفلا  وبا  انابنا  یلا  بتک  امیف  یملیّدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظافحلا  دّیـس  انابنا  لاق 

لیعامـسا نب  نسحلا  انثّدح  دلاخ  نب  دّمحم  انثّدح  نامهط  نب  اّیرکز  نب  دمحا  انثّدح  دّمحم  نب  قاحـسا  انثّدـح  هیودرم  نبا  ظفاحلا  انابنا 
یلع انا و  تنک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هّدج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نع  رذنملا  نب  دایز  نع  هیبا  نع 
هَّللا لزی  ملف  هبلـص  یف  رّونلا  کلذ  کلـس  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  نم  یلاعت  هَّللا  يدـی  نیب  ارون 
هَّللا دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همّسقف  بلطملا  دبع  بلص  نم  هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلص  هرقا  یتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  یلاعت 

هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یبحبف  هّبحا  نمف  یمد  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا  یّنم و  یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  و 
غیزلا و نیز  عشق  ناقیالا و  باوصلا و  مقل  حـضوا  دـق  نازاغ  کـلم  هدـی  یلع  ملـسا  يذـّلا  ناـمیالا  مالـسالل و  یماـحلا  ینیومحلا  اذـهف 
ناغـضالا و داقحالا و  باحـصا  دمکت  نافرعلا و  بابرا  ّرـست  هّمج  دـیناسا  ةرثد و  قرط  نم  فیرـشلا  ثیدـحلا  اذـه  يور  ثیح  ناودـعلا 

ناعتسملا وه  باوصلل و  قفوملا  هَّللا  نائنشلا و  قنحلاب و  نیّونمملا  کهنت 

یبلاط دومحم  تیاور  مشش : تسیب و  هجو 

یشرقلا یبلاطلا  ینیزکردلا  دمحم  نب  دومحم  نیدلا  فرش  هکنآ  مشش  تسب و  هجو 
162 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ و بقانملا  رحب  رد  میهاربا  نب  یلع  هچنانچ  هدرک  تیاور  نیلسرملا  دّیس  ثیداحا  یف  نیرئاسلا  لزن  باتک  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا 
تفگ هک  تسیورم  هَّللا  همحر  یسراف  ناملس  زا  بطخا  بقانم  نیرئاسلا و  لزن  رد 

رونلا و کلذ  هَّللا  حّبسی  اعیطم  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  یفطـصملا  یبیبح  تعمس 
انقرتفا یتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  املف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هسدقی 

بلاط یبأ  نب  یلع  ءزج  انا و  ءزجف  بلطملا  دبع  بلص  یف 
ّتنعتم ّلک  بلق  عجوم  حداک و  ّدجم  فیرـشلا  ثیدحلا  اذـه  ۀـیاورب  قحلا  تابثا  یف  حـلاّصلا  ملاعلا  یبلاّطلا  دومحم  نیدـلا  فرـش  اذـهف 
تمیلف دوهجملا  لذبب  قحلا  حاضیال  بلاط  یبلاّطلا  دومحم  لیمجلا  عینصلا  اذه  یف  همـساک  وهف  حراج  بّصعتم  لک  ردص  حرقم  حداق و 
حودمم داجما و  ءاملع  دومحم  یبلاط  دومحم  هک  دنامن  یفخم  دونع و  دـحاج  لک  بارتلا  یف  انوه  هسفن  ّسدـیل  دوقح و  رکنم  لک  اظیغ 

رد یعفاشلا  يونسالا  یلع  نب  نسح  نب  میحرلا  دبع  تسداجنالا  راوغالا و  نیب  روهشم  وا  تلابن  قذح و  تلالج و  لضف و  داقن و  نیطاسا 
ریثک ادهاز  املاع  ناک  ینیزکّردلاب  فورعملا  یبلاطلا  یشرقلا  دومحم  نب  دمحم  نب  دّمحم  نب  دومحم  نیّدلا  فرـش  هتفگ  هیعفاش  تاقبط 

يروهج اّدـج  الیوط  ناک  مهنود و  نمف  ءاملعلا  كولملا و  ۀّـصاخلا  ۀـّماعلا و  هیلع  عمجا  تامارک  بحاـص  ۀّنـسلل  عاـبتالا  دـیدش  ةداـبعلا 
توصلا

163 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ذخا و دّلجم و  یف  نیرئاّسلا  لزن  هاّمس  اباتک  ثیدحلا  یف  فنص  ءاحلص  ءاملع  دالوا  هل  نید و  ملع و  تیب  نم  اداوج  قلخلا  قلخلا و  نسح 

ثلث ۀئاملا  رشع  یف  هل  ۀئامعبس و  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس  نابعش  نم  رـشع  يداحلا  ۀعمجلا  موی  یفوت  نیئزج  یف  نیرئاسلا  لزانم  باتک  حرش 
امهنیب نادمه  نم  دلب  نون  ءای و  اهدعب  ۀمجعم  ءاز  مث  ةروسکم  فاک  مث  ۀنکاس  ءار  مث  ۀحوتفم  ۀلمهم  لادب  یه  نیزکردب و  نفد  نینس و 
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یـشرقلا نیّدلا  فرـش  حلاصلا  ملاعلا  دومحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دومحم  هتفگ  هیعفاش  تاقبط  رد  يدسا  رکب  وبا  اخـسرف و  رـشع  انثا 
ۀّصاخلا ۀماعلا و  هیلع  عمجا  تامارک  بحاص  ۀنسلل  عابتالا  دیدش  ةدابعلا  ریثک  ادهاز  املاع  ناک  لاق  يونـسالا و  هرکذ  ینیزکرّدلا  ّیبلاّطلا 

یف فّنـص  نید  ملع و  تیب  نم  اداوـج  قـلخلا  قـلخلا و  نسح  توـصلا  يروـهج  ادـج  ـالیوط  ناـک  مهنود و  نـمف  ءاـملعلا  كوـلملا و  و 
ثلث و نع  ۀئامعبس  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس  نابعش  یف  یفوت  نیئزج  یف  نیرئاسلا  لزانم  حرش  دلجم و  یف  نیرئاسلا  لزن  هامس  اباتک  ثیدحلا 

مث تحت  نم  ةانثم  ءای  اهدعب  ۀمجعم  ءاز  مث  ةروسکم  فاک  مث  ۀنکاس  ءار  مث  ۀحوتفم  ۀلمهم  لادب  یه  اهب و  نفد  نیزکردب و  ۀنس  نیعـست 
اخسرف رشع  انثا  امهنیب  نادمه  نم  ةدلب  نون 

مظن رد  يدنرز  تیاور  متفه : تسیب و  هجو 

تغالب راعشا  رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  يدنرزلا  یندملا  نسحلا  نب  دومحم  نب  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  هکنآ  متفه  تسب و  هجو 
دیوست هدومرف  مظن  راعش 

164 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یـضترملا و یفطـصملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  ررد  مظن  رد  هچنانچ  هدومن  هوجو  غلباـب  نیدـئاح  نیلطبم و  نیدـحاج و  نیرکنم و  هوجو 

نینمؤملا ریما  ّیلع  دّمحم  نیلسرملا  ماما  رهص  ننملاب و  نیمایملا  ّرغلا  ةداّسلا  وبا  مشاه  ةوفـص  راتخملا  دمحا  وخا  هتفگ  نیطبـسلا  لوتبلا و 
هتیالو انیجنت  نا ال  ۀـبطخ و  لک  یف  لوماملا  رزولا  وه  نملعاف  رونلا  سفنلا و  ثیدـح  ّصنب  دـحاو  رونلاف  نیـصخش  ارهظ  امه  نسحلا  وبا 

هتفگ نیطمّسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  زین  ننقلا و  یلع  میسنلا  صاّرع  به  ام  بکوک و  حال  ام  هَّللا  ةالص  مهیلع  نمف 
نا لبق  نم  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  يور 
هرقا یّتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  یلاعت  هَّللا  لزی  مل  هبلص و  یف  کلذ  کلس  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ۀنس  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی 
ینم یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همّسقف  بلطملا  دبع  بلص  نم  هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلص  یف 

هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یبحبف  هّبحا  نمف  یمد  همد  یمحل و  همحل  هنم  انا  و 
لامک نیطمـسلا  ررد  مظن  باتک  ردص  زا  نملعاف و  رّونلا  سفنلا و  ثیدح  ّصنب  هلوقب  مّدقتملا  تیبلا  یف  هیلإ  راشملا  وه  ثیدحلا  اذـه  و 
نیرد تسا  هدرک  عمج  وا  هک  هدرک  هدافا  نا  رد  يدـنرز  هچ  تسروهظ  حوضو و  تیاغب  نا  ثیداحا  تمظع  تلالج و  رابتعا و  دامتعا و 

مالسلا مهیلع  تیبلها  لئاضف  رد  هدش  دراو  هک  یثیداحا  باتک 
165 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا و هدـش  هدروآرب  ناشلئاضف  ایرد  زا  هک  تسیرابخا  دـئاوف  ثیداحا  نیا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  هّمئا و  املع و  ار  نآ  دـناهدرک  لـقن  و 
ّلج ّزع و  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  دوخ  صنب  دـنکیم  هاگآ  تسنّیزم  موظنم و  صالخاب  ناـشیا  لئامـش  کلـس  رد  هک  تسه  يراـثآ  دـئارف 

رانملا هیلع  بقانم  راونالا و  ۀئلألتم  لئاضف  زا  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناب  تسا  هدومن  صاخ 
ۀعیفر بتارم  راطقالا و  ۀعیـسو  تامارک  رادـقالا و  ةرهاظ  تاماقم  راهزالا و  ۀـحئاف  حـئانم  رایتلا و  ۀـضئاف  مراکم  راـثالا و  ۀـمیرک  رثاـم  و 

نآ رـشن  حئاوفب  قافآ  دوشیم  رطعتم  دـنافرتعم و  درقم  نآ  لضفب  نیرخآ  نیلوا و  تسرخافم و  لئاضف و  ضایر  نسح  نآ  هک  راطخالا 
هناگیب رخافم  سئارع  دوشیم و  باریـس  نآ  فصو  رکذ و  کـیدزن  هنـشت  نآ و  رـشب  حـئاول  هدـهاشمب  بولق  حاورا و  دوشیم  جـهتبم  و 

نآ و عامس  بحم  دزن  تسشوخ  ردق  هچ  نآ و  عاعـش  ار  نیدساح  ياهمـشچ  دنکیم  هریخ  دوشیم و  جوتتم  نآ  شئارآ  نسح  اهرهگ و 
ندـید و نیقی و  یفاص و  داقتعا  نیبم و  ناهرب  نیتم و  ببـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  يدـنرز  ار  لـئاضف  نیا  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین 

عمج ور  رد  نیا  مظن  رد  ار  وا  یعس  هک  دنکیم  لاؤس  لج  زع و  دنوادخ  زا  يدنرز  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  هداد و  رارق  دوخ  نید  باد و 
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دیامن هریخذ  هّدع و  ار  نآ  هدرک و  نآ  عمج  وا  ببـسب  هک  ار  یـسک  ار و  وا  نآب  دهد  عفن  دـیامن و  دوخ  میرک  هجو  يارب  صلاخ  ررغ  نیا 
کلذ ریغ  یلا  دش  دهاوخ  فشکنم  رئامض  رهاظ و  تایفخم  دش و  دهاوخ  هدومزآ  رئارـس  هک  يزور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  وا  يارب 

هرهاب رخافم  هرهاز و  بقانم  نیا  عامس  دعب  یلقاع  هنوگچ  سپ 
166 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلـصتلا راوبلا و  راـسخلا و  یلا  دـئاقلا  بّصعتلا  نم  هّللاـب  ذوعنف  درک  دـناوتیم  رون  ثیدـح  نیجهت  لاـطبا و  نیهوت و  بیذـکت و  زیوجت 
لئاضف يافطا  رد  رابت  یلاع  بطاخم  كامهنا  تعاظف  هنکب  دینش و  دیاب  نیطمسلا  ررد  مظن  ردص  ترابع  الاح  رانـشلا  راعلا و  یلا  قئاّسلا 

ثیداحا نم  مهلئاضف  یف  درو  ام  هیف  تعمج  روکذملا و  باتکلا  ردص  یف  لاق  دیسر  دیاب  رافغلا  کلملا  هَّللا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  تیبلها 
ةرمثم مهتبحم  لعج  یلاعت  هَّللا  ّناف  ۀـّمالا  عیمج  یلع  ۀـبجاولا  مهتالاوم  مهفرـش و  مهردـق و  مظع  یلع  اهیبنت  ۀّـمئالا  ءاـملعلا و  اـهلقن  اّـمم 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  مهناش  یف  لزنا  یبقعلا و  یلوالا و  یف  تاداعّسلا 
نم مکافک  هلّزن  نآرقلا  یف  هَّللا  نم  ضرف  مکّبح  هَّللا  لوسر  تیب  لها  ای  مهلضف  یف  ینعملا  اذه  یلع  اهّبنم  مهفصو  یف  یعفاشلا  لاق  دق  و 

اوقاف موقلا  مه  يوقالا  ببّسلاب  هارخا  یف  کّسمت  اصلخم  بحلا  مهافـصا  نم  موقلا  مه  هل  ةالـص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم  مّکنا  ردقلا  میظع 
دئاوف ثیداحالا  هذـه  ّنا  مث  يوقت  مهّدو  یبرق و  مهتاعاط  يدـه و  مهّبح  ضرف و  مهتالاوم  يورت  اهتایآ  ولعت و  اهنـساحم  ارثآم  نیملاـعلا 

هَّللا لوسر  هب  هَّللا  ّصخ  امع  اهّصنب  ئبنت  ۀّجبدم  ۀموظنم  صالخالاب  مهلئامـش  کلـس  یف  راثآ  دئارف  هجرختـسم و  مهلئاضف  رحب  نم  رابخا 
ۀمیرکلا رثاملا  رانملا و  ۀّیلعلا  بقانملا  راونالا و  ۀئلالتملا  لئاضفلا  نم  هتیب  لها  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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ۀعیفرلا بتارملا  راطقالا و  ۀعیـسولا  تامارکلا  راذـقالا و  ةرهاظلا  تاماقملا  راهزالا و  ۀـحئافلا  حـئانملا  رابتلا و  ۀـضئافلا  مراـکملا  راـثالا و 

حاورالا و جهتبی  اهرـشن و  حـئاوف  نم  قافآلا  رّطعتی  امم  رخآلا  لوالا و  فرتعی  اهلـضفب و  رقی  رخافملا و  ایازملا و  ضایر  ءاهب  یه  راطخالا 
رهبب اهفصر و  نسح  اهررد و  دئارفب  رخافملا  سئارع  جّوتت  اهفصو و  اهرکذ و  عامس  دنع  ءامّظلا  يوتری  اهرشب و  حئاول  ةدهاشمب  بولقلا 

یف سنا  رئاظن  دنـسم  دی  اهلثم  ّیلوی  سیل  یلعلا و  ررد  اهمـض  قدص  يرارد  اهعامـس  بحملا  دـنع  اذـّبح  ای  اهعاعـش و  نیدـساحلا  راصبا 
یف مهل  دتحم  فرـش  تّرذ ال  یلع  سومـش  یقتلا  لضفلا و  يوذ  یف  صوصن  صوصف  دمحا  دعب  نم  نیدلا  ةادـه  رکذـب  تسدـق  رئاظح 
یف یف  اهررد  تکلـس  نیکلـس و  یف  باتکلا  اذه  یف  اهرهاوج  تمظن  دصرم  مرکا  نیّدـلا  صارع  یف  مه  عضوم و  فرـشا  دـجملا  ءامس 

نیطمسلا ررد  مظن  باتک  هتیّمس  نیکلف و  نارفغلا  ءاجر  راحب  ججل  یف  بونذلا  لاقثأل  اهتذختا  نیرطش و  یلع  اهثیداحا  تمسق  نیطمس و 
اباد و اندید و  انیقی و  ایفاص و  اداقتعا  انیبم و  اناهرب  انیتم و  اببس  مهدنع  یل  تلعج  نیطبـسلا  لوتبلا و  یـضترملا و  یفطـصملا و  لئاضف  یف 
مهدبع و انا  رارـسالا  نالعالا و  ۀلاح  یف  صلاخ  یّنم و ال  مهل  موق  انیناف  الا  بنذلا  نم  يادـی  تنج  نا  داعملا و  موی  مهب  ةاجنلا  وجرا  انید 

يراوس یتمصع و  عضوم  يروس و  مهؤالو  مهّیلو و 
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تعمج رردلا و  نم  هیف  تمظن  امیف  ییعس  لعجی  نا  یلاعت  هَّللا  لأسا  لاق و  نا  یلا  يراثیا  یهتنم  يانم و  یـصقا  مّهناف  مالّـسلا  ینم  مهیلعف 
انل ةریخذ  ةّدـع و  اهلعجی  میمعلا و  هفطل  میظعلا و  هنمب  هببـسب  تعمج  نم  اـهب و  ینعفـشی  ینعفنی و  میرکلا و  ههجول  اـصلاخ  ررغلا  نم  هیف 

لخدـن مهترمز و  یف  رـشحن  مهتعافـش و  یف  نوکن  مهتبحمب و  زوـفنل  رئامّـضلا  فـشکنت  تاـّبخملا و  رهظت  رئارـسلا و  یلبت  موـی  مهدـنع 
هّللاب الا  ةّوق  لوح و ال  لیکولا و ال  معن  انبسح و  وه  مارکالا و  مرکتلا و  ماعنالا و  لضفلا و  یلو  وه  مارملا و  ۀیاغ  ّهناف  مالّسلا  راد  مهتیالوب 

امع رـصقم  هیف و ال  لاغ  ریغ  باوّصلا  یلا  هیف  ۀـیادهلا  هنم  الئاس  باهولا  زیزعلا  هّللاب  انیعتـسم  باتکلا  ءادـتبا  یف  عرـشا  اـنا  میظعلا و  یلعلا 
هیلإ ریصملا  هب و  ۀناعتسالا  هیلع و  رداقلا  وه  ریخ و  لک  هنمف  ۀیفاخ  زاربا  نم  مهل  یغبنی 
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لوصالا جراعم  رد  يدنرز  تیاور  متشه : تسیب و  هجو 

هچنانچ هدومن  تیاور  لوتبلا  لوسرلا و  لآ  لضف  ۀـفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يدـنرز  هکنآ  متـشه  تسب  هجو 
هتفگ

لبق نم  لج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  امهنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  يور 
یلا بلص  نم  هلقنی  ّلج  ّزع و  هَّللا  لزی  مل  هبلص و  یف  رونلا  کلذ  کلس  مدآ  ّلج  ّزع و  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا 

بلص یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همّسقف  بلطملا  دبع  بلص  نم  هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلص  یف  هّرقا  یتح  بلص 
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يدعب نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  یلعف  بلاط  یبأ 
جاجتحالا لالدتـسالل و  حلاص  تباث  ثیدح  رّونلا  ثیدح  ّنا  رخافلا  يدـنرزلا  تادافا  نم  حـضو  ثیح  رهاّزلا  میظعلا  نملا  دـمحلا و  هّللف 

لامک هک  دـنامن  یفخم  جاجوعالا و  ۀّیـصعلا و  نردـب  خـستا  نم  ّالا  عضولا  بذـکلاب و  هیمری  الف  جاجللا  ءارملا و  باـبرا  نیـش  ءراد  عفاد 
لّوا یف  يدـنرزلا  لاق  تسرهاب  رهاظ و  نیطمـسلا  ررد  مظن  ردـص  لثم  نآ  ردـص  زا  لوصولا  جراعم  باتک  راثآ  رابخا و  رابتعا  داـمتعا و 
باتک هتیمـس  لاق و  نا  یلا  ءاخـسلاب  يدبملا  ءاطعلا  عساولا  ءالآلا  میظعلا  هّلل  دمحلا  لوتبلا  لوسّرلا و  لآ  لضف  ۀفرعم  یلا  لوصولا  جراعم 

اباد و اندـید و  انیقی و  ایفاص و  اداقتعا  انیبم و  اناهرب  انیتم و  اببـس  مهدـنع  یل  هتلعج  لوتبلا  لوسرلا و  لآ  لضف  ۀـفرعم  یلا  لوصولا  جراعم 
انیناف الا  بنذلا  نم  يادـی  تنج  نا  داعملا و  موی  مهب  ةاجنلا  وجرا  انیف  اهیار  تءاسا  بوطخلا  ذإ  يدـمتعم  تیبلا  لها  یبّنلا و  بح  کنید 

رادـقالا و ةرهاظلا  تاماقملا  راـنملا و  ۀـیلاعلا  بقاـنملا  راونـالا و  ۀـئلالتملا  لـئاضفلا  نم  هب  یلاـعت  هَّللا  مهـصخ  اـم  ضعب  نع  هیف  تفـشک 
خلا و راثالا  ۀمیرکلا  رثاملا  رایتلا و  ۀضئافلا  مراکملا  راهزالا و  ۀـحئافلا  حـئانملا  راطخالا و  ۀـعیفرلا  بتارملا  راطقالا و  ۀعـساولا  تامارکلا 
فورعم و وا  تلابن  فرـش و  تلالج  لضف و  تسدـنلب  ماقم  زئاح  دـنمجرا و  ثّدـحم  دـنرز  ملاع  یندـملا  نسحلا  نب  فسوی  نب  دـمحم 

دانتسا روهظ و  حوضو و  تیاهن  رد  رودص  رباکا  تادافا  رظان  رب  روهشم و 
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رد ینالقسع  رجح  نبا  عئاش  هینـس  هّمئا  نایم  رد  وا  تافنـصم  زا  لقن  عقاو و  موق  نیطاسا  رباکا و  بتک  رد  وا  تایاور  تادافاب و  ثبـشت  و 
سمـش یفنحلا  يدنرزلا  نسحلا  نب  دومحم  نب  دـمحم  نب  نسحلا  نب  فسوی  نب  دّـمحم  هتفگ  ۀـنماثلا  ۀـئاملا  نایعا  یف  هنماک  ررد  باتک 

املاع و ناک  هنا  زاریش  لیزن  یقشمدلا  يرزجلا  نیّدلا  سمش  ظفاحلا  جیرخت  ینابلبلا  دینجلا  ۀخیـشم  یف  تأرق  یلع  نیدلا  رون  وخا  نیّدلا 
عمج حاترملا  ۀیغب  نیطبسلا و  بقانم  یف  نیطمّسلا  فّنص  ّهنا  رکذ  ۀئامعبس و  نیسمخ و  عضب و  ۀنـس  زاریـشب  هتافو  ۀنس 693 و  هدلوم  خّرا 

ۀنـس و نیثلث  نم  رثکاب  هلبق  یلازربلا  تام  تلق  خیـش  ۀئام  نم  هتخیـشم  یف  یلازربلا  هل  جّرخ  لاق و  اهحرـش  اهدیناساب و  اثیدـح  نیعبرا  اهیف 
وا عبـس  ۀنـس  تام  یتح  اهب  ءاضقلا  یلوف  زاریـش  یلا  لحر  مث  ثیدحلا  هقفلا و  یف  سرد  ةدیدع و  ابتک  فنـص  ۀنیدملاب و  هیبا  دـعب  سرد 

ۀمالعلا ماـمالا  خیـشلا  لاـق  هتفگ  هّمهم  لوصف  رد  غابّـصلا  نباـب  فورعملا  دـمحم  نب  یلع  نیّدـلا  رون  نوحرف و  نبا  هرکذ  نیعبرا  ناـمث و 
یفطـصملا و لئاضف  یف  نیطمـسلا  رردب  یمـسملا  هباتک  یف  يدنرزلا  فسوی  نب  دمحم  نیّدـلا  لامج  ّيوبّنلا  فیرـشلا  مرحلاب  ثدـحملا 

سیردا نب  دّـمحم  نیدـلا  روما  یف  مهب  يدـتقملا  نیعبّتملا  ۀّـمئالا  دـحا  مّرکملا  ربحلا  مظعملا و  مامالا  نا  نیطبـسلا  لوتبلا و  یـضترملا و 
لاقف و اذه  هیف  لیق  مهتعیـش  نم  ّهنا  تیبلا و  لها  ۀبحمب  حّرـص  امل  هاوثم  هبلقنم و  ۀنجلا  لعج  هاضرا و  هنع و  هَّللا  یـضر  یبلطملا  یعفاشلا 

لیلجلا دیسلا  وه 
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لئالدلا حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  راعشالا و  رخآ  یلا  لهجلا  يوذ  دنع  لیضفتلاب  ضفاور  اّنناف  اّیلع  انلّـضف  نحن  اذإ  کلذ  نع  ابیجم 
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رون و ثیدح  لقن  دعب 
اهعرف تنا  اهلصا و  انا  ةرجش  نم  تنا  انا و  ثیدح 

همـسا عمـس و  خیاشملا و  كردا  لحر و  رفاس و  يذلا  دمحم  نب  دومحم  دماح  وبا  یناحلاصلا  مامالا  لوالا  ثیدحلا  يور  هتفگ  ثیدحلا 
یبأ عرولا  ظفاحلا  مامالا  یلا  هدانساب  هتقبط  یف  نم  مامالا و  ینیدملا  یسوم  ابا  قارعلاب  بحص  ریثک و  قلخ  هنع  يور  نف و  لک  یف  فّنص 

فیرـشلا مرحلاب  ثدـحملا  يدـنرزلا  يراصنالا  فسوی  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نیّدـلا  سمـش  مامالا  اضیا  لوالا  يور  یناهفـصالا و  میعن 
هتفگ دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دـمحم  اـمهنع و  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  ۀـیاورب  يدـمحملا  ّيوبّنلا 

خیشلا یناکلمزلا و  نیدلا  لامک  خیشلا  یکبسلا و  نیّدلا  یقت  خیشلا  اهیف  ّفلا  دق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربق  ةرایزل  رفّـسلا  ۀّیعورـشم 
رکنم ءیشب  کلذ  یف  یتا  ّهناف  ۀّیمیت  نب  نیّدلا  یقت  خیـشلا  یلع  اّودر  ۀّمئالا و  نم  مهریغ  ۀلمج و  نبا  راصتنالا و  باتک  نامیلـس  وبا  دواد 

حابرالا و بلط  یلا  حاترملا  ۀیغب  یف  ثّدحملا  یندملا  يدنرزلا  فسوی  دّمحم  ۀمالعلا  هرـصع  ۀّـمئا  نم  هیلع  ّهدر  نمم  راحبلا و  هلـسغت  ال 
بلط یلا  حاترملا  ۀیغب  یف  ثّدحملا  یندملا  يدنرزلا  فسوی  نب  دّمحم  مامالا  خیـشلا  لاق  هتفگ  لاقملا  یهتنم  رد  ناخ  نیدلا  ردص  یتفم 

روبقلا ةرایزل  رفسلا  زاوج  یلع  لدی  اّمم  حابرالا و 
172 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهترایزب مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هرما  اهوروزف و  روبقلا  ةرایز  نع  مکتیهن  تنک  رخآ  ظفل  یف  روبقلا و  روز و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
یلاع يالمک  رابک و  ياملع  یهتنا  هبرقب  وا  دـلبلا  یف  اهنوکب  کلذ  صتخی  ةدـیعب و ال  تناک  اذإ  اـهیلإ  ۀـلحّرلا  رفـسلا و  راوج  یلع  لـیلد 

زا دنیامرفیم و  دانتسا  کسمت و  اجباج  يدنرز  تایاورب  تنـس  لها  تابثا  رباکا  تاقث و  نایعا  نیققدم و  لوحف  نیققحم و  مالعا  راخف و 
ظفاح ماما و  لثم  هلیمج  فاصوا  هلیلج و  باقلاب  ار  وا  دوخ  دـننکیم و  لقن  مـالعا  لوصولا و  جارعم  نیطمـسلا و  ررد  مظن  لـثم  وا  بتک 
يدص نع  يدنرّزلا  دّمحم  نیّدلا  لامج  ظفاحلا  اهرکذ  ۀیاور  یف  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـسلا  هَّللا  دـبع  نب  یلع  دـننکیم  دای 

هیلإ نورظنی  ساّنلا  هب  ّفحف  هنع  هَّللا  یـضر  اّیلع  بسی  فقوف  ریعب  یلع  لجر  لبق  اذإ  تیزلا  راجحا  دـنع  مـالغ  اـنا  بعلا و  اـنا  اـمنیب  لاـق 
نیملسملا راف  احلاص  ادبع  متشی  اذه  ناک  نا  مهّللا  لاقف  اّیلع  متشی  اولاق  اذه  ام  لاقف  صاقو  یبأ  نبا  ینعی  دعس  علط  ذإ  کلذک  مه  امنیبف 

رد فالتخا  رکذ  دـعب  نیدـقعلا  رهاوج  رد  زین  هلتق و  هرـسکف و  هریعب  طـبخ  هقنع و  تقدـنا  طقـسف و  هریعب  هب  رثعت  نا  ثبل  اـمف  لاـق  هیزخ 
ۀضورلا مالک  یضتقا  امک  هباحصا  فالتخا  نم  یعفاشلا ال  لوق  نم  کلذ  یف  فالخلا  نا  یلع  ّلدی  امم  هتفگ و  یبن  لآ  رب  ةالص  بوجو 

هَّللا یّلـص  یبّنلا  میلعتب  لدتـسا  یعفاشلا و  نع  بوجولا  لقن  ۀـلمرح  نا  یلع  لدـی  ام  هلکـشم  یف  يواحطلا  مالک  یف  نا  هحیجرت  اهلـصا  و 
دعب ۀیفیکلا  مّلس  هیلع و 

173 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀفرعم یلا  لوصولا  جارعم  باتک  لئاوا  یف  یندـملا  يدـنرزلا  فسوی  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  ظفاحلا  لوق  هل  دهـشی  تلق و  اهنع  لاؤّسلا 

مهفصو و یلا  اریشم  ینعملا  اذه  یف  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  مامالا  لاق  دق  هظفل و  ام  ملـس  مهیلع و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسرلا  لآ  لضف 
میظع نم  مکافک  هلزنا  نآرقلا  یف  هَّللا  نم  ضرف  مکّبح  هَّللا  لوسر  تیب  لـها  اـی  مهلـضف  ۀـیاعر  نم  هب  یلاـعت  هَّللا  مهّـصخ  اـم  یلع  اـهبنم 

هل ةالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم  مّکنا  ردقلا 
ّیبّنلا نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  دّـمحم  نب  رفعج  نع  يور  هنا  نیطمـسلا  ررد  مظن  هباتک  یف  روکذـملا  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ظفاحلا  لاق  دـقو 
مهّللا دّمحم  لآ  یلع  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  لقف  رما  کلاه  اذإ  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  لاق  ّهنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رمالا کلذ  یفکت  ّکناف  رذحا  فاخا و  ام  ینیفکت  نا  دّمحم  لآ  دّمحم و  قحب  کلاسا  ّینا 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  هجرخمل و  روکذملا  ظفاحلا  هبسنی  مل  و 

الا لاقف  ۀتابن  نب  غبصالا  یلا  تسلج  لاق  يراصنالا  ۀبیش  نب  میهاربا  نع  نیطمسلا  ررد  مظن  هباتک  یف  يدنرزلا  نیدلا  لامج  ظفاحلا  يور 
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دّمحم هب  یـصوا  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  بوتکم  اهیف  ۀفیحـص  جرخاف  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّیلع  هالما  ام  كؤرقا 
ةزجحب نوذخای  هتیب  لها  هتیب و  لها  موزلب  هتّما  یـصوا  هتعاط و  موزل  هَّللا و  يوقتب  هتیب  لها  یـصوا  هتما  هتیب و  لها  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

مهتعیش نا  یبنلا و 
174 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يده باب  نم  مکوجرخی  نل  ۀلالض و  باب  مکولخدی  نل  مهنا  ۀمیقلا و  موی  مهزجحب  نوذخای 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  و 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  بقع  يدنرزلا  نیدلا  لامج  ظفاحلا  لاق 
ۀمیقلا موی  اهنع  لوئسم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  اهتبثا  یتلا  ۀیالولا  هذه  يدحاولا  مامالا  لاق 

َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  یلاعت  هلوق  یف  يورو 
تیبلا لها  ّیلع و  ۀیالو  نع  يأ 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ۀلاسرلا  غیلبت  نع  مهلاسی  ّهنا ال  قلخلا  فرعی  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  رما  هَّللا  ّنأل 
ۀبلاطملا مهیلع  نوکیف  اهولمها  اهوعاضا و  مأ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مهاصوا  امک  ةالاوملا  قح  مهولا  له و  نولأسی  مّهنا  ینعملا  و 

هَّللا همحر  یعفاشلا  ینعی  اضیا  لاق  یعفاشلا و  نع  کلذل  هلقن  بقع  يدنرزلا  لامجلا  لاق  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  یهتنا و  ۀـعبتلا  و 
ضفرا ینناف  اضفر  یلولا  ّبح  ناک  ناد  اهریخ  ماما و  ریخ  کش  ریغ  تیلوت  نکل  يداـقتعا  ـال  ینید و  ضفّرلا  اـمالک  تلق  تضفرت  اولاـق 

هتفگ و نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  دابعلا و 
ْمُه َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ۀیآلا  هذـه  تلزن  امل  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  يدـنرزلا  نیدـلا  لامج  ظفاحلا  لاق 

ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ 
اباضغ كودع  یتای  نییضرم و  نیضار  کتعیش  تنا و  ۀمیقلا  موی  یتات  کتعیش  تنا و  وه  هنع  هَّللا  یضر  یلعل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

کنعل کنم و  أربت  نم  لاق  يودع  نم  لاقف  نیحمقم 
مهّدو بوجو  مهّبح و  نم  عرش  ام  یلع  ۀلالدلا  رکذ  یناثلا  مسقلا  نم  يأ  عساتلا  رکذلا  هتفگ  نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  و 

175 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبنل  اباطخ  قسعمح  ةروس  یف  یلاـعت  هَّللا  لاـق  میظعلا  باـتکلا  نم 

ۀیآ مح  لآ  یف  انیف  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یلع  نع  ناذاز  نع  یناّمرلا  مشاه  یبأ  ثیدح  نم  يدحاولا  هقیرط  نم  ناّیح و  نب  خیشلا  وبا  يور 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  أرق  مث  نمؤم  لک  الإ  انتدوم  ظفحی  ال 

دقف ینفرع  نم  لاق  مث  لاق  نا  یلا  ۀـبطخلا  رـصتقا  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دـمحف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  انبطخ  لاـق  لـیفطلا  یبأ  نع  و 
َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  ۀیآلا  هذه  الت  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نب  نسحلا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و 

لـسرا يذـلا  نبا  انا  رینملا و  جارّـسلا  نبا  انا  هنذاب و  ّقحلا  یلا  یعادـلا  نبا  انا  ریذـنلا  نبا  انا  ریـشبلا  نبا  انا  لاق  مث  هَّللا  باـتک  یف  ذـخا  مث 
مهتّدوم و هَّللا  ضرتفا  نیذـلا  تیبلا  لها  نم  انا  ریهطت و  مهرّهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا  بهذا  نیذـّلا  تیبلا  لـها  نم  اـنا  نیملاـعلل و  ۀـمحر 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  یلع  لزنا  امیف  لاقف  مهتیالو 
نیدـلا لامج  ظفاحلا  هاور  ناسح و  ریبکلا  یف  یناربطلا  رازبلا و  قرط  ضعب  هوحنب و  رازبلا  راصتخاب و  ریبکلا  طـسوالا و  یف  یناربطلا  هاور 
هرکذف ابیطخ  امهنع  هَّللا  یضر  یلع  نب  نسحلا  ماق  هنم  غرف  هنع و  هَّللا  یـضر  یلع  لتق  امل  لاق  ناّیح  نب  رفعج  لیفطلا و  یبأ  نع  يدنرزلا 

لزنی مالّسلا  هیلع  لیئربج  ناک  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  لاق و  ّهنا  ّالا  هوحنب 
176 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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َةَّدَوَْملا اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  مهیف  هَّللا  لزنا  ملسم و  لک  یلع  مهتدوم  هَّللا  ضرتفا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  اندنع و  نم  دعصی  انیف و 
یبْرُْقلا  ِیف 

ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو 
تیبلا لها  انتدوم  ۀنسحلا  فارتقا  و 

هتفگ و نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  و 
لک ّیع و  وهف  رکف  هیف  سیل  تمـص  لک  ّنا  ساّنلا  اهّیا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  نیـسحلا  نب  یلع  نا  يوری  يدنرزلا  نیدلا  لامج  ظفاحلا  لاق 

ًاِحلاص  امُهُوبَأ  َناک  َو  یلاعت  لاق  ءابآلل  ءانبالا  ظفحف  مهئابآب  اماوقا  رکذ  لج  ّزع و  هَّللا  ّنا  ّالا  ءابه  وهف  هَّللا  رکذ  هیف  سیل  مالک 
نم نوکبی  ساّنلا  تیارف  يوارلا  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةرتع  نحن  هدلو و  نم  عساتلا  ناک  ّهنا  هئابآ  نع  یبأ  ینثدح  دـقل  و 

ۀّیّرذلا ةرئاد  نم  مهجرخی  اذهف ال  عابتالا  ۀبناجم  عادتبالا و  نم  مهضعب  نم  يری  امب  مهـضغب  یف  سفنلا  ینمت  نا  رذحا  تلق و  بناج  لک 
ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  لق  ۀّیوبّنلا و  ۀبسنلا  و ال 

نم دـحا  نکی  مل  نیطمـسلا  ررد  مظن  یف  یندـملا  يدـنرزلا  فسوی  نب  دّـمحم  نیّدـلا  لامج  ظفاحلا  لاق  هتفگ  نیدـقعلا  رهاوج  رد  زین  و 
ّزع و هَّللا  رما  امک  رهازلا  رخفلا  رفاولا و  ظحلا  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ۀیالو  یف  هل  ّالا و  نیدشرملا  نییدهملا  ۀّمئالا  نیدهتجملا و  ءاملعلا 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هلوق  یف  کلذب  ّلج 
مهتیالوب و نیکّـسمتملا  نم  هَّللا  همحر  ۀفینح  وبا  مظعالا  مامالا  ناک  دـقف  مهیلإ  ایهتنم  مهتیالوب  اکـسمتم  مهیلع  الّوعم  نیدـلا  یف  هدـجت  و 

مهدادوب نیکشملا 
177 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀعفد مهرد  فلا  ةرـشع  ینثا  هنامز  یف  مهنم  رتتـسملا  یلا  ثعب  ّهنا  لـقن  یتح  نیرهاّـظلا  مهنم و  نیرتتـسملا  یلع  قاـفنالاب  بّرقتی  ناـک  و 
هَّللا دبع  وبا  مظعالا  مامالا  مهراوناب و  ءادتقالا  مهراثآل و  ءافتقالا  مهلامآ و  قیقحت  مهلاوحا و  ۀیاعرب  هباحـصا  رمای  ناک  همارکال و  ةدـحاو 
یف هانمّدق  ام  هرعش  نم  رکذ  کلذ و  نع  ابیجم  لاقف  تیک  تیک و  هیف  لیق  یتح  تیبلا  لها  ۀعیش  نم  ّهناب  حّرص  هَّللا  همحر  یعفاشلا  دمحم 

رکذ و دعب  نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  عبارلا و  رکذلا  تاهیبنت  عبار 
یلع یلا  نیروکذملا  ینعی  تیبلا  لها  نع  هدنـسب  ثیدحلا  اذه  يور  میعن  ابا  ظفاحلا  ّنا  لوصولا  جارعم  هباتک  یف  يدـنرزلا  لامجلا  رکذ 

یلاعت هَّللا  لاق  لاق  ۀکئالملا  دّیس  لیئربج  ینثدح  لاق  ءایبنالا  دّیـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءایلوالا  دیـس  بلاط  یبأ  نب 
ِینُْدبْعاَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِینَّنِإ 

یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  صالخالاب  هَّللا  الا  هلا  نا ال  ةداهشب  مکنم  ینءاج  نمف 
ثیدحلا ینصح  هَّللا  الا  هلا  ۀملک ال  یلاعت  هَّللا  لاق  میعن  یبأ  ریغ  ۀیاور  یف  لاق و 

يریشقلا و ذاتسالا  هلاق  ام  لقن  مث 
یتباتک ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ناب  یقیدصت  هلوق و  بقع  داز 

هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  ءاکب  هیف  يذلا  ۀملـس  مأ  ثیدح  يأ  هاور  هتفگ و  نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  امارتحا و  هل و  امیظعت  بهذلاب  ثیدحلا  اذه 
نیح مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  یلع  مّلس  هلآ و  و 

ۀملس مأ  نع  رردلا  هباتک  یف  يدنرزلا  فسوی  نب  دّمحم  ظفاحلا  لیئربج  هربخا 
178 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کیرا نا  دـیرت  البرک  اهل  لاقی  كدـعب  ضراب  هلتقتـس  کتما  نا  لاقف  افلا  يدـنع  ناک  لیئربج  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاقف  هیف  لاق  و 
هتبـصاف ةروراق  یف  هتلعجف  هتذخاف  هملـس  مأ  تلاق  هیلإ  هعفد  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هاراف  اهبارت  نم  لیئربج  لوانتف  دّـمحم  ای  هتبرت 
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امد راص  دق  نیسحلا و  لتق  موی 
ۀلیل ناک  اّملف  ةروراق  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نهلعجف  تایـصحب  ءاجف  هلتقم  ۀبرت  کیرا  الا  لیئربج  ینعی  لاق  مث  ۀیاور  یف  و 
لماح یـسوم و  دواد و  نبا  ناسل  یلع  متنعل  دـق  لیلذـّتلا  باذـعلاب و  اورـشبا  انیـسح  الهج  نولتاقلا  اهّیا  لوقی  الئاق  تعمـس  نیـسحلا  لتق 

امد ترج  دق  تایصحلا  اذاف  ةروراقلا  تحتف  تیکبف و  تلاق  لیجنالا 
هتفگ نیدقعلا  رهاوج  رد  زین  و 

ریما ای  لاقف  رانلا  ۀـّنجلا و  میـسق  بلاط  یبأ  نب  یلع  كدـج  هجو  ّياب  نوماـملا  مالـسلا  هیلع  اـضرلل  يأ  هل  لاـق  يدـنرزلا و  لاـمجلا  لاـق 
ّبح لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  هئابآ  نع  کیبا  نع  ورت  مل  نینمؤملا أ 

ابا ای  كدـعب  هَّللا  یناقبا  نوماملا ال  لاقف  هضغب  هّبح و  یلع  ناک  نذا  راّنلا  ۀـنجلا و  ۀمـسقف  یـضّرلا  لاق  یلب  لاقف  رفک  هضغب  نامیا و  ّیلع 
هتیب یلا  یضّرلا  عجر  املف  يورهلا  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  تلّصلا  وبا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ملع  ثراو  ّکنا  دهـشا  نسحلا 

هتملک اّمنا  تلّصلا  ابا  ای  لاقف  نینمؤملا  ریما  هب  تبجا  ام  نسحا  ام  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هل  تلق 
179 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّنجلا و میسق  تنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  لق  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلع  نع  هیبا  نع  ثّدحی  یبأ  تعمـس  دقل  وه و  ثیح  نم 
کل اذه  یل و  اذه  راّنلل  لوقت  ۀمیقلا  مویف  رانلا 

نیرخآ موقل  نیز  امک  اذه  کلذ و  وحن  رکذ  بقع  يدنرزلا  فسوی  نب  دّمحم  نیّدـلا  لامج  ظفاحلا  لاق  هتفگ  نیدـقعلا  رهاوج  رد  زین  و 
نیـسحلا یلع  نیبصعتملا  بصاونلا  نم  مهنوکل  اّما  رورّـسلا  حرفلا و  راهظا  یف  اوذخا  ادیع و  مویلا  اذه  اوذختاف  مهلعف  یف  ءالؤه  ۀضراعم 

نم دیدجلا  سبل  باضخلاک و  ۀنیزلا  اورهظاف  ۀعدبلا  ّرشلاب و  رشلا  دسافلاب و  دسافلل  نیلباقملا  لاهجلا  نم  اّما  هتیب و  لها  هنع و  هَّللا  یضر 
نم کلذ  نا  نومعزی  دایعالا و  یف  نولعفی  ام  هیف  نولعفی  ةداعلا و  نع  ۀـجراخلا  ۀـمعطالا  خـبط  تاقفنلا و  عیـسوت  لاـحتکالا و  باـیثلا و 

نایعألا ءاملعلا  ضعب  لئس  دق  لاق و  هیلإ  عجری  حیحص  رثا  هیلع و ال  دمتعی  ءیش  کلذ  یف  دری  مل  ّهناف  کلذ  كرت  ۀّنـسلا  داتعملا و  ۀّنـسلا 
سبل بوبحلا و  خـبط  ءانحلا و  لاستغالا و  لاـحتکالا و  نم  اروشاـع  موی  ساـنلا  هلعفی  اـمع  ناـیدالا  ملع  ثیدـحلا و  ملع  یف  هیلإ  راـشملا 

هباحصا و ال نع  مّلس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  حیحـص  ثیدح  کلذ  یف  دری  مل  لاقف  کلذ  ریغ  رورّـسلا و  راهظا  ددجلا و  بایثلا 
هیلع و هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ائیش  کلذ  یف  ةدمتعملا  بتکلا  لها  اووری  مل  مهریغ و  ۀعبرالا و ال  ۀّمئالا  نیملـسملا ال  ۀّمئا  نم  دحا  ّبحتـسا 

ام افیعض و  احیحص و ال  نیعباتلا ال  نع  ۀباحصلا و ال  نع  ملس و ال 
يور

180 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عّـسو نم  ماعلا و  کلذ  ضرمی  مل  لستغا  نم  ماعلا و  کلذ  یف  دـم  ری  مل  اروشاع  موی  یف  لحتکا  نم  نا  کلذ  یف  نیرخأـتملا  ضعب  نع 

هتنس رئاس  هیلع  هَّللا  عسو  هیف  هلایع  یلع 
لثم کلذ  لاثما  و 

یلع فسوی  در  شبکلاب و  حیبذلا  ءادف  رانلا و  نم  میهاربا  ءاجنا  ّيدوجلا و  یلع  ۀنیفّسلا  ءاوتسا  مدآ و  ۀبوت  نا  اروشاع و  موی  ةالـص  لضف 
هیف ناک  بوقعی 

دّمحم هیبا  نع  رشتنملا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نع  ۀنییع  نب  نیفس  ثیدح  نم  عوفرم  لایعلا  یلع  ۀعسوتلا  ثیدح  نکل  عوضوم  بذک  هّلکف 
کئلوا حارفالا و  دایعالا و  مسومک  امـسوم  اروشاع  موی  نوذـختی  مهلهجل  ءالؤه  راصف  هیف  مّلکت  دـق  ۀـفوکلا و  لها  نم  ناک  رـشتنملا  نب 

نیّدلا باهـش  یهتنا و  حانجلا  جرحلل و  ۀضرعتم  ۀّنّـسلا  نع  ۀجراخ  ۀئطخم  نیتفئاطلا  الک  حارتالا و  نازحالا و  هیف  نومیقی  امتام  هنوذـّختی 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  باحصا  تمماش  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  قورسم  نع  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا 
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تمماش مث  تباث  نب  دیز  لبج و  نب  ذاعم  ءادردلا و  یبأ  دوعـسم و  نب  هَّللا  دبع  یلع و  رمع و  یلا  یهتنا  مهملع  تدجوف  مّلـس  كراب و  و 
هیودرم و نبا  ظفاحلا  هیف  هدانساب و  یناحلاّصلا  هاور  یلع  هب  درفتف  نینثالا  تمماشف  هَّللا  دبع  یلع و  نینثا  یلا  یهتنا  مهملع  تدجوف  ۀتّسلا 

هتفگ و لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  يدنرزلا و  هاور 
ساّنلا لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  عمس  ّهنا  هنع  هَّللا  یضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع 

181 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
غلب یتح  تارواجتم  عطق  ضرالا  نم  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  أرق  مث  ةدـحاو  ةرجـش  نم  یلع  اـی  تنا  اـنا و  یتش و  ةرجـش  نم 

يدنرزلا نیّدلا  سمش  خیشلا  اضیا  هاور  هیودرم و  نبا  ظفاحلا  یلا  هدانساب  یناحلاصلا  هاور  دحاو  ءامب  یقسی 
بقع يدنرزلا  نیّدلا  لامج  ظفاحلا  لاق  هتفگ  لآملا  ۀلیسو  رد  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  و 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 
ّنأل تیبلا  لها  یلع و  ۀیالو  نع  يأ  ۀمیقلا  موی  اهنع  لوئسم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  اهتبثا  یتلا  ۀیالولا  هذه  يدحاولا  مامالا  لاق  یتالا 

مهنا ینعملا  یبرقلا و  یف  ةدوملا  ـالا  ارجا  ۀـلاسرلا  غـیلبت  یلع  مهلأـسی  مل  ّهنا  قـلخلا  فرعی  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبـن  رما  یلاـعت  هَّللا 
یهتنا و ۀعبتلا  ۀبلاطملا و  مهیلع  نوکتف  اهولمها  اهوعاضا و  مأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مهاصوا  امک  ةالاوملا  قح  مهولا  له و  نولأسی 

هتفگ و ءارآلا  ۀکرعم  رد  هَّللا  ۀمالس  يولوم 
ةرجهلاب مه  امل  ّهناف  باطخلا  نب  رمع  ّالا  ایفتخم  ّالا  رجاه  ادـحا  تملع  ام  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع  رکاسع  نبا  جرخا  ءافلخلا و  خـیرات  یف 

مهقلح یتا  مث  ماقملا  دنع  نیتعکر  یلص  مث  اعبس  فاطف  شیرق  فارشا  ۀبعکلا و  یتا  امهسا و  هدی  یف  یضتنا  هسوق و  بّکنت  هفیس و  دلقت 
دـحا و مهنم  هعبت  امف  يداولا  اذـه  ءارو  ینقلیلف  هتجوز  لمری  هدـلو و  متؤی  هما و  هلکثت  نا  دارأ  نم  هوجولا  تهاـش  لاـقف  ةدـحاو  ةدـحاو 

ابکار نیرشع  یف  باطخلا  نب  رمع  مث  موتکم  نبا  مث  ریمع  نب  بعصم  انیلع  مدق  نم  لوا  لاق  ءاربلا  نع  جرخا 
182 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکب وبا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مدق  مث  يرثا  یلع  وه  لاق  هَّللا  لوسر  لعف  ام  انلقف 
خیرات یف  اذـکه  یهتنا  دـحا  موی  هعم  تبث  نمم  ناک  اـهلک و  دـهاشملا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  رمع  دهـش  يوّونلا  جرخا  و 

رهاظ و راهّنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  ینورزاک  خیرات  مالعالا و  خیرات  حیرص  قوطنم  زا  هک  دوب  دهاوخن  هدیـشوپ  هتفگ  نا  رد  زین  مالعالا و 
ترضح نآ  تیعمب  دندیزرون و  فلخت  نینح  هوزغ  رد  مه  نیرّونلا  يذ  نامثع  يربط  خیرات  ياضتقمب  لب  نیخیش  ترـضح  هک  تسرهاب 

هباحـص نتخیرگ  تابثا  يراخب  زا  هچنآ  هتفگ و  نآ  رد  زین  دندنام و  مدقتباث  دنچ  يدودـعم  سابع و  یلع و  لثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رد هثالث  يافلخ  لب  نیخیـش  مدـق  تابث  هچ  تسادـیپ  قبـس  ام  هظحالم  زا  شباوج  هدرک  رکذ  هداتق  یبأ  يـالوم  تیاورب  نینح  گـنج  رد 

تـستباث تشذگ  شلیـضفت  هک  يربط  خیرات  همجرت  ینورزاک و  خـیرات  مالعالا و  خـیرات  هّیندـل و  بهاوم  بحاص  حیرـصتب  نینح  هوزغ 
نفد زا  راسفتـسالا  دنع  هک  تسلمتحم  هیف  نحن  ام  رد  سپ  هتفگ  یمالک  دعب  مالکلا  یهتنم  رد  یلع  ردـیح  يولوم  رـصاعم  لضاف  یهتنا و 

ردصم هک  هیما  ینب  زا  یضعب  نیّدلا  ّزع  انالوم  نبا  يراصنالا  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  انالوم  تیاورب  نیلسرملا  دیس  فیرـش  دقرمب  نینمؤملا  مأ 
یهتنم رد  رـصاعم  لضاف  زین  دنـشاب و  رـضاح  دندومیپیم  داقتعا  نسح  کلـسم  هقیدص  سدقم  بانجب  رهاظب  دندوب و  رورـش  تاثدحم و 

دـندش و ثعاب  رکـشل  شابوا  هک  دوب  هدـیماجنا  افـصب  هکلب  دـمآ  عوقوب  نیفرط  رباکا  یـضرمب  لـمج  هعقاو  هک  ملـسن  ـال  هتفگ و  مـالکلا 
باتک نآ  همجرت  يربط و  خیرات  رد  هچنانچ  دنتخادرپ  هچنآب  دنتخادرپ 

183 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
باتک يربط و  خیراتب  افصب  لمج  هعقاو  ندیماجنا  ياعدا  رد  رصاعم  لضاف  هک  تسادیپ  ترابع  نیزا  یهتنا  تسلـصفم  نآ  دننام  مالعا و 

نانچ تایاور  حفصت  زا  دعب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  يوبن  فیرش  لاعفا  زا  هتفگ و  مالکلا  یهتنم  رد  رصاعم  لضاف  زین  هتشگ و  قلعتم  مالعا 
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ثیدح زا  هکلب  هدوب  تسرد  ود  ره  تماما  ادتقا و  تعامج  داقعنا  رابک و  هباحـص  زا  يدحا  مدـقت  زا  دـعب  ار  بانج  نآ  هک  دوشیم  تباث 
هکنآ زا  لبق  هدماین  شیپ  ینادواج  يارـسب  یناف  ملاع  زا  تلحر  ار  یبن  چیه  هک  دوشیم  مولعم  تسیورم  مالعا  باتک  لثم  رد  هک  فیرش 
نیرد هدـش  کّسمتم  تسیورم  مالعا  باتک  رد  هک  یثیدـحب  رـصاعم  لضاف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دراذـگن  زامن  یتّما  سپ  رد 

دراذگن زامن  یتما  سپ  هکنآ  زا  لبق  هدماین  شیپ  یناف  ملاع  زا  تلحر  ار  یبن  چیه  هک  باب 

ار رون  ثیدح  زارد  وسیگ  دمحم  دیس  تابثا  مهن : تسیب و  هجو 

باتک رد  هچنانچ  هدومن  تباث  ار  رون  ثیدـح  زاردوسیگب  فورعملا  يولهدـلا  ینیـسحلا  فسوی  نب  دـمحم  دیـس  هکنآ  مهن  تسب و  هجو 
هتفگ متفه  لهچ و  رمس  رد  رامسالا 

دبع بلـص  یف  انقرتفا  یتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  ۀنـس  فالآ  ۀـعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  یلع  اـنا و  تقلخ  ثیدـح 
بلطملا

هَّللا یّلـص  دمحم  رد  هَّللا  حور  هَّللا و  لیلخ  هَّللا  میلک  یـسوم  حون و  لامک  کلذک  تسدمحم  رد  دوب  مدآ  رد  هک  یلامک  درک  نیرب  لیلد 
دشن ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  يارب  زج  مدآ  ملاع و  تقلخ  دوب و  دوجوم  دقنب  ملس  هیلع و 

رون ثیدحب  زارد  وسیگ  دمحم  دیس  جاجتحا  ما : یس  هجو 

ةداضتملا رومالا  رودص  هجو  كاردا  هینمت  رکذ  رد  متفه  داتفه و  رمس  رد  رامسالا  باتک  رد  زاردوسیگ  دمحم  دّیس  زین  هکنآ  مایس  هجو 
هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  رب  بیغ  زا  یبلک  هیحو  تروصب  لیئربج  رتشیب  هتفگ  هَّللا  بناج  نم  کـلذ  نع  ساـیلا  لوصح  دـحالا و  دـحاولا  نع 

مّلس هیلع و 
184 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فـالتخا يدوب  نآ  ریغ  تروص  نیا  هک  دوب  نیا  هن  يدـش و  تروص  نیدـب  یتـشک  دوخ  تروـص  زا  هک  دوـب  نینچ  نیا  هن  يدـش  دـهاش 
دمحم لقع  لیئربج  هک  دـنیوگیم  مه  نینچ  نادـیم و  درادـن  دوجو  جراخ  رد  قلطم  هک  ار  نخـس  نیا  قالطالا  یلع  داتفا  قافتا  ار  رابتعا 

هن اما  دـناهتفگ  لقع  فـالخ  ار  داـحتا  دـنچ  ره  يدـش  عقاو  اهعـضاوم  ایـشا  عضو  يدرک و  لـثمت  یتروص  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هک نیمه  دیآ  وت  مهف  رد  رارسا  رایسب  ياراد  نا  رب  يرظن  دوب و  نادب  يرفظ  ارت  دیاش  دیاب  اجنیا  لک  لقع  كالفا  کلف  یفن  تسیلقع 

دحاو رون  نم  یلع  انا و  تقلخ 
درک تراشا  نیمه  ۀفالخلا  هیف  ةّوبّنلا و  یفف  تشاد  ینعم  نیمه  نیلکش  نیعون و  لک  نیب  یخآ  تسا  یبن  خا  یلع  هک  اجنیزا 

یسوم نم  نوراهک  ینم  تنا 
یهتنا ةرابع  مهف  هل  نم  دنع  ةراشا و  انمالک  دنکیم  ثیدح  ار  هقف  نیمه 

رون ثیدح  زا  زارد  وسیگ  دمحم  دیس  مهف  مکی : یس و  هجو 

رظن ار  دشرتسم  میوگیم  هچ  هک  نک  مهف  هتفگ  مکی  دص و  رمس  رد  رامسا  باتک  رد  زاردوسیگ  دمحم  دّیـس  زین  هکنآ  مکی  یـس و  هجو 
رون کی  ار  ود  ره  باتفآ و  وچمه  دمحم  هام  وچمه  یلع  دمحم  یلع و  ودب  هجوت  دیاب و  دشرم  رب 
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دحاو رون  نم  یلع  انا و  تقلخ 
نافرعلا و ۀجردب  زاح و  فرـشلا  عاونا  يّذلا  زاردوسیگ  دّیـسلا  اذـهف  هَّللا  نیع  کیلع  یئوت  نآ  شنایفوص  دـنیوگ  هکنآ  دـیوگیم  یئانس 

امزج امتح و  اررکم  فیرشلا  ثیدحلا  تبثا  دق  زام  هتریصب  رونب  دسافلا  نع  حیحـصلا  زاج و  ۀقیقحلا  یلا  زاجملا  ةرطنق  نع  زاف و  ناقیالا 
رکذـب هک  دـنامن  یفخم  امـصق و  لماحتلا  لها  روهظ  مصق  امـسح و  لطابلا  ّسا  مسحف  امدر  قحلا  ءافتقا  نیب  هتیب و  لعج  نم  فنال  اـمغر 

قحلا دبع  خیـش  دنـشابیم  نایبلا  بذع  ناسللا و  بطر  هّینـس  نیدنتـسم  مخافا  نیدمتعم و  مظاعا  زاردوسیگ  دمحم  دیـس  دماحم  بقانم و 
هتفگ رایخالا  رابخا  رد  يولهد 

185 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملع و تدایس و  نایم  تسعماج  تسیلهد  غارچ  دومحم  نیدلا  ریصن  خیش  نیتسار  هفیلخ  يولهدلا  ینیـسحلا  فسوی  دّیـس  نب  دمحم  دّیس 

یقیرط تقیقح  رارـسا  ناـیب  رد  صاـخ و  یبرـشم  تشچ  خـیاشم  ناـیم  رد  ار  وا  دراد  یلاـع  یمـالک  عینم و  یتبتر  عیفر و  یناـش  تیـالو 
همه راید  نیا  لها  تفای  میظع  لوبق  تفر و  نکد  رایدب  خیـش  تلحر  زا  دعب  تشاد و  فیرـشت  یلهدـب  مه  لاح  لئاوا  رد  تسـصوصخم 

هچنادب بقل  نیاب  وا  ترهـش  هجو  دـنیوگ و  زاردوسیگ  دـمحم  دیـس  ار  وا  دومرف  لاقتنا  ایند  زا  راید  نا  رد  مه  دنتـشگ و  وا  عیطم  داقنم و 
نتـشادرب تقو  رد  دندوب  هتـشادرب  دومحم  نیدـلا  ریـصن  خیـش  یکلاپ  نادـیرم  زا  رگید  يدـنچ  اب  وا  يزور  هک  تسنآ  تسا  هدـش  هدـینش 

وسیگ ندروآرب  هب  خیش  ّتبحم  قشع و  قارغتسا  بدا و  تیاعر  ببسب  وا  دش و  دنب  یکلاپ  هیاپ  رد  تشاد  هک  يزارد  ببسب  دیس  يوسیگ 
قدص رب  دش و  لاحشوخ  داتفا  عالطا  ینعم  نیا  رب  ار  خیش  هکنآ  زا  دعب  درک  عطق  دیعب  تفاسم  دش  عقاو  هک  یعضو  نا  رب  مه  دشن و  دّیقم 

وا هک  تسین  فالخ  هَّللا  دش و  زاردوسیگ  دّیـس  دـیرم  وک  ره  يدومرف  تیب  نیا  لاح  رد  مه  درک و  اهنیرفآ  وا  تعینـص  نسح  تدـیقع و 
اجنآ رد  هدرک  عمج  دراد  مان  دمحم  زین  وا  هک  وا  نادیرم  زا  یـضعب  هک  ملکلا  عماوجب  یمـسم  تس  تاظوفلم  ازریم  تمدخ  دش  زاب  قشع 

دمحم دیـسریم  روهـشم  تافینـصت  زا  یکی  هتفگ و  رخآ  رد  هتـشون و  دیاوف  ضعب  وا  تاظوفلم  زا  قحلا  دبع  خیـش  نیا  دعب  دـسیونیم و 
خلا دوشیم  هتشون  نا  زا  يرمس  هدرک  نایب  تراشا  زاغلا و  امیا و  زمر و  نابزب  فراعم  قئاقح و  نا  رد  هک  تسرامسا  باتک  زاردوسیگ 

یکم رفعج  نب  دمحم  تیاور  مود : یس و  هجو 

دیامرفیم باسنالا  رحب  رد  یکم  رفعج  نب  دّمحم  دیس  هکنآ  مود  یس و  هجو 
هَّللا لوسر  تعمس  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  لاق 

186 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رون لزن  انا و  وهف  هَّللا  دبع  ۀـهبج  یف  يرون  لزنف  بلطملا  دـبع  یلا  ادـحاو  نوکتف  دـحاو  رون  نم  یلع  انا و  لاق  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رخفالا ملاعلا  رفعج  نب  دّمحم  دّیسلا  اذهف  ۀیالولا  ةوبنلا و  یف  دحاو  یلع  اناف و  یلع  وهف  بلاط  یبأ  ۀهبج  یف  ۀیالولا 
حزحز رـصبتسا و  دـشرتسم  لکل  اصعلا  عرق  رکنا و  دـحج و  نم  لک  فنا  مغرف  مالـسلا  هیلع  یلع  فرـش  تابثال  رّونلا  ثیدـح  يور  دـق 

مرخ و لیوستلا  عیملتلا و  نانفا  رحد و  کیکر و  کیکشت  ّلک  ءرد  ررغلا و  دانعلا و  ۀفاش  لصاتسا  ررغلا و  جلبالا  ّقحلا  نع  بیّرلا  باجح 
یفخم و ریـصب  دـقان  ریبخ و  عبتتم  رب  یکم  رفعج  نب  دـمحم  دیـس  هلیثا  حـئادم  هلیـصا و  دـماحم  هلیمج و  بقانم  هلیلج و  لـئاضف  رـصه و 

نیدلا ریصن  خیش  يافلخ  مظاعا  زا  ینیسحلا  یکملا  رفعج  نب  دمحم  دّیس  هتفگ  رایخالا  رابخا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  تسین  بجتحم 
تسناریح لقع  تسا  هتـشون  دوخ  نطاب  رهاظ و  لاوحا  زا  وا  هچنآ  رد  تسایلوا  دارفا  زا  دراد و  یلاع  ماقم  دیرفت  دیحوت و  رد  تسدومحم 

رحبب یمـسم  تسیفینـصت  ار  وا  هّرـس  هَّللا  سدـق  تسدوخ  تقو  نالماک  زا  سپ  تسدارم  رهاظ  فرـص  لـیوات و  هبئاـشیب  همه  اـهنیا  رگا 
یکی رگید  باتک  ودـب  دـیوگیم و  هناتـسم  ار  نخـس  هدرک  نایب  تفرعم  رارـسا  موق و  مولع  دـیحوت و  قئاقح  زا  يرایـسب  يو  رد  یناعملا 
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تـسه زین  رگید  تافینـصت  ار  وا  ین و  ای  دـناهتفای  فینـصت  زین  اهنآ  دـناد  ادـخ  دـنکیم  هدـعو  زین  یناعملا  قئاقح  رگید  یناعملا و  قئاقد 
تبسن تسا و  هدرک  تلاسر  تیبلها  بسن  نایب  اجنآ  رد  هک  باسنالا  رحب  تاکن و  جنپ  هب  یمسم  تسیاهلاسر  حور و  نایب  رد  دراد  هلاسر 

دوشیم ققحم  تسا  هدرک  نایب  دوخ  لاوحا  زا  هچنآ  زا  تسیوعدلا و  ریثک  يو  هدومن  تبث  ار  دوخ  دادجا  ابآ و 
187 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زواجتم دص  زا  شفیرش  نس  دوب  تایح  رد  لولهب  ناطلـس  نامز  ات  قلغت  دمحم  ناطلـس  نامز  زا  دوب  هتفای  زارد  رمع  تسقح  وا  يوعد  هک 
یناعملا رحب  رد  تسرهش و  نامه  رد  وا  ماقم  لاحلا  هدرک  تماقا  دنهرس  رد  هدمآ و  یلهدب  نا  زا  دعب  دناهکم  يافرش  زاوآ  مارک  ءابآ  دوب 

یس تدم  مدوب  لفاغ  دبا  دوصقم  لزا و  بوبحم  زا  مدیشوکیم و  تالامک  بسک  رد  مدوب و  رهاظ  ملع  رد  لاس  تصـش  تّدم  دیوگیم 
خلا دناونشیم  شوگ  هچنآ  مونشیم  دیامنیم و  هدید  هچنآ  منیبیم  هک  تسلاس 

يراخب نیدلا  لالج  تیاور  موس : یس و  هجو 

ءاملعلا کلم  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  نایناهج  مودـخمب  فورعملا  يراـخبلا  نیّدـلا  لـالج  هکنآ  موس  یـس و  هجو 
تقلخف بلاط  یبأ  یلا  فصن  هَّللا و  دبع  یلا  فصن  نافصن  راصف  ةرابعلا  هذهب  ۀّیلالجلا  ۀنازخلا  یف  هتفگ و  ادعسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود 

يدتقم مودخملا  نیّدـلا  لالج  اذـهف  هوعباتم  وا  هدالوا  راونالا  نم  دارملا  یلع و  رون  يرون و  نم  اهلک  راونالاف  ءزج  نم  یلع  ءزج و  نم  انا 
هناقیا هناقتا و  ۀیاغ  هنافرع و  هلامک و  ءالج  مولعم و  مهدنع  هاقت  هدـجم و  هعرو و  هلـضف و  يذـلا  مورقلا  مهلثاما  ذالم  لوحفلا و  مهرباکا 
موهنم قدّـصلا  نامتکب  دـحاج  لک  مغر  یلع  قحلا  رـصن  دـق  موشم  لوذـخم  لک  ّالا  هتلزنم  ّومـس  هتبترم و  مولع  دـحجی  ـال  موتکم و  ریغ 

موجر و دشا  ۀهیضعلا  ۀیبصعلا و  تیرافع  مجر  موجولا و  مدّسلاب و  نیلداجملا  نیرباکملا و  انم  موشهملا و  تبنلاک  نیلغدملا  یعس  لعجف 
نب دمحم  نیّدلا  ریهظ  نب  یلع  نیّدلا  دجم  روکذم  ماخف  مالعا و  هنـسلا  رب  روهـشم و  نایناهج  رد  نایناهج  مودخم  هّینـس  دماحم  لئاضف و 

لسالسلا عماج  رد  یناشخدب  هَّللا  لیلخ  خیش 
188 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دوب يونعم  یهاگآ  يروص و  شناد  شوغآ  مه  تساراخب  ماظع  تاداس  زا  تسلالج  دّیس  يو  مان  هّرس  سدق  نایناهج  مودخم  رکذ  هتفگ 
يارس کیرات  زا  بوجو  هاگنب  هب  زین  وا  تشگزاب  لاس  تفه  دصفه و  نابعش  مهدزناپ  بش  تداهش  کلمب  بیغ  ملاع  زا  شندمآ  خیرات 

دنچکی تسیلهد  غارچ  ءایلوألا  ریصن  هفیلخ  یشیرق و  حتفلا  وبا  نیدلا  نکر  خیش  دیرم  دوب  جنپ  داتـشه و  دصفه و  لاس  نابرق  دیع  ناکما 
رب ماما  زا  شرازگ  دـنمدوس  ناوارف  تسوا  تاظوفلم  زا  هک  یلالج  هنازخ  رد  تشاد  زین  خـیرات  بحاص  یعفای  هَّللا  دـبع  ماما  اب  تبحاـصم 

مهارف هماخ  يرایتسدب  ار  وا  هتفنش  هطساوب  هطساویب و  رادومن  غورف  راتفگ  دوب  نامز  نادنمشناد  گرزب و  هک  لامج  خیش  وا  دیرم  هتشاگن 
ياضعا ندینادرگ  كاپ  تعیرـش  تفگ  هک  تسوا  زیوالد  تاملک  هلمج  زا  تسا  هدـیمان  یلالج  مولعلا  عماج  هتخادرپ  همانگرزب  هدروآ و 

تقیقح قـالخا و  بیذـهت  يدرم  ياـپب  نتخاـس  نـیگآغورف  لد  تـقیرط  ندرک و  یهاوـن  زا  زیهرپ  ندروآ و  ياـجب  رما  وا  هلیـسوب  ندـب 
هک هیعرـش  درکراـک  ياـههوک  زا  قیقحت  نیا  رب  اـنب  دوب  حور  هنییآ  زا  راـگنز  يوس  اـم  ندودز  هطـساوب  هقطاـن  سفن  ندوـمن  يرگنـشور 

دزیا هاگرظن  دراد و  یگتسباو  نورد  یکتسراو  هب  هک  تقیقح  تقیرط و  باتفآ  تاعمل  زا  هّرذ  کی  تسقلخ  هگاشامت  دبلاک و  یگتسارآ 
دیآ مهارف  نت  کـی  رد  یناـهنپ  كرـش  ینورد و  رفک  یجنـسهابت و  يراـگهانگب و  تعیرـش  هک  اریز  دـشاب  رتـگرزب  رتـهب و  تسلاـمهیب 

یگتــسارآ و یگنرکی و  یگناـگی و  یتـسرد و  یتـساریپ و  زجب  تـسحور  يدـنمغورف  لد و  ینــشور  هـک  تـقیقح  تـقیرط و  فـالخب 
دنناوخ هیلجت  هیفصت و  هیکزت و  فّوصت  نابز  رب  ار  شور  هس  نیا  دریذپن و  تروص  ندیشیدنا  کی  ندید و  کی  يراگزیهرپ و 

189 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دومرف دروآ  يراذـگتناما  ماغیپ  مودـخم  دزن  توملا  کلم  نابرق  دـیع  تشاـچ  دـندید  هتـشون  شرازگ  تسرد  مدرم  ناوارف  ياـهمان  رد 
دیع يراک  هتفکـش  نیئآ  زا  مدرم  نوچ  ددرگن  متام  ماش  دـیع  حبـص  روس  ار  لالج  نادـنزرف  هک  ریگ  شیپ  یئابیکـش  نیـشیپ  ات  درگزاب و 

مودخم هک  هتشاگن  دوخ  ياههلاسر  رد  يدهشم  نیدلا  فرش  دّیس  قح  رادید  وا  ناج  دیع  داب  عارصم  دیزگرب  يونعم  رفس  وا  دندش  غراف 
هرامـش درپس  تشاددای  هماخب  دـید  هتـشون  هرجـش  رد  هتـسویپ و  تّحـصب  هچنآ  هلمجنآ  زا  تشاد  نت  لهچ  دـصراهچ و  زا  تفالخ  هقرخ 

وا مارک  يابآ  هلسلس  نیا  يراخب و  ریبک  دّیـس  راوگرزب  ردپ  زا  تسخن  هتـسویپ  شرازگ  تحـصب  هچنآ  هرـس  سدق  مودخم  تفالخ  هقرخ 
نیا حتفلا  وبا  نیدلا  نکر  خیش  زا  موس  يراخب  دمحم  دّیـس  دوخ  مع  زا  مود  دوشیم  یهتنم  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب 

سراف کلملا  راد  زا  نکسم  هاگروش  موی  داز  يّرـست  هاش  دومحم  مالـسالا  خیـش  زا  مراهچ  دسریم  ایرکز  نیدلا  ءاهب  خیـشب  هداوناخ  ود 
تفرگ و تفالخ  هقرخ  دیـسر و  تمزالمب  دوب  ود  یـس و  دـصکی و  لاس  نا  رد  هاش  رمع  هک  تشه  لـهچ و  دـصفه و  لاـس  رد  مودـخم 

يدرورهس خویشلا  خیشب  هداوناخ  هس  نیا  هتشر  رس  دوب  هدناوخ  فّنصم  تمدخب  ار  فراوع  وا  دینارذگ  وا  دزن  همتاخ  ات  هبطخ  زا  فراوع 
رون خیش  زا  متفه  یبیغ  دیبع  خیـش  زا  مشـش  دروخیم  با  یبرغم  نیدم  وبا  رابیوج  زا  هرجـش  نیا  یعفای و  هَّللا  دبع  ماما  زا  مجنپ  دشکیم 
دیرف خیـشب  متـشه  دراد  دنویپ  مهحاورا  هَّللا  سدق  یلیج  رداقلا  دبع  نیدـلا  ییحم  دّیـسب  دنـس  ود  نیا  یـسلبارط  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا 
ریـصن زا  مهدزای  یهد  وا  ییحی  نیدـلا  سمـش  انالوم  زا  مهد  هّرـس  سدـق  نیدـلا  بطق  خیـش  زا  مهن  یناحور  ملاع  رد  رکـشجنگ  نیدـلا 

هجاوخ داشرا  راهبون  زا  نمچ  راهچ  یلهد و  غارچ  ءایلوألا 
190 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يزاریش فیصخ  هَّللا  دبع  وبا  خیش  زا  هلسلس  نیا  یخلب و  نیدلا  نکر  خیش  زا  مهدزاود  دراد  یگتفگـش  يریمجا  یتشچ  ایلوا  نیدلا  نیعم 
مجن خیـشب  داشرا  نامدود  نیا  يوچوا و  لـالج  دیـس  زا  مهدزیـس  ددرگیم  یهتنم  ینرق  سیوا  هجاوخب  هدیـسر  مهدا  میهاربا  ناطلـس  هب 

زا مهدزناپ  دسریم  یـشچدودوم  هجاوخب  هداوناخ  نیا  يدنقرمـس و  یتشچ  نیدلا  دـیمح  دیـس  زا  مهدراهچ  دراد  ینـشور  يربک  نیّدـلا 
ناوارف هدیسرن  یتسردب  هیاپ  نیاب  هچنآ  نیعمجا و  مهرارـسا  سدق  دوشیم  رخآ  جاسن  رکب  وبا  خیـشب  هداوناخ  نیا  یناهفـصا و  مجن  خیش 

سانـشادخ نت  لهچ  دصراهچ و  زا  هک  هتـشاگن  دوخ  هرکذت  رد  يدهـشم  نیّدلا  فرـش  دیـس  تسزواجتم و  دـص  زا  شرازگب  تستفالخ 
کیدزن دوهجم  لذـب  هب  هچنآ  دوب و  هتفرگرب  رد  يزوریف  ضبق و  تفالخ و  تعلخ  هدومن  تمزالم  مودـخم  ار  نیتأشن  روشناد  يامنهر و 

رد نیزا و  رتمک  یـضعب  رد  هدیماجنان  یتسردـب  مودـخم  فینـصتب  نآ  تبـسن  هک  ییاهلاس  رد  هچ  رگا  درپس  شراگن  دیـسر  قیقحت  هیاپب 
مودـخم وا  بقل  يراخب  نیدـلا  لالج  دّیـس  هتفگ  رایخالا  راـبخا  رد  يولهد  قحلا  دـبع  خیـش  یهتنا و  تسروطـسم  مه  نیزا  رتشیب  یخرب 

خیش هفیلخ  هّرس و  سدق  تسیشیرق  حتفلا  وبا  نیدلا  نکر  خیش  مالسالا  خیش  دیرم  وا  تدایس  تیالو و  ملع و  نایم  تسعماج  تسنایناهج 
يو زا  تسوا  تاظوفلم  زا  هک  یلالج  هنازخ  رد  هتشاد  تبحص  همظعم  هکم  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یعفای  هَّللا  دبع  ماما  اب  دومحم  نیّدلا  ریصن 

هک یتمعن  يدرک  هقناعم  ارک  ره  يو  هک  تسروهشم  هتفای و  تکرب  تمعن و  ایلوا  زا  يرایسب  زا  هدرک و  رایسب  تحایس  دنکیم  لقن  رایسب 
خیرات رد  تشاد و  هک  یتمعن  ره  نداد  رد  دشیم  رایتخایب  سک  نآ  هک  يدرک  تمدـخ  هجوت و  نادـنچ  ینعی  يدتـسب  یتشاد  سک  نآ 

هالک دیشوپ و  يراخب  نیّدلا  ردص  خیش  دوخ  مع  زا  هقرخ  لّوا  يو  هک  دسیونیم  يدمحم 
191 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀیحتلا مالسلا و  هیلع  يوبن  فیرش  مرح  رد  يرطملا  هَّللا  دبع  نیدلا  فیفع  خیـش  نیثدحملا  دنـس  مالـسالا  خیـش  زا  كّربت  هقرخ  تدارا و 
نیقلت درک و  تقیرط  ذخا  دومن و  ذملت  وا  شیپ  كولس  بتک  رگید  فراوع و  باتک  دوب و  مزالم  وا  تبحص  رد  لاس  ود  تدم  دیشوپ و 
ردارب نیّدلا  ماما  خیش  دیسر  نورزاکب  دیس  نوچ  نورزاک  رد  تسفوقوم  امـش  ندنار  ضارقم  هک  دومرف  نیّدلا  فیفع  خیـش  تفای و  رکذ 
دـصق يراـخب  لـالج  دیـس  هک  تسا  هدرک  تیـصو  ارم  تلحر  تقو  رد  نیّدـلا  نیما  خیـش  هک  تفگ  نیّدـلا  قحلا و  نیما  مالـسالا  خـیش 
رارقلا رادب  راعتـسم  يارـس  زا  نیّدـلا  نیما  خیـش  هک  هدومن  زاب  غورد  ار  وا  هار  ءانثا  رد  ناطیـش  دـمآیم  ناتلم  هچا و  زا  هدرک  نم  تاقالم 
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هداّجس یناسرب و  نم  مالس  ار  وا  دیسر  دهاوخ  نورزاک  رد  تعجارم  تقو  تسا  هتفر  هار  كرابم  هّکم  فرط  يراخب  لالج  دیـس  دیمارخ 
درک و هدافتسا  عاونا  هزاجاب  ریپ  نا  زا  تاداّسلا  دّیس  درک  نینچمه  نیّدلا  ماما  خیـش  ینادرگ  نم  هفیلخ  زاجم و  یهد و  ودب  نم  ضارقم  و 

دنـس یمالـسالا و  خیـش  بصنمب  قلغت  دمحم  ناطلـس  دهع  رد  هدیـشوپ و  كّربت  هقرخ  نیّدلا  قحلا و  نکر  مالـسالا  خیـش  زا  تشگزاب و 
هفیلخ وا  درک و  رایتخا  كرابم  هبعک  رفس  هدرک  همه  كرت  هاگ  دنچ  زا  دعب  تشگ و  صوصخم  تافاضم  اب  ناتسویس  رد  يدّمحم  هاقناخ 

صالخا داقتعا و  مسارم  زوریف  ناطلـس  دمآ و  یلهذ  ترـضح  رد  هچنآ  هسورحم  زا  تارک  زوریف  ناطلـس  دهع  رد  دوب و  هداوناخ  هدراهچ 
خیـش هک  دیوگیم  یلالج  هنازخ  رد  تستبحم و  لامک  هیرداق  هّیلع  ترـضح  اب  هرـس  سدـق  ار  نایناهج  مودـخم  دروآیم  اجب  دـیاب  هچنآ 

نم يار  نم  يار  نمل  ینآر و  نم  يار  نمل  ینآر و  نمل  یبوط  دیامرفیم  ینالیج  رداقلا  دبع  نیدلا  یحم 
192 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلسلس نا  زا  دعب  دنک  تمحر  ارم  یلاعت  قح  مالک  نیا  بجومب  هک  تسرایسب  يراودیما  ارم  لوق  نیرد  تسقداص  تسبطق و  يو  ینآر و 
نالف نم  هک  دیوگیم  دنکیم و  رکذ  اّیرکز  نیّدلا  ءاهب  خیش  هلسلس  زا  ریغ  دسریم  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیـشب  هطـساوب  کیب  هک  ار 
يزور يو  هک  تسلقن  ار  ینالیج  رداقلا  دبع  نیّدلا  یحم  خیش  نیّدلا  باهش  خیـش  ار و  يدرورهـس  نیّدلا  باهـش  خیـش  يو  ماهدید و  ار 

تخادنا شتآ  بناجب  ار  كاخ  دناوخرب و  دنلب  زاوآب  ار  رداقلا  دبع  خیش  مان  تفرگرب و  كاخ  یتشم  تساخرب  ياج  زا  شتآ  دوب  هتسشن 
دبع ماما  نیحایّرلا  ضور  باتک  هلمکت  مودخم  نادـیرم  زا  یکی  تسروهـشم  اهراید  رد  هک  یـسراف  هلمکت  دـش و  تسپ  شتآ  لاحلا  یف 

نینامث و سمخ و  هنس  نابرق  دیع  زور  وا  تافو  ۀئامعبس  عبس و  هنـس  تارب  بش  نایناهج  مودخم  تدالو  تسا  هدرک  همجرت  ار  یعفای  هَّللا 
رد رب  تفر و  نایناهج  مودخم  ندیدب  هرـس  سدـق  ینادـمه  یلع  دیـس  ریما  هک  تسا  هدینـش  نینچ  تشه  داتفه و  رمع  تدـم  ۀـئامعبس و 

نیا تسین  یسک  بویغلا  مالع  ریغ  نادهمه  هک  دومرف  مودخم  تسا  هتسشن  ینادمه  یلع  دّیس  هک  درک  ربخ  مداخ  تسـشن  مودخم  هرجح 
نادـمه ینعم  نایب  رد  هلاسر  بیرقت  نیاب  تشگرب و  دیـسر  ریم  فیرـش  رطاخب  ینعم  نیزا  یتقوک  دـندیبلطن  نورد  ار  ناشیا  دـنتفگ و  ار 

لالج تمظع و  قئال  هن  هک  تسا  هدرک  عینـشت  ّدر و  تیاغ  دنامان  نیا  رکنم  هک  هعامجب  هک  تسا  هدش  هدید  هینادمه  هلاسر  رد  اما  تشون 
اهنآ رهشا  تسرایسب  بعـش  ار  هّیتشچ  هقیرط  هتفگ  هَّللا  ءایلوا  لسالـس  یف  هابتنا  رد  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  ملعا و  هَّللا  تسنایناهج و  مودخم 

رد تعیب  تیثیح  زا  ریقف  نیا  طابترا  سپ  تسعقاو  طابترا  هس  نیا  زا  یکی  رهب  ار  ریقف  نیا  هیرباص و  هیجارس و  هیریـصن و  تسا  هبعـش  هس 
راوگرزب دلاو  تبحص  هقرخ و  تزاجا و  نیقلت و 

193 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دبع خیـشلا  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  تسیداباربکا  هَّللا  ۀـمظع  خیـش  زا  تزاجا  هقرخ و  ار  ناشیا  هّرـس و  سدـق  میحرلا  دـبع  خیـش  تسدوخ 
دبع خیـش  نب  ملاعلا  بطق  خیـشلا  هیبا  نع  دمحم  نیّدلا  عیفر  خیـش  تسا  شدوخ  مالا  وبا  دـج  زا  لاغـشا  تزاجا  ّتیـصو و  اضیا  زیزعلا و 

خیشلا نع  يروپکان  نیّدلا  ماسح  خیشلا  نع  هش  دماح  یجار  دّیسلا  نع  رهاط  نب  نسح  خیـشلا  نع  يوهـسلا  قحلا  مجن  خیـشلا  نع  زیزعلا 
باّهولا دبع  دّیسلا  نع  ۀیناثلا  ایلوا و  نیّدلا  ماظن  خیشلا  نع  یهدوالا  نامثع  جارس  خیـشلا  نع  قحلا  ءالع  خیـشلا  هیبا  نع  ملاعلا  بطق  رون 

نع یلهد  غارچ  نیّدلا  ریـصن  خیـشلا  نع  نایناهج  مودخم  نیّدـلا  لالج  نع  وجار  نیّدـلا  ردـص  هیبا  نع  دومحم  دّیـسلا  هیبا  نع  يراخبلا 
رد هَّللا  همحر  يداباتلود  رمع  نب  نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هتفگ  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  دیـشر  لضاف  خلا و  ایلوا  نیّدلا  ماظن  خیـشلا 

دیـس همقلع و  نب  داّمح  تناید  تلادـع و  دـیامرفیم  تسا  هدومن  دوقعم  دوهعم  نوعلم  نعل  يارب  هک  مهد  باب  رد  تاداّسلا  بقانم  هلاسر 
يوتف دناهدرک  تنعل  ورب  ناشیا  نوچ  دندوب  رصع  ناریپ  يوقت  عرو و  رد  هک  تسمولعم  نیّدلا  دعـس  انالوم  يراخب و  نیّدلا  قحلا و  لالج 

هَّللا دـبع  وبا  دیـس  هتفگ  یماّسلا  لصالا  نم  یمانلا  عرفلا  باتک  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدـص  یهتنا و  دـشاب  یلوا  يو  تنعل  تصخر  رب 
هنـس رد  تارب  بش  شتدالو  یلاعت  هَّللا  امهمحر  ریبک  دـمحا  دّیـس  نب  تشگ  ناهج  نایناهج  مودـخمب  فورعم  ملاع  بطق  نیّدـلا  لـالج 
ءاهب خیـش  نادیرم  زا  هک  يدنجخ  لامج  خیـش  دزن  ار  وا  یگلاس  تفه  رد  شردپ  هتـشون  هتـشرف  خیرات  رد  دوب و  يرجه  تفه  دصتفه و 
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ار دوخ  نادناخ  هک  يرسپ  ناوت  تفگ  لامج  خیش  تخاس  فرشم  وا  سوبتسدب  هدرب  دوب  ایرکز  نیدلا 
194 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کی دیرم  هک  دوبن  نآب  دـیقم  هدیـشک و  رایـسب  تقـشم  یلقن  یلقع و  مولع  رد  دوب  رحبتم  یملاع  نیّدـلا  لالج  دیـس  يراد  رونم  تمایق  ات 
دوخ ردپ  زا  دوبر  دیاب  یّظح  یبیصن و  مادک  ره  زا  دید و  دیاب  ار  الـضف  خیاشم و  عیمج  تفگیم  دیامنن  عوجر  رگید  ياجب  دوش و  سک 

دومرف و رفـس  اراخب  خـلب و  ناـسارخ و  نیقارع و  مور و  سدـقملا و  تیب  ماـش و  رـصم و  هنیدـم و  هکم و  بناـجب  تفاـی و  تفـالخ  هقرخ 
ار ینمی  یعفای  نیّدلا  فیفع  خیـش  نیثدحملا  داتـسا  ءاملعلا  ناطلـس  هرونم  هنیدم  رد  دومن  ربکا  جح  شـش  هلمجنآ  زا  دومن  جـح  نیدـنچ 

وبا نیدلا  دیشر  خیش  زا  هقرخ  نیّدلا  فیفع  دنیوگ  دینارذگ  وا  شیپ  هریغ  فراوع و  هخـسن  هدنام  يو  تمدخب  لاس  ود  تدم  تفایرد و 
خیش تبحـصب  رفـس  يانثا  رد  نینچمه  هتفای و  يدرورهـس  رمع  نیدلا  باهـش  خویـشلا  خیـش  زا  يو  دوب و  هدیـشوپ  یفوص  دمحم  مساقلا 
ماظن خیش  زا  يو  یجاسن و  میهاربا  نب  دمحم  خیش  زا  يو  دوبر و  ضیف  هقرخ و  يو  زا  هدیسر  يدنقرمـس  ینیـسحلا  دومحم  نیدلا  دیمح 

نانکمه زا  هتفایرد و  ار  لامک  لها  دنچ  دصیس و  كولـس  ریـس و  يانثا  رد  نیدلا  لالج  دیـس  دنیوگ  دوب  هتفرگ  يراخب  راطعلا  وبا  نیدلا 
ادّدـجم هلوق  یلا  هدـش  موقرم  ماـمت  طـسب  حرـشب و  یبـطق  باـتک  رد  حر  يو  تـالاح  تـالامک و  هلوق و  یلا  تشگ  شبیـصن  یلک  ضیف 

اب نوچ  هتشگرب  نا  زا  سپ  يدلو و  ای  مالّسلا  کیلع  دینـش و  زا  وا  يدج  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ  هتـشگ  زارفرـس  تانئاک  رورـس  ترایزب 
ناهجب ناهج  نیزا  هناگود  يادا  زا  دعب  نابرق  دیع  زور  ات  تشگیم  فیعض  زورب  زور  هدش  ضیرم  یگلاس  تفه  داتفه و  رد  دیـسر  هجو 
تـسب زا  هقرخ  تزاجا  ینطاب و  ياهتمعن  هک  هتـشون  ناشیا  ظوفلم  رد  اصخلم  یهتنا  تشگ  نوفدـم  هدـلب  نامهب  دومن و  لاـقتنا  ینادواـج 

رگید دنتسه  ناشیا  دلاو  ریبک  دمحا  دیس  یکی  اهنآ  هلمج  نم  دناهتفای  خیاشم 
195 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

خیش یلهد و  غارچ  نیّدلا  ریصن  خیـش  نیدلا و  ماوق  خیـش  نیّدلا و  دحوا  دیـس  حتفلا و  وبا  نیدلا  نکر  خیـش  ناشیا و  مع  نیّدلا  ءاهب  دیس 
ریغ یلا  يربک  نیّدلا  مجن  خیش  یناهبصا و  نیّدلا  مجن  خیش  ینورزاک و  قاحسا  وبا  خیـش  يرطم و  هَّللا  دبع  خیـش  یّکم و  یعفای  هَّللا  دبع 

لاوحا تشگ و  ناهج  نایناهج  مودـخمب  دـندش  فورعم  خویـش  هذـتاسا و  ترثک  ایند و  تحایـس  بیـسب  خـیاشملا و  ءاملعلا و  نم  کلذ 
ناشیا ترهـش  نآ و  زج  هتـشرف و  خیرات  رایخالا و  رابخا  لثم  خـیراوت  فئاحـص  رد  تسروطـسم و  هیفوص  ریـس  بتک  رد  ناشیا  یلیـصفت 

رد هک  يوفطصم  ياپ  شقن  گنـس  يوبن و  فیرـش  راثآ  هک  دنیوگیم  دنه  لها  صاوخ  هکلب  ماوع  بقانم  لئاضف و  رکذ  زا  تسینغتـسم 
هدماین یثیدح  رد  دشاب و  رابتعا  دامتعا و  روخ  رد  هک  هدشن  تباث  نیثدحم  دزن  هحیحص  ّتنس  زا  یتیاور  نکیل  تسناشیا  هدروآ  تسیلهد 
تابثا رد  دناسکان  سک و  رهب  نامگ  کین  لد  فاص  هدیقع  شوخ  یموق  هک  هیفوص  اما  دشاب  هدیبسچ  یگنـس  رب  كرابم  ياپ  شقن  هک 
دندوب نز  هس  ناشیا  تاحوکنم  دیدرگ  جنپ  داتشه و  دصتفه و  هنس  هجح  يذ  مهد  نیّدلا  لالج  دّیـس  تافو  ملعا  هَّللا  دنادجب و  مسق  نیا 

دوب یلهد  تاداس  رتخد  شردام  هَّللا و  دبع  دیس  مود  دوب  ثوغ  دمحم  دیس  رتخد  شردام  دمحم و  نیّدلا  رصان  دّیس  لوا  رسپ  هس  دالوا  و 
رصان دیس  دالوا  هدنام و  مور  رد  ربکا  دمحم  دیس  دالوا  درمب و  دلو  هَّللا ال  دبع  دیس  دوب  مور  ناطلس  رتخد  شردام  ربکا  دمحم  دیـس  موس 
رایسب تبسن  نیا  نطو و  لصاب  تبسن  دنتسه  يراخبب  روهـشم  اما  هدوب  ناتلم  هچآ  رد  ناشیا  تدالو  هچ  رگا  تسدنه و  دنـس و  رد  نیّدلا 

يو هچ  رگا  ثیدح  ملع  رد  دوب  نینمؤملا  ریما  هک  هتساخرب  اجنآ  زا  حیحـص  عماج  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  هک  اریز  تسبوخ 
لصالا یمجع 
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دوش لگ  هیفاق  هک  نیمه  لبلب  ارم  دوب  یفاک  وتب  یتبسن  هلمجلا  یف  دنتسه  دتحملا  یبرع  ناشیا  و 

ینادمه نیدلا  باهش  یلع  دیس  مراهچ : یس و  هجو 
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یلو دـصراهچ  تمدـخب  تستنـس و  لها  ياملع  يامظع  زا  هک  ینادـمه  نیّدـلا  باهـش  نب  یلع  دیـس  هکنآ  مراهچ  یـس و  هجو  تسـسب 
تلالج و تمظع و  لامک  هرهاز و  حـئادم  هرخاف و  بقانم  زا  يذـبن  هدـیچ و  ناقیا  نافرع و  تسدـب  تاماقم  تالامک و  راـب  زا  هدیـسر و 
يوفک و رایخالا  مالعا  بئاتک  یماج و  نمحرلا  دبع  سنالا  تاحفن  یناشخدـب و  رفعج  نیّدـلا  رون  بقانملا  ۀـصالخ  زا  وا  تلابن  فرش و 

دیجم طمس  يذبیم و  نیّدلا  نیعم  نب  نیسح  حتاوف  دمحا و  نیّدلا  باهش  دّیس  لئالدلا  حیـضوت  یناشخدب و  نیّدلا  دجم  لسالـسلا  عماج 
هچنانچ هدومرف  تیاور  ار  رون  ثیدح  تسرهاظ  حضاو و  نا  ریغ  بطاخم و  دجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هاش  هابتنا  هلاسر  یـشاشق و  دـمحا  خـیش 

دناهدرک و فینصت  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بقانم  رد  ار  نآ  تسلها  هک  هدرمـش  بتک  نا  زا  ار  نآ  دیـشر  لضاف  هک  یبرقلا  ةدوم  باتک  رد 
هَّللا لوسر  ّنا  یف  ۀنماثلا  ةّدوملا  دـیامرفیم  هدومن  نآ  رب  تاهابم  هدرک و  تباث  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  اب  دوخ  هلحن  لها  يالو  هلیـسو  نیاب 

نآ لئاضف  ضعب  رکذ  دـعب  نیملاعلا و  نم  ادـحا  طعی  مل  ام  لئاصخلا  نم  یلع  یطعا  اـمیف  دـحاو و  رون  نم  اـّیلع  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دیامرفیم ترضح 

فالآ ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  نع 
ّیلع یف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلطملا  دـبع  بلـص  یف  اقرتفا  یتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رّونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّـملف  ماـع 

ۀفالخلا
ارون یلع  انا و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  هنع  و 
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ءیش یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هَّللا  حّبـسی  اعیطم  هَّللا  يدی 

ّیلع ءزج  انا و  ءزجف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو 
یتش راجشا  نم  ساّنلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  و 

و
اهلصا و اناف  ةدحاو  ةرجش  نم  اّیلع  ینقلخ و  یتش و  راجشا  نم  ءایبنالا  قلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  هنع 

يوه اهنع  غاز  نم  یجن و  اهب  قلعت  نمف  اهقاروا  انعایشا  اهرامثا و  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  یلع 
هیف هنم و  انا  ینم و  ّهنا  ّیلعب و  نیدلا  اذـه  دـّیا  یلاعت  هَّللا  ّنا  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینا  لاق  ضر )  ) ّرذ یبأ  نع 

* ِهِّبَر ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  لزنا 
ۀیآلا

دحاو رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نع 
دلاو ةزاجإ  خیاشم  نم  وه  يذلا  ّینادمهلا  یلع  ّینارّونلا  لبّنلا  یناعـشعشلا و  لضفلا  بحاص  ّینادمّـصلا  قّقحملا  ّینّابرلا و  فراعلا  اذـهف 
روتف هبوشی  ادهج ال  دهج  دق  یناثملا  عبّسلا  لزنم  مالـس  فالآ  هیلع  یناّقحلا  ّیـصولا  لئاضفل  ئناشلا  دقاحلا  یناورملا  ینامثعلا  بطاخملا 

دانعلا شحفا  بّصعتلا و  جمسا  نم  اهنوک  رهظا  دامّرلاک و  نیرکنملا  تاوفه  لعجف  رونلا  ثیدح  تابثا  یف 

سودرفلا هضور  رد  ینادمه  نیدلا  باهش  یلع  دیس  مجنپ : یس و  هجو 

زا هک  نآ  هخسن  تسیملید و  رابخالا  سودرف  باتک  رصتخم  هک  سودرفلا  ۀضور  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  هکنآ  مجنپ  یس و  هجو 
هخسن
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ام رشع  ثلاثلا  بابلا  هتفگ  روجوم  ریقف  شیپ  تسلوقنم  هقیتع 

اّملف ماع  فلا  ۀـعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ناملـس  نع  يور 
ۀفالخلا یلع  یف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص  یف  رّونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ 

تسروطسم نا  رد  زین  و 
مدآ قلخی  نا  لبق  هسدـقی  رونلا و  کلذ  هَّللا  حبـسی  اعیطم  ارون  هَّللا  يدـی  نیب  یلع  انا و  تنک  مالّـسلا  هیلع  لاـق  لاـق  ناملـس  نع  يأ  هنعو 

انا و ءزجف  بلطملا  دبع  بلـص  یف  انقرتفا  یتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  املف  ماع  فلا  ۀـعبراب 
یلع ءزج 

ثیداحا تلالج  تمظع و  هک  دـیامنیم  بسانم  هدرک  رکذ  سودرفلا  ۀـضور  هبطخ  رد  هک  ینادـمه  یلع  دیـس  مالک  لـقن  اـج  نیا  رد  و 
افع ینادمهلا  باهش  نب  یلع  ریبکلا  یلعلا  هَّللا  همحر  یلا  ریقفلا  مهرقحا  هَّللا و  دابع  فعـضا  لوقی  اذه  وه  دوش و  حضاو  نا  رد  هروکذم 

نیثدـحملا ۀّـجح  نیققحملا و  ةودـق  ۀـمالعلا  مامالا  خیـشلا  تافّنـصم  نم  سودرفلا  باتک  تعلاط  امل  همعن  رکـشل  هقّفو  همرکب و  هنع  هَّللا 
هتدجو ینّابرلا  ۀمحرلا  لاجس  هحور  یلع  هَّللا  ضافا  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریش  دماحملا  یبأ  ۀّنّسلا  رصان  نیّدلا  ۀّلملا و  عاجش 

عم ۀیوفطصملا و  راثالا  قئاقد  هلوصف  قئادح  یف  انوزخم  ۀّیوبنلا  ظافلالا  قئاقحب  انوحـشم  فئاطّللا  زونک  نم  ازنک  دئارفلا و  روحب  نم  ارحب 
لومش هدئاوف و  ةرثک 
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لها رثکا  ضارعا  تابلطلا و  ضافخنا  تابغّرلا و  روصق  تادایزلا و  لیوطتلا و  نم  هیف  امل  هراثآ  سردـنت  هراونا و  یفطنت  نا  داـک  هدـئاوم 
لاجر ول ال  تایاکحلا و  صصقلاب و  مهفغـش  تاموصخلاب و  قلعتت  یتلا  ۀفرخزملا  مولعلاب  مهلاغتـشا  ۀّنـسلا و  باتکلا و  ۀفرعم  نع  رـصعلا 
ۀعدبلا لها  غیز  بئاوش  هسدق  بانج  نع  نّوبدی  ۀّنـسلا و  یمح  لوح  نولوحی  ةّزعلا  ّبر  ۀّیـشمب  نامز  رـصع و  لک  یف  ملعلا  اذه  لها  نم 

هباوبا راضحتـسا  هبابل و  جارختـسا  یلا  يرطاوخ  ثعاوب  ینتعدف  اریخ  نیملـسملا  نع  اّنع و  ملعلا  اذه  ۀّمئأ  هَّللا  يزجف  ءاش  ام  ءاش  نم  لاقل 
سفنا اهضایر  ناصغا  نم  تینج  اهرهاوج و  فرـشا  روحبلا  کلت  رعق  نم  تجرختـساف  ظافحلا  كردلا  ریـسیت  ظافلالا و  طبـضل  الیهـست 

یف ینادمهلا  مالک  یهتنا  ریغ  یباحـص ال  ۀیاورب  درفنی  اهنم  باب  لک  اباب  نیرـشع  یلع  ۀـبوبم  سودرفلا  ۀـضور  یباتک  تیّمـس  اهرهاوز و 
زونک زا  تسیزنک  دـئاوف و  روحب  زا  تسیرحب  یملید  سودرف  هکنآ  رد  تسحیرـص  صن  ینادـمه  یلع  دیـس  مـالک  نیا  سودرفلا  ۀـبطخ 

ظفح و هک  دوب  یناسک  زا  نآ  فّنـصم  هدـئاعلا و  میمع  هدـئافلا  ریثک  تسیباتک  هیوفطـصم و  راثآ  هیوبن و  ثیداـحا  رب  لمتـشم  فئاـطل و 
دوجو توسک  ءاش  ام  ءاش  نم  لاق  هّیـضق  شدوجو  تهجب  تخاسیم و  عفدنم  ار  عدب  لها  غیز  بئاوش  درکیم و  فیرـش  ّتنـس  تیامح 
دنراد عامجا  نآ  بذک  عضو و  رب  تنـس  لها  هک  دشاب  جردنم  يربخ  فینـصت  نینچ  رد  هک  درکناوت  زیوجت  لقاع  مادک  سپ  تفرگن  ربب 

ار شیوخ  بختنم  ثیداحا  نیا  ینادمه  یلع  دیس  زین  و 
200 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ظـفح و رب  دـمانیم و  ار  تاـعوضوم  نـیمه  رهاوز  سفنا  رهاوـج و  فرـشا  اـیآ  سپ  هـتفگ  باـتک  نا  رهاوز  سفنا  رهاوـج و  فرـشا  زا 
لضاف نع  الضف  لهاج  هب  یضری  کلذ ال  لعل  دیامرفیم و  بیغرت  ثح و  نآ  راضحتسا 

ینادمه نیدلا  باهش  یلع  دیس  مشش : یس و  هجو 

ردبلا اهل  رعش  حرش  رد  تسقاوذالا  براشمب  موسوم  هک  هیضراف  هیمیم  هدیـصق  حرـش  رد  ینادمه  یلع  دیـس  زین  هکنآ  مشـش  یـس و  هجو 
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قئاقح نیدب  هک  دیاش  هدوب و  یجراخ  نایعا  یناعم  مظان  دارم  دیاش  هتفگ  مجن  تجزم  اذإ  ودبی  مک  لاله و  اهریدـت  سمـش  یه  ساک و 
یلع لاله  زا  دارم  تستّبحم و  تقیقح  ياعد  تیدحا و  باتفآ  رهظم  هک  هدوب  يدمحم  حور  ردب  زا  دارم  لوا  ریدقت  رب  دـهاوخ و  یـسفن 

هک تسوا  لاصو  لالز  درومب  لاما  یف  ایف  ناشطعتم  لصوم  لالجلا و  وذ  ّتبحم  بارش  سوک  یقاس  هک  دشاب 
اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 

هک تسمکح  نیمه  ایبنا  رتهم  اب  ار  ایلوا  دیس  تسوزا  يو  زج  هکلب  تسین  ردب  ریغ  لاله  هکنانچ  و 
هنم انا  یّنم و  ّیلع  دحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ 

رتهم قح  رد  ایبنا  دّیس  هکنآ  هدش و  رهاظ  ءایلوا  نایعا  قاوذا  قراشم  موجن  يوضترم  قئاقح  مالعا  يوفطصم و  عئارـش  ماکحا  جازتما  زا  و 
هک هدومرف  ایفصا 

ۀمالا هذه  اوبا  تنا  انا و 
لها عیمج  رارـسا  تاجرد  لامک  لوصح  تسوا و  قیقحت  ملاعم  راونا  علطم  دیحوت و  فراعم  رارـسا  عبنم  هک  اریز  تسانعم  نیدـب  تراشا 

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  ةاکـشم  زا  سبتقم  یلو  ره  قئاقح  راونا  علاط  هک  ینادـب  دوش  فوشکم  وت  رب  رـس  نیا  نوچ 
تسیلوحا زا  يریغ 

201 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يدنجخلا دمحا  نیدلا  لالج  متفه : یس و  هجو 

هیجوت رد  ار  رون  ثیدح  يدنجخلا  دمحا  نیّدلا  لالج  هکنآ  متفه  یس و  هجو 
یّنم وه  هنم و  انا  ثیدح 

علطم ۀمالعلا  لاق  هتفگ  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  هچنانچ  هدرک  رکذ  تسدراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  هک 
دق نیفرطلا و  نم  داحتالا  لامک  صاصتخالا و  ۀیاغ  نایب  داری  هنم و  انا  یّنم و  نالف  لاقی  يدنجخلا  دمحا  نیّدلا  لالج  ۀمارکلا  فشکلا و 

ِةَرِخْآلا َنِم  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِضَر  َأ  لدبلا  ینعمب  نم  ءیجی 
ةرخآلا لدب  يأ 

یّنم وه  هنم و  انا 
ام رهظا  هنم  انا  لامکلا و  یف  ینم  وه  ینعملا  نوکی  نا  زوجی  لیلدـلا و  هانثتـسا  امیف  الا  هماقم  مئاق  امهنم  لک  يأ  یلدـب  وه  هلدـب و  انا  يأ 

ینعمب ءیجی  نم  هرمأ و  یف  انا  يرما و  یف  وه  يأ  ضرالا  نم  اوقلخ  اذ  اـم  یف  ینعمب  ءیجی  نم  لاـمکالا و  لاـمکلا و  ریخلا و  نم  دـیرا 
دارملا نوکی  نا  زوجی  یب و  یقب  یب و  ینف  يأ  یب  وه  هنم و  انا  دیرا و  ام  هب  لعفا  انا  يأ  ءابلا 

یّنم وه  هنم و  انا  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
ّهنا لیق  ام 

دحاو رون  نم  یلع  انا و  ثیدحلا  یف  درو 
ثیح لیوستلا  عیمّلتلا و  رتس  کته  دق  لیبنلا  مهذبهج  لیلجلا و  مهفراع  دمحا  نیّدلا  لالج  اذهف  همالک  یـضم  رخآلا  هنم  امم  اّنم  لک  يأ 

ریسفت زّوج  فیرشلا و  ثیدحلا  اذه  رکذ 
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یّنم وه  هنم و  انا  ثیدح 
لایتحالا لماحنلاب و  راتهتسالا  لاحملا و  ۀقرخملا و  یف  كامهنالا  نم  ّالا  أشنی  مل  ّهنا  رهظ  لاطبالا و  راکنالا و  حاطف  فینملا  فرـشلا  اذهب 

ترابع نیمه  زا  دنچ  ره  يدنجخ  نیّدلا  لالج  خیش  تماما  تلالج و  و 
202 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رد تسرهاظ  وا  رخف  ءانـس  ردق و  تمظع  تلزنم و  ومه  تبترم و  ولع  لامک  مه  نآ  تارابع  رگید  زا  نکل  تسحـضاو  لئالدـلا  حیـضوت 
لوقنملا لوقعملا و  یملع  عماج  ۀمارکلا  نافرعلا و  فشکلا و  عبنم  ۀمالعلا  فراعلا  مامالا  خیشلا  لاق  هتفگ  رگید  ماقم  رد  لئالدلا  حیضوت 

دمحا نیّدلا  ۀقیقحلا و  قحلا و  ۀقیرطلا و  قدّصلا و  ۀعیرـشلا و  ۀـّلملا و  لالج  لوصولا  نیقیلا و  لها  نم  یمظعلا  ۀـیقیّدّصلاب  هل  دوهـشملا 
وبا وه  ربکالا  قیدّصلا  راثالا  ضعب  یف  درو  دق  ّهنا  ملعا  هتافنصم  ضعب  یف  هحور  سدق  يدمحملا  ّيوبّنلا  فیرشلا  مرحلا  خیـش  يدنجخلا 
درو ام  ههجو و  مّرک  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  یـضترملا  یلع  ربکالا  قیدّصلا  قالطا  راثالا  ضعب  یف  درو  دـق  هنع و  یلاعت  هَّللا  یـضر  رکب 
لالج قئاقحلا  قئارطلا و  عئارشلاب و  ملاعلا  قئافلا  مامالا  خیشلا  لاق  هتفگ  لئالدلا  حیضوت  رد  زین  خلا و  امهریغ  یلع  ربکالا  قیّدصلا  قالطا 

یف ّیبر  ههجو و  یلاعت  هَّللا  مرک  اّیلع  ینعی  أشن  دق  ینـس و  ماقم  لک  هل  انا  هحور و  هَّللا  حور  یندملا  مث  يدـنجخلا  دـمحا  نیدـلا  ۀـلملا و 
لجر ماق  لاق  ۀبلعث  نب  ۀیواعم  نع  هتفگ  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  خلا و  رغـصلا  نم  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  رجح 

نا فرعا  ّیناف  کیلإ  ساّنلا  ّبحاب  ینربخت  ّالا  ّرذ  ابأ  ای  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دجسم  یف  وه  هنع و  هَّللا  یضر  رذ  یبأ  یلا 
لوسر یلا  مهبحا  ّیلا  مهبحا  ۀـبعکلا  ّبر  يأ و  لاق  مّلـس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  مهبحا  کیلإ  ساـنلا  ّبحا 

الملا هجرخا  لاق  يربطلا و  هاور  ههجو  هَّللا  مرک  ّیلع  یلا  راشا  خیشلا و  كاذ  وه  ملس  كراب و  هلا و  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هَّللا 
203 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّرذ یبأ  ۀیواعم و  ۀشئاع و  ۀیاور  دعب  هرـس  هَّللا  سدـق  يدـنجخلا  دـمحا  نیّدـلا  لالج  فراعملا  يوذ  ةوسا  فراعلا  خیـشلا  لاق  هتریـس  یف 
مّلس كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  لوسر  ّیلا  ّبحا  دحا  نوکی  ذإ ال  ریّطلا  ثیدح  هدضاع  راثالا  هذه  قبس و  امک  مهنع  هَّللا  یضر 

يدنجخلا نیّدلا  لالج  یـضّرلا  مامالا  یـضرملا و  خیـشلا  لاق  هتفگ  لئالدلا  حیـضوت  رد  زین  لج و  ّزع و  هَّللا  یلا  ّبحا  کلذ  نوکی  نا  ّالا 
زا خـلا و  یلع  باب  اـّلا  دجـسملا  یلا  ۀـعراشلا  باوبـالا  ّدـسب  رمأ  مّلـس  كراـب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  تبث  دـق  یلاـعت و  هَّللا  همحر 

هتفگ هدرب  هدیصق  حورش  رکذ  رد  نونظلا  فشک  رد  تسفورعم  روهشم و  هک  هدرب  هدیصق  حرـش  تسیدنجخ  نیّدلا  لالج  نیمه  فیناصت 
حرـش وه  مالـسالا و  نیدب  انمرکا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  هلّوا  ۀنـس  یفوتملا  مرحلا  لیزن  يدـنجخلا  نیّدـلا  لالج  خیـشلا  حرـش  هحورـش  نم  و 

يوبّنلا مرحلا  یف  هئالما  نم  هتذمالت  ضعب  هعمج  رصتخم 

دمحا نیدلا  باهش  متشهو : یس  هجو 

لئاضفلا حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  متـشه  یـس و  هجو 
هتفگ

نیب ارون  یلع  انا و  تنک  ملس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هدج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نع 
هَّللا لزی  ملف  هبلص  یف  رونلا  کلذ  کلس  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  هناحبس  هَّللا  قلخی  نا  لبق  نم  یلاعت  هَّللا  يدی 

بلاط یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همّسقف  بلطملا  دبع  بلـص  یف  هّرقا  یتح  بلـص  یلا  بلـص  نم  هلقنی  یلاعت 
همد یمحل و  همحل  هنم  انا  یّنم و  ّیلعف 

204 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هبحا و  یبحبف  هّبحا  نم  یمد و 
ای لاقف  ههاجت  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  تافرعب و  ناک  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  نا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رباـج  نع  و 

قلعت نم  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  انا  ةرجش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای  یـسمخ  یف  کسمخ  عض  ینم  ندا  یلع 
ۀّنجلا هَّللا  هلخدا  اهنم  نصغب 

یف فّنـص  عمـسا و  عمـس و  خیاشملا و  كردا  لحر و  رفاس و  يّذلا  دمحم  نب  دومحم  دـماح  وبا  یناحلاصلا  مامالا  لوالا  ثیدـحلا  يور 
هیودرم نب  رکب  یبأ  ظفاحلا  مامالا  یلا  هدانساب  هتقبط  یف  نم  مامالا و  ینیدملا  یسوم  ابا  قارعلاب  بحـص  ریثک و  قلخ  هنع  يور  نف و  لک 
نیدـلا سمـش  مامالا  یناثلا  ثیدـحلا  يور  یناهفـصالا و  میعن  یبأ  عرولا  ظفاحلا  مامالا  یلا  یناثلا  ثیدـحلا  اـعوفرم و  الـسلسم  هدانـساب 

اذهف امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  ۀیاورب  يدّمحملا  يوبّنلا  فیرـشلا  مرحلاب  ثّدـحملا  يدـنرزلا  يراصنالا  فسوی  نب  نسحلا  نب  دـمحم 
راوغالا و یف  مهلضف  عاش  يّذلا  داقنلا  خویشلا  نع  هلقن  رونلا و  ثیدح  تابثا  یف  داهتجالا  ّدجلا و  قاس  نع  رمـش  دق  دامعلا  نیّدلا  باهش 
طبخلا و ةوهـص  نیطتمم  دانعلا  يزخلا و  بسابـس  یف  نیمئاه  مهنوک  رهظا  دامّرلا و  ردکا  نیدئاحلا  نیدحاجلا  هوجو  یلع  فسنف  داجنالا 

دادللا

نآب جاجتحا  ار و  رون  ثیدح  ءاملعلا  کلم  تابثا  مهن : یس و  هجو 

يارب هک  ارعـشلا  ةولج  یف  ادعـسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  رمع  نب  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هکنآ  مهن  یـس و  هجو 
ار نآ  هتخاس و  عمج  تنس  لها  بتک  دص  هس  زا  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا 

205 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیعب ضارتعا  ههبش و  زا  ارعش و  هولج  وا  دعس  تیاده  نایب  رد  فلخ  ءارآ  لوبقم  فلـس و  لاوقاب  بکرم  هدومناو و  دمتعم  ربتعم و  هلاسر 

هلاضف ربتعم و  هلاسر  نیا  هک  يوفطصم  هاگراب  يالوم  يوبن و  هاگرد  هدنب  درادیم  هضرع  دعب  اّما  هدومرف  هچنانچ  هتـسناد  بیرق  داقتعاب  و 
دشاب بیرق  داقتعاب  دیعب و  ضارتعا  ههبش و  زا  نورفاکلا و  هرک  ول  لطابلا و  لطبی  ّقحلا و  ّقحیل  بتک  دصیس  نورد  زا  تسلوقنم  رـصتخم 
طرش ناشیا  ّبح  هک  ارعش  هولج  هّمأ و  نطب  یف  دعس  نم  دیعّسلا  هک  ادعس  تیاده  نایب  رد  فلخ  ءارآ  لوبقم  فلس و  لاوقاب  تسبکرم  و 

یّلص یبّنلا  ّزعا  امیف  ۀیناثلا  ةولجلا  دیامرفیم  يراج  تمایق  مایق  یلا  هضیرف  زامن  ره  هریخا  هدعق  رد  یلصم  ره  نابز  رب  ناشیا  دورد  نامیا و 
ناشیا هلمج  زا  دـندوب  رایـسب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناگدازمع  ینعی  خاب  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  مّلـس  هیلع و  هَّللا 

هولج رد  رون  ثیدح  مامت  تسین و  مشاه  ینب  رد  یکی  چیه  نینچ  نیا  دـنارون و  کی  زا  یلع  دّـمحم و  هچ  اریز  تفگ  ردارب  ار  یلو  یلع 
دش و هتفگ  هیادب  نیرد  مه  رشع  هعباس 

کنم انا  یّنم و  تنا  یلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ررّدلا  ۀیلالجلا و  ۀنازخلا  قراشملا و  حیباصملا و  یف 
كرون و نم  انا  يرون و  نم  تنا  يأ 

دحاو رون  نم  وه  انا و  تقلخ  يّذلا  یّمع و  نبا  یخاب و  ابحرم  یلعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  ۀباحصلا  لئاضف  یف  دیهمتلا  یف 
206 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ار يوبن  روناب  يولع  رون  داحتا  ءاملعلا  کلم  تابثا  ملهچ : هجو 

مکحب ناشیا  تدایـس  باوج  هن  ای  تستباث  روهـشم  ثیدح  مکحب  نتجنپ  نیا  تدایـس  لاؤس  هتفگ  ادعـسلا  ۀـیادب  رد  زین  هکنآ  ملهچ  هجو 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 105 

http://www.ghadirestan.com


لصفلا یف  ءافشلا  باتک  یف  ررّدلا و  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  تدایـس  تابثا  تسیرفاک  رفک و  ثیدح  راکنا  تستباث و  ثیدح 
عبارلا

سی  ریسفت  یف  ضر  قداصلا  رفعج  نع  یملسلا  نمحّرلا  دبع  نع 
دّیس ای  هب  دارأ 

ههجو هَّللا  مرک  ّیلع  ةدایس  یف  مدآ  دلو  دّیس  ای  رتاوتملا  ثیدحلا  یف  و 
روهشم ثیدحب  هکنآ  لّوا  تسا  هوجوب  نآ  و 

مشاه دلو  دّیس  تنا  مدآ و  دلو  دّیس  انا  یلع  ای  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  نیملسملا  دّیس  تنا  نیلسرملا و  دّیس  انا  یلع  ای  وه  و 
تنا و یباب  تلق  تلاقف  برعلا  دّیـس  اذه  لاقف  ّیلع  یتا  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دنع  ۀـسلاج  تنک  ۀـشئاع  تلاق  فئاحـصلا  یف  و 

برعلا دّیس  وه  نیملاعلا و  دّیس  انا  لاقف  برعلا  دّیس  تسل  یّمأ 
سپ تسدیس  یلع  هک  دومرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  تسین و  دیس  یلع  دیوگ  هک  یسک  سپ  تسروهـشم  رتاوتم و  ثیدح  نیا  و 
یلع هکنآ  موس  تسدّیـس  دمحم  رون  مه  تسدّمحم و  رون  زا  یلع  هکنآ  مود  رفک  هَّللا  لوسر  بیذکت  دنکیم و  بیذـکت  ار  یفطـصم  وا 

تسدمحم هرجش  زا 
ةدحاو ةرجش  نم  اّیلع  ینقلخ و  هَّللا  ّنا 

دهاج حداک  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  تابثا  یف  دماحملا  سئافنل  زئاحلا  دـقانلا  ذـبهجلا  ءاملعلا  کلم  اذـهف  تسدیـس  دـمحم  هرجـش  مه  و 
دحاج لداجم  لک  سار  سکنم 

207 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حارـص و تهب  هنا  حاضتالا  ّقح  حضو  حایّرلا و  جاردا  مثالا  عامج  وه  يّذلا  عامجالا  ءاعّدا  هَّللا  دمحب  حاطف  دـقاح  جوجل  لک  رهظ  مصاق 

ررغب تسفورعم و  روهـشم و  ملاع  يدابآتلود  نیدـلا  باهـش  حاـضولا و  لالّـضلا  قیفنت  یف  سفنـالا  ّدـم  نم  اـّلا  هب  روطی  ـال  خاوب  فرق 
نیّدلا باهش  یضاق  هتفگ  رایخالا  رابخا  رد  يولهد  قحلا  دبع  خیـش  فوغـشم  وا  هیلع  دماحم  رکذب  نایعا  رباکا  فوصوم و  هیّنـس  تافص 

تداعـس و هیامرـس  هداد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  توبن  تیبلهاب  ّتبحم  تدـیقع و  داد  اجنآ  رد  تاداـسلا  بقاـنمب  یمـسم  دراد  هلاـسر 
وا هک  دوب  يدّیس  وا  نامز  رد  هک  دنیوگ  نانچ  ار  هلاسر  نآ  فینصت  ثعاب  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  دوب  دهاوخ  نآ  ترخآ  رد  يو  تاجن  بجوم 

لفاحم یضعب  رد  يو  اب  ار  یضاق  ابلاغ  دوب  لطاع  لضف  ملع و  هیلح  زا  شبـسن  لامج  نکیل  دوب و  تقو  رباکا  زا  دنتفگیم  لمجا  دّیـس  ار 
ملاع هیوستب  نا  زا  دعب  یماع  يولع  رب  وا  میدـقت  ملاع و  تلیـضف  اب  دـش  لئاق  لّوا  رد  دوب  هدـش  یعازن  سلجم  ریخات  میدـقت و  رد  كولم 

ار ام  سپ  كوکشم  امش  تیولع  تسنقیتم و  صخـشم و  ام  ّتیملاع  هک  تفگ  تشون و  هلاسر  باب  نیرد  ملاع و  ریغ  يولع  اب  يولع  ریغ 
تـشگ فرحنم  يو  زا  شلاح  جازم  دمآ و  شوخان  يو  زا  ینعم  نیا  ار  نیّدلا  باهـش  یـضاق  داتـسا  دشاب  تباث  امـش  رب  حیجرت  میدقت و 

هک دنیوگ  یضعب  دومن و  راذتعا  دوب  هتـشذگ  هچنآ  زا  تشون و  هلاسر  ناشیا  تیلـضفا  تاداس و  بقانم  رد  تشگرب و  ینعم  نیزا  یـضاق 
دیـس ياضرتسا  رب  دیامرفیم و  هیبنت  ینعم  نیزا  ار  وا  هک  دید  باوخب  تاّیحتلا  لمکا  تاولـصلا و  لضفا  هیلع  ار  تانئاک  رورـس  ترـضح 

ملعا هَّللا  تشون و  هلاسر  درک و  هبوت  تفر و  دیس  شیپ  یضاق  دیامنیم  صیرحت  روکذم  لمجا 
208 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا رون  يداباتلوّدلا  یلواّزلا  رمع  نب  نیّدلا  سمش  نب  نیّدلا  باهش  یـضاقلا  انالوم  هتفگ  ناجرملا  ۀحبـس  رد  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ  و 
انالوم هذمالت  نم  وه  يولهّدلا و  یکجاوخ  انالوم  يولهّدلا و  ردتقملا  دبع  یـضاقلا  یلع  ذّملت  یلهد و  دابآتلودب  یـضاقلا  دلو  هحیرض 

نم ۀـبلطلا  نم  ینیتای  هّقح  یف  لوقی  ردـتقملا  دـبع  یـضاقلا  ناک  هناوخا و  قبـس  هنارقا و  قاف  یلاـعت و  هَّللا  مهمحر  ینارمعلا  نیدـلا  نیعم 
یلا اهنم  یلهد  یلا  هلوصو  لبق  یکجاوخ  انالوم  جرخ  دـنهلا و  یلا  ّيرومیتلا  بکوملا  هّجوت  اّـمل  ملع و  همظع  ملع و  همحل  ملع و  هدـلج 
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روفنوج رویخلا  راد  یلا  یـضاقلا  بهذ  یبلاکب و  یکجاوخ  انالوم  ماقاف  یبلاـک  یلا  هذاتـسا  ۀبحـص  نیّدـلا  باهـش  یـضاقلا  جرخ  یبلاـک 
ءاملعلا کلم  هبقل  ءاربکلا و  نیب  همظع  هدورو و  ناسحالا  بئاحسب  هَّللا  هاقس  رضن  هدورو و  روفنوج  یلا  ّیقرشلا و  میهاربا  ناطلّسلا  منتغاف 

نم يدها  اجرـس  یکذا  مجعلا و  برعلا و  نابکر  اهب  تراس  ابتک  فلا  ةداعـسلا و  ۀضافا  یف  سیجربلا  قاف  ةدافالا و  دنـسم  یـضاقلا  نّیزف 
داشرالا و هفیناصت و  رهشا  یه  وحنلا و  ۀیفاک  یلع  یشاوحلا  ۀّیسرافلاب و  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  جاّوملا  رحبلا  اهنم  ملعلا  یلع  ةدقوملا  رانلا 

يودزبلا حرـش  ۀعّجـسم و  تارابعب  ۀغالبلا  نف  یف  نتم  وه  نازیملا و  عیدب  اهفیرعت و  نمـض  یف  ۀلئـسملا  لیثمت  هیف  مزتلا  وّحنلا  یف  نتم  وه 
تاداسلا بقانم  ۀیـسرافلا و  ةرابعلاب  مولعلا  میـسقت  یف  ۀـلاسر  داعـس و  تناب  ةدیـصق  یلع  طیـسب  حرـش  رمالا و  ثحب  یلا  هقفلا  لوصا  یف 

اهریغ ةرابعلا و  کلتب 
209 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

میهاربا ناطلـس  دجـسم  نم  یبونجلا  بناـجلا  یف  روفنوجب  نفد  ۀـئامنامث و  نیعبرا و  عست و  ۀنـس  بّجرملا  بجر  نم  نیقب  سمخل  یفوـت 
ردتقملا دبع  یـضاقلا  ةذمالت  نم  هتفگ و  ردتقملا  دـبع  یـضاق  رکذ  دـعب  دازآ  دـئاصق  یف  داوفلا  ۀیلـست  رد  وا  زا  یلع  مالغ  زین  یقرـشلا و 
هفیناصت ةرهش  هردق و  ۀلالجل  ماقملا  اذهب  ابسانم  هرکذ  تیار  هارث و  باط  يدابآتلودلا  نیّدلا  باهـش  یـضاقلا  ءاملعلا  کلم  هرـس  سّدق 

ذّملت یلهد و  دابآتلودب  دلو  هحیرـض  هَّللا  رّون  يدابآتلودلا  یلوازلا  رمع  نب  نیّدلا  سمـش  نب  نیّدلا  باهـش  یـضاقلا  لوقاف  مانالا  نیب 
لوقی ردتقملا  دبع  یـضاقلا  ناک  هناوخا و  قبـس  هنارقا و  قاف  یلاعت و  هَّللا  امهمحر  ردتقملا  دبع  یـضاقلا  یلهدلا و  یکجاوخ  انالوم  یلع 

لبق یکجاوخ  انالوم  جرخ  دنهلا و  یلا  يرومیتلا  بکوملا  هجوت  امل  ملع و  همظع  ملع و  همحل  ملع و  هدلج  نم  ۀبلطلا  نم  ینیتای  هقح  یف 
یـضاقلا بهذ  یبلاکب و  یکجاوخ  انالوم  ماقاف  یبلاک  یلا  هذاتـسا  ۀبحـص  نیّدلا  باهـش  یـضاقلا  جرخ  یبلاک  یلا  هنم  یلهد  یلا  هلوصو 

نیب همظع  هدورو و  ناسحالا  بئاحـسب  هَّللا  هاقـس  رـضن  هدورو و  روفنوج  یلا  یقرـشلا و  میهاربا  ناطلـسلا  منتغاف  روفنوج  رویخلا  راد  یلا 
برعلا و نابکر  اهب  تراس  اباتک  ّفلا  ةداعّـسلا و  ۀـضافا  یف  سیجربلا  قاف  ةداـفالا و  دنـسم  یـضاقلا  نّیزف  ءاـملعلا  کـلمب  هبقل  ءاربکلا و 

ۀیفاک یلع  یشاوحلا  ۀّیسرافلا و  ةرابعلاب  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  جاّوملا  رحبلا  اهنم  ملعلا  یلع  ةدقوملا  راّنلا  نم  يدها  اجرـس  یکذا  مجعلا و 
هفیناصت رهشا  یه  وحنلا و 

210 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حرش هعّجسم و  تارابعب  ۀغالبلا  نف  یف  نتم  وه  نازیملا و  عیدب  اهریبعت و  نمض  یف  ۀلئسملا  لیثمت  هیف  مزتلا  وحنلا  یف  نتم  وه  داشرالا و  و 

تاداسلا بقانم  ۀّیسرافلا و  ةرابعلاب  مولعلا  میسقت  یف  ۀلاسر  داعس و  تناب  هدیصق  یلع  طیسب  حرـش  رمالا و  ثحب  یلا  لوصالا  یف  يدوزبلا 
یبونجلا بناـجلا  یف  روفنوجب  نفد  ۀـئامنامث و  نیعبرا و  عست و  ۀنـس 849  بجرملا  بجر  نم  نیقب  سمخل  یفوت  اهریغ  ةرابعلا و  کـلتب 

نب نیّدلا  باهش  یضاقلا  هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  یلاعت و  هَّللا  همحر  یقرّشلا  میهاربا  ناطلّسلا  دجـسم  نم 
ةذمالت نم  وه  يولهدلا و  یکجاوخ  انالوم  ردتقملا و  دبع  یـضاقلا  یلع  ذّـملت  یلهد و  دابآتلودـب  دـلو  یلاوزلا  رمع  نب  نیدـلا  سمش 

ملع همظع  ملع و  هدلج  نم  ۀبلطلا  نم  یناتا  هّقح  یف  لوقی  یضاقلا  هذاتسا  ناک  هناوخا و  قبـس  هنارقا و  قاف  ینارمعلا و  نیّدلا  نیعم  انالوم 
روفنوج یلا  باهـشلا  بهذ  اهب و  وه  ماقاف  یبلاک  یلا  یکجاوخ  هذاتـسا  ۀبحـص  یف  باهـشلا  جرخ  دـنهلا  یلا  رومیّتلا  بکوم  هّجوت  امل  و 
یقرّشلا میهاربا  ناطلّسلا  منتغاف  ۀخوخیشلا  ملعلا و  لها  نم  عمج  اهنم  جرخ  ۀّیقرشلا  نیطالسلل  ۀفالخلا  راد  تناک  دابآهلا و  ۀبوص  نم  ةدلب 

ۀیفاک یلع  یـشاوحلا  ۀیـسرافلاب و  جاّوملا  رحبلا  هتافّؤم  نم  داجا و  رّرح و  دافا و  فلا و  كانه و  سرد  وه  ءاملعلا و  کلمب  هبقل  همودق و 
حرـش هقفلا و  لوصا  یف  يدوزبلا  حرـش  ۀـغالبلا و  یف  نازیملا  عیدـب  اـهریبعت و  نمـض  یف  ۀلئـسملا  لـیثمت  مزتلا  هیف  نتم  داـشرالا  وحنلا و 

ةدیصق
211 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دجسم نم  یبونجلا  بناجلا  یف  روفنوجب  نفد  هنس 849 و  یف  یفوت  کلذ  ریغ  تاداسلا و  بقانم  مولعلا و  میسقت  یف  ۀلاسر  داعـس و  تناب 
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نب هَّللا  دبع  دمحم  یبأ  خیشلل  اضیا  وحنلا  یف  داشرا  هتفگ  نونظلا  فشک  رد  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطصم  یقرّشلا و  میهاربا  ناطلسلا 
نیّدلا سمش  نب  دمحا  نیّدلا  باهش  لضافلا  خیشلل  ۀئامثالث و  نیعبرا و  عبس و  ۀنس 347  یّفوتملا  يوحنلا  هیوتسرد  نباب  فورعملا  رفعج 

هّلل دمحلا  هلّوا  ّقناتلا  ّقح  هبیترت  یف  ّقنات  قمغتلا و  لک  هبیذهت  یف  قمعت  فیطل  نتم  وه  ۀـیفاکلا و  حراش  يدابآتلودـلا  يدـنهلا  رمع  نب 
دلاو هَّللا  یلو  یـشحملا و  ینورزاکلا  بیطخلا  لضفلا  یبأ  ۀـمالعلا  لضافلل  جوزمم  حرـش  يدـنهلا  نتم  یلع  خـلا و  یـضری  ّبحی و  امک 

خیاشم باعـشنا  دـنه و  رد  یتشچ  نیدـلا  نیعم  هجاوخ  لوخد  رکذ  دـعب  ۀّینّـسلا  ۀـقرفلل  راصتنالا  یف  هینـس  همدـقم  رد  بحاصهاش  دـجام 
ماود سوکعملا و  ةالـصک  ءاـهقفلا  اـهرکنی  روما  مهیف  أـشن  هتفگ و  هبعـش  هس  ره  زا  شدوخ  يارب  طاـبترا  لوصح  بعـش و  هس  هب  هیتـشچ 
اهنم فراعملا و  ضعب  عم  ول  یناغالا و  عامـس  اهنم  رهنلا و  ءاروام  ءاملع  دنع  زوجی  ّهناف ال  یلاعت  هَّللا  رکذـب  رهجلا  اهنم  مایقلا و  مایـصلا و 
اولع کلذ  نع  هَّللا  یلاعت  لولحلا  داحتالا و  یلا  لیمت  تاراشا  اهنم  ۀّیحتلا و  ةدجس  دجسی  ناک  نم  مهنم  یتح  مهخویـش  ۀّبحم  یف  مهّولغ 

مه ال راـکنالا و  ّدـشا  مهیلع  نورکنی  ءاـهقفلا  لزی  ملف  مهبتک  عبتت  نم  یلع  یفخی  ـال  تاـثحابم  تـالیوات و  کـلذ  لـک  یف  مهل  اریبـک و 
امب تنا  اندنع و  امب  نحن  ءالوه  دنع  امم  نسحا  مهدنع  ام  ّنا  نوری  مهراکناب و  نولابی 

212 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
عم هلثم  یلا  هباب  یف  قبسی  مل  يّذلا  باستحالا  باصن  باتک  فّنصم  یمانـسلا  نیّدلا  ءایـض  الم  تاثحابم  فلتخم و  يارلا  ضار و  كدنع 
هلثم یلا  قبسی  مل  يذلا  ریـسفتلا  یف  جاّوملا  رحبلا  بحاص  يدابآتلودلا  نیدلا  باهـش  یـضاقلا  تارظانم  يولهدلا و  نیّدلا  ماظن  خیـشلا 

هیـشاح اهل و  الاثم  حلـصی  امب  ةدـعاق  ّلک  ّربعی  نا  هیف  مزتلا  يذـّلا  وحنلا  یف  داشرالا  لصولا و  لصفلا و  ۀـهج  نم  نآرقلا  زاـجعا  ناـیب  یف 
مل اجهنم  هیف  جـهن  يذـّلا  یناعملا  یف  نایبلا  عیدـب  ریرقتلا و  ۀمالـس  ۀماقتـسالا و  عم  باوجلا  لاؤسلا و  ةرثک  یف  اـهل  ریظن  ـال  یتلا  ۀـیفاکلا 
هک يدینش  يزوجلا  نبا  طبـس  همجرتب  افنآ  خلا و  ۀفورعم  ةروهـشم  ملاعلا  بطق  رون  خیـشلا  عم  اهحیقنت  دعاوقلا و  بیترت  یف  هلبق  کلـسی 

دعب لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  رد  زین  هدومناو و  تنـس  لها  دزن  نیدـمتعم  يامدـق  نید و  هّمئأ  زا  ار  يدابآتلود  ءاملعلا  کـلم  دیـشر  لـضاف 
رگید ياملع  نیروکذم  صاخشا  لاؤس  هتفگ و  دناهدرک  فینصت  بقانم  رد  هک  املع  زا  یعمج  یماسا  رکذ  رب  لمتشم  نیزح  یلع  ترابع 

نیدـلا باهـش  ءاملعلا  کلم  زا  تاداسلا  بقانم  هلاسر  لثم  هدومن  فیلات  تراهط  تیبلها  لئاضف  رد  هدرفنم  لئاسر  تنـس  لها  يامظع  زا 
دمتعم نب  دـمحم  ازریم  زا  راهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  ّحـص  امب  راربالا  لزن  ابعلا و  لآ  بقانم  یف  اـّجنلا  حاـتفم  يداـبآتلود و  رمع  نب 

رازب و زا  تیبلها  لئاضف  يرزج و  زا  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا  ینادمه و  یلع  دیـس  زا  یبرقلا  ةدوم  یـشخدب و  ناخ 
تداهش بجوم  هک  یئاسن  ماما  هلاسر  يدوهمسلا و  یلع  دّیسلا  مامالل  یلعلا  مهفرش  یبّنلا و  تیبلها  لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج 

213 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هّفلؤم بتک  لئاسر و  ردق  نیمه  بتک  لئاسر و  نیا  هلباقمب  بانج  هاگ  ره  نیفنـصم و  زا  ناشیا  ياوس  تافنـصم و  زا  اهنیا  ریغ  هدـش و  وا 

هدرک فیلات  باب  نیرد  تنـس  لها  ياملع  هک  رگید  تافلؤم  رکذب  دابعلا  رقحا  داد  دنهاوخ  ناشن  دوخ  قیرط  زا  راهطا  تیبلها  لئاضف  رد 
لوق صوصخ  رد  يرهاظ  عینـشت  هیجوت  رکذ  دـعب  نیدـشارلا  ةزع  رد  دیـشر  لـضاف  زین  تخادرپ و  دـهاوخ  دـناهتخودنا  تداعـس  هیاـمرس 

ياملع ياسؤر  رثکا  هک  دیآیم  مزال  ام  هیجوت  زا  هک  ارچ  تسا  هبشا  ریرحت  ضرتعم  بانج  هیجوت  زا  ام  هیجوت  نیا  هتفگ و  رمخ  تراهطب 
يدابآتلود و رمع  نب  نیدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  ینازاتفت و  نیّدـلا  دعـس  همالع  يزوج و  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  ماما  لثم  تنـس  لها 

ةزع رد  ناخ  نیّدلا  دیـشر  زین  خلا و  اّدج  هرکتـسم  وه  دنـشاب و  عیـشتم  یلوق  صوصخ  رد  دندوب  تنـس  باتک و  هرهم  رباکا  زا  هک  مهریغ 
نم نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  دـیزی  نامیاب  تنـس  لـها  عیمج  ندوب  لـئاق  ینعی  ضرتعم  ياـعدا  نـالطب  هک  دـنامن  یفخم  هتفگ  نیدـشارلا 
نب دمحا  ماما  لثم  دناهدرک  نیدـیب  نآ  نعل  رفکب و  حیرـصت  دـندوب  ینطاب  يرهاظ و  مولع  عماج  هک  ناشیا  رباکا  رثکا  هک  ارچ  تسـسمالا 

رد انث  حدم و  نیرب  هوالع  دیشر  لضاف  زین  خلا و  يدابآتلود  رمع  نب  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  ینازاتفت و  هماّلع  يزوج و  نبا  لبنح و 
لاقملا ۀفاطل  حاضیا  یف  لاق  دیآیم  هدرک  تارابع  ضعب  رب  افتکا  اج  نیا  رد  هدومن  جاجتحا  دانتسا و  ءاملعلا  کلم  تادافاب  رایسب  عضاوم 
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مظعا ماما  مدـید  اهراب  دـیوگیم  ینابیـش  نسح  ماما  دـیامرفیم  تاداّسلا  بقانم  رد  يدابآتلود  رمع  نب  نیّدـلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  و 
هَّللا یّلص  یفطصم  دمحم  ترایز  ّتین  هب  يدوب و  مئاص  زورب  یتشاد و  هدنز  بش  هک  ار  هنع  هَّللا  یضر 

214 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نع الفان  زین  یهتنا و  يدز  بوراج  دوخ  يداد و  نآ  رواجمب  تاحوتف  يدـمآ و  هنع  هَّللا  یـضر  رقاب  دّـمحم  ماـما  تراـیزب  مّلـس و  هیلع و 

تسیتاذ و یلصا و  وا  فرش  هک  اریز  تسین  زئاج  سبح  رحب و  ریزعت  ار  يولع  دیوگیم  یمانسلا  نیدلا  ءایض  مامالل  فسوی  هروس  ریـسفت 
نب نیّدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  زین  هتفگ و  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  زین  خلا و  لوزی  تاذلاب ال  ام  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  فرـشب 

رد زین  دـنراد و  دوخ  رب  ار  لوسر  دالوا  اهراک  عیمج  رد  دّـمحم  نع  متـسر  نبا  يور  هدومرف  تاداسلا  بقانم  هلاسر  رد  يدابآتلود  رمع 
یّمالا هیبا  یمالا و  يولعلا  قوف  سلجی  نا  یقتملا  ملاعلا و  لجرلل  زوجی  دـیامرفیم ال  يزارلا  مامالل  حیرـشتلا  نع  ـالقان  هروکذـم  هلاـسر 

يدـندمآیم اعدتـساب  ار  هَّللا  همحر  رکـشجنگ  نیدـلا  ّقحلا و  دـیرف  هجاوـخ  هک  دـنرآیم  دـیامرفیم  زین  یهتنا و  نیدـلا  یف  ةءاـسا  ّهنـأل 
رد زین  یهتنا و  دنرآ  شیپ  هنارکش  حوتف  دننک و  ناشیا  ياج  ردص  رد  دنرآرد و  شیپ  ار  تاداس  هک  مینک  لوبق  طرـش  کیب  هک  يدومرف 

بقانم هلاسر  رد  ناشیا  همتاخ  نسح  يارب  هسأرب  یباب  يدابآتلود  رمع  نب  نیدـلا  باهـش  ءاـملعلا  کـلم  هتفگ و  لاـقملا  ۀـفاطل  حاـضیا 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  دـالوا  زا  سکچیه  هکنآ  ناـیب  رد  متـشه  باـب  دـیامرفیم  دوشیم  لوقنم  نا  زا  هراـپ  هدرک  دـقع  تاداـسلا 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  دریمن  رفک  رب  رارصاب 
دوب ار  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  هک  یلـضف  درک  ناوتن  سایق  رگید  يانباب  يو  دالوا  یفطـصم و  مکح  ملعا  دیامرفیم و  نآ  دعب  و 

دیامرفیم نا  دعب  دیآ و  تسار  سایق  هنوگچ  حون  نادنزرف  اریو  نادنزرف  دشاب  شرع  رخفم  هک  یسک  شفک  دوبن  ار  یقولخم  چیه 
فاشکلا یف  لوالا  ثیدحلا 

215 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیسحلا نسحلا و  تنا و  انا و  ۀّنجلا  لخدی  نم  لّوا  یلع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  هاور 

انجاوزا فلخ  انتایّرذ  انلئامش و  اننامیا و  نع  انجاوزا  و 
فلخ دـیا  نامیا  اب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  دالوا  زا  هک  ره  هک  تسنآ  ثیدـح  نیا  لـیوات  دـیوگ  یـسک  رگا  دـیامرفیم  نا  دـعب  و 

رگا هک  اریز  دشابن  اور  دننک  لیوات  نیدهتجم  هچ  رگا  هرـصاقلا و  نم  رـصقا  هنال  تسمارح  لیوات  ار  دلقم  باوج  دور  تشهب  رد  تاجوز 
لیوات نیزا  تساّربم و  لامتحا  تراشب  رد  هک  اریز  دزیخرب  تراشب  دشاب و  ددرت  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  لوق  رد  میراد  اور  ردق  نیا 

دیهمتلا لصاح  اذک  دوشن  لئاز  ناشیزا  نامیا  عزن  لاح  رد  هک  تسنآ  مکح  لطاب و  اذه  نامیالاب و  ءاج  نا  ۀـّنجلا  یف  رکب  ابأ  نا  هیآ  نیا 
ردبلا لها  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هجاوزا  لوسرلا و  دالوا  ةرشبملا و  ةرشعلا  ءایبنالا و  نع  نامیالا  لاوز  زوجی  ةاضقلا ال  روتسد  ترابع  و 

عبارلا ثیدحلا  دیامرفیم  نآ  دعب  مهلاثما و  ۀیبیدحلا و  و 
دحاو لحم  یف  يّودع  نیب  ینیب و  عمجی  هَّللا ال  ّنا  قراشملا  یف 

خزود رد  نارفاک  اب  ناشیا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  نادـنزرف  عیمج  قح  رد  تراشا  تستمایق و  يونابدـک  باب  رد  ثیدـح  تراـبع 
یّلـص هَّللا  لوسر  نوخ  ندیماشآ  زا  ماّجح  بیط  وبا  تسارت  نامگ  هچ  دنـشابن  خزود  رد  ناشیا  تسخزود  رد  نارفاک  ياج  نوچ  دنیاین و 

خم مشچ و  ود  رون  رگج و  نوخ  زا  هک  یسک  دشاب  وا  یـصلخم  ببـس  خزود  زا  مارح  نا  ندروخ  ماوع  رب  دوب  رـضم  هک  ملـس  هیلع و  هَّللا 
دوش خزود  بجوتسم  یک  دشاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  قاس  ود 

216 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اندرا ام  یهتنا  دوش  ناتسوب  خزود  شتآ  همه  دنزادنا  خزود  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  نوخ  هرطق  رگا  هک  مرب  نینچ  نامگ  نم  و 

لّوالا ثیدحلا  دیوگیم  تاداّسلا  بقانم  هلاسر  رد  ءاملعلا  کلم  هچنآ  تسنآ  هلمجنآ  زا  هتفگ و  لاقملا  ۀفاطل  حاضیا  رد  زین  هلقن و 
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تام نم  الا و  نامیالا  لمکتـسم  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  انمؤم  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  ـالا و  فاـشکلا  یف 
تام نم  الا و  اهجوز  تیب  یلا  سورعلا  ّفزی  امک  ۀّنجلا  یلا  فزی  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  ادیهـش  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع 

یهتنا ۀمحرلا  ۀکئالم  رازم  هربق  هَّللا  لعج  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  الا و  ۀعامجلا  ۀّنسلا و  یلع  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع 
تاداسلا بقانم  هلاسر  رد  يدابآتلود  رمع  نب  نیّدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  هچنآ  تسا  هلمجنآ  زا  هتفگ و  لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  رد  زین  و 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  يوم  ای  کیولع و  ار  يولع  تناهاب  دراد و  لومعم  نتب  ار  یبن  عئارش  روما  عیمج  یـسک  رگا  هک  دیامرفیم 
رفاک دیوگ  کیولع  تناهاب  ار  يولع  یـسک  رگا  دیوگیم  نیّدلا  حیباصم  نع  القن  زین  یهتنا و  هّللاب  ذوعن  ددرگ و  رفاک  دـیوگ  کیوم  ار 
رفاک دـیوگ  بضغ  تلاح  رد  رگا  دـیوگ  مساقلا  وبا  میظعتلل  ریغـصتلا  نال  دوشن  رفاک  دـیوگ  میظعتب  کیولع  رگا  دـنیوگ  یـضعب  دوش و 

تسرفک و ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  لآ  ياذیا  تناها و  هک  دناهداد  يوتف  املع  دیوگیم  یقرب  نیدلا  ءایـض  انالوم  هلاسر  رد  دوش و 
کلم هتفگ و  لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  رد  زین  یهتنا و  دـشاب  رفک  یلوا  رب  حاضنا  لتق و  رد  امیـس  دوب ال  رفک  کـیولع  رد  نوچ  سپ  يرفاـک 
هدومن دوقعم  دوهعم و  نوعلم  نعل  يارب  هک  مهد  باب  رد  تاداّسلا  بقانم  هلاسر  رد  هَّللا  همحر  يدابآتلود  رمع  نب  نیدلا  باهش  ءاملعلا 

تلادع دیامرفیم  تسا 
217 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دندوب رـصع  ناریپ  يوقت  عرو و  رد  هک  تسمولعم  نیّدـلا  دعـس  انالوم  يراخب و  نیدـلا  قحلا و  لالج  دیـس  همقلع و  نب  داـمح  تناـید  و 
ّتنـس لها  رابک  ياملع  زا  وا  تنعل  نیزوجم  یماسا  نوچ  یهتنا و  دـشاب  یلوا  يو  نعل  تصخر  رب  يوتف  دـناهدرک  تنعل  ورب  ناشیا  نوچ 

ءاملعلا کلم  هک  دـیوگیم  دـیامنیم و  مالک  ماتتخا  یلمجم  هلمج  رب  ّلد  ّلق و  اـم  مـالکلا  ریخ  ياـضتقمب  راـصتخالل  اـمور  اذـهل  رایـسب 
زا حیرـصتب  هک  یتیاور  نعل  عنم  رد  میدرک  بتک  حفـصت  هک  دـیامرفیم  تاداسلا  بقانم  هلاـسر  رد  يداـبآتلود  رمع  نب  نیّدـلا  باـهش 

لاقملا ۀفاطل  حاضیا  رد  زین  یهتنا و  هدیـسر  لاوقا  رابک  فلـس  زا  يو  نعل  زاوج  رد  میتفاین و  دـشاب  ناشیا  ذـیمالت  هعبرا و  بهاذـم  ناماما 
ضعب زا  رگید  تاملک  عامـس  قوذ  ار  عماس  رگا  هدش و  مولعم  افنآ  دوهعم  درطم و  اب  تعامج  تنـس و  لها  همئا  رثکا  تاداعم  لاح  هتفگ 
هلاسر رد  يدابآتلود  رمع  نب  نیّدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هک  دونـشب  دشاب  ناشریغ  هتـشذگ و  افنآ  ناشرکذ  هک  ّتنـس  لها  رابک  ياملع 
میمعت يأ  اهمیمعت  لاـق و  ثیح  هتفگ  نیعماـس  عبط  تاـهورکم  زا  باذـک  هملیـسم  ماـن  رکذ  لـثم  ار  مولعم  نوعلم  ماـن  رکذ  ناـیبلا  عیدـب 

نا ثیح  نم  نیریخالا  یف  کلذ  مزتلا  نإ  رذقتسملا و  شحفتـسملا و  ضیغبلا و  مسا  لثم  رـشبلا  ههرکی  ام  لک  لوانتی  عمـسلا  یف  ۀهارکلا 
یهتنا و ءاغلبلا  مالک  یف  دیزی  ۀملیـسمک و  ءاضغبلا  رکذ  ءاج  ثیح  لوالا  عونلا  یف  مزتلی  نا  اّدـج  نکمی  داکی  الف  لمعتـسی  مل  امهحیرص 

حاضیا رد  زین  یهتنا و  هنع  وبنی  دیزی و  ۀملیـسمک و  ضیغبلا  مسا  عامـس  نع  رّفنتی  رـشبلا  عبط  ّناف  ضیغبلا  مسا  هلوقب  ۀقلعتملا  هتیـشاح  یف 
رمع نب  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هتفگ و  لاقملا  ۀفاطل 

218 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالـسلا هیلع  نیـسح  لتق  تسقـسف و  تعامج  تنـس و  لها  دزن  نمؤم  لتق  نوچ  لاؤس  دـیوگیم  تاداسلا  بقانم  هلاسر  رد  يداـبآتلود 

اذیا و ةرم و  ریغ  لبق  نم  انّیب  امک  دنکیم  تیارس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصمب  نینـسح  تناها  اذیا و  هکنآ  زا  باوج  دوب  رفک  هنوگچ 
نعط هاجتا  سپ  یهتنا  میدرک  تباث  القع  اّسح و  انهذ و  اّصن و  هچنانچ  نیا  تسرفک و  قاـفتالاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  تناـها 
هتفگ لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  رد  زین  دـشاب و  تربخ  لها  يابرشوه  تعامج  ّتنـس و  لها  روهمج  رب  دودرم  بهذـم  دومحمان و  لوق  نیاب 
ههبـش قیرطب  ار  نآ  هک  تسرابتعایب  هبترمب  تنـس  لها  رابک  ياملع  دزن  دیهـش  ماما  لـتق  ندوب  هریبک  باـب  رد  یلاّزغ  بهذـم  هکنآ  موس 

ءاملعلا کلم  تاّفلؤم  زا  تاداسلا  بقانم  هلاـسر  رد  ّقحلا  دـبع  قّقحم  خیـش  ناـمیالا  لـیمکت  زا  اـفنآ  هچناـنچ  دـنیامنیم  عفد  هدرک  رکذ 
كورتم و ذاش و  تیاـغب  هَّللا  همحری  ـال  نم  یلع  مّحرت  باـب  رد  یلازغ  بهذـم  هتـشذگ و  نآ  لـقن  يداـبآتلود  رمع  نب  نیّدـلا  باـهش 

اوغا ار  مهیف  نوعطم  دشاب  اهیلع  سوسدم  كورتم و  ذاش و  تیاغب  رابتعایب و  هقرف  نا  رد  هک  یلاوقاب  هقرف  رب  نعط  تسا و  هیلع  سوسدـم 
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یلع ۀفوکلا  لها  عامجاب  راذـتعالا  هلوق و  هتفگ  لاقملا  ۀـفاطل  حاضیا  رد  زین  دـنیآ و  شیپ  وا  تاذ  لثمب  نعاط  رب  اهنآ  هکنیا  رب  تسندومن 
اندّیـس نوکب  اوحّرـص  رابکلا  انءاملع  ّنأل  راذـتعالا  اذـه  لثمب  ثبـشتلا  یلا  جاـتحی  ـال  لوقا  خـلا  مهتاررقم  بسح  یلع  ملـسم  ریغ  ملـسم 

امک ماقملا  یلعلا  هبانج  یلع  ابّلغتم  مامإلا  کلذ  یلع  اجراخ  مولعملا  نوعلملا  نوکب  اوحّرـص  اضیا  امارح و  هیلع  جورخلا  اـماما و  نیـسحلا 
تافّصلا یضرملا  لماکلا  لضافلا  لاق 

219 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نایدالا یف  مارح  مامالا  یلع  جورخلا  اّیجورخ و  ابّلغتم  ایغاب  ناک  دیزی  نا  حیرـشتلا  نع  القان  تاداّسلا  بقانم  ۀلاسر  یف  رمع  نیّدلا  باهش 

ۀیواعم ایندلا  یف  غاب  لّوا  حیرشتلا  نع  القان  اذه  دیعب  رکذ  اضیا  یهتنا و  برحلاب  هلتق  لیوات و  الب  نیـسحلا  یلع  جرخ  نیعّللا  دیزی  اهّلک و 
نب دیزی  نیسحلا  دهع  یف  یغب  مهنع و  هَّللا  یضر  نیـسحلل  مث  یلع  نب  نسحلل  ۀفالخلا  تناک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لتق  اّملف  لّوأم  غاب  وه  و 
دعب نامیالا  لیمکت  ۀلاسر  یف  هّرس  سدق  يولهدلا  قحلا  دبع  ققحملا  خیـشلا  لاق  هلقن و  اندرا  ام  یهتنا  ۀبلغتملا  ةاغبلا  لسلـستف  ایغب  ۀیواعم 
نیبلا یف  نیـسحلا  اندّیـس  دوجو  عم  اماما  هنوکب  داقتعالا  لوقلا و  نم  هّللاب  ذوعن  اذه  هلـصاح  ام  ّهدر  یف  نوعلملا  ۀـماماب  هّوفت  نم  لوق  لقن 

دلو نع  نکل  نیّتس  عبرا و  ۀنـس  تام  قفانملا و  نوعلملا  رکذ  رخاوا  باتک  ۀـمتاخ  یف  قعاوّصلا  بحاص  لاق  اضیا  افنآ و  هلقن  ام  رخآ  یلا 
هلها و رمالا  عزان  يّدج  ّنا  هَّللا و  لبح  ۀفالخلا  هذه  نا  لاق  ربنملا و  دعص  دهعلا  یلو  امل  ّهنا  رهاظلا  هحالص  نم  لاق و  نا  یلا  ّباش  حلاص 

ریغ وه  ناکف  رمالا  یلا  دـلق  مث  هبونذـب  انیهر  هربق  یف  راصف  هتینم  هتتا  یتح  نوملعت  اـم  مکل  بکر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هنم  هب  قحا  وه  نم 
انؤاملع حّرص  اّمل  یهتنا و  هبونذب  انیهر  هربق  یف  راص  هبقع و  رتبا  هرمع و  فصقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  عزان  هل و  لها 

نیسحلا اندیس  نوکب  رابکلا 
220 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیسحلا و اندّیـس  دوجو  عم  نیـشلا  ۀعانـشلا و  یف  کمهنملا  نوعلملا  ۀماما  داقتعا  نع  ذوعتلاب  اوحرـص  امارح و  هیلع  جورخلا  نوک  اماما و 
انیهر رمعلا  ریـصق  رتبا  هنوک  هَّللا و  لوسر  تنب  نبا  عزان  هناب  مولعملا  نوعلملا  یلع  هیبا  نود  هیلع  هَّللا  محر  هّیبنلا  حـلاّصلا  هنبا  عینـشت  اولعج 

ةّزع رد  دیـشر  لضاف  زین  راذـتعالا و  مشجت  یلا  انل  ۀـجاح  يأ  ذـئنیحف  رهاظلا  هحالـص  ۀـلمج  نم  اـهلاثما  ۀـعزانملا و  هذـه  لـجال  هبونذـب 
لاق دراد  تلالد  نا  رب  ناشیا  هلوادـتم  بتک  هکنانچ  دـناتخبدب  نا  نعل  رفکب و  لئاق  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرثکا  هکلب  هتفگ  نیدـشارلا 

هتفگ و اضیا  نیسحلا و  لتقب  رما  نیح  رفک  هناف  دیزی  ّقح  یف  ۀّیفنحلا  دئاقعلا  حرـش  یف  هّرـس  سّدق  ینازاتفتلا  نیّدلا  ۀلملا و  دعـس  ۀمالعلا 
هلاسر باب  نیرد  تسثیدـح  ياملع  رباکا  زا  هک  يزوج  نبا  هناوعا و  رئاـس  یلع  هیلع و  هَّللا  ۀـنعل  هناـمیا  یف  لـب  هناـش  یف  فقوتن  ـال  نحن 
هلاسر رد  يدابآتلود  رمع  نب  نیّدـلا  باهـش  ءاملعلا  کـلم  هداـهن و  دـیزی  ّمذ  عنم  نم  دـینعلا  بّصعتملا  یلع  ّدر  وا  ماـن  هدرک و  فیلاـت 

اموق نا  یبال  تلق  دومرفیم  هک  تسروهشم  لبنح  نب  دمحا  ماما  زا  هداد و  بیترت  هدحیلع  یباب  یقش  نا  نعل  تابثا  يارب  تاداسلا  بقانم 
رثکا لاوقا  نینچمه  هرخآ و  یلا  هَّللا  هنعل  نم  نعلی  ـال  هلوسر و  هّللاـب و  نمؤی  دـحا  دـیزی  یلوتی  لـه  ینب  اـی  لاـقف  دـیزی  یلوت  یلا  انوبـسن 
رایسب زا  یکدنا  رب  اذهل  تسین  نآ  نایب  لحم  ماقم  نیا  هکنوچ  نکیل  دناتخبدب  نآ  نعل  رفک و  رب  قطان  ماقم  یلاع  يافرع  مارک و  ياملع 

هتفگ نیدشارلا  ةّزع  رد  زین  دش و  هدومن  افتکا  رازه  زا  یکی  و 
221 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفالخلا تناک  یلع  لتق  اّملف  لوأم  غاب  وه  ۀـیواعم و  ایندـلا  یف  غاب  لّوا  هدومرف  لقن  حیرـشت  زا  تاداسلا  بقانم  هلاسر  رد  ءاملعلا  کـلم  و 
نینعال رکذ  رد  نیغلا  ۀلازا  رد  رصاعم  لضاف  ۀبلغتملا و  ةاغبلا  لسلستف  اّیبلغت  ایغب  ۀیواعم  نب  دیزی  نیـسحلا  دهع  یف  یغب  ّیلع و  نب  نسحلل 

رمع نیّدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هتفگ و  نیغلا  ۀلازا  رد  زین  يدابآتلود و  رمع  نیّدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  تسا  هلمجنآ  زا  هتفگ و  دیزی 
لقن مه  نیدـشارلا  ةزع  فّنـصم  هچنانچ  ددرگ  رفاک  دـیوگ  کیولع  ریقحتب  ار  يولع  یـسک  رگا  هک  هدومرف  تاداـسلا  بقاـنم  هلاـسر  رد 

هدومن
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ینالقسع رجح  نبا  مکی : لهچ و  هجو 

باتک رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ینالقسعلا  رجح  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  مکی  لهچ و  هجو 
دنـسم يأ  هرـصتخا  هدومن و  جهن  نیاب  سودرفلا  دنـسم  دعب  نآ  رکذ  نونظلا  فشک  رد  هک  سودرفلا  دنـسم  رـصتخم  یف  سوقلا  دـیدست 

نآ هقیتع  هخسن  سودرفلا و  دنسم  رصتخم  یف  سوقلا  دیدست  هاّمس  ینالقسعلا و  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  نیّدلا  باهـش  خیـشلا  سودرفلا 
هدومرف ءاخلا  فرح  رد  تسدوجوم  دابآردیح  يالضف  ضعب  هناخبتک  رد 

دحاو رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  ثیدح 
هتفگ فاکلا  فرح  رد  سوقلا  دیدست  رد  زین  هنع و  هَّللا  یضر  ناملس  ثیدحلا 

هَّللا يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  ثیدح 
میظعلا ذبهجلا  رطخلا و  لیلجلا  ۀمالعلا  اذه  یلا  رطخلا  ماحتقا  نع  کناص  هَّللا و  کمحر  رظناف  هنع  هَّللا  یضر  یـسرافلا  ناملـس  ثیدحلا 

رکلا دحج و  نم  مف  یف  رجحلا  مقلا  فیک  رجح  نبا  مهتودق  مهریما و  رظنلل  بّوصملا  رصبلل  قّدحملا  ردقلا 
222 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  رشبلا  ریخ  نع  نیقیرط  نم  فیرشلا  ثیدحلا  رکذ  ثیح  رقـسلا  تامحق  یف  رـسب  سبع و  يذلا  بّصعتملا  محقا  و 
رمق علط  حبص و  حطس 

ینیسح یفاح  دمحم  نب  دمحا  مود : لهچ و  هجو 

بیترت نایب  یف  باذملا  ربت  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  رون  ثیدح  یعفاشلا  ینیـسحلا  یفاحلا  دـمحم  نب  دـمحا  هکنآ  مود  لهچ و  هجو 
هتفگ و باحصالا 

يدی نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا  بقانملا  دنـسملا و  ینعی  نیروکذملا  نیباتکلا  یف  اضیا  دمحا  يأ  يور 
داز ّیلع و  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  کلذ  لعج  هیف و  کـلذ  مّسق  مدآ  قلخ  اّـملف  ماـع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لـبق  ّلـج  ّزع و  هَّللا 

ۀّیصولا یلعل  ةّوبنلا و  یل  ناک  بلطملا و  دبع  یف  انرص  یتح  انلقتنا  مث  سودرفلا  باتک  بحاص 
سمعم لک  تّکب  تّکـس  باترم و  دـحاج  لک  محقا  باوّصلا و  راهظا  قحلا و  تابثا  یف  یفحا  دـق  باذـملا  ربتلا  بحاص  یفاـحلا  اذـهف 

ریهشلا و دنسملا  بقانملا و  یف  هاور  ّهنا  تبثا  ریبکلا و  مامالا  کلذ  دمحا  نع  فیرشلا  ثیدحلا  يور  ثیح  باسحلا  موی  فاخی  طباخ ال 
دقانلا ینغی  ام  ریراحنلا  ۀّمئالا  ناسل  یلع  ریطخلا  دنـسملا  اذهل  دماحملا  سئافن  بقانملا و  لئالج  نم  ۀیالولا  ثیدح  دـلجم  یف  تیرد  دـق 
دونعلا جوجللا  ّالا  یفاّصلا  عرـشملا  اذه  رّدکی  یفاجلا و ال  یفاحلا  حیرـصت  دعب  یفاخلا  ریغلا  قحلا  عفدی  الف  ریبخ  لثم  کئبنی  ریـصبلا و ال 
تبحر امب  ضرالا  مهیلع  تقاض  یفاوسلا و  مهتاعیملت  ترذ  دقف  یفایفلا  هماهملا و  بارت  مهـسور  یلع  نیدحاجلا  ءایلوا  فسنیلف  یفانملا 

یفاوقلا تاعّجسم  مهنیعا  و 

یباصو هللا  دبع  نب  میهاربا  موس : لهچ و  هجو 

هکنآ موس  لهچ و  هجو 
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223 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدومرف دوـقعم  شلاـثما  نا و  يارب  صاـخ  یباـب  هدوـمن و  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یعفاـشلا  ینمیلا  یباـصولا  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا 

ّهنا یلع  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لوق  نم  ءاج  امیف  سماخلا  بابلا  هتفگ  ءاـفلخلا  ۀـعبرالا  لـضف  یف  ءاـفتکالا  باـتک  رد  هچناـنچ 
ماع فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخ  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  نیرون  اناک  امهنا  هندب و  نم  هسارک  ّهنا  هسفنک و 

ّیلع وا  انا  ّالا  ینع  يّدوی  هلوقو ال 
مدآ قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هر  یـسرافلا  ناملـس  نع 

بقانملا یف  دمحا  مامالا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رونلا  کلذ  مسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب 
هتفگ و زین  و 

یلع هَّللا  حّبسف  دحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  يأ  هنع  هَّللا  یـضر  هنع 
یلا بالـصالا  مارک  نم  اـنلقن  مث  هبلـص  یف  انرـص  مالّـسلا  هیلع  مدآ  قلخ  اّـملف  ماـع  فلا  یفلاـب  مدآ  اـنوبا  قـلخی  نا  لـبق  نم  شرعلا  نتم 

بلاط یبأ  بلص  یف  ّیلع  راص  هَّللا و  دبع  بلص  یف  ینریـصف  نیفـصن  انمـسقنا  مث  بلطملا  دبع  بلـص  یف  انرـص  یتح  ماحرالا  تارهطم 
یلع اذه  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  هئامسا  نم  امسا  انل  قتشا  ۀحاصفلا و  ملعلا و  ۀعاجـشلاب و  اّیلع  راتخا  ةوبّنلاب و  ینراتخاف 

ءافشلا هباتک  یف  یسلدنالا  عوبس  نبا  هجرخا 
ّقحلا نع  نیقداّصلا  نیرکنملا و  یلتبا  دق  بسحلا  فرشلا و  لیلجلا  یباّصولا  اذهف 

224 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم فیرـشلا  ثیدـحلا  يور  ثیح  بصنلا  دـمکم  کهنملا و  ّمهلا  مهیلإ  قاس  بطعلا و  بجـشلا و  کنـض  یف  مهمحقا  بصولا و  رکناب 

بتق نشخا  ناودعلل  بکر  بضغلا و  هیلع  ّلح  اودحج  دناع و  نّمم  بجعلا  ّلک  بجعلاف  ببسلا  نیتم  اباب  هلاثم  هل و ال  دقع  نیقیرط و 

ثدحم نیدلا  لامج  مراهچ : لهچ و  هجو 

ثّدحملا نیّدلا  لامجب  فورعملا  ّيروباسینلا  يزاریـشلا  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  لضف  نب  هَّللا  ءاطع  نیّدـلا  لامج  هکنآ  مراهچ  لهچ و  هجو 
ریما بانج  لئاضف  رد  هک  دوخ  نیعبرا  رد  هچنانچ  هدومرف  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  تسراـبت  یلاـع  بطاـخم  هزاـجا  خـیاشم  زا  هک 

لّوالا ثیدحلا  دیوگیم  هدومن  فیلات  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
مدآ قلخی  نا  لبق  نم  لج  ّزع و  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاـق  ساـّبع  نبا  نع 
بلص یف  هّرقا  یتح  بلص  یلا  بلص  نم  هلقنی  هَّللا  لزی  مل  هبلص و  یف  رونلا  کلذ  کلـس  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب 

هضغبا نم  هّبحا و  یّبحبف  هّبحا  نمف  هنم  انا  ینم و  ّیلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  امسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  امسق  نیمسق  همـسقف  بلّطملا  دبع 
هضغبا یضغببف 

ثیدح صنب  دـحاو  رونلا  نیـصخش و  ارهظ  امه  هلوق  ینعا  باتکلا  ۀـجابید  یف  هرکذ  مدـقتملا  تیبلا  یف  هیلإ  راشملا  وه  ثیدـحلا  اذـه  و 
ماما یـصو  نمتوم  نیمایملا  ّرغلا  ةداّسلا  وبا  مشاه  ةوفـص  راتخملا  دـمحا  وخا  هتفگ  نیعبرا  هبطخ  رد  نیزا  قباس  نملعاـف و  رونلا  سفنلا و 

نیّدلا لامج  اذهف  نملعاف  رونلا  سفنلا و  ثیدح  صنب  دحاو  رونلا  نیـصخش و  ارهظ  امه  نسحلا  وبا  نینمؤملا  ریما  یلع  دمحم  نیلـسرملا 
ریرحنلا بطاخملا  ةزاجإ  خیاشم  نم  وه  يّذلا  ریبکلا  ثّدحملا 

225 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یصو لضف  هلاثما  هب و  تبثا  ریهشلا و  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  يور  ثیح  ریرغتلا  لیوستلا و  ناکرا  عزعز  ریوزتلا و  بذکلا و  راد  مده  دق 
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تلالج تمظع و  لامک  ثّدحم  نیدلا  لامج  نیعبرا  هبطخ  زا  هک  دنامن  یفخم  ریدقلا و  کلملا  مالس  فالآ  امهلا  امهیلع و  ریذنلا  ریشبلا 
رافـسا هربتعم و  بتک  زا  ار  نیعبرا  ثیداحا  نیا  روکذـم  ثّدـحم  هک  تسحـضاو  مامت  حیرـصتب  نآ  زا  زین  دوشیم و  رهاـظ  نآ  ثیداـحا 
ۀنطابلا هتمعن  نم  انیلع  غبسا  ام  یلع  هدمحن  دما  الب  یقابلا  دبعلاب  ّربلا  هل  کیرش  ارکش ال  هّلل  دمحلا  دیامرفیم  هچنانچ  هدومن  عمج  هدمتعم 

هدحو ال هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـشن  ةرهاطلا و  ۀبّیطلا  هترتع  هلا و  یفطـصملا و  دّمحم ن  ۀـّبحم  یلا  انادـه  انالوا و  ام  یلع  هرکـشن  ةرهاظلا و  و 
طارـصلا لیبسلا و  ءاوس  یلا  اندشرا  يّذلا  هلوسر  هدـبع و  ادّـمحم  نا  دهـشن  میعّنلا و  تاّنج  مالّـسلا و  راد  یلا  انلـصوت  ةداهـش  هل  کیرش 

لوقیف دعب  نیّدلا و  موی  یلا  ۀمئاد  ۀلماک  ۀّماع  ۀّیحت  ۀلماش و  ۀمات  ةالـص  نییدهملا  نیداهلا  ۀّمئالا  هترتع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  میقتـسملا 
میمعلا هدوجب  ققح  هلاوحا و  هَّللا  نسحا  ینیـسحلا  ثّدـحملا  نیّدـلا  لامجب  رهتـشملا  هَّللا  لـضف  نب  هَّللا  ءاـطع  ینغلا  هَّللا  یلا  ریقفلا  دـبعلا 

ّقحلا و جهانم  نیبم  نیقیدّصلا و  ءایلوالا و  سار  نیملسملا و  بوسعی  نیقتملا و  ماما  نینمؤملا و  ریما  بقانم  یف  اثیدح  نوعبرا  هذه  هلامآ 
نادیم سراف  بارحملا  یف  قّدصتملا  بازحالا  مزاه  باصنالا و  رساک  نیقیلا 

226 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لزن هئافطصا  هلضفب و  باب و  ملعلا  ۀنیدم  ۀمکحلا و  رادل  هناب  هیلع  صوصنملا  باختنالا  ةوخالا و  ۀمارکب  صوصخملا  باّرـضلا  ناعطلا و 

ۀّیزمب فّرشملا  باطخلا  عطقنا  هَّللا و  باب  حون و  کلف  میظعلا و  أبّنلا  وه  بارت  یبأ  نیتناحیرلا و  یباب  ینکملا  باتکلا  قطن  یحولا و 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

هّصخ یتح  یسوب  ةّدش و  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ّیبن  نع  فشک  مکف  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهَّللا  ةوعدب  وعدملا 
یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هلوقب 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هیف  هَّللا  لزنا  یتح  یبرک  ۀّمغ و  نم  هنع  جّرف  مک  و 
َو ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هینبا  یف  هیف و  هَّللا  لزنا  امنا  اریفوت و  یلعلا  ماـسقا  نم  هّظح  ّرفو  ۀـعفر  افرـش و  هداز  مث 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 
وخا ننجلا  یقوا  ددـعلا و  یفوا  نم  مارکلا  هدافحا  ماظعلا و  هدـالوا  ّبح  هّبح و  يذـلا  ننملا  تاـمیمع  رهظم  مراـکملا و  تامیـسج  رهظم 
رهظ اـمه  نسحلا  وبا  نینمؤـملا  ریما  یلع  دّـمحم  نیلـسرملا  ماـما  یـصو  نمتوـم  نیماـیملا  رغلا  ةداّـسلا  وـبا  مشاـه  ةوفـص  راـتخملا  دـمحا 
هَّللا ةالص  مهیلع  نمف  هتیالو  انیّجنت  نا ال  ۀطخ و  ّلک  یف  نوماملا  رزولا  وه  نملعاف  رونلا  سفنلا و  ثیدح  صنب  دحاو  رّونلا  نیـصخشلا و 

ّدحت و ال یصحت و ال  ّدعت و ال  ثیحب ال  ةریزغ  ۀّمج  هلئاضف  ةریثک و  هبقانم  تناک  نا  ننف و  یلع  میسنلا  ضارمم  ّبه  ام  بکوک و  حال  ام 
امک یصقتست 

درو
227 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلاط یبأ  نب  یلع  لئاضف  اوصحا  ام  باتک  سنالا  باّسح و  ّنجلا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایّرلا  نا  ول  اعوفرم  ساّبع  نبا  نع 
نیثلث یلا  اهنا  لوقت  وا ال  لاق  فالآ  ۀـثلث  اهبـسحال  ینا  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  رثکا  ام  هَّللا  ناحبـس  سابع  نبـال  لاـق  ـالجر  نا  يور  و 

یفطصملا دمحم  رایخالا  دنـس  راربالا و  دّیـس  نم  رهتـشا  امل  ةاعارم  راصتخالل و  امور  اثیدح  نیعبرا  یلع  اهنم  ترـصتقا  ینکل  برقا  فلا 
ّهنا راکبالا  یشعلا و  بقاعت  راهنلا و  لیللا و  فدارت  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخملا  لوسرلا 

املاع اهیقف  یلاعت  هَّللا  هثعب  اهنید  رما  نم  اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم  لاق 
ءاملعلا ءاهقفلا و  ةرمز  یف  ۀمیقلا  موی  یلاعت  هَّللا  هثعب  ۀیاور  یف  و 

ءادهشلا ةرمز  یف  رشح  ءاملعلا و  ةرمز  یف  بتک  ۀیاور  یف  و 
ادیهش اعفاش و  ۀمایقلا  موی  هل  تنک  ۀیاور و  یف  و 
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تئش ۀّنجلا  باوبا  يأ  نم  لخدا  هل  لیق  ۀیاور  یف  و 
عجرم یلاـعملا و  مراـکملا و  ردـصم  نم  ةرداـصلا  ۀـیلاعلا  ةراـشالاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  ۀـقیرط  یلع  ةربـتعملا  بتکلا  نم  اـهتعمج 

نم ةرـضح  ینعا  ءاشی  نم  هیتؤی  هَّللا  لضف  کلذ  اشن و  دق  لضفلا  ملعلا و  یف  نمل  تعمج  یلاوملا  تاداسلا و  لئوم  یلاعالا و  لضافالا و 
ءالضفلا أجلم  ممهلا  لها  نیب  هنامز  یف  ءابقنلا  تاداسلا و  دیس  دنسلا  دّیّسلا  وه  ۀّیسنالا و  تالامکلا  ۀّیسدقلا و  تادییاتلاب  یلاعت  هَّللا  هّصخ 

حلاصم لیفک  مجعلا  برعلا و  یف  هناوا  رصع و  یف  ءاملعلا  و 
228 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مالسالا و کلامم  یـضترم  میـشلا  نساحم  قالخالا و  مراکم  عبنم  مکحلا و  ملعلا و  ملحلا و  ندعم  مرکلا  ةواخّـسلا و  دوجلا و  عبتم  ممالا 
ماظعلا مارقالا  ءایقتالا و  ءافرعلا  دج  اما  ةواقن  مارکلا  ءابقنلا  تاداسلا و  مظاعا  ۀلالـس  مایالا  یلایّللا و  جئاتن  ۀـصالخ  ممالا  فئاوط  يدـتقم 

فاطعالا و دروم  فاطلالا و  طبهم  ۀـّیهاشلا  ۀیناطلـسلا  ةرـضحلا  برقم  مـالعالا  ءاـملعلا  ءالـضفلا و  عبتتـسم  ماـکحلا  ءارمـالا و  مدختـسم 
یلوال حضاو  اذه  ناهرب  ةدایس و  لامک  نم  لاعف  نسح  اهّـسلا و  يوس  ءاکذلا  راونا  ۀلـصخ  ةّرط و  بقانملا  میلاقالا  یف  هل  ۀّیهلالا  تایانعلا 

داشرالا بابرا  رئاس  نع  مارکلا  هدادـجا  داشرا  انیف و  نیبم  رون  فینملا  هدوجو  اـنیلع  هَّللا  نم  ۀـمیظع  ۀـمعن  فیرـشلا  هدوجو  يذـلا  یهنلا 
یثیدح یقابلا  دبع  هاش  نیدلا  دـضع  ایندـلا  ۀـلودلا و  ۀـلملا و  ریهظ  ریبکلا  ریمالا  یقالتلا  موی  كولملا  کلام  فاطلاب  صوصخملا  انیفکی 

اقیقد ۀنطاب  ةرهاظ و  همعن  هیلع  غبسا  الیوط و  ارهد  نیملسملا  نیب  یلاعت  هَّللا  هاقبا  دقعلا  ۀطساو  مودخملا  امّنکل  عّصرم و  دقع  لضفلا  لهال 
موی یلا  هلامک  ّدبا  نیملسملا و  قرافم  یلع  هلالظ  دلخ  نیقابلا و  رامعا  لابقالا  فرـشلاب و  مادا  نیـضاملا و  هفالـسا  حاورا  ّحور  الیلج و  و 

انیمآ لاق  ادبع  هَّللا  محری  لماش ع و  ۀّیربلا  فانصال  حالص  ّهنأل  ّدری  ءاعد ال  اذه  نیّدلا و 

يرفج تیاور  مجنپ : لهچ و 

هدرک تباث  امزج  امتح و  ار  فیرش  ثیدح  نیا  يرفجلا  دمحم  نب  یلع  نب  خیش  هکنآ  مجنپ  لهچ و  هجو 
229 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رارـسالا ۀـیبسکلا و  نیهاربـلا  زنک  رد  هچناـنچ  هدومن  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنجب  ار  نآ  نیقیلا  عطقلاـب و  و 
هتفگ و ۀیبیعشلا  ۀینیسحلا  ۀیولعلا  ۀقیرطلا  خیاشم  تاداسل  ۀیبیغلا  ۀیبهولا 

مّسق مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 
ّیلع ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رّونلا  کلذ 

دحاج لک  یمـصی  ابئاص  امهـس  دیقنتلا  قیقحتلا و  ریفج  نم  یمر  يرفجلا  اذهف  ۀـمظعملا  ۀـکم  یف  اهتیأر  ۀـعوبطم  ۀخـسن  نع  القن  یهتنا 
ُدیِحَت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  یلاعت  هلوق  رکنملا  عمسا  دیفملا و  فیرشلا  ثیدحلا  تبثا  ثیح  دینع 

دیجملا ریرحنلا  دیجملا و  ۀماّلعلا  اذه  ةدافاب  دیدسلا  قحلا  حضو  ثیح  دیری  امل  لاّعفلا  دیمحلا  دّدسملا  قفوملا  هّلل  دمحلاف 

هددعتم قرطب  ار  رون  ثیدح  يوره  ظعاو  دمحم  تیاور  مشش : لهچ و  هجو 

دکو ّدک و  دهج و  دج و  هدومن و  تیاور  هددـعتم  قرطب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  يورهلا  ظعاولا  دّـمحم  خیـش  هکنآ  مشـش  لهچ و  هجو 
رشع يداحلا  لصفلا  هتفگ  هتخاس و  دوقعم  فیرش  ثیدح  نیا  يارب  صاخ  یلصف  لئاضفلا  ضایر  رد  هچنانچ  هدومرف  نآ  تابثا  رد  مامت 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ۀفیلخ  هنوک  دحاو و  رون  نم  ههجو  هَّللا  مرک  هنوک  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنوک  یف 
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یف ءزج  هَّللا و  دـبع  بلـص  یف  ءزج  لعجف  نیئزج  اهمّـسق  یتح  اهقاسف  مدآ  بلـص  یف  اهنکـساف  رون  نم  ۀـعطق  لزنا  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  لاق 
نسحلا وبا  هاور  اّیصو  اّیلع  جرخا  اّیبن و  ینجرخاف  بلاط  یبأ  بلص 

230 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیب ارون  ّیلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ادّمحم  یبیبح  تعمـس  لاق  ناملـس  نع  بقانملا و  یف  یعفاشلا  ّیلزاغملا 
ملف هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هسّدقی  رّونلا و  کلذ  هَّللا  حّبـسی  لج  ّزع و  هَّللا  يدـی 

رابخالا حاحص  نم  یلزاغملا  نسحلا  وبا  هاور  دق  ۀفالخلا  یلع  یف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزی 
هَّللا مرک  کلذک  ةوبنلا  متاخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناک  امک  ۀفالخلا  متخ  يأ  ۀفالخلا  ّیلع  یف  هلوق و  ةّوبنلا و  متخ  يأ  ةّوبنلا  یفف  لوقا 

ۀفالخلا و متاخ  ههجو 
رـشع ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هنع 

ءافتکالا نم  بقانملا  یف  دمحا  مامالا  هجرخا  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءزج  انا و  ءزج  نیئزج  رّونلا  کلذ  مّسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا 
هدیرفآ ود  ره  میرون  کی  هدید ز  رون  يأ  تسا  هتفگ  ربمیپ  همانیهلا  هباتک  یف  راطعلا  نیّدلا  دیرف  خیشلا  راربالا  ءافرعلا  ةدبز  لاق  ام  معنل  و 

رود یئود  زا  ود  ره  دنشاب  یکی  رون  کی  دمآ ز  یبن  اب  نوچ  یلع 
قلخی نا  لبق  شرعلا  نتم  یلع  یلاعت  هَّللا  حبسف  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ههجو  هَّللا  مّرک  یـضترملا  نعو 

دبع بلـص  یف  انرـص  یّتح  ماحرالا  تارّهطم  یلا  بالـصالا  مارک  نم  انلقن  مث  هبلـص  یف  انرـص  مدآ  قلخ  اـملف  ماـع  یفلاـب  مدآ  اـنوبا  هَّللا 
یف راتخاف  بلاط  یبأ  بلص  یف  ّیلع  راص  هَّللا و  دبع  بلص  یف  ینّریصف  نیفصن  انمسقنا  مث  بلطملا 

231 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلع اذه  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  هئامسا  نم  امسا  انل  قتشا  ۀحاصفلا و  ملعلا و  ۀعاجشلاب و  اّیلع  راتخا  ةّوبنلاب و 

شرعلا قلخف  هازجف  ارون  هَّللا  قلخ  ّیلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ءافتکالا  نم  ءافـشلا  هباتک  یف  یـسلدنالا  عبـس  نبا  هجرخا 
هَّللا هعدواف  مالـسلا  هیلع  مدآ  قلخ  یتح  شرعلا  نانطب  تحت  نم  ءزج  کـسما  ءزج و  نم  یهتنملا  ةردـس  ءزج و  نم  بکاوکلا  ءزج و  نم 
نم تقلخف  بلاط  یبأ  یلا  هفـصن  هَّللا و  دبع  یلا  ءزج  لقنف  نیفـصن  راص  مث  بلطملا  دـبع  یلا  با  یلا  با  نم  کلذ  لقتنی  ناک  هتهبج و 

كرون يرون و  نم  اهلک  راونالاف  ءزج  نم  تنا  ءزج و 
بّـصعتم لک  ءاره  ۀعانـش  رهظا  حبان و  لک  ریره  لطبا  حـلاصلا  ظعاولا  يورهلا  اذـهف  يراخبلا  نیدـلا  لالج  دّیـسلل  یلالجلا  دـئاوفلا  نم 

هاور یلزاغملا  ّنا  یلع  ّصن  رانملا و  ۀحـضاو  ةددعتم  قرط  نم  فیرـشلا  ثیدحلا  اذه  تبثا  ثیح  حراج  رمغ  لک  دـضع  یف  ّتف  حداق و 
هَّللا یّلص  راتخملا  ماتعملا  ّیبّنلا  نع  فیرشلا  ثیدحلا  اذهل  امتح  تبثملا  راّطعلا  راعـشا  ناسحتـسالا  ۀیاغ  نسحتـسا  رابخالا و  حاحـص  نم 

بطاخملا نم  بجعلا  اوضقا  راصبالا و  یلوا  ای  اوربتعاف  راسخلا  ۀیرفلا و  لها  راکنال  غاسم  لاجم و  کلذ  دعب  قبی  ملف  راهطالا  هلآ  هیلع و 
راهّنلا لیللا و  عباتت  ام  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  رایخالا  بایطالا  راونال  ءافطإلا  طاطلإلاب و  راتهتسالا  ۀیاغ  رتهتسملا  راخفلا  لیلجلا 

232 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملاع هام  نب  دمحم  دیس  میهاربا و  نب  دمحا  متفه : لهچ و  هجو 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  سئافنلا  رهاوج  باتک  رد  هچنانچ  هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  میهاربا  نب  دمحا  هکنآ  متفه  لهچ و  هجو 
هَّللا قلخ  اّملف  ماع  فالآ  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ناملـس  يور 

ۀفالخلا یلع  یف  ةّوبنلا و  تداع  یفف  هَّللا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  مل  هبلص و  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ 
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سئاخ و لتاخم  لطامم  لک  ۀفرق  رهظاف  سئافنلا  رهاوج  نم  هّدع  فیرشلا و  ثیدحلا  اذه  يور  دق  سئاسلا  ملاعلا  میهاربا  نب  دمحا  اذهف 
سواسولا عئانش  عدر  سجاوهلا و  عئاظف  ّسا  مرخ 

نآ رابتعاب  حیرصت  اب  ار  رون  ثیدح  ملاع  هام  نب  دمحم  تیاور  متشه : لهچ و  هجو 

حیرصت هدومن و  تباث  امزج  امتح و  راربالا  ةرکذت  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ملاع  هام  لالج  دیس  نب  دمحم  دیـس  هکنآ  متـشه  لهچ  هجو 
هتفگ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لاح  رد  هچنانچ  هدومرف  هدنتـسم  هریهـش  راثآ  هدمتعم و  هربتعم  رابخا  زا  ثیدح  نیا  ندوبب  حیرص 
لیل فئاحص  رد  شبقانم  ّومس  بتارم و  ّولع  دوب و  ینّابر  راونا  طبهم  شنمایم  هتسجخ  نطاب  یناحبس و  رارـسا  رهظم  شرثام  هدنخرف  رهاظ 

نوزفا و راصحنا  زا  يو  لئاضف  درادـن و  یمامت  نیمز  نامـسآ و  رتافد  رد  شتافـص  دـماحم  تاذ  فرـش  تسین و  ریذـپشیاجنگ  راـهن  و 
معلص مانالا  ریخ  ربتعم  ربخ  زا  شکرابم  بسن  تعفر  تسنوریب  ناکما  هطاحا  زا  يو  تالامک  نایب  دّهعت 

دحاو رون  نم  ّیلع  انا و 
هفیرش هملک  زا  شبسح  تمظع  تسمولعم و 

ةرخآلا ایندلا و  یف  یخا  تنا 
حیحص ثیدح  زا  وا  شناد  روفو  موهفم و 

اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
يدوجو و لومش  رهاظ و 

233 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ًۀَِینالَع َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ماظن  زجعم  مالک  زا 

ياوحف زا  وا  تعاجش  راثآ  ره  اب 
راقفلا وذ  ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ال 

نومضم زا  شتلیضف  رابخا  نّیعم و 
یتما لامعا  نم  لضفا  قدنخلا  موی  بلاط  یبأ  نب  یلع  ةزرابمل 

بیناتلا و رییعتلل و  ابلاج  نیرکنملا  نیلّوسملا  تاعیملت  لعج  حیحـصلا و  ثیدحلا  اذـه  امزج  امتح و  تبثا  دـق  ملاعلا  رمق  نبا  اذـهف  نشور 
رانملا ۀقرـشملا  لئاضفلا  نم  ثیدحلا  اذه  رکذب  فاضا  اروهقم و  اروحدم  بصعتم  لک  كرت  اتوهبم و  اروهبم  دحاج  ّلک  ّریـصف  حـیبقتلا 

اروب اموق  اوناک  نیذلا  روهظ  مصق  اروبح و  ادجو و  ارورس و  احرف و  نینقوملا  نینمؤملا  بولق  دافا  ارون و  رّونلا  یلا 

نآب جاجتحا  ار و  رون  ثیدح  ملاع  ردص  تیاور  مهن : لهچ و  هجو 

هتفگ یـضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراـعم  رد  هچناـنچ  هدومن  تیاور  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  ملاـع  ردـص  دـمحم  هکنآ  مهن  لـهچ و  هجو 
حّبسف دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  ءافـشلا  باتک  یف  یـسلدنالا  عوبـسا  نبا  جرخاش 

تارّهطم یلا  بالصالا  مارک  نم  انلقن  مث  هبلـص  یف  انرـص  مدآ  قلخ  اّملف  ماع  فلا  یفلاب  مدآ  انوبا  قلخی  نا  لبق  نم  شرعلا  نتم  یلع  هَّللا 
ینراتخا بلاط و  یبأ  بلص  یف  یلع  راص  هَّللا و  دبع  بلص  یف  ینّریصف  نیفصن  انمـسقنا  مث  بلطملا  دبع  بلـص  یف  انرـص  یتح  ماحرالا 

زین ّیلع و  اذـه  یلعالا و  هَّللا  دّـمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  هئامـسا  نم  امـسا  انل  قتـشا  ۀـحاصفلا و  ملعلا و  ۀعاجـشلاب و  اّیلع  راتخا  ةوبنلاب و 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 117 

http://www.ghadirestan.com


یلعلا جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم 
234 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ام رد  هک  یبرعلا  نبا  مالک  لقن  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رگید  توخا و  تیاصو و  ثیدـح  باب و  رد  قینا  قیقحت  دـعب 
ام انلق  ام  دّیؤی  هتفگ و  دوشیم  روکذم  هَّللا  ءاشنا  دعب 

يدی نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  یـسرافلا  ناملـس  نع  بقانملا  یف  دمحا  مامالا  هجرخا 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رونلا  کلذ  مّسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا 

اضیا هدّیؤی  و 
ارهج عم  اّرس و  ءایبنالا  عم  تنک  ّیلع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

لفتحی مل  رثکی و  مل  مئال و  لذاع  ۀمول  ّقحلاب  عدّـصلا  یف  هذـخای  مل  مراکملا  نساحمل  زئاحلا  ریهـشلا  مرقلا  مزاحلا و  ملاعلا  ردـص  اذـهف 
بصعتم لک  يزخا  روزلا و  تهبلا و  بابرا  روهظ  رـسک  روهظلا و  حوضولا و  غلباب  رونلا  ثیدح  تبثاف  مراع  تنعتم  لک  نیهوت  یف  دحاب 

روثنم ءابهک  مهرساب  نیروهتملا  تاقیوزت  لعج  رورغم و 

نآب جاجتحا  ار و  رون  ثیدح  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ  تابثا  مهاجنپ : هجو 

نآ لوا  هک  هبّیط  هرجـش  رد  هچنانچ  هدرک  دراو  لالدتـسا  جاجتحا و  ماقم  رد  ار  رون  ثیدـح  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ  هکنآ  مهاجنپ  هجو 
لئابق ابوعش و  هلعج  لئاضف و  اتوعن و  هیف  عدوا  میرکتلا  ءافطصالاب و  هناش  عفر  میوقت و  نسحا  یف  ناسنالا  قلخ  يّذلا  هّلل  دمحلا  تس  نیا 

یلع نیّدلا و  موی  یلا  عطقنی  یتح ال  ایندلا  یف  هبسن  هببـس و  لضف  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  یلع  هلّـضف  يذلا  هبیبح  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  و 
ۀمکحلا نداعم  ۀمحرلا و  حیتافم  مه  نیذلا  هلآ 

235 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مدآ لسن  هک  دیآیم  هدومن  تیالو  ندـعم  رهاوز  رهاوج  نادـقان  تلاسر و  تیبلها  بسن  نارهام  يایـض  دیـشروخ  يار  ضورعم  دـعب  اما 

ٍنیِط  ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  مخت  زا  تسیاهرجش  مانالا  فرشا  ّتیّرذ  مالسلا و  هیلع 
َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  نیتاسب  رد  هدیمد و 

قوثولا مزال  قوطنم  هدیلاب و 
مکماحرا اولصتل  مکباسنا  اومّلعت 

يوبن و ضایر  هکرابم  هرجش  صوصخلا  یلع  دنمورب  هحود  نیا  تبقارم  دنلب و  هرجـش  نیا  تظفاحم  رب  يوق  تسیتجح  یلج و  تسیناهرب 
يامن وشن و  نیمزرـس  نا  رد  دوش و  تبرغ  يداو  هراوآ  ثداوح  درب  تسدب  هرجـش  نا  زا  یمخت  رگا  هک  يوضترم  قئادـح  همکارتم  عورف 
يورین هب  ناشن  تریـصب  نابغاب  تسد  دیامناو  ار  دوخ  هرجـش  نآ  دنویپ  هب  هناگیب  یخاش  رگا  دـنامن و  روتـسم  روظان  هدـید  زا  دـناسرمهب 
تساوخ یمارگلب  یطساو  ینیسح  حون  دمحم  دیـس  نب  یلع  مالغ  دّیـس  یمان  همان  نیا  ررحم  اذه  یلع  ءانب  دنادرگ  ادج  مه  زا  زییمت  هشیت 
باسنا هربتعم  بتک  زا  هک  یتامولعم  دزاس و  رگهولج  ناـیب  هحفـص  رب  ماـّیالا  قراوط  نع  هَّللا  اـهناص  مارگلب  هّطخ  مارک  تاداـس  بسن  هک 

رداقلا و دبع  دیس  قدصلا  فلخ  دنمـشناد  نسح  دیـس  دنمجرا  لضاف  هیـضام  هنمزا  رد  هک  دنامن  یفخم  دزادرپ  نا  ریرحتب  هتـشگ  لصاح 
ریم يداتـسا  يّدـج و  ریبخ  هماّهف  ریرحن  هماّلع  اضیا  هدروآ و  ملقب  ار  یمارگلب  یطـساو  تاداس  باسنا  یبّنلا  دـبع  دیـس  یقیقح  هدازردارب 

بیرق هک  ار  فالخا  لاوحا  هتفرگ و  ارف  اهنآ  زا  ار  فالسا  لاوحا  ریقح  نیا  هدومن و  شراگن  باب  نیرد  يدنب  دمحا  دیس  نب  لیلجلا  دبع 
هلاسر دیناسر  حیقنت  هب  دوخ  دندوب  ام  دهعلا 
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236 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیامرفیم قیقحتلا  ۀّمزا  هدیب  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  داهن و  مان  هبّیط  هرجش  هدروآ  راک  يور  رب  دیفم  يزجوم 

ینب نم  یفطصا  ۀنانک و  ینب  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  لیعامسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطصا  هَّللا  ّنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 
يذمرتلا هححص  مشاه  ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  ۀنانک 

نادنزرف زا  هدیزگرب  ار و  لیعامـسا  لیلخ  میهاربا  نادـنزرف  زا  تسا  هدـیزگرب  هناحبـس  قح  هک  قیقحتب  مالـسلا  هیلع  لوسر  تفگ  همجرت 
هتفگ حیحص  مشاه  ینب  زا  ارم  دیزگرب  ار و  مشاه  ینب  شیرق  زا  دیزگرب  ار و  شیرق  هنانک  ینب  زا  هدیزگرب  ار و  هنانک  ینب  حیبذ  لیعامسا 

يذمرت و ار  ثیدح  نیا  تسا 
نا لبق  نم  شرعلا  نتم  یلع  هَّللا  حبسف  دحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 

بلـص یف  انرـص  یتح  ماحرالا  تارّهطم  یلا  بالـصالا  مارک  نم  انلقن  مث  هبلـص  یف  انرـص  مدآ  قلخ  اّملف  ماع  فلا  یفلاب  مدآ  انوبا  قلخی 
ۀعاجشلاب و اّیلع  راتخا  ةوبّنلاب و  ینراتخا  بلاط و  یبأ  بلص  یف  ّیلع  راص  هَّللا و  دبع  بلص  یف  ینّریصف  نیفصن  انمـسقنا  مث  بلطملا  دبع 

باتک یف  یـسلدنالا  عوبـسا  نبا  هجرخا  ّیلع  اذه  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  هئامـسا  نم  امـسا  انل  قتـشا  ۀحاصفلا و  ملعلا و 
ءافشلا

سپ رون  کی  زا  یلع  نم و  مدش  ادیپ  هک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  تفگ  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  تسیورم  همجرت 
دوش ادیپ  هکنآ  زا  شیپ  شرع  ریزب  ار  ادخ  رون  نآ  تفگ  حیبست 

237 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
كاپ يوسب  ناگرزب  تشپ  زا  مدشیم  هدرک  لاقتنا  نا  زا  سپ  وا  تشپ  رد  نم  مدش  مدآ  دش  ادیپ  هاگ  ره  سپ  لاس  رازه  ودب  مدآ  ام  ردپ 

ار یلع  دینادرگ  هَّللا و  دبع  تشپ  رد  ارم  یلاعت  قح  دینادرگ  سپ  هراپ  ود  میدش  تمسق  سپ  بلطملا  دبع  بلص  رد  مدش  هکنآ  ات  اهمحر 
سپ دوخ  ياهمان  زا  یمان  ام  يارب  زا  دروارب  تحاصف و  ملع و  تعاجـشب و  ار  یلع  دیزگرب  توبن و  هب  ارم  دیزگرب  بلاط و  یبأ  تشپ  رد 

مان افش  هک  دوخ  باتک  رد  یـسلدنا  عوبـسا  نبا  ار  ثیدح  نیا  درک  جارخا  تسیلع  نیا  تسالعا و  ادخ  مدمحم و  نم  تسدومحم و  ادخ 
هرطخ ۀلالج  رئاّسلا  دانز و  لک  ملعلا  لضفلا و  نم  يروملا  دالّتلا و  فراطلل و  فرشلا  نم  زئاحلا  دازآب  صّلختملا  دنهلا  نابحس  اذهف  دراد 

فیرشلا ثیدحلا  يور  ثیح  داقتنالا  قیقحتلا و  یف  غلاب  دق  دامتعالا  رابتعالا و  نم  بتارملا  یصقا  غلابلا  دالبلا و  ۀعـساش  یف  هردق  ۀلابن  و 
داـبعلا حلـصم  داـهملا و  حـطاس  هَّللا  دـمحب  لـطبف  داهـشتسالا  لالدتـسالا و  ضرعم  یف  هدروآ  دانتـسالا و  جاـجتحالا و  ماـقم  یف  هرکذ  و 

دادّللا و عظفا  تهبلا و  جمـسا  یف  اوکبترا  دانعلا و  بّصعتلا و  لماحتلا و  یف  اضیرع  اوبهذ  مهنارهظ  داغوالا و  ساکنالا  نیلطبملا  سجاوه 
* ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  داشرلا  جهنم  اوضفر  دادسلا و  مقل  اوقراف 

دّیسلا هتفگ  مولعلا  دجبا  رد  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  تسنایب  راهظا و  زا  ینغتسم  دازآ  یلع  مالغ  هرهاب  بقانم  هرهاز و  لئاضف  و 
وا دلوم  یمارکلبلا  ابسح  یطساولا  ابسن  ینیسحلا  حون  دّیسلا  نب  دازآ  یلع  مالغ 

238 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذه هبتک و  بلاغ  یف  ۀّیـسرافلا  ۀیبرعلاب و  ۀلفاح  ۀمجرت  ۀفیرـشلا  هسفنل  رکذ  دـنهلا  ناسحب  بقلملا  ۀـقیرط  یتشچلا  ابهذـم  یفنحلا  أشنم و 
یلا ۀیادبلا  نم  ۀّیـسرّدلا  بتکلا  لیـصحت  ّمتا  مارگلب و  ۀسورحمب  هنس 1116  دحالا  موی  رفص  نم  نیرـشعلا  سماخلا و  یف  دلو  اهتـصالخ 

ثیدحلا و بتک  رثکا  ةزاجإ  نیدوسالا و  ثیدح  ۀیلوالاب و  لسلسملا  ثیدحلا  دنس  ریّسلا و  ۀغللا و  ذخا  دّمحم و  لیفط  دّیسلا  یلع  ۀیاهنلا 
عیاب دّمحم و  دّیسلا  هلاخ  نع  یفاوقلا  ضورعلا و  یمارکلبلا و  لیلجلا  دبع  دّیسلا  ّمالا  ۀهج  نم  بیرقلا  هدج  نع  یسرافلا  یبرعلا و  رعـشلا 
ۀیلست ناجرملا و  ۀحبـس  یف  اهرکذ  ۀلیوط  ۀضیرع  ۀّصق  کلذل  قیتعلا و  تیبلا  یلا  لحر  هنس 1143 و  یفوتملا  یمارکلبلا  هَّللا  فطل  دیسلا 

يراخبلا حیحص  ةرونملا  ۀنیدملاب  أرق  ۀّیمحملا و  لاپوهب  ةدلب  یلع  ۀلحرلا  هذه  یف  ّرم  یّفـصملا و  لسعلا  نم  یلحا  ةرابعب  امهریغ  داوفلا و 
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يرـصملا يواطنطلا  باهولا  دبع  خیـشلا  بحـص  هتاورقم و  رئاس  ۀّتـسلا و  حاحـصلا  ةزاجإ  هنع  ذـخا  يدنـسلا و  ةایح  دّـمحم  خیـشلا  یلع 
هجحل خرا  ۀملکلا و  هذهب  رـشبتساف  یلاعت  هَّللا  ءاقتع  نم  تنا  لاقف  دازآ  هصّلخت  هیلع  ضرع  ۀّمج و  دئاوف  هنع  ذـخا  هنس 1157 و  یفوتملا 

رفـس ظفل  هل  خّرا  دـنهلا و  یلا  عجر  مت  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  اندّیـس  ربق  كانه  راز  فئاطلا و  یلا  لحر  مظعا و  لمع  ظـفلب 
دنع هنس 1127  یفوتملا  یناودجغلا  رفاسم  ةاشلا  ۀیکت  یف  ماقا  دابآکنروأب و  رایسّتلا  اصع  یقلا  ریخب و 

239 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هاج فصا  کلملا  ماظن  باون  فلخ  کـنج  رـصان  ۀـلودلا  ماـظن  باون  نیب  هنیب و  لـصح  ماوعا و  ۀعبـس  هنـس 1175  یفوتملا  دومحم  هاش 

ابکار اموی  ناک  هنس 1164 و  یف  ةداهـشلا  ۀبترب  زاف  یتح  ۀماقالا  نعظلا و  یف  هعدی  ناک ال  اّیلع و  اناکم  هعفر  ادیدش و  اّبح  هّبحاف  ۀقفاوملا 
اهّلک رثاملا  بقانملا و  زاح  ّهبر  دـّلخملا  شیعلا  یف  هاقبا  يرولا  ناطلـس  مالـسالا  رـصان  وه  دـشناف  رخآ  لیف  یلع  اضیا  دازآ  لـیفلا و  یلع 

اعمتجم ءانفلا  رقفلا و  ماقم  یف  اتباث  داـبآکنروأب  ـالیزن  ناـک  نیذـه و  اـّلا  اـتیب  ّینغ  حدـم  یف  طـق  مظنی  مل  هّبحن و  اـنّبحی و  راـقولا  لـبج 
نم بصنمل  هرایتخا  یف  غلاـب  نکّدـلا  ۀـسایر  ۀـلودلا  ماـظن  یلوت  هنـس 1161 و  یف  کلملا  ماـظن  یفوت  اـمل  ءاوزنـالا و  ةرئاد  یف  زکرملاـک 

ۀباصع دـشنا  مارح و  اهیلع  ةدایزلا  لالح و  هنم  ۀـفرغ  تولاط  رهن  لثم  ایندـلا  هذـه  لاق  ءابهلا و  نع  لیذـلا  ضفن  یباف و  ةراـمالا  بصاـنم 
رخآ یلا  يراخبلا  حیحص  حرش  يرارّدلا  ءوض  اهنم  ۀلوبقم  ۀعتمم  ۀلیلج  تافّنصم  هل  منتغم و  وهف  یسفنل  ینوملس  نا  ۀنطلس  نیفاعلا  اوطعا 

یف لیلعلا  ءافـش  ناـجرملا و  ۀحبـس  داوفلا و  ۀیلـست  ۀّتّـسلا و  حاحـصلا  رکذـب  ۀـطحلا  یباـتک  یف  هلوا  ترکذ  هیلع و  تفقو  ةاـکزلا  باـتک 
مارکلا رثام  ءایلوالا و  ۀضور  اضیب و  دی  هرماع و  هنازخ  دازآ و  رورس  ةداعسلا و  دنـس  دنهلا و  نالزغ  هناوید و  یف  یبنتملا  یلع  تاذخاؤملا 

رخآ لئاسر  مارگلب و  خیرات 
240 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ادحا و ةدیـصقلا  باصن  ررق  ۀـلاحلا و  هذـه  یلع  ّیبرع  رعـش  هل  نوکی  نم  یبرع و  ناوید  هل  نوکی  نم  هلبق  دـنهلا  یف  رهظ  ام  ناناوید و  و 
فالآ و ۀثلث  نیواوّدـلا  یف  هراعـشا  ۀـلمج  عابّطلا و  ّلمت  عامـسالا و ال  حـیرت  یّتلا  یطـسولا  ۀـجردلا  یه  نیثلث و  دـحا و  یلا  اتیب  نیرـشع 

ۀحشرتملا ۀلثمالا  ءاّرغلا و  ۀبقلا  كابش  لخاد  یلا  اهلصوا  ءارـضخلا و  ۀضورلا  یلع  اهـضرعف  ةرّونملا  ۀنیدملاب  ءالـضفلا  ضعب  یلا  اهلـسرا 
اهیف لزغت  ۀّیبرعلاب  ۀعبسلا  نیواودلا  هل  روکذملا و  هباتک  نم  هتصّخل  ام  رخآ  اذه  فلا  نیثلث  یلع  ةدئاز  ناجرملا  ۀحبـس  باتک  یف  هملق  نم 

يونثملا نزو  یلع  ّیبرعلا  ناسللا  یسرافلا و  رحبلا  یف  تاکربلا  رهظم  هل  يدنع و  ةدوجوم  یه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هحدم  نم  رثکا  و 
رخأ ناوید  ۀـثلث  هل  ءارغلا و  هراعـشا  نم  احلاص  افرط  تدروا  ءالبنلا و  فاحتا  یباتک  یف  اضیا  هتمجرت  ترکذ  دـق  ةداجالا و  لک  هیف  داـجا 
بقل یطعا  ۀباثملا و  ةرثکلا و  هذهب  ّیبرعلا  رعشلا  هل  نوکی  نم  دنهلا  ءاملع  نم  دحال  فرعی  ملـس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  حدم  اهبلاغ 

یف یلاعت  هَّللا  هّلحا  ۀـضورلاب  فرعی  يذـلا  عضوملاب  نفد  داـبآکنروأ و  ةدـلب  یف  ۀنـس 1194  یف  یفوت  ذاتـسالا و  ۀهج  نم  دـنهلا  ناّسح 
دّیـسلا نب  یلع  مالغ  دنهلا  ناّسح  هتفگ  ءالبنلا  فاحتا  رد  ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  زین  ناحیرلا و  حورلا و  میعنب  هّصخ  نانجلا و  ۀـضور 

ادلوم یمارکلبلا  الصا  یطساولا  ایسن و  ینیسحلا  حون 
241 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀئام و ةرـشع و  تس  هنـس  هبنـشکی  زور  رفـص  مجنپ  تسب و  شتدالو  دازآب  ۀیـسرافلا  یف  صلختملا  ۀقیرط  یتشچلا  ابهذـم  یفنحلا  أشنم  و 
رد دـسریم  نیدـباعلا  نیز  ماما  نب  دیهـش  دـیزب  ناشیا  بسن  تسبروپ  نیمزرـس  زا  هد  وا  هبوص  عبات  مارگلب  هبـصق  ناشیا  أـشنم  هدوب  فلا 

لیفط ریم  نیققحملا  داتـسا  سرد  هقلح  رد  تیاهن  ات  تیادـب  زا  ار  یـسرد  بتک  دروآ و  تسدـب  ملع  لیـصحت  هتـشر  رـس  یهاگآ  ناـعیر 
دومن و ذـخا  دوخ  دـساف  ّدـج  یمارگلب  لیلجلا  دـبع  ریم  زا  بدا  نونف  يوبن و  ریـس  ثیدـح و  تغل و  دـینارذگ و  بترم  یمارگلب  دـمحم 

خیش زا  تاورقم  رئاس  هتس و  حاحص  تزاجا  يراخب و  حیحص  دنس  درک و  لصاح  دمحم  دیـسریم  دوخ  لاخ  زا  هریغ  یفاوق و  ضورع و 
ار ناشیا  یبرع  راعشا  يواطنط  درک  هکم  رد  يواطنط  باهولا  دبع  خیـش  نابز  زا  ثیدح  ملع  دئاوف  ضعب  تعامـس  یندم و  تایح  دمحم 
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كرابم سفن  نیزا  هتفگ  دازآ  هَّللا  ءاـقتع  نم  تنا  يدّیـس  دومرف  دـیمهف  نآ  ینعم  دینـش و  صلخت  دازآ  هاـگ  ره  دومرف و  نیـسحت  رایـسب 
ياملع زا  ناشیا  فلا  ۀئام و  نیسمخ و  عبس و  هنـس  رد  يواطنط  لاقتنا  مراد  اهیراودیما  هدز  راتفرگ  اپارـس  نیا  قح  رد  هک  خیـش  ترـضح 
يوسب یکی  دـندرک  رفـس  هس  رمعلا  تدـم  دـندروآ و  لـمعب  یمارگلب  هَّللا  فطل  دیـسب  تعیب  مسر  یهتنا و  لـیزن  هکم  رد  دـندوب و  رـصم 

نا لیذ  رد  دنـس و  دالب  زا  هدـلب  ناتـسیس  يوسب  مود  هتفای  تیبرت  ناشیزا  لاس  ود  لیلجلا و  دـبع  ریم  تمزالم  هداراب  یلهد  دابآناهجهاش 
هدرک يراگنعئاقو  یشخب و  ریم  تمدخ  رب  روکذم  دّمحم  دیس  دوخ  لاخ  تباین  اجنآ  زا  لاس  راهچ  هدید و  رـسکب  چآ و  ناتلم و  روهال و 

رفس تدواعم  خیرات  تسریخ و  رفس  نآ  یگناور  خیرات  نیفیرش و  نیمرح  رفس  موس 
242 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوچ دوب  ناشیا  درگاش  دابآردیح  سیئر  ۀلودلا  ماظن  دـنتخیر  دابآگنروا  رد  تماقا  گنر  هدیـسر  نکد  رایدـب  هتـشگرب  اجنآ  زا  ریخب و 
درک و دیاب  رایتخا  تسرـسیم  یهاوخ  هک  هبتر  ره  الاح  هک  دندرک  تلالد  نارای  ضعب  تسـشن  نکد  تلایا  دنـسم  رب  ردپ  تلحر  دعب  يو 

هدایز تسلالح  نا  زا  هفرغ  دیامنیم  تولاط  رهنب  ایند  دش  مناوتیمن  یقولخم  هدنب  ماهدش  دازآ  دنتفگ  ناشیا  درمـش  دـیاب  تمینغ  ار  تقو 
هک دناهتـشون  هرماع  هنازخ  رد  دنـشخب  امب  نیمه  ار  ام  هک  تستمینغ  دنـشخب  ادـگ  رهب  یهاـش  هک  راـید  نیرد  دـندناوخ  رعـش  نیا  مارح و 

مقشع و هدنب  مداش  لد  دوخ  هتفگ  زا  میوگیم و  شاف  دناهدومرف  امیا  ریقف  صلخت  مانب و  شیپ  لاس  هاجنپ  دصیـس و  زاریـش  ظفاح  هجاوخ 
ناشیا فیناصت  دناهتسب  مظن  رد  ارعش  هکنانچ  تساضترم  یلع  زا  ترابع  قشع  هچ  تسیلع  مالغ  همجرت  قشع  هدنب  مدازآ  ناهج  ود  ره  زا 

رشبلا و دیس  نم  دنهلا  یف  درو  امیف  ربنعلا  ۀمامش  تیب و  رازه  هد  یبرع  ترابعب  ةاکزلا  باتک  ات  يراخب  حیحص  حرش  هلمجنآ  زا  تسرایسب 
خیاشم لاوحا  رد  ءایلوألا  ۀضور  تیب و  رازه  راچ  تاداسلا  ۀمتاخ  نسح  یف  تاداعسلا  دنس  تیب و  رازه  هس  دازآ  دئاصق  یف  داوفلا  ۀیلـست 

هنازخ تیب  رازه  هن  مارگلب  خـیرات  مارکلا  رثام  تیب  رازه  تسب  ارعـش  هرکذـت  اـضیب  دـی  نکد  داـبآتلود  هعلق  بیرق  تسیناـکم  هک  هضور 
رازه هن  یسراف  ناوید  تیب  رازه  ود  دنهلا  نالزغ  تیب  رازه  هد  ناتـسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀحبـس  تیب  رازه  هدزاود  ارعـش  هرکذت  هرماع 

هنس یبرع  ناوید  تیب  جنپ  دصکی و  بوبحم  ياپارس  حدم  رد  تسیاهدیصق  لامجلا  ةآرم  یبرع  رد  رتفد  تفه  تاکربلا  رهظم  يونثم  تیب 
یبرع ناوید  تفه  یّبنتملا و  بیطلا  یبأ  مالک  تاحالطصا  یف  لیلعلا  ءافش  تیب و  رازه 

243 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زگره هدرکن و  مظن  نینچ  نیا  ناشیا  لبق  يرعاش  چیه  هک  تسعیجرت  جودزم و  فّدرم و  دازتسم و  دئاصق  يو  رد  هراّیـس و  عبـسب  یمـسم 

هَّللا یّلـص  ترـضح  نآ  حدم  رد  نیواود  نیرد  دسر  هچ  ناوید  تفهب  ات  دشاب  یبرع  ناوید  کی  ار  وا  هک  هدیـسرن  تعامـسب  دنه  لها  زا 
ناّسح يو  هتـشگن  رّـسیم  نیقدـشتم  ياحـصف  نیقلفم و  يارعـش  زا  ار  یکیچیه  نآ  لثم  هک  هدومرف  داجیا  هردان  هریثک  یناعم  ملـس  هیلع و 

هدیچ هعبس  نیواود  نیزا  ار  هیوبن  حدم  رد  دئاصق  روطس  ررحم  دنـسانشیم  ار  نآ  نف  باحـصا  هک  دراد  صاخ  يروط  لزغت  رد  تسدنه 
بیترت الب  قرفتم  دنچ  یتایبا  یبرع  یسراف و  زا  دوب  هداتفا  بلاغ  ناشیا  جازم  رب  يرعاش  نوچ  تسا  هدومن  مهارف  فیطل  یناوید  رد  اجکی 
ریراحن رباکا  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  تیاور  هیناقوف  تادیدست  هینابر و  تاقیفوتب  هاگ  ره  خـلا و  دـیآیم  هتـشون  اج  نیا  رد  هدومن  باختنا 

عیفر ظاقیا  مخافا  نأشلا و  ریبک  ظافح  مظاعا  راجن و  یلاع  نیثدـحم  تاقث  راخفلا و  لیلج  نیققحم  تابثا  قافآ و  ریهاشم  هّلجا  قاّذـح و 
هدیدع ثیداحا  شوین  قح  شوگب  الاح  دیدرگ  راکـشآ  ادیوه و  ۀـلزنملا  خـسار  نیزیمم  نیطاسا  تبترم و  الاو  نیدـقان  ناکرا  ناکملا و 

دیجنس دیاب  راصبتسا  رابتعا و  نازیمب  دمالا  یصقا  یلا  قح  حوضو  دینش و  دیاب  تسنا  دّدسم  قدصم و  و  رزوم ؟؟؟ دیؤم و  هک 

رون ثیدح  دیؤم  هرجش  ثیدح  نیلقان  ياملع  یماسا 

هیلع نینمؤـملا  ریما  باـنج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  هک  یثیدـح  تسا  هـلمجنآ  زا  سپ 
دبع نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  یناربطلا و  دمحا  نب  نامیلس  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  یتش و  راجـشا  زا  مدرم  یقاب  دناهرجـش و  کی  زا  مالـسلا 
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نب هیوریـش  یلزاـغملا و  نباـب  فورعملا  یبـالجلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وـبا  یناهبـصالا و  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  مکاـحلا و  هَّللا 
هیوریش نب  رادرهش 

244 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیدلا باهـش  دّیـس  يدنرزلا و  فسوی  نب  دمحم  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  یمزراوخلا  یکملا  دمحا  نب  قفوم  دیوملا  وبا  یملیدـلا و 
يدزیلا نیدلا  نیعم  نب  نیسح  یشخبرونلا و  یجیهاللا  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  لئالدلا و  حیضوت  بحاص  دمحا 

ءاطع یباّصولا و  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  یقتملا و  نیّدـلا  ماسح  نب  یلع  الب  یطویـسلا و  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نیّدـلا  لالج  يذـبیملا و 
زنک بحاص  يرفجلا  دـمحم  نب  خیـش  يوانملا و  نیفراعلا  جات  نب  فوءرلا  دـبع  ثّدـحملا و  نیّدـلا  لاـمجب  فورعملا  هَّللا  لـضف  نب  هَّللا 

دمحم يولوم  يولهد و  دمحا  نیّدلا  ماظن  یلعلا و  جراعم  بحاص  ملاع  ردص  دمحم  یـشخدبلا و  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازرم  نیهاربلا و 
هتفگ ریسفتلا  باتک  رد  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  رد  مکاحلا  هَّللا  دبع  وبا  دناهدومن  تیاور  يونهکل  نیبم 

نب قاحـسا  ینثدح  دامح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  ابنا  متاح  نب  نوراه  انث  دمحم  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  انث  یمیمتلا  یلع  نب  نیـسحلا  ینربخا 
نم ساّنلا  یلع  ای  یلعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  لیقع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  نع  فسوی 

ناونص ریغ  ناونص و  لیخن  عرز و  بانعا و  نم  تانج  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  أرق  مث  ةدحاو  ةرجش  نم  تنا  انا و  یّتش و  رجش 
دحاو ءامب  یقسی 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  دانسالا و  حیحص  ثیدح  اذه 
دیعـس نب  ینغلا  دبع  دّمحم  وبا  ان  ظفاحلا  يدزالا  رـصن  نب  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  انث  ایرکز  وبا  انرـصن  یبأ  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا 

نع هیبا  نع  مکحلا  نب  میهاربا  نع  ناورم  نب  دّـمحم  نع  یعناقملا  ساّبعلا  نب  ّیلع  نع  یجناـیملا  مسقلا  نب  فسوی  اـنث  ظـفاحلا  يدزـالا 
کلام یبأ 

245 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یتش راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  ّیلع  انا و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع 

هتفگ رابخالا  سودرف  رد  یملید  و 
یتش راجشا  نم  ساّنلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و  ساّبع  نبا 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  و 
دبع نب  سودبع  سیئّرلا  انربخا  لاق  نادمه  نم  ّیلا  بتک  امیف  یملیدـلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظاّفحلا  دّیـس  انربخا 
رکب وبا  ظفاحلا  ینربخا  لاق  ناهبصاب  يرفعجلا  دمحم  نب  لضفلا  بلاط  وبا  فیرـشلا  انربخا  لاق  ةزاجإ  نادمهب  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا 
لاق یبأ  انثدح  لاق  ماوعلا  یبأ  نب  دمحا  نب  دّمحم  انثدح  لاق  يوغبلا  قاحـسا  نب  هَّللا  دبع  انثدح  لاق  يدج  انثدـح  لاق  ةزاجإ  هیودرم  نب 
هَّللا لوسر  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  لیقع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع  یملـسلا  یلع  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق  يرافغلا  دـبع  نب  رمع  انثّدـح 

یتش راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هتفگ نیطمّسلا  ّرد  مظن  رد  يدنرزلا  نسحلا  نب  دومحم  نب  فسوی  نب  دمحم  و 

أرق مث  ةدـحاو  ةرجـش  نم  تنا  انا و  یتش و  رجـش  نم  سانلا  یلعل  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  هَّللا  دـبع  نب  رباج  لاق 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا 

هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  دحاو و  ءامب  یقسی  غلب  یتح  تارواجتم  عطق  ضرالا  یف  و 
ای تنا  انا و  یتش و  رجش  نم  سانلا  لوقی  ملس  كراب و  هلا و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  عمـس  هنا  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  هَّللا  دبع  نب  رباج 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  أرق  مث  ةدحاو  ةرجش  نم  یلع 
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246 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیودرم و نبا  ظفاحلا  یلا  هدانـساب  یناحلاّصلا  هاور  دـحاو  ءامب  یقـسی  غلب  یّتح  تارواجتم  عطق  ضرالا  یف  مّلـس و  كراب و  هلا و  یلع  و 

يدنرزلا نیّدلا  سمش  خیشلا  اضیا  هاور 
رد لصاح  تشگ  لوا  هک  هیاس  ره  هتفگ ز  زار  نشلگ  حرش  رد  یشخبرونلا  یجهاللا  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  و 

عافترا تاجرد  طاقن  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تقیقح  دیشروخ  رود  ریس و  زا  هچنانچ  ینعی  لباقم  رگید  یکی  دش  رخآ 
اوتسا تقو  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  نامز  ات  دوب  هتفای  روهظ  یلماک  نیعت  هیاس و  هطقن  ره  زا  توبن  قرـشم  بناج  زا 

ایبنا صاخـشا  زا  یـصخش  ره  لباقم  رد  طاطحنا  بناجب  يور  تشذگرد و  اوتـسا  زا  دیـشروخ  نآ  نوچ  دـش و  ناهنپ  هیاس  دیـسر و  دوب 
هکنآ لاثم  دشابیم  هتبلا  یبرغ  طاقن  زا  هطقن  ره  يذاحم  لباقم و  رد  هرئاد  رد  هچ  دوب  دناوت  عقاو  ایلوا  زا  یصخشت  ینّیعت و  مالسلا  مهیلع 
یسیع ترضح  زا  لسرم  یبن  چیه  دش  هدومن  روصت  قرشم  هباشمب  هک  تّوبن  تاجرد  مالّسلا  هلآ  هیلع و  يدّمحم  ترضح  هنامز  اب  تبسن 

هک تسین  برقا  مالّسلا  هیلع 
یبن هنیب  ینیب و  سیل  هناف  میرم  نب  یسیعب  سانلا  یندا  ّینا 

رـس ادبم  دـش  هدومن  روصت  تیالو  فرط  بناج  هک  برغم  بناج  زا  تسلـسرم و  یبن  زا  ترابع  هک  دـشاب  قحب  قلخ  یعاد  هک  یبن  ینعی 
هک دومرف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تشگ و  یلع  یضترم  تیالو 

نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا 
اضیا و 

نآرقلا لیوات  یلع  لتاقی  یلع  نآرقلا و  لیزنت  یلع  لتاقن  انا 
اضیا و 

لدعلا یف  ءاوس  یلع  فک  یفک و  رکب  یبال  مالّسلا  هیلع  لاق 
اضیا و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  لاق 
یتش راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و  اضیا  لاق  و 

247 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اضیا و 

ادحاو اءزج  سانلا  ۀعست و  یلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  یلع  ۀمکحلا  تمسق 
اضیا و 

هَّللا یلوت  دقف  ینّالوت  نم  ینّالوت و  دقف  هّالوت  نمف  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالوب  ینقدص  یب و  نما  نم  یصوا 
اضیا و 

نا ال ةداهش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّمحم  ای  مهلـس  یلا  هَّللا  یحواف  ءامّـسلا  یف  ءایبنالا  ّیلع  عمتجاف  جارعملا  ۀلیل  یب  يرـسا  اّمل  لاق 
بلاط یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  کتّوبنب و  ماوقالا  یلع  هَّللا و  الا  هلا 

دومرف ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  هک  هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  رباج  هتفگ  حتاوف  رد  يذبیم  نیسح  و 
ةدحاو ةرجش  نم  یلع  ای  تنا  انا و  یتش و  ةرجش  نم  سانلا 

ُلِّضَُفن َو  ٍدِـحاو  ٍءاِمب  یقُْـسی  ٍناْونِـص  ُْریَغ  َو  ٌناْونِـص  ٌلیَِخن  َو  ٌْعرَز  َو  ٍباـنْعَأ  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو  ٌتارِواـجَتُم  ٌعَِطق  ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  دـناوخ  هیآ  نیا  و 
ِلُکُْألا  ِیف  ٍضَْعب  یلَع  اهَضَْعب 
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رشع ثلاثلا  ثیدحلا  هتفگ  یلع  لئاضف  یف  یلجلا  لوقلا  هلاسر  رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 
یملیدلا هجرخا  یتش  راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  ّیلع  انا و  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  رباج  نع 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 
رباج نع  یملیدلا  یتش  راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و 

تسروکذم لامعلا  زنک  رد  زین  و 
رباج نع  ةدحاو ك  ةرجش  نم  تنا  انا و  یتش و  ةرجش  نم  سانلا  یلع  ای 

هتفگ ءافتکالا  باتک  رد  یباّصولا  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 
سودرفلا دنسم  یف  یملیدلا  هجرخا  یتش  راجشا  نم  ساّنلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  ّیلع  انا و  لاق  هنع  هَّللا  یضر  رباج  نع 

. تسروکذم ءافتکالا  باتک  رد  زین  و 
اهنم انا  یتلا  یترجش  نم  تنا  یقلخ و  یقلخ و  تهبشا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  يأ  هنع 

248 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀباحصلا لئاضف  یف  بیطخلا  هجرخا 

عبارلا ثیدحلا  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  نیعبرا  رد  ثّدحم  نیّدلا  لامج  و 
تنا انا و  یتش و  رجش  نم  ساّنلا  بلاط  یبأ  نب  یلعل  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع 

ٌتارِواجَتُم  ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبنلا  أرق  مث  ةدحاو  ةرجش  نم 
ٍدِحاو ٍءاِمب  یقُْسی  غلب  یتح 

یهتنا
هتفگ قئاقحلا  زونک  رد  يدانم  فؤرلا  دبع  ۀقیتع و  ۀخسن  نع  القن 

سودرفلا یف  یملیدلا  هجرخا  يارف  یتش  راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و 
هتفگ و ۀیبیعشلا  ۀینیسحلا  ۀیولعلا  ۀقیرطلا  خیاشملا  تاداسل  ۀیبیغلا  ۀیبهولا  رارسالا  ۀیبسکلا و  نیهاربلا  زنک  رد  يرفجلا  دمحم  نب  خیش  و 

ةدحاو ةرجش  نم  یلع  انا و  یتش و  ةرجش  نم  سانلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  و 

سانلا ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  هنع و  یملیدـلا  رباج و  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  جرخا 
ةدحاو ةرجش  نم  یلع  انا و  یتش و  رجش  نم 

هتفگ و اجنلا  حاتفم  رد  دمحم  ازریم  زین  و 
یتش و رجش  نم  سانلا  یلع  ای  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  عمس  هنا  امهنع  هَّللا  یـضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  هیودرم  نبا  ینعی  جرخا 

دحاو ءامب  یقسی  ناونص  ریغ  ناونص و  لیخن  عرز و  بانعا و  نم  تانج  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  أرق  مث  ةدحاو  ةرجـش  نم  تنا  انا و 
ملاع ردص  دمحم  و 

هتفگ یضترملا  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد 
انا یتش و  رجش  نم  ساّنلا  یلع  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  مکاحلا  جرخا 

249 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةدجاو ةرجش  نم  تنا  و 

هتفگ نیّبحملا  ۀفحت  رد  يولهد  نیّدلا  ماظن  و 
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ةدحاو ةرجش  نم  تنا  انا و  یتش و  رجش  نم  سانلا  یلع  ای  یلعل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  رباج  نع  هیودرم  نبا  مکاحلا و  جرخا 
نم و دناهفلتخم و  ياهتخرد  زا  نایم  وا  یلع  يأ  ار  یضترم  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف  مکاحلا  يار  یلع  حیحص  وه  و 

میتخرد و کی  زا  وت 
میهاربا ۀنیط  نم  تنا  انا و  تقلخ  تایاورلا  ضعب  یف 

هتفگ ةاجنلا  ۀلیسو  باتک  رد  نیبم  دّمحم  يولوم  دناكاپ و  ناج  کی  زا  نت  یناحور  ود  دناكاخ  بآ و  کی  زا  ردیح  یبن و 
ةدحاو ةرجش  نم  تنا  انا و  یتش و  رجش  نم  ساّنلا  ّیلع  ای  یلعل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا  رباج  نع  هیودرم  نبا  مکاحلا و  جرخا 

کی زا  وت  نم و  دـناهفلتخم و  ناـتخرد  زا  ناـیمدآ  یلع  يأ  ار  یـضترم  یلع  رم  ادـخ  لوـسر  دوـمرف  مکاـحلا و  يار  یلع  حیحـص  وـه  و 
میتخرد

ةرجش نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای  ثیدح  نیلقان  یماسا 

ترضح نآ  هک  هرجـش  زا  بآمتلاسر  بانج  دش  هدرک  قلخ  هک  تسنیا  شلـصاح  هک  رگید  بولـساب  هرجـش  ثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  و 
دمحا نب  هَّللا  دبع  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نا و  ناصغا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  نآ و  عرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تسنآ و  لصا 

نب دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  یناهفـصالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  یناربطلا و  دـمحا  نب  نامیلـس  ینابیـشلا و  لـبنح  نب  دـمحم  نب 
باهـش ءاملعلا  کلم  یجنکلا و  فسوی  نب  دـمحم  رکاسع و  نباب  فورعملا  نسحلا  نب  یلع  یلزاغملا و  نباـب  فورعملا  یبـالجلا  بیطلا 

دئاوز رد  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دناهدومن  تیاور  لئالدلا  حیضوت  بحاص  دمحا  نیّدلا  باهـش  دّیـس  يدابآتلود و  نیدلا  سمـش  نب  نیدلا 
هتفگ دوخ  دلاو  دنسم 

انثّدح هَّللا  دبع  نب  نامثع  انث  یسیع و  نب  قاحسا  نب  یلع  انربخا 
250 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ههاجت یلع  تافرعب و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  لوقی  هَّللا  دبع  نب  رباج  تعمـس  لاق  یّکملا  ریبزلا  یبأ  نع  ۀعیهل  نب  هَّللا  دبع 
ای یّفک  یف  کفک  ینعی  یسمخ  یف  کسمخ  عض  لاقف  هنم  ّیلع  اندف  یلع  ای  یّنم  نذا  لاق  ّیلع و  یلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یمواف 
نا ول  ّیلع  ای  ۀّنجلا  هَّللا  هلخدا  اهنم  نصغب  قلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  انا  ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  ّیلع 

رانلا یف  مههوجو  یلع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  مهبکال  كوضغبا  مث  راتوالاک  اونوکی  یتح  اّولص  ایانحلاک و  اونوکی  یتح  اوماص  یتما 
هتفگ لقن  ام  یلع  نیرهطملا  ۀبقنم  رد  یناهفصا  میعن  وبا  و 

نم تنا  انا و  تقلخ  ّیلع  ای  یسمخ  یف  کسمخ  عض  ینم  ندا  ّیلع  ای  لاقف  ّیلع  تافرعب و  ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ّنا  رباج  نع 
ۀّنجلا هلخدا  اهنم  نصغب  قلعت  نم  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  انا  ةرجش 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  و 
ثیدحلا ةرجش  نم  تنا  انا و  تقلخ  مالّسلا  هیلع  هلوق 

دبع ان  دیمحلا  دبع  ان  یضاقلا  یطونحلا  یلع  نب  دمحا  جرفلا  یبأ  نع  ةزاجإ  ناحطلا  نب  باّهولا  دبع  نب  یسوم  نب  دمحا  رصن  وبا  انربخا 
سردت نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  همـسا  ریبزلا و  یبأ  نع  هعیهل  نب  هَّللا  دبع  ان  ةرـصبلاب  یـشرقلا  هَّللا  دبع  نب  نامثع  ان  ۀیجان  نب  دّمحم  نب  هَّللا 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  ذإ  ههاجت  یلع  تافرعب و  موی  تاذ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انیب  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع 
تنا انا و  تقلخ  یسمخ  یف  کسمخ  عض  ّیلع  ای  یّنم  ندا 
251 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّنجلا هَّللا  هلخدا  اهنم  نصغب  ّقلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  اناف  ةرجش  نم 
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هتفگ بقانملا  باتک  رد  زین  و 
ثیدحلا یسمخ  یف  کسمخ  عض  یلعل  مالّسلا  هیلع  هلوق 

انث دادغبب  یموزخملا  هیوجنز  نب  دمحم  نب  دمحا  انث  ظفاحلا  ءاقّـسلا  نباب  بقلملا  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  انث  راطعلا  رفظملا  نب  دـمحا  انربخا 
تافرعب مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  لوقی  هَّللا  دبع  نب  رباج  تعمس  لاق  ریبزلا  یبأ  نع  ۀعیهل  نبا  انث  ینامثعلا  هَّللا  دبع  نب  نامثع 

لاقف هّفک  یف  هّفک  لعجف  یـسمخ  یف  کسمخ  عض  لاقف  هنم  اندف  ّیلع  ای  یّنم  ندا  لوقی  وه  هوحن و  انلبقاف  ّیلع  یلا  یمواف  ههاجت  یلع  و 
ول یلع  ای  ۀنجلا  هَّللا  هلخدا  اهنم  نصغب  قلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلـصا و  انا  ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  ّیلع  ای 

رانلا یف  هَّللا  مهّبکال  كوضغبا  راتوالاک و  اونوکی  یتح  اولص  ایانحلاک و  اونوکی  یّتح  اوماص  یتّما  ّنا 
مالسلا هیلع  ّیلع  صیصخت  یف  نوسمخلا  نماثلا و  بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنکلا  دمحم  فسوی  نب  دمحم  و 

یبأ بهاذـملا  خیـش  ةاضقلا  یـضاق  نب  دّـمحم  لضفلا  وبا  ماشلا  ردـص  ةاضقلا  یـضاق  ۀـمالعلا  انربخا  اـهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  هلوقب 
لها خیـش  ظاّفحلا و  نیز  انربخا  زازقلا  روصنم  وبا  انربخا  يدـنکلا  نسحلا  نب  دـیز  برعلا  ۀّـجح  انربخا  یـشرقلا  ّیلع  نب  دّـمحم  یلاعملا 
رفعج وبا  انثدح  رفظملا  نب  دمحم  انثدح  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  انربخا  يدادغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  قالطالا  یلع  ثیدـحلا 

انثدح یمعثخلا  صفح  نب  نیسحلا 
252 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب مصاع  نع  یلع و  نع  ثرحلا  نع  قاحسا  یبأ  نع  ینادمهلا  میهاربا  نب  لیعامسا  نع  يدنکلا  ریـشب  نب  ییحی  انثّدح  بوقعی  نب  دابع 
لهف اهقرو  ۀعیشلا  اهرمث و  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  یلع  اهلـصا و  انا  ةرجـش  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّیلع  نع  ةرمض 

هخیرات یف  بیطخلا  يور  اذکه  تلق  اهباب  نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نم  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ّبیطلا  ّالا  ّبیطلا  نم  جرخی 
هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  زین  و 

دّمحم روصنم  وبا  انربخا  یـسوسرطلا  دّمحم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  انربخا  بلحب  یقـشمدلا  هَّللا  دبع  نب  لیلخ  نب  فسوی  ظفاحلا  انربخا 
نب نسحلا  ینربخا  یناربّطلا  بّویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  هاشذاف  نب  نیـسحلا  وبا  اـنربخا  ّیفریّـصلا  لیعامـسا  نب 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  یلهابلا  ۀماما  وبا  انثّدـح  ریبج  نب  لاضف  انثّدـح  يرـصبلا  یفریـصلا  دابع  نب  تولاط  نامثع  وبا  انثّدـح  يرتستلا  سیردا 

اهحاقل و ۀمطاف  اهعرف و  یلع  اهلـصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم  اّیلع  ینقلخ و  یتش و  راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مث ماع  فلا  ةورملا  افـصلا و  نیب  هَّللا  دبع  ادبع  ّنا  ول  يوه و  اهنع  غان  نم  یجن و  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهرمث  نیـسحلا  نسحلا و 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  الت  مث  رانلا  یف  هیرخنم  یلع  هَّللا  هّبکا  انتبحم  كردی  مل 
یتش قرطب  هباتک  یف  ماشلا  ثدحم  هاور  ءاوس و  هانجرخا  امک  همجعم  یف  یناربطلا  هاور  لاع  ثیدح  اذه  تلق 

ام کلذ  نمف 
ظفاحلا انربخا  الاق  یلعص  رهنب  يرغشاکلا  نامثع  نب  میهاربا  دادغبب و  يروباسیّنلا  نزاخلا  قفوملا  نب  دیعس  نب  دمحم  ناخیشلا  انربخا 

253 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب میهاربا  نب  رمع  بلاط  وبا  اـنربخا  يرقملا  یلع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نب  ةزمح  یلعی  وبا  اـنربخا  یعفاـشلا  نسحلا  نب  یلع  مساـقلا  وبا 
دبع نب  نامثع  انثدح  ناطقلا  هیوجنز  نب  یـسوم  نب  دمحا  ساّبعلا  وبا  انثدح  رازبلا  بیرغ  نب  دّمحم  رکب  وبا  انربخا  هیقفلا  يدهازلا  دـیعس 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ناک  لوقی  هَّللا  دبع  نب  رباج  تعمس  لاق  ریبزلا  یبأ  نع  ۀعیهل  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  نامثع  نب  ورمع  نب  هَّللا 
یف کسمخ  عض  لاقف  یلع  هنم  اندف  یلع  ای  ینم  ندا  لوقی  وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  انیتاف  ّیلع  یلا  یمواف  یلع  ههاجت  تافرعب و 

نصغب قلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلـصا و  انا  ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای  یفک  یف  کّفک  ینعی  یـسمخ 
رانلا یف  هَّللا  مهبکال  كوضغبا  مث  راتوالاک  اونوکی  یّتح  اّولص  ایانحلاک و  اونوکی  یتح  اوماص  یتّما  ّنا  ول  ّیلع  ای  ۀنجلا  لخد  اهنم 
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هتفگ بلاطلا  ۀیافک  رد  زین  هباتک و  نم  یلع  ۀمجرت  یف  هاور  اذکه  تلق 
انربخا ةدعسم  نب  لیعامسا  انربخا  يدنقرمـسلا  مسقلا  وبا  انربخا  رکاسع  نب  یلع  ظفاحلا  انربخا  يزاریـشلا  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  یتفملا  انربخا 

هیبا نع  قازّرلا  دبع  انثّدح  يدزالا  ینغلا  دبع  وبا  یلع  نب  نسحلا  انثدح  نانـس  نب  رمع  انثّدح  يدع  نب  دمحا  وبا  انربخا  فسوی  نب  ةزمح 
ةرجـشلا و انا  هَّللا  لوسر  لاق  لیطابالا  ثیداحالا  بوشی  نا  لبق  ینولاـست  ـالا  لاـق  ّهنا  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  یلوم  اـنیم  یبأ  نب  اـنیم  نع 

نیسحلا نسحلا و  اهحاقل و  یلع  اهعرف و  ۀمطاف 
254 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف قشمد  ثّدحم  هجرخا  تلق  ۀّنجلا  یف  قرولا  رمثلا و  حاقللا و  عرفلا  لصالا و  ندـع و  ۀـّنج  یف  اهلـصا  ةرجـشلاف  اهقرو  انتعیـش  اهرمث و 
ینعملا یف  ظعاولا  یبلحلا  هَّللا  لضف  نب  رکب  وبا  خیشلا  اندشنا  قرطب و  هبقانم 

رـشبلا و دّیـس  ّیلع  حاقللا  مث  ۀمطاف  عرفلا  اهلـصا و  یفطـصملا  رجـشلا  نم  هبـش  اهل  نانجلا  یف  ام  ۀتباث  دلخلا  یف  ۀحود  اذـّبح  ای  مهـضعبل 
وجرا مهّبحم  ّینا  ربخلا  نم  یلاعلا  یف  ۀیاورلا  لها  هب  ءاج  هَّللا  لوسر  ثیدح  اذه  رمثلاب  فتلملا  قرولا  ۀعیشلا  رمث و  اهل  ناطبس  ناّیمشاهلا 
ادعسلا ۀیاده  رد  يدابآتلود  یلواز  رمع  نب  نیّدلا  سمش  نب  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  رمزلا و  نسحا  نم  ةرمز  یف  زوفلا  ادغ و  ةاجنلا 

یتش و راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  ْمُکَءاـْنبَأ و  َو  اـنَءاْنبَأ  ُعْدـَن  یلاـعت  هلوق  دـنع  راـبخالا  عمجم  یف  ۀـیدهازلا و  یف  دـیامرفیم و 
نم نصغب  ّقلعت  نمف  اهقاروا  مهتعیـش  اهناصغا و  امهدالوا  اهرامث و  نانـسحلا  اهعرف و  یلع  اهلـصا و  انا  ةدـحاو  ةرجـش  نم  اـّیلع  ینقلخ و 

یلابلا ّنشلاک  ریصی  یتح  ماع  فلا  مث  ماع  فلا  ةورملا  افّـصلا و  نیب  یلاعت  هَّللا  دبع  ناک  ول  يوه و  يوغ و  اهنع  غاز  نم  یجن و  اهناصغا 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  ۀیآلا  هذه  الت  مث  هیرخنم  یلع  هَّللا  هّبکاف  انتبحم  كردی  مل  و 

هدیرفآ تخرد  کی  زا  ار  یلع  وا  رم  ملاع  دنوادخ  هک  دندومرف  یفطصم  هلصاح 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

هک ره  دناتخرد  نآ  هویم  نم  نادـنزرف  عرف و  وت  تعیب  دـشاب و  لصا  نم  تعیب  مرجال  تسعرف  یلع  ملـصا و  نم  تسا  هلاقم  نیا  دـهاش 
هک ره  دبای و  تاجن  دنز  تخرد  نآ  خاشب  مکحم  گنچ  دنک و  کّسمت 

255 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کشم نوچ  هدش  هکنآ  ات  هورم  افص و  نایم  رد  لاس  رازه  دنارازه  ار  ادخ  هدنتسرپ  هک  هدنب  دشاب  هچ  رگا  دش  هاریب  داتفا و  دورف  دیشخلب 
يانرـس زا  وا  نوچ  بل  ود  نایم  زا  هک  تسین  زامن  نا  هیدصت  ءاکم و  الا  تیبلا  دنع  مهتالـص  ناک  ام  ار و  ام  یتسود  تسا  هتفاین  رد  هنهک 

دمحا نیّدلا  باهـش  ینیب و  هرپ  ود  رب  خزود  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  دزادنا  يور  رب  دزیخرب  ادرف  نوچ  دـنزیم و  کتـسد  درآیم و  نوریب 
مالعالا ۀّلجالا  یف  ةودقلا  خیشلا  هرهد  یف  ءافرعلا  ناهرب  هرصع و  یف  ءاملعلا  ناطلس  لاق  هتفگ و  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد 

هَّللا ّیلو  ّیلع  لاصخلا  ّدع  يدل  بارتالا  لضفا  لاقم و  الب  باحصالا  لّوا  لاح  ناسل  نع  مالّسلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نیّدلا  ّزع  مانالا  یتفم 
لاح لک  یف  هب  انعفن  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ءامّسلا  ضرالا و  یف 

تیقـس ةّوبنلا و  ةریمخب  ترمخ  مث  ۀـیادهلا  ضیف  انیلع  ّشر  نا  دـعب  ۀـیامحلا  نجعم  یف  ۀـیانعلا  دـیب  انتنیط  تنجع  تیبلا  لها  نحن  موق  ای 
راجـشا نم  ساّنلا  ّلدی  موقلاب  نمف  انللـض  نحن  اذإ  لقن و  انراونا  لضت و ال  انراصبا  لوزت و ال  انمادـقا  الف  رمالا  حور  اهیف  خـفن  یحولاب و 

نسحلا و اهرمث و  ءارهزلا  ۀمطاف  اهعرف و  انا  اهلصا و  مّلس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دمحم  ةدحاو و  ةوبنلا  ةرجش  یتش و 
رون یلع  رون  ران  هسسمت  مل  ول  ءیضی و  اهتیز  داکی  رون  اهنصغ  رون و  اهرمث  رون و  اهعرف  رون و  اهلصا  اهناصغا  نیسحلا 

وا رون  زا  یلع  ادخ و  رون  زا  لوسر  تقلخ 

داـشرا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنجب  جارعم  بش  رد  یلاـعت  قـح  هک  تسرهاـظ  نا  زا  هک  یثیدـح  تسا  هـلمجنآ  زا 
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ۀمئألا بذهم  ینابنا  هتفگ  بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  وت  رون  زا  ار  یلع  مدرک  قلخ  دوخ و  رون  زا  ارت  مدرک  قلخ  هک  هدومرف 
256 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذه
نب دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  یلع  وبا  لاق  دمحم  رکب  وبا  يدلاو  انربخا  لاق  يرقملا  كریز  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رصن  مسقلا  وبا  انربخا  لاق 
لاق يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  رونیدب  هظفح  نم  يدادغبلا  یجنیانلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انثّدـح  لاق  ّيروباسینلا  دـمحا 
نب هَّللا  دبع  نع  يدزالا  ییحی  نب  طول  فنخم  وبا  انثّدح  لاق  ینادمهلا  نیـسحلا  نب  ءالعلا  انثّدـح  لاق  يزارلا  دـیمح  نب  دّـمحم  ینثّدـح 

بلاط یبأ  نب  یلع  ۀـغلب  ینبطاخ  لاقف  جارعملا  ۀـلیل  ّکبر  کبطاخ  ۀـغل  ّياب  لئـس  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  رمع 
يرون و نم  کتقلخ  تاهبشلاب  فصوا  ساّنلاب و ال  ساقأ  ءایشالاک ال  ءیش ال  انأ  دمحا  ای  لاقف  ّیلع  مأ  ینتبطاخ  ّبر  ای  تلق  نا  ینمهلاف 

هناسلب تبطاخف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  ّبحا  کبلق  یلا  ادحا  دجا  ملف  کبلق  رئارس  یلع  تعلطاف  كرون  نم  اّیلع  تقلخ 
هدومرف هرکذت  باتک  رد  یندم  ناخ  یلع  دّیس  و 

يدابآرتسألا نیما  دمحم  یلوملا  ققحملا  هخیش  نع  موصعم  دمحم  لیلجلا  دّیسلا  هدلاو  نع  نیّدلا  ماظن  دمحا  ّلجالا  دّیّسلا  يدلاو  انثّدح 
روصنم هیبا  نع  ءابالا  فرـش  یلع  یبأ  ینثدح  لاق  نسحم  دمحم  یبأ  دّیـسلا  نع  يدابآرتسألا  دمحم  ازریملا  نیثدـحملا  زارط  هخیـش  نع 

نیدلا زع  قاحسا  هیبا  نع  نیّدلا  ردص  دّمحم  هیبا  نع  نیّدلا  ثایغ  روصنم  هیبا  نع  ۀقیقحلا  ردص  دمحم  هیبا  نع  رشبلا  داتسا  نیّدلا  ثایغ 
یلع یبأ  هیبا  نع  نیدلا  ریطخ  ریمالا  هیبا  نع  نیّدـلا  بیجن  ریمالا  نسحلا  یبأ  نع  نیدـلا  نیز  هاشبرع  هیبا  نع  نیدـلا  ءایـض  یلع  هیبا  نع 

دیعس یبأ  هیبا  نع  يزیزعلا  نیسحلا  رفعج  یبأ  هیبا  نع  نیدلا  لامج  نسحلا 
257 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دمحا هیبا  نع  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  هیبا  نع  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  هیبا  نع  یلع  عاجـش  یبأ  هیبا  نع  مشعالا  دـیز  میهاربا  یبأ  هیبا  نع  یلع 
هیبا نع  ءادهشلا  دّیس  نیـسحلا  هیبا  نع  نیدباعلا  نیز  یلع  هیبا  نع  دیهـشلا  دیز  هیبا  نع  دّمحم  رفعج  یبأ  هیبا  نع  رفعج  هیبا  نع  نیّکّـسلا 
لاق جارعملا  ۀلیل  کبر  کبطاخ  ۀغل  ّياب  لئس  دق  لوقی و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

فـصوا سانلاب و ال  ساقأ  ءایـشالاک ال  سیل  ءیـش  انا  دـمحا  اـی  لاـقف  یلع  مأ  ینتبطاـخ  ّبر  اـی  تلق  نا  ینمهلاـف  ّیلع  ناـسلب  ینبطاـخ 
بلاـط یبأ  نب  ّیلع  نم  ّبحا  کـبلق  یف  دـجا  ملف  کـبلق  رئارـس  یلع  تعلطا  كروـن  نم  اـّیلع  تقلخ  يروـن و  نـم  کـتقلخ  تاهبـشلاب 

کبلق ّنئمطی  امیک  هناسلب  کتبطاخف 
نم سداسلا  بابلا  یف  مزراوخ  بطخاب  فورعملا  یمزراوخلا  دمحا  نب  قفوملا  دیوملا  وبا  اضیا  هاور  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  لوقا  حیضوت 

هّصن هنتم و  یف  ریسی  رییغت  رخآ و  دنسب  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک 
نب دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  یلع  وبا  انثدح  لاق  دّمحم  رکب  وبا  يدلاو  انثّدح  يرقملا  كریز  نب  ّیلع  نب  دمحم  نب  رـصن  مساقلا  وبا  انربخا 

ءالعلا انثّدح  يزارلا  دیمح  نب  دمحم  انثّدح  رونیدب  هظفح  نم  يدادغبلا  یجنیانلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  انثّدـح  ّيروباسینلا  دـمحا 
لئس ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  يدزالا  ییحی  نب  طول  فنخم  وبا  انثّدح  ینادمهلا  نیـسحلا  نب 

جارعملا ۀلیل  کبر  کبطاخ  ۀغل  ّياب 
258 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فـصوا ساّنلاب و ال  ساقأ  ءایـشالاک ال  ءیـش ال  انأ  دـمحا  اـی  لاـقف  یلع  مأ  ینتبطاـخ  ّبر  اـی  تلق  نا  ینمهلاـف  ّیلع  ۀـغلب  ینبطاـخ  لاـق 
بلاط یبأ  نب  یلع  نم  ّبحا  کبلق  یلا  ادحا  دجا  ملف  کبلق  رئارس  یلع  تعلطاف  كرون  نم  اّیلع  تقلخ  يرون و  نم  کتقلخ  تاهبـشلاب 

یهتنا کبلق  نئمطی  امیک  هناسلب  کتبطاخف 
نع دـحاولا  ناسنالا  هب  ربعی  ام  یلع  قلطی  مجعلا  ۀـغل  برعلا و  ۀـغلک  مهـضارغا  نع  موق  لک  هب  ّربعی  ام  یلع  قلطی  اـمک  ناـسللاک  ۀـغللا  و 
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ۀغل ّياب  ثیدحلا  یف  لئاسلا  لوقف  ۀجهللاب  اهنع  ّربعی  ضعب و  نع  اهـضعب  صاخـشالا  امهب  زاتمت  نیذلا  توصلا  عیطقت  قطنلا و  نم  هضرغ 
نیینعملا لمتحی  کبر  کبطاخ 

یلع ناسلب  ینبطاخ  مالّسلا  هیلع  هلوقو 
ّیلع ۀـغل  ّنأل  ادارم  ناک  نا  اضیا  لوالا  ینعملا  نع  باوجلا  نمـضتی  وه  یناثلا و  ینعملا  هب  داری  یمزراوخلا  ۀـیاور  یف  امک  ّیلع  ۀـغلب  يأ 

مضلاب ۀهبشلا  سوماقلا  یف  لاق  تافرغ  ۀفرغک و  ۀهبش  عمج  تاهبـشلا  هرادقم و  یلع  هلعج  يأ  هرّدق  ءیـشلاب  ءیـشلا  ساق  ۀیبرع و  تناک 
ارهاظ لوالا  ینعملا  ناک  نا  لاثمالاب و  فصوی  يأ ال  رهظا  انه  یناثلا  ینعملا  ةدارإ  یهتنا و  لثملا  سابتلالا و 

ادخ رون  زا  یلع  یبن و  تقلخ 

هدومرف داشرا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  باطخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  تسا  هلمجنآ  زا 
یلاعت هَّللا  رون  نم  تنا  انا و  تقلخ 

هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  دیوملا  وبا 
هَّللا اهفرش  ۀکمب  یقشمدلا  رکاسع  نب  باهولا  دبع  نب  دمصلا  دبع  نیمیلا  وبا  ینابنا 

259 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دمحا نب  یلع  نسحلا  وبا  مامالا  انابنا  یقهیبلا  يراوحلا  دّـمحم  نب  رابجلا  دـبع  انابنا  ۀـباتک  یـسوطلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  دـیؤملا  انابنا  لاق 
همادق نب  یلع  انثّدح  ۀفرع  نب  نسحلا  انثّدح  یمیمتلا  ثرح  نب  دماح  نب  دّمحم  انابنا  فسوی  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  انابنا  لاق  يدـحاولا 
لوقی ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ساّبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  يرزجلا  میرکلا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  ةرـسیم  نع 

یلاعت هَّللا  رون  نم  تنا  انا و  تقلخ  ّیلعل 

هللا رون  نم  نارون  نیسحلا  نسحلا و 

تسا هلمجنآ  زا  و 
هَّللا رون  نم  نارون  نیسحلا  نسحلا و  ثیدح 

هتفگ و ادعسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  ءاملعلا  کلم 
هَّللا رون  نم  نارون  نیسحلا  نسحلا و  نا  يوری 

تفگ هچنانچ  دنارون  نا  زا  مه  نیسح  نسح و  روشنم  تسروطسم و  ءادعسلا  ۀیاده  رد  زین  و 
نیملاعلا ّبر  رون  نم  نارون  نیسحلا  نسحلا و 

رون زا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  مینزلا و  ضرتعملا  نم  هَّللا  انمـصع  مدومن  زاب  وسان  هیادـه  زا  رـشع  عباـس  هولج  رد  و 
دشاب یهلا  رون  زا  یلوالاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دنشاب  یهلا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رون  زا  هکئالم  تقلخ 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  زا  هکئالم  قلخ  ثیدح  تسا  هلمجنآ  زا 
روصنم وبا  نیّدـلا  مجن  ظفاحلا  مامالا  ةاضقلا  یـضاق  ینادـمهلا و  راطعلا  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  ظافحلا  ردـص  ظفاحلا  مامالا  ینابنا 

همحر یبنیزلا  یلع  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  بلاط  وبا  يدهلا  رون  لجالا  مامالا  فیرـشلا  انابنا  الاق  يدادغبلا  دّمحم  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم 
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نب نیسحلا  نع  رازجلا  دیمح  نب  دمحم  ینثدح  ناذاش  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  مامالا  نع  هَّللا 
260 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دامح نع  دلاخ  نب  هبده  نع  دمحم  نب  دمحا  نع  ظفاحلا  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  ینیوزقلا  مساقلا  نب  دـمحم  نب  ییحی  نع  دمـصلا  دـبع 
کلم فلا  نیعبس  بلاط  یبأ  نب  یلع  هجو  رون  نم  یلاعت  هَّللا  قلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  تباث  نب  ۀملـس  نب 

ۀمایقلا موی  یلا  هیبحمل  هل و  نورفغتسی 
ّیلا بتک  امیف  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریـش  نب  رادرهـش  روصنم  وبا  ظافحلا  دّیـس  ینربخا  هتفگ  بقانملا  باتک  رد  بطخا  زین  و 

یثایغلا دّمحم  نب  دعاص  نسحلا  وبا  بیطخلا  خیـشلا  انثّدح  لاق  ۀـباتک  ینادـمهلا  سودـبع  نب  سودـبع  حـتفلا  وبا  انربخا  لاق  نادـمه  نم 
یلع نب  نیسحلا  دیعس  وبا  انثّدح  لاق  یشرقلا  رکب  وبا  انثّدح  لاق  یماطـسبلا  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  ییحی  وبا  انثّدح  لاق  ناغمادب  یناغمادلا 

نب رمع  لاق  لاق  نافع  نب  نامثع  نع  یثیللا  ریمع  نب  دـیبع  نع  ینانبلا  تباث  نب  دامح  نع  یـسیقلا  دـلاخ  نب  ۀـیده  انثّدـح  لاق  اّیرکز  نب 
بلاط و یبأ  نب  یلع  هجو  رون  نم  هتکئالم  قلخ  یلاعت  هَّللا  نا  باطخلا 

قح لهاب  دحاو  قیرطب  ار  رون  ثیدح  تبسن 

هَّللا یلـص  مانا  رورـس  داشرا  بیذـکت  رب  ماقمق  بطاخم  تراسج  ناوه  تعاظف و  تیاهن  ماظنلا  نیتم  نایب  نیزا  ماعنملا  هَّللا  نوعب  هاـگ  ره 
دش رهاظ  نآ  دهاوش  تادیؤم و  توبث  نآ و  دنس  تحـص  توبث  مه  نآ و  رتاوت  توبثب  مه  نآ  رابتعا  دامتعا و  لامک  مارکلا و  هلآ  هیلع و 

متشه ثیدح  هلوق  تاجردلا  عیفر  بطاخم  تامس  تغالب  تارقف  یلیصفت  ضقن  رد  تاریخلا  ضیفم  توق  لوحب و  میامنیم  عورش  الاح 
ترضحنا هک  دننک  تیاور 

261 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دومرف

خلا هَّللا  يدی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تنک 

: قح لها  قرط  زا  نآ  تادیؤم  رون و  ثیدح 

دیزم میدـق  ندـید  باد و  بسح  تناتم  رـسارس  ترابع  نیرد  رثام  بقانم و  زئاح  رخافم و  نساحم و  يواح  رهاـم  بطاـخم  باـنج  لوقا 
تادرفتم و زا  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  هدومن  حـضاو  نانچ  دـننک  تیاور  ظفلب  ینعا  هدومرف  رهاظ  دوب  تناما  قذـح و  تناید و  قدـص و 

مورحم قلطم  ماما  قح و  رب  یصو  هلیمج  تحیدم  هلیلج و  تلیضف  نیا  تیاور  تداعس  زارحا  زا  هّینس  تارـضح  تسقح و  لها  تاّصتخم 
رباکا هک  یتسناد  اقباس  هکنآ  لاح  موسوم  مویقلا  ّیحلا  نم  مالّسلا  ةولّصلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  مولعلا  ۀنیدم  باب  لضف  متک  تمصوب  هکلب 
تزایح هّینـس  ناکملا  عیفر  همئا  نأشلا و  لیلج  ناکرا  نایعا و  نایادـتقم  ماقم و  یلاع  هذـباهج  هلجا  ماخف و  داقن  نیطاسا  مـالعا و  ياـملع 
دندوب هدومن  لقن  قح  لها  زا  ار  ثیدح  نیا  هاگ  ره  زین  دناهدومرف و  رشنلا  ۀبّیط  تلیضف  نیا  رـشن  رکذب و  فرـش  رامـضم  رد  قبـس  بصق 

نیا هکلب  دـندومرف  فاکنتـسا  ضارعا و  اقلطم  نا  دنـس  رکذ  زا  هکنآ  لاح  دـندرکیم  لقن  قح  لـها  زا  مه  نآ  دنـس  هک  تسیاـبیم  سپ 
نیرد تراصب  ترارح و  لامک  داد  دنداهن و  زاغا  دوخ  تاموعزم  ربانب  روکذم  ریغ  دنـس  رد  حدق  هدرک  رکذ  دنـسلا  فوذحم  ار  ثیدـح 

فیرـش ثیدح  نیا  قرط  رثکا  ای  لک  شاک  سپ  هدوب  قح  لها  قیرط  زا  رون  ثیدـح  رکذ  رظن  حـمطم  ار  بحاص  هاش  رگا  دـنداد و  ناش 
لقا تشادن ال  یناکما  هجوت  تلق  لغاشم و  ترثک  ببـسب  مه  نیا  رگا  دندومرفیم و  دراد  تسروطـسم  روکذـم و  قح  لها  بتک  رد  هک 

تسحضاو رهاظ و  صحفتم  عبتتم و  رب  دندنامیم و  نوصم  ظوفحم و  افخا  نامتک و  زا  ات  دندومرفیم  نآ  قرط  ددعتب  هّیلامجا  هراشا 
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262 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
سپ دناهدومن  تیاور  هرفاوتم  هددعتم  دیناسا  هرفاظتم و  هریثک  قرطب  هعونتم  بیلاساب  ار  نآ  تادیؤم  ار و  فیرش  ثیدح  نیا  قح  لها  هک 
سپ تسـسیبلت  تعانـص  جاضنا  سیلدـت و  سیلدـت و  ناشیاب  نآ  تبـسن  قیرط و  کی  نیرب  افتکا  الامجا و  ول  همه و  نآ  رکذ  زا  ضارعا 

هدومرف یفاک  رد  ینیلکلا  بوقعی  نب  دّمحم  رفعج  وبا  مالسالا  ۀقث  هک  تسناد  دیاب 
نب رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نع  يرفعجلا  میهاربا  نب  دّمحم  نع  ریغـصلا  هَّللا  دبع  نب  نیـسحلا  نع  سیردا  نب  دمحا 

راونالا و هنم  ترّون  يذـلا  راونالا  رون  قلخ  ناکملا و  ناـکلا و  قلخف  ناـک  ـال  ذإ  ناـک  هَّللا  ّنا  لاـق  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  بلاـط  یبأ  نب  یلع 
ملف اهلبق  نّوک  ءیـش  ذإ ال  نّیل  وأ  نیرون  الازی  ملف  اّیلع  ادـمحم و  هنم  قلخ  يذـلا  رونلا  وه  راونـالا و  هنم  ترون  يذـلا  هرون  نم  هیف  يرجا 

بلاط یبأ  هَّللا و  دبع  یف  نیرهاط  رهطا  یف  اقرتفا  یتح  ةرهاطلا  بالصالا  یف  نیرهطم  نیرهاط  نایرجی  الازی 
ثودحلا هب  دارملا  لوقلا و  لاقلاک و  نوک  ینعمب  ردصم  هلعل  ناک  ذإ ال  هلوق  نایب  ةروکذملا  ۀیاورلا  لقن  دعب  راحبلا  یف  هر  یسلجملا  لاق 

حاورا رّونم  مه  ذإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  رون  الوا  راونالا  رونب  دارملا  لعل  نئاـکلا و  ینعمب  وه  وا  دـعب  ءیـش  ثدـحی  مل  يأ 
نم يأ  هرون  نم  راونالا  رون  یف  يأ  هیف  يرجا  اهل و  ۀـّیئاغ  ۀـّلع  تادوجوملا و  دوجول  ببـس  لب  فراعملا  تایادـهلا و  مولعلاب و  قئـالخلا 

راونالا رون  یتح  راونالا  عیمج  اهنم  ترّون  یتلا  هتایاده  هتاضافا و  نم  يأ  هتاذ  رون 
263 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یفاک رد  زین  مهیلع و  هَّللا  تاولـص  هّیبن  تیب  لها  رارـسا  ملعی  هَّللا  ـالّوا و  روکذـملا  راونـالا  رون  يأ  يذـّلا  رونلا  وه  هلوق و  ـالّوا  روکذـملا 
هدومرف

لّوا هَّللا  ّنا  رباج  ای  رفعج  وبا  یل  لاق  لاق  دیزی  نب  رباج  نع  لّضفملا  نع  نانـس  نب  دمحم  نع  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع  دّـمحم  نب  نیـسحلا 
حاورا و الب  ۀینارون  نادبا  رّونلا  لظ  لاق  حابـشالا  ام  تلق و  هَّللا  يدی  نیب  رون  حابـشا  اوناکف  نیدتهملا  ةادهلا  هترتع  وا  دّمحم  قلخ  قلخ  ام 
ةالّـصلاب و هَّللا  نودبعی  ءایفـصا  ةررب  ءاملع  ءاملح  مهقلخ  کلذل  هترتع و  هَّللا و  دبعی  ناک  هبف  سدقلا  حور  یه  دحاو و  حورب  ادّیؤم  ناک 

نوموصی نوّجحی و  ةولّصلا و  نّولصی  لیلهتلا و  حیبستلا و  دوجّسلا و  موّصلا و 
ماسجالا اّما  دارملا  ۀینارون و  احابشا  يأ  ۀّینایب  ۀفاضالا  لعل  رون  حابشا  هلوق  حیضوت  ةروکذملا  ۀیاورلا  لقن  دعب  راحبلا  یف  هر  یسلجملا  لاق 
نادـبالاب قلعتت  مل  ام  حاورالا  نال  ۀـیّدام  وا  ةدّرجم  تناک  ءاوس  اهـسفنب  حاورالا  وا  ۀـیناویح  حاورا  الب  دارأ  هّلعل  حاورا  ـالب  هلوقف  ۀـّیلاثملا 

یمست ۀینایب و  ۀفاضا  اضیا  رّونلا  ّلظ  رخأ و  حاورا  اهب  قلعتت  مل  ۀّینارون  نادبا  یهف  ۀهج  نم  داسجا  ۀهج و  نم  حاورا  اهـسفنب  ۀلقتـسم  یهف 
لامتحالا یلع  لّظلاب و  ۀـهیبش  اهتفاثک  مدـعل  وا  اهدرجتل  اهنال  وا  اهل  ۀـعبات  ملاعلا و  کلت  لالظ  اهنال  لالظلا  ملاعب  لاثملا  حاورالا و  ملاـع 

ینعملا رونلا و  کلت  راثآ  نم  اهناف  یلاعت  هتاذ  رون  رونلاب  دارملا  نوکی  ناب  ۀّیمال  ۀفاضالا  نوکت  نا  لمتحی  یناثلا 
264 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هدومرف یفاک  رد  زین  نطفتف و  قیقد 
هَّللا دبع  یبأ  نع  مزارم  نع  دیدح  نب  یلع  نع  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  یـسیع و  نب  دّـمحم  نع  هَّللا  دـیبع  نب  نیـسحلا  نع  سیردا  نب  دـمحا 

یشرع یضرا و  یتاوامس و  قلخا  نا  لبق  ندب  الب  احور  ینعی  ارون  اّیلع  کتقلخ و  ّینا  دّمحم  ای  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاق  لاق  مالّـسلا  هیلع 
نیتنثا و اهتمـسق  مث  ینّللهت  ینـسّدقت و  یندّـجمت و  تناکف  ةدـحاو  امهتلعجف  اـمکیحور  تعمج  مث  یندّـجمت  ینّللهت و  لزت  ملف  يرحب  و 

ندب الب  احور  اهادتبا  رون  نم  ۀمطاف  هَّللا  قلخ  مث  ناتنث  نیسحلا  نسحلا و  دحاو و  یلع  دحاو و  دّمحم  ۀعبرا  تراصف  نیتنث  نیتنثلا  تمسق 
انیف هرون  ءاضاف  هنیمیب  انحسم  مث 

هدومرف یفاک  رد  زین  و 
مالـسلا هیلع  هَّللا  دـبع  یبال  تلق  لاق  لّضفملا  نع  دامح  نب  یلع  نع  میهاربا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نع  داـیز  نب  لهـس  نع  دـمحم  نب  یلع 
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هدّجمن و هّللهن و  هسّدقن و  هّحبسن و  ءارـضخ  ۀّلظ  یف  انریغ  دحا  هدنع  سیل  اّنبر  دنع  اّنک  لّضفم  ای  لاقف  ۀلظالا  یف  متنک  ثیح  متنک  فیک 
کلذ ملع  یهنا  مث  مهریغ  ۀکئالملا و  نم  ءاش  فیک  ءاش و  ام  قلخف  ءایشالا  قلخ  یف  هل  ادب  یتح  انریغ  حور  يذ  بّرقم و ال  کلم  نم  ام 

انیلإ
هدومرف یفاک  رد  زین  و 

رفعج یبأ  دـنع  تنک  لاق  نانـس  نب  دّـمحم  نع  سیردا  نب  هَّللا  دـبع  لضفلا  یبأ  نع  دـمحم  نب  یلعم  نع  يرعـشالا  دـمحم  نب  نیـسحلا 
اوثکمف ۀمطاف  اّیلع و  ادّمحم و  قلخ  مث  هتّینادحوب  ادّرفتم  لزی  مل  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  دّمحم  ای  لاقف  ۀعیشلا  فالتخا  تیرجاف  یناّثلا 

265 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ام نومّرحی  نوءاشی و  اـم  نّولحی  مهف  مهیلإ  اـهروما  ضّوف  اـهیلع و  مهتعاـط  يرجا  اـهقلخ و  مهدهـشاف  ءایـشالا  عیمج  قلخ  مث  رهد  فلا 

اهمزل نم  قحم و  اهنع  فلخت  نم  قرم و  اهمّدقت  نم  یتلا  ۀنایّدلا  هذه  دّمحم  ای  لاق  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ءاشی  نا  الا  اوءاشی  نل  نوءاشی و 
دّمحم ای  کیلإ  اهذخ  قحل 

هدومرف مارملا  ۀیاغ  یف  ام  یلع  تیبلا  لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  رایهام  نب  سابعلا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  و 
هَّللا دبع  نب  عیبرلا  نع  يزورملا  نامیلس  نب  دواد  نع  ینامیلا  یفنحلا  سنوی  نب  رمع  نع  دمحم  نب  دمحا  نع  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  انثّدح 

انرماف شرعلا  لوحا  راونا  انک  دّـمحم  لآ  انا  هبطخ  ضعب  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاق  اولاق  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لآ  نم  خایـشا  نع  یمـشاهلا 
انحیبستب ضرالا  لها  تّحبسف  انّحبـسف  حیبستلاب  هَّللا  انرماف  ضرالا  یلا  انطبها  مث  انحیبستب  ۀکئالملا  تّحبـس  انّحبـسف و  حیبستلاب  یلاعت  هَّللا 

نوّحبسملا نحنل  انا  نّوفاّصلا و  نحنل  اناف 
هدومرف دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  و 

سابع نبا  نع  انعمـس  اعیمج  الاق  سیق  نب  فنحالا  ناحوص و  نب  ۀعـصعص  نع  یعازوالا  نع  انعنعم  ناّطقلا  هیوریـش  نب  دـمحم  نب  رفعج 
هَّللا ینقلخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يأ  لاق  لاق  نا  یلا  ثیدـحلا  قاس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  تنک  لوقی 

لقتنی لبقاف  مدآ  بلص  یف  رونلا  یقلا  مدآ  هَّللا  قلخ  نا  اّملف  ۀنس  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  شرعلا  تحت  ارون 
266 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یبن هّنکل ال  رّونلا  کلذ  نم  ّیبر  ینقلخف  بلاط  یبأ  بلطملا و  دبع  نب  هَّللا  دبع  بلـص  یف  انقرتفا  یتح  بلـص  یلا  بلـص  نم  رّونلا  کلذ 
يدعب

تسروکذم نا  رد  هدرک و  لقن  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرافغ  رذ  یبأ  تیاورب  جارعم  فصو  رد  یثیدح  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  زین  و 
دومرف داشرا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک 

یف هرون  نم  رون  حابـشا  مکقلخ  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  متنا  مکفرعن و  فیک ال  هَّللا و  ّیبن  ای  اولاقف  انتفرعم  قح  اننوفرعت  له  ّیبر  ۀـکئالم  ای  تلق 
نوکت نا  لـبق  ءاـملا  یلع  هشرع  هناطلـس و  توکلم  یف  دـعاقم  مکل  لـعج  میرکلا و  ههجو  رون  نم  هکلم و  ءانـس  نم  هزع و  ءانـس  نم  رون 

ماما متنا  هشرع و  یلع  يوتساف  ۀعباّسلا  ءامسلا  یلا  شرعلا  عفر  مث  مایا  ۀتس  یف  ضرالا  تاومّسلا و  قلخ  مث  ۀّیحدم  ضرالا  ۀّینبم و  ءامّسلا 
نوّللهت و نودّجمت و  نوّحبست و  متنا  ّرمن و  اّنک  یّتش و  راونا  نم  دارأ  ام  ودب  نم  ۀکئالملا  قلخ  مث  نوربکت  نوسدقت و  نوحبـست و  هشرع 
مکـسیدقت و مکریبکت و  مکلیلهت و  مکدیمحت و  مکحیبستب و  لّلهن  ّربکن و  دّجمن و  سّدـقن و  حّبـسنف و  نوسّدـقت  نودّـمحت و  نوربکت و 

یلا یب  جرع  مث  لاق  نا  یلا  هقاس  مالّسلا و  انم  اّیلع  أرقا  مکفرعن  ملف ال  مکدنع  نمف  هَّللا  یلا  دعـص  ام  مکیلاف و  هَّللا  نم  لزن  امف  مکدیجمت 
ۀلاقم لـثم  یل  اولاـق  یلع و  اومّلـس  ینوقلت و  مث  هدـعو  انقدـص  يذـلا  هّلل  دـمحلا  ینوأر  اّـمل  نولوقی  ۀـکئالملا  تعمـسف  ۀـعباسلا  ءامـسلا 

مکتعمس یبر  ۀکئالم  ای  تلقف  مهباحصا 
267 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هرون ءانس  نم  رون  حابـشا  مکقلخ  نا  امل  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  هَّللا  یبن  ای  اولاق  مکقدص  يذلا  امف  هدعو  انقدص  يذلا  هّلل  دمحلا  نولوقت 
کتّبحم انوکشف  انبولق  یف  تخسر  انیلع و  مکتیالو  ضرع  هدابع  یلع  مکدهشا  هناطلس و  توکلم  یف  دعاقم  مکل  لعج  هّزع و  ءانس  نم  و 

ربخلا هدعو  انقدص  دق  انعم و  ءامّسلا  یف  كانیری  نا  انبر  دعوف  هَّللا  یلا 
هدومرف لاصخ  باتک  رد  یّمقلا  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  و 

هئابآ نع  هیبا  نع  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نع  دوراجلا  یبأ  نع  هیبا  نع  يرصبلا  دامح  نب  نسحلا  نع  یمشاهلا  دلاخ  نب  دّمحم  نع  دیلولا  نبا 
قلخ اّملف  ماع  فالآ  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هلالج  لج  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 
نم هجرخا  مث  بلطملا  دبع  بلص  یف  هرقا  یتح  بلص  یلا  بلـص  نم  هلقنی  ّلج  ّزع و  هَّللا  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  کلـس  مدآ  هَّللا 
نم همحل  یلع  نم  انا  ینم و  یلعف  بلاط  یبأ  بلص  یف  ّیلع  مسق  هَّللا و  دبع  بلص  یف  یمـسق  ّریـصف  نیمـسق  همّـسقف  بلطملا  دبع  بلص 

هضغبا یضغببف  هضغبا  نم  هّبحا و  یبحبف  هّبحا  نمف  یمد  نم  همد  یمحل و 
هدومرف لاصخ  رد  زین  و 

یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضّرلا  نع  هیبا  نع  یمیمتلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  نسحلا  نع  ظفاحلا  رمع  نب  دـمحم 
انا تقلخ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

268 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دحاو رون  نم  یلع  و 

هدومرف عئارشلا  للع  رد  هارث  باط  هیوباب  نبا  زین  هدومرف و  تیاور  مه  یلاما  مالسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  ار  ثیدح  نیا  و 
انثدح لاق  كارـشلا  رذنم  انثدح  لاق  نارهم  نب  یـسیع  انثدح  لاق  جـلبلا  یبأ  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  یمثیملا  نوراه  نب  میهاربا 

نا لاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  لبج  نب  ذاعم  نع  کلام  نب  سنا  نع  یلجعلا  ةرـسیم  نب  ملـسا  ینربخا  لاق  هّیلع  نب  لیعامـسا 
حّبسن شرعلا  مادق  لاق  هَّللا  لوسر  ای  متنک  نیاف  تلق  ماع  فالآ  ۀعبسب  ایندلا  قلخی  نا  لبق  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  اّیلع و  ینقلخ و  هَّللا 

یف انقذـق  مث  رون  دومع  انّریـص  انروص  قلخی  نا  هَّللا  دارأ  اذإ  یتح  رون  حابـشا  لاـق  لاـثم  ّيأ  یلع  تلق  هدّـجمن  هسدـقن و  هدـمحن و  هَّللا و 
نورخآ انب  یقشی  موق و  انب  دعسی  رفکلا  حافس  كرشلا و ال  سجن  انبیصی  تاهّمالا و ال  ماحرا  ءابالا و  بالصا  یلا  انجرخا  مث  مدآ  بلص 

مث بلاط  یبأ  بلص  یف  هفـصن  هَّللا و  دبع  بلـص  یف  هفـصن  لعجف  نیفـصن  هقـشف  رونلا  کلذ  جرخا  بلطملا  دبع  بلـص  یلا  انّریـص  اّملف 
تجرخف ّیلا  ادومع  ّلج  ّزع و  داعا  مث  اّیلع  ۀمطاف  تجرخا  ۀـنما و  ینتجرخا  دـسا و  تنب  ۀـمطاف  یلا  فصنلا  ۀـنما و  یلا  یل  يذـلا  جرخا 

دلو یف  راصف  یلع  رون  نم  ناک  امف  اعیمج  فصنلا  نم  ینعی  نیـسحلا  نسحلا و  هنم  جرخف  یلع  یلا  دومعلا  ّلج  ّزع و  داعا  مث  ۀمطاف  ینم 
ۀمایقلا موی  یلا  هدلو  نم  ۀّمئالا  یف  لقتنی  وهف  نیسحلا  دلو  یف  راص  يرون  نم  ناک  ام  نسحلا و 
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مالسلا هیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  تیاور  یلاله  برح  نب  دمحم  زا  لیوط  ثیدح  نمـض  رد  عئارّـشلا  للع  رابخالا و  یناعم  رد  زین  و 

دومرف
هل تأر  رونلا  کلذ  تأر  امل  ۀکئالملا  ّنا  ماع و  یفلاب  قلخلا  قلخ  لبق  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  اناک  مالّـسلا  امهیلع  اّیلع  ادّمحم و  نا 

هعرف ةوبن و  هلـصا  يرون  نم  رون  اذه  مهیلإ  ّلج  ّزع و  هَّللا  یحواف  رّونلا  اذـه  ام  اندّیـس  انهلا و  تلاقف  عمال  عاعـش  هنم  بعـشنا  دـق  الـصا و 
ریخلا یقلخ  تقلخ  ام  امهالول  یّیلو و  یتّجح و  ّیلعلف  ۀمامالا  اّما  یلوسر و  يدبع و  دمحتلف  ةوبنلا  اّماف  ۀماما 

هدومرف ۀمعنلا  مامت  نیّدلا و  لامک  باتک  رد  هسمر  هَّللا  ّبیط  هیوباب  نبا  زین  و 
نب دمحم  نع  يرعشالا  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  نع  یبأ  انثدح  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  راطعلا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  انثّدح 

لوقی مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تعمس  لاق  ةزمح  یبأ  نع  تباث  نب  ورمع  نع  يرفنضغلا  دیعـس  یبأ  نع  باطخلا  یبأ  نب  نیـسحلا 
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ّزع هَّللا  نوّحبسی  قلخلا  قلخ  لبق  هنودبعی  هرون  ءایـض  یف  احاورا  هتمظع  رون  نم  رـشع  دحالا  ۀّمئألا  اّیلع و  ادمحم و  قلخ  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا 
نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآ  نم  ۀیداهلا  ۀّمئألا  مه  هنوسّدقی و  ّلج و  و 

هدومرف لامک  رد  زین  و 
یسوم نب  نسحلا  نع  تاّیزلا  دیزی  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  یبأ  انثّدح  لاق  هنع  هَّللا  یضر  سیردا  نب  دمحا  نب  نیسحلا  انثّدح 
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ۀعبرا قلخ  یلاعت  هَّللا  نا  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  لاق  لاق  لضفملا  نع  هیبا  نع  طابر  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ۀعامـس  نب  یلع  نع  بیطخلا 

ۀمطاف و یلع و  دّمحم و  لاقف  رشع  ۀعبرالا  نم  هَّللا و  لوسر  نبا  ای  هل  لیقف  انحاورا  یهف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  قلخلا  قلخ  لبق  ارون  رـشع 
ملظ روج و  لک  نم  ضرالا  رّهطی  لاجدلا و  لتقیف  ۀبیغ  دعب  موقی  يذلا  مئاقلا  مهرخآ  نیسحلا  دلو  نم  ۀّمئألا  نیسحلا و  نسحلا و 
هدومرف هارث  باط  ینارحبلا  مشاه  دیسلل  مارملا  ۀیاغ  یف  ام  یلع  رشع  ینثالا  ۀّمئألا  یلع  صوصنلا  باتک  رد  هارث  باط  هیوباب  نبا  زین  و 

نینامث و يدـحا و  ۀنـس  لّوالا  عیبر  رهـش  یف  یـسوم  نب  نوراـه  دـمحم  وبا  انثدـح  لاـق  دّـمحم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ینثدـح 
یناّرحلا بیعش  یبأ  نب  دّمحم  نب  نسحلا  ینثّدح  لاق  يرـصبلا  ریثک  نب  یلع  وبا  ینثّدح  لاق  مامه  نب  دّمحم  یلع  وبا  انثّدح  لاق  ۀئامثالث 

دّمحم نب  ردیح  انثّدح  نوراه و  لاق  کلام  نب  سنا  نع  دیزی  نب  ماشه  نع  جاجحلا  نب  ۀبعش  نع  ماطـسب  وبا  ریثک  نب  نیکـس  انثدح  لاق 
لاق ثرحلا  نب  باحس  انثّدح  لاق  يرصبلا  تخّسلا  نب  فسوی  نع  یشایعلا  دوعسم  نب  دمحم  رصنلا  وبا  ینثّدح  لاق  يدنقرمـسلا  میعن  نب 

ّرذ و وبا  انا و  تنک  لاق  کلام  نب  سنا  نع  دیز  نب  ماشه  نع  ۀبعـش  انثّدح  لاق  ّهبر  دبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نع  راشب  نب  دّـمحم  انثّدـح 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  امهلبقف  نیسحلا  نسحلا و  لخد  ذإ  یبّنلا  دنع  مقرا  نب  دیز  تباث و  نب  دیز  ناملس و 
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یلا موقت  هَّللا  لوسر  باحـصا  نم  خیـش  لجر  تنا  رذ  ابأ  ای  اّرـس  هل  انلقف  انعم  دـعقف  عجر  مث  امهیدـیا  لّبق  امهیلع و  ّبکناـف  ّرذ  وبأ  ماـقف 
انلق تلعف  امم  رثکا  امهب  متلعفل  هَّللا  لوسر  نم  امهیف  تعمـس  ام  متعمـس  ول  معن  لاقف  امهیدیا  لّبقت  امهیلع و  ّبکنتف  مشاه  ینب  نم  نییبص 

هتالـص و عفن  ام  اذإ  یلابلا  نشلاک  ریـصی  یتح  ماص  یّلـص و  الجر  نا  ول  هَّللا  امهل و  یلعل و  لوقی  هتعمـس  لاق  ّرذ  اـبأ  اـی  تعمـس  اذ  اـم  و 
کّـسمت دـقف  مکب  کسمت  مکبحا و  نم  یلع  ای  هدری  نا ال  هَّللا  یلع  قحف  مکبحب  ّلج  ّزع و  هَّللا  یلا  لصوت  نم  یلع  ای  مکّبحب  اـّلا  هموص 

رذ وبا  قّدص  لاق  تیک  تیکب و  کنع  رذ  وبا  انربخا  هَّللا  لوسر  ای  انلقف  هَّللا  لوسر  یلا  انمّدقت  جرخ و  ّرذ و  وبا  ماق  مث  لاق  یقثولا  ةورعلاب 
نم یتیب  لها  یلاعت و  كرابت و  هَّللا  ینقلخ  لاق  مث  ّرذ  یبأ  نم  قدـصا  ۀـجحلا  يذ  یلع  ءاربغلا  ّتلقا  ءارـضخلا و ال  ّتلظا  ام  هَّللا  هَّللا و  و 

تارهاطلا ماحرا  یلا  نیرهاطلا  بالصا  یلا  مدآ  بلص  نم  انلقن  مث  مدآ  بلص  یلا  انلقن  مث  ماع  فالآ  ۀعستب  مدآ  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون 
یلا یب  جرع  امل  لاق  مث  هدـمحن  هَّللا و  حبـسن  شرعلا  تحت  رون  نم  احابـشا  اّنک  لاـق  متنک  لاـثم  يأ  یلع  متنک و  نیاـف  هَّللا  لوسر  اـی  اـنلق 
اذـه زواجا  ّینا ال  دّـمحم  ای  لاقف  ینقرافت  ماـقملا  اذـه  لـثم  یف  لـیئربج أ  یبیبح  تلقف  لـیئربج  ینعّدو  یهتنملا  ةردـس  تغلب  ءامّـسلا و 

ضرالا یلع  تعلّطا  ینا  دمحم  ای  ّیلا  هَّللا  یحواف  هَّللا  ءاش  ام  رون  یف  یب  ّجز  مث  یتحنجا  قرتحتف  عضوملا 
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نم جرخا  كدعب و  نم  مامالا  کملع و  ثراو  کّیـصو و  هتلعجف  اّیلع  اهنم  ترتخاف  ایناث  تعلطا  مث  اّیبن  کتلعجف  اهنم  کترتخاف  ۀعالطا 
ّبحت دّمحم أ  ای  راّنلا  ۀنجلا و ال  ةرخآلا و ال  اینّدـلا و ال  تقلخ  ام  مکالولف  یملع  ناّزخ  نیموصعملا  ۀّـمئألا  ةرهاطلا و  ۀـیّرذلا  امکبالـصا 
دمحم نیسحلا و  نب  یلع  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  راوناب  انل  اذإ  یسار و  تعفرف  کسار  عفرا  دّمحم  ای  تیدونف  بر  ای  معن  تلق  مهیرت 

نم ألألتی  ۀجحلا  یلع و  نب  نسحلا  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب 
ۀّجحلا اذه  کبلـص و  نم  نورهطملا  كدـعب و  نم  ۀّـمئألا  مه  دّـمحم  ای  لاق  اذـه  نم  ءالوه و  نم  ّبر  ای  تلقف  يرد  بکوک  ّهنأک  مهنیب 

اذه نم  مظعا  لاقف و  ابیجع  تلق  دقل  هَّللا  لوسر  ای  تنا  انتاهما  انئابآب و  انلق  نینمؤم  موق  رودص  یفشی  الدع و  اطـسق و  ضرالا  ألمی  يذلا 
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یتعافش هَّللا  مهل  انا  مهل ال  ام  مهیف  ینوذؤی  هَّللا و  مهیده  ذإ  دعب  مهباقعا  یلع  نوعجری  مث  اذه  یّنم  نوعمسی  اماوقا  ّنا 
هدومرف مارملا  ۀیاغ  رد  ینارحب  هماّلع  زین  و 

هیولوق نب  دیعـس  نب  ریـشب  ینثّدح  لاق  قاّرولا  دمحم  نب  دمحا  انثدح  لاق  بتکملا  ییحی  نب  دمحا  انثّدـح  لاق  هیوباب  نب  یلع  نب  دّـمحم 
دّمحم نب  رفعج  تلاس  لوقی  ۀنیدملا  ریما  برح  نب  دمحم  تعمـس  لاق  ینامیلا  یمیمتلا  ریثک  نب  رابجلا  دبع  انثّدح  لاق  ۀغارملاب  لدـعملا 

کتلأسمب کتربخا  تئش  نا  لاقف  اهنع  کلأسأ  نا  دیرا  ۀلئسم  یسفن  یف  هَّللا  لوسر  نب  ای  هل  تلقف 
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اما سرفتلا  مسوتلاب و  لاق  هنع  یلاؤس  لبق  یسفن  یف  ام  فرعت  ءیش  يأب  هَّللا و  لوسر  نب  ای  هل  تلقف  لاق  لئساف  تئش  نا  ینلئست و  نا  لبق 
تلقف لاق  ّلج  ّزع و  هَّللا  رونب  رظنی  هناف  نموملا  ۀـسارف  اوقتا  هَّللا  لوسر  لوق  نیمـسوتملل و  تایآل  کلذ  یف  ّنا  لج  ّزع و  هَّللا  لوق  تعمس 

نم مانـصالا  هّطح  دـنع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلمح  قطی  مل  مل  هَّللا  لوسر  نع  ینلئـست  نا  تدرا  لاق  یتلأسمب  ینربخاف  هَّللا  لوسر  نب  اـی  هل 
نوعبرا هلمح  قیطی  ناک ال  اـعارذ و  نیعبرا  هءارو  هب  یمرلا  ربیخب و  صومقلا  باـب  علق  یف  هنم  رهظ  اـم  هتدـش و  هتوق و  عم  ۀـبعکلا  حـطس 

لاق ةدـشلا  ةوقلا و  یف  ّیلع  نود  کلذ  لک  جارعملا و  ۀـلیل  قاربلا  بکر  رامحلا و  ۀـلغبلا و  سرفلا و  بکری  هَّللا  لوسر  ناک  دـق  ـالجر و 
ران ءافطا  یلا  لصو  هب  عفترا و  هب  فرـش و  هَّللا  لوسرب  اّیلع  نا  لاقف  ینربخاف  هَّللا  لوسر  نب  ای  کـلأسأ  نا  تدوا  هَّللا  اذـه و  نع  هل  تلقف 
ولف مانـصالا  طح  یلا  الـصا  افیرـش و  اعفترم و  یلعب  ناکل  مانـصالا  طحل  یبنلا  هالع  ول  ّلج و  ّزع و  هَّللا  نود  دوبعم  لک  لاطبا  كرـشلا و 

تملع اما  اهتلنل  ءامسلا  لانا  تئـش  ول  یتح  تعفترا  تفرـش و  هَّللا  لوسر  رهظا  تولع  امل  لاق  ایلع  ّنا  يرت  الا  هنم  لضفا  ناکل  کلذ  ناک 
هلصا نم  هعرف  ثاعبنا  ۀملظلا و  یف  هب  يدتهی  وه  حابصملا  نا 

ّلج ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  اناک  اّیلع  ادمحم و  نا  تملع  اما  ءوضلا  نم  ءوضلاک  دمحا  نم  انا  مالسلا  هیلع  یلع  لاق  و 
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رونلا اذه  ام  اندّیـس  انهلا و  اولاقف  حال  عاعـش  هنم  بعـش  دق  الـصا  هل  تأر  رونلا  کلذ  تأر  امل  ۀـکئالملا  نا  ماع و  یفلاب  قلخلا  قلخ  لبق 
یتجح و یّلعلف  ۀمامالا  اما  یلوسر و  يدـبع و  دـمحیلف  ةوبّنلا  اما  ۀـماما  هعرف  ةوبن و  هلـصا  يرون  نم  رون  اذـه  مهیلإ  ّلج  ّزع و  هَّللا  یحواف 

یقلخ تقلخ  ام  امهالول  ییلو و 
هدومرف مارملا  ۀیاغ  رد  زین  و 

نب دمحا  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  یفوکلا  تارف  نب  میهاربا  نب  تارف  انثدح  لاق  یمـشاهلا  دعـس  نب  دّمحم  نب  نسحلا  انثدـح  لاق  هیوباب  نبا 
نب هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  مساقلا  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق  يراخبلا  هَّللا  دـبع  نب  ساّبعلا  لضفلا  وبا  ینثدـح  لاق  ینادـمهلا  یلع 

رفعج هیبا  نع  رفعج  نب  یسوم  هیبا  نع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع  يورهلا  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  انثّدح  لاق  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نب  مساقلا 
یّلص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  نیسحلا  هیبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  دّمحم  نب 

یّنم هیلع  مرکا  یّنم و ال  لضفا  اقلخ  هَّللا  قلخ  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هتکئالم یلع  نیلسرملا  هئایبنا  لّضف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  یلع  ای  لاقف  لیئربج  مأ  لضفا  تناف  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق 

ماّدخ انمادخ و  نم  ۀـکئالملا  ناف  كدـعب  نم  ۀّـمئألل  یلع و  ای  کل  يدـعب  لضفلا  نیلـسرملا و  نییبنلا و  عیمج  یلع  ینلـضف  نیبرقملا و 
انتیالوب اونما  نیذلل  نورفغتسی  مّهبر و  دمحب  نوحبسی  هلوح  نم  شرعلا و  نولمحی  نیذلا  یلع  ای  انیبحم 

275 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دق ۀـکئالملا و  نم  لضفا  نوکن  فیکف ال  ضرالا  ءامـسلا و ال  رانلا و ال  ۀـنجلا و ال  ءاوح و ال  ـال  مدآ و  هَّللا  قلخ  اـم  نحن  ـال  ول  یلع  اـی 

ۀکئالملا قلخ  مث  هدیمحت  هدیحوتب و  انقطناف  انحاورا  لج  ّزع و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  نال  هسیدقت  هلیلهت و  هحیبست و  اّنبر و  ۀفرعم  یلا  مهانقبس 
ۀکئالملا تحبـسف  انتافـص  نع  هزنم  هنا  نوقولخم و  قلخ  اـنا  ۀـکئالملا  ملعتل  انحبـسف  اـنرما  اومظعتـسا  ادـحاو  ارون  اـنحاورا  اودـهاش  اـملف 
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انتافص نع  هتهزن  انحیبستب و 
هدومرف صاصتخا  رد  هارث  باط  دیفم  خیش  و 

دلاخ نع  هَّللا  دبع  نب  ةدشر  نع  میهاربا  نب  لوحملا  نع  ناقهدلا  دایز  نب  دـمحا  نع  یفوکلا  يرقملا  نیـسحلا  نع  نادـمح  نب  نیـسحلا 
یئابقن و نم  تملع  لهف  ناملس  ای  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق  لاق  لیوط  ثیدح  یف  هنع  هَّللا  یضر  یـسرافلا  ناملـس  نع  یموزخملا 
تعطاف و یناعد  هرون و  ةرفـص  نم  هَّللا  ینقلخ  ناملـس  ای  لاق  ملعا  هلوسر  هَّللا و  تلقف  يدعب  ۀـمامالل  هَّللا  مهراتخا  نیذـّلا  رـشع  انثالا  نم 

نیـسحلا نسحلا و  ۀمطاف  یلع و  نم  ینم و  قلخ  هتعاطاف و  اهاعدف  ۀمطاف  یلع  رون  يرون و  نم  قلخ  هعاطاف و  هاعدـف  اّیلع  يرون  نم  قلخ 
هَّللا ۀمطاف و  هذه  رطافلا و  هَّللا  یلع و  اذه  یلعلا و  هَّللا  دمحم و  انا  دومحملا و  هَّللا  هئامسا  نم  ءامـسالا  ۀسمخلاب  اناّمـسف  هاعاطاف  امهاعدف 

نا لبق  هوعاطاف  مهاعدف  ۀّمئأ  ۀعست  نیسحلا  بلص  نم  اّنم  قلخ  مث  نیسحلا  اذه  نسحملا و  هَّللا  نسحلا و  اذه  ناسحالا و  وذ 
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ربخلا عیطن  عمسن و  هّحبسن و  ارون  هملعب  اّنک  ارشب و  وا  اکلم  وا  ءام  وا  ءاوه  وا  ۀّیحدم  اضرا  ۀینبم و  ءامس  هَّللا  قلخی 
هدومرف یلاما  رد  یسوطلا  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیش  و 

دبع نب  باّهولا  دبع  نع  یلع  نب  رـصن  نع  رمحالا  یلع  نب  دّمحم  نع  یّمقلا  میهاربا  نب  دمحا  نع  يرـصبلا  نسحلا  نب  ّیلع  نع  دـیفملا 
هَّللا حّبـسن  شرعلا  نیمی  یلع  ّیلع  انا و  تنک  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  کلام  نب  سنا  نع  دیمح  نع  دیمحلا 
یتح تارّهطملا  ماحرا  نیرهاطلا و  بالصا  یف  بلص  یلا  بلـص  نم  انلقن  مث  هبلـص  یف  انلعج  مدآ  قلخ  املف  ماع  یفلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق 

ۀّیصولا لعج  ّیف و  ۀلاسرلا  ةّوبنلا و  لعج  افصن و  بلاط  یبأ  یف  افصن و  هَّللا  دبع  یف  لعجف  نیمسق  انمسقف  بلطملا  دبع  بلـص  یلا  انیهتنا 
یلع ۀلاسرلا و  ةّوبنلل و  اناف  ّیلع  اذه  ّیلعلا و  هَّللا  دّـمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  هئامـسا  نم  امهقتـشا  نیمـسا  انل  راتخا  مث  ّیلع  یف  ۀّیـضقلا  و 

ۀّیضقلا ۀّیصولا و 
هدومرف یلاما  رد  زین  و 

یلع مامالا  ینثدح  لاق  يروصنملا  یسیع  نب  دمحا  نب  یـسیع  نب  یـسوم  یبأ  ّمع  ینثدح  لاق  يروصنملا  ینثّدح  ماّحفلا  دّمحم  یبأ  نع 
یبأ ینثّدـح  لاق  رفعج  نب  یـسوم  یبأ  ینثّدـح  لاق  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یبأ  ینثّدـح  لاق  یلع  نب  دـمحم  یبأ  ینثّدـح  لاق  دـمحم  نب 
ریما یبأ  ینثّدح  لاق  یلع  نب  نیسحلا  یبأ  ینثّدح  لاق  نیسحلا  نب  یلع  یبأ  ینثّدح  لاق  یلع  نب  دّمحم  یبأ  ینثّدح  لاق  دّمحم  نب  رفعج 

نینمؤملا
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رونلا کلذ  غرفا  مدآ  قلخ  نیح  هَّللا و  رون  نم  تنا  یلاعت و  هَّللا  ینقلخ  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یل  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع 
حلـصت یل و ال  ّالا  ةّوبّنلا  حلـصت  بلاط ال  یبأ  یف  تنا  هَّللا و  دبع  یف  انا  بلّطملا  دبع  نم  قرتفا  مث  بلّطملا  دبع  یلا  هب  یـضفاف  هبلـص  یف 

رانلا یف  هیرخنم  یلع  هَّللا  هّبکا  یتّوبن  دحج  نم  یتّوبن و  دحج  کتّیصو  دحج  نمف  کل  الا  ۀّیصولا 
هدومرف یلاما  رد  زین  و 

نب دمحم  ینثدح  لاق  ینادمهلا  نیسحلا  نب  یلع  انثّدح  لاق  مامه  نب  دمحم  انثّدح  لاق  دمحم  وبا  انربخا  لاق  هَّللا  دیبع  نب  نیسحلا  انربخا 
لاق مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  هئابآ  نع  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  رمع  نب  لضفملا  نع  نانـس  نب  دمحم  انثّدح  لاق  یقربلا  دلاخ 

كوبا هب و  هَّللا  هلزنا  يذـلا  ناکملاب  کنا  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  لجر  هیلإ  ماـقف  نوعمتجم  هلوح  ساـنلا  ۀـبحرلاب و  اـسلاج  موی  تاذ  ناـک 
یلاعت هَّللا  هعفـشل  ضرالا  هجو  یلع  بنذم  لک  یف  یبأ  عفـش  ول  اّیبن  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذـلا  كاف و  هَّللا  ّضف  هم  هل  لاقف  رانلاب  بذـعی 

راونا ۀسحالا  قلخلا  راونا  ئفطیل  ۀمیقلا  موی  بلاط  یبأ  رون  نا  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلا  لاق و  مث  رانلا  میـسق  هنبا  رانلاب و  بذعی  یلا  مهیف 
لبق نم  لج  ّزع و  هَّللا  هقلخ  يذلا  انرون  نم  هرون  نال  ۀّمئألا  نم  هدـلو  نم  نیـسحلا و  نسحلا و  يرون  ۀـمطاف و  رون  يرون و  دّـمحم و  رون 
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ماع یفلاب  مدآ 
هدومرف یلاما  رد  زین  و 

یـسقلا میهاربا  نب  رفعج  نب  نسحلا  نب  یـسیع  نب  بوقعی  نب  مساقلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  انثّدـح  لاق  شیـشح  نب  یلع  نب  دـمحم  اـنربخا 
دمحا ساّبعلا  وبا  ینثدح  لاق  ءالما  یملسلا  عاطم  نب  نیسحلا  نب  دمحم  دیز  وبا  انثّدح  لاق  هلزنم  یف  ءالما  زازخلا 
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انثّدح لاق  ۀملس  نب  دامح  انثّدح  لاق  نوراه  نب  دیزی  انثّدح  لاق  یطـساولا  ۀملـس  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  يردرک  نبا  لاخ  ساّوقلا  ربخ  نب 

ذخ سنا  ای  لاق  نالف و  لآ  لبج  یلا  قلطناف  هتلغب  موی  تاذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بکر  لاق  کلام  نب  سنا  نع  تباـث 
سنا لاق  ّیلا  هب  تا  ۀـلغبلا و  یلع  هلمحا  مالّـسلا و  یّنم  هأرقاف  یـصحلاب  حبـسی  اـسلاج  اـّیلع  دـجت  اذـک  اذـک و  عضوم  یلا  قلطنا  ۀـلغبلا و 

لوسرب رصب  نا  اّملف  هیلإ  هب  تیتاف  ۀلغبلا  یلع  هتلمحف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  امک  مالّـسلا  هیلع  اّیلع  تدجوف  تبهذف 
هیف سلج  دق  عضوم  اذه  ناف  سلجا  نسحلا  ابا  ای  مالّسلا  کیلع  لاق و  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
تنا ّالا و  دحا  ةوخالا  نم  سلج  ام  هل  خا  ّیبن  لک  عضوم  یف  سلج  دق  هنم و  ریخ  انا  الا و  دحا  ءایبنالا  نم  هیف  سلج  ام  السرم  اّیبن  نوعبس 

لوانتف ۀباحـسلا  یلا  هدـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّدـمف  امهـسور  نم  تند  امهتلظا و  دـق  ۀباحـس  یلا  ترظنف  سنا  لاق  هنم  ریخ 
تحت ءام  قلخ  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  لاق  كوخا  ّیلع  فیک  یل  فص  لوسر  ای  تلقف  یخا  اـی  لـک  لاـق  ّیلع و  نیب  هنیب و  هلعجف  بنع  دوقنع 
ءاملا کلذ  لقن  مدآ  قلخ  نا  اّملف  مدآ  قلخ  نا  یلا  هملع  ضماغ  یف  ءارضخ  ةؤلؤل  یف  هنکسا  ماع و  فلا  ۀثالثب  مدآ  قلخی  نا  لبق  شرعلا 

یف راص  یتح  رهظ  یلا  رهظ  نم  لقتنی  ءاملا  کلذ  لزی  ملف  ثیـش  بلـص  یلا  هلقن  مث  هَّللا  هضبق  نا  یلا  مدآ  بلـص  یف  هارجاـف  ةؤلؤللا  نم 
نم اناف  بلاط  یبأ  یف  رخآ  فصن  بلطملا و  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  یف  هفـصن  راصف  نیفـصن  ّلج  ّزع و  هَّللا  هقـش  مث  بلطملا  دـبع  بلص 
نم قلخ  يذلا  وه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  أرق  مث  ةرخآلا  ایندـلا و  یف  یخا  یلعف  رخآلا  فصنلا  نم  ّیلع  ءاملا و  فصن 

ریدق کبر  ناک  ارهص و  ابسن و  هلعجف  ارشب  ءاملا 
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هدومرف ام  یلع  یسوط  رفعج  وبا  خیش  زین  و 
هتمظع و رون  نم  هعارتخا  نم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  قلخ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  لاق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع 

اقعص ّرخ  یتح  هل  تبث  هتیؤرل و ال  یـسوم  قاطا  هل و ال  رقتـسا  امف  ءانیـس  روط  یف  ّیـسومل  یلجت  يدبت و  يّذلا  هتیتوهال  رون  وه  هلالج و 
نم قلخف  نیرطش  رّونلا  کلذ  مسق  هنم  ادّمحم  قلخی  نا  دارأ  اّملف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  رّونلا  کلذ  ناک  هیلع و  اّیـشغم 

هسفنب و اـمهیف  خـفن  هدـیب و  اـمهقلخ  اـمهریغ  رّونلا  کـلذ  نم  قلخی  مل  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  رخـآلا  رطـشلا  نم  ادّـمحم و  لوـالا  رطـشلا 
امهیف عدوتـسا  دـق  مهیلإ  هل  اناسل  مهیلع و  هل  انیع  هتقیلخ و  یلع  ءافلخ  هقلخ و  یلع  ءادهـش  هل و  ءانمأ  امهلعج  امهتروص و  یلع  اـمهرّوص 

هتنبا ۀمطاف  دّمحم  رون  نم  سبتقا  مث  ریداقملا  کلملا و  متخی  امهب  قلخلا و  أدب  حـتف  امهب  هبیغ و  یلع  امهعلطتـسا  نایبلا و  امهمّلع  هملع و 
ءایلعلا ۀقبطلا  یف  محر  یلا  محر  نم  بلص و  یلا  بلص  رهظ و  یلا  رهظ  نم  اولقتنا  راونالا و  نم  اوقلخ  مه  حیباصملا  نم  هرون  سبتقا  امک 
ماحرا یلا  نیرهاطلا  لاجرلا  بالـصا  نم  اولقتنا  راونا  لب  هقلخ  رئاسک  ةرـشخ  ۀفطن  نیهم و ال  ءام  نم  لقن ال  دـعب  لقن  لب  ۀـساجن  ریغ  نم 

هنع نوغلبملا  نوقطانلا  ءالؤهف  هتّینیا  هتّیفیک و ال  فرعت  كردـی و ال  يری و ال  هنال ال  هسفنل  مهافطـصا  ةوفّـصلا  ةوفـص  مهنـال  تارهاّـطلا 
هتایآ يرت  مهنم  هتردق و  رهظت  مهبف  هیهن  هرما و  یف  نوفّرصتملا 
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ءاش فیک  هرما  يرجی  هّللاف  نمحرلا  دبعی  فیک  يردـی  هَّللا و ال  فرع  ام  مهالول  هرما و  عاطی  مهب  هسفن و  ةدابع  مهنم  مهب و  هتازجعم و  و 

َنُولَئُْسی  ْمُه  َو  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْسی  ءاشی ال  امیف 
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هدومرف تیاور  دوخ  دانساب  راونالا  حابصم  رد  هارث  باط  یسوط  رفعج  وبا  خیش  زین  و 
نیح مدآ  قلخی  نا  لـبق  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  اـّیلع و  قـلخ  ینقلخ و  هَّللا  ّنا  لاـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبـّنلا  نع  سنا  نع 
لاقف هَّللا  لوسر  ای  مکقلخ  ودب  ناک  فیکف  ساّبعلا  لاقف  ران  ۀّنج و ال  سمش و ال  رون و ال  ۀملظ و ال  هّیحدم و ال  ضرا  ۀّینبم و ال  ءامسال 

قلخ ینقلخف و  حوّرلاب  رونلا  جرف  مث  احور  اهنم  قلخف  يرخا  ۀـملکب  ملکت  مث  ارون  اهنم  قلخ  ۀـملکب  مّلکت  اـنقلخی  نا  هَّللا  دارأ  اـمل  ّمع  اـی 
يرون قتف  هقلخ  ئـشنی  نا  یلاعت  هَّللا  دارأ  املف  سیدقت  نیح ال  هسدـقن  حـیبست و  نیح ال  هّحبـسن  انکف  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  اّیلع و 

مث ۀکئالملا  نم  لضفا  یلع  هَّللا و  رون  نم  یلع  رون  یلع و  رون  نم  ۀکئالملاف  ۀـکئالملا  هنم  قلخف  یلع  یخا  رون  قتف  مث  شرعلا  هنم  قلخف 
مث ضرالا  تاومـسلا و  نم  لضفا  ۀمطاف  یتنبا  ۀـمطاف و  یتنبا  رون  نم  ضرالا  تاومـسلاف و  ضرالا  تاومّـسلا و  هنم  قلخف  یتنب  ارون  قتف 
نم لضفا  نسحلا  هَّللا و  رون  نم  نسحلا  رون  نسحلا و  يدلو  رون  نم  رمقلا  سمـشلاف و  رمقلا  سمـشلا و  هنم  قلخف  نسحلا  يدلو  رون  قتف 

يدلو رون  قتف  مث  رمقلا  سمشلا و 
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نیـسحلا يدلو  هَّللا و  رون  نم  نیـسحلا  يدلو  رون  نیـسحلا و  يدلو  رون  نم  نیعلا  روحلا  ۀّنجلاف و  نیعلا  روحلا  هنم و  ۀنجلا  قلخف  نیـسحل 
ربخلا نیعلا  روحلا  ۀّنجلا و  نم  لضفا 

هدومرف یلاما  رد  زین  و 
نع ۀبعش  نب  راّکب  نع  لولهب  نب  یسیع  نب  نوراه  نع  لضفلا  نب  هَّللا  دبع  نع  مساقلا  نب  دواد  نب  ییحی  نع  ءاجر  نع  لّضفملا  یبأ  نع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مالسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  هّدج  نع  هیبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  نع  بلطملا  دبع  نب  رکب  نع  هیبا 

اهعرف تنا  اهلصا و  انا  ةدحاو  ةرجش  نم  تنا  ینقلخ و  یتش و  راجشا  نم  سانلا  هَّللا  قلخ  یلع  ای  مّلس  و 
هدومرف یلاما  رد  زین  و 

نع ریبزلا  یبأ  نع  ۀعیهل  نب  هَّللا  دبع  نع  هَّللا  دبع  نب  نامثع  نع  ینئادـملا  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  هَّللا  دـبع  نع  لضفملا  یبأ  نع  ۀـعامج 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یحو  اذإ  هعم  نحلا  ههاجت و  یلع  تافرعب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  انیب  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج 

انا ةرجش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای  لاقف  هّفکب  ذخاف  یفک  یف  کفک  ینعی  کسمخ  عض  لاقف  هنم  اندف  یلع  ای  ینم  ندا  لاقف  ّیلع  یلا 
ۀّنجلا هَّللا  هلخدا  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و 

هدومرف یلاما  رد  زین  و 
یبأ نع  حلاص  نب  لیمج  نع  هیبا  نع  ورمع  نع  یلع  نب  دمحم  نع  هریغ  يدهم و  نب  یلع  نب  دمحم  نع  لضفملا  نع  ۀعامج 
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دـسجلا حورلا و  نیب  مدآ  تقدص و  دق  لّوالا  هقیدص  هلوسر و  وخا  هَّللا و  دبع  ّینا  الا  نینمؤملا  ریما  لاق  لاق  ۀـتابن  نبا  نع  یلباکلا  دـلاخ 

ربخلا نورخآلا  نحن  لوالا و  نوثراولا  نحن  اقح  مکتّما  یف  لّوالا  هقیدص  ینا  مث 
هدومرف حئارجلا  جئارخلا و  باتک  رد  يدنوارلا  نیسحلا  نب  هَّللا  ۀبه  نب  دیعس  نیسحلا  وبا  نیّدلا  بطق  و 

نادعـس نع  دعـس  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  لضف  نب  دّمحم  نع  یحامجلا  نع  رهاد  نب  هَّللا  دـبع  نع  یکمربلا  لیعامـسا  نب  دـمحم 
مدآ قلخ  املف  ۀنـس  فالآ  ةرـشع  عبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  لاـق 

بلـص یف  راـّنلا  یف  هفذـق  مث  حون  بلـص  یف  ۀنیفـسلا  یف  هلمح  مث  ضرـالا  یلا  هطبها  مدآ و  بلـص  یف  هبکر  نیئزج و  رونلا  کـلذ  مسق 
انلز ثیح  انعم  لوزی  رونلا  یلع و  ءزج  انا و  ءزجف  میهاربا 

هدومرف هضورلا  باتک  رد  ینیضح  نادمح  نب  نیسح  و 
وبا یسرافلا و  ناملس  لخد  ذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دنع  اسولج  انک  لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  رمع و  نبا  نع  دهاجم  نع  يور 
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وبا نیتداهـشلا و  وذ  تباث  نب  ۀـمیزخ  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبا  نامیلا و  نب  ۀـفیذح  رـسای و  نب  رامع  دوسـالا و  نب  دادـقملا  يراـفغلا و  ّرذ 
ای تاهّمالا  ءابآلاب و  كانیدف  اولاقف  مههوجو  یف  رهاظ  نزحلا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  اوثجف  ۀـلثاو  نب  رماع  لیفطلا 

لاقف مهیلع  دّرلا  یف  کنذأتسن  انا  اننزحی و  ام  کّمع  نبا  کیخا و  یف  موق  نم  عمسن  انا  هَّللا  لوسر 
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مالسالا و یلا  هقبس  یف  یلعل  لضف  ّيأ  نولوقی  اولاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یّمع  نبا  یخا و  یف  نولوقی  مهاسع  ام  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
بتکلا نم  متملع  له  مکلاسا  هّللاب  لاـقف  هَّللا  يأ و  اولاـق  مکنزحی  اذـهف  مالـسلا  هیلع  لاـقف  لوقلا  اذـه  وحن  ـالفط و  مالـسالا  هکردا  اـمنا 

بورغ نم  نادرخ  هل  لاقی  قفدتی  رهن  ئطاشب  لالتا  نیب  هّمأ  هب  تعـضوف  یغاطلا  کلملا  نم  هوبا  هب  بره  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ّنا  ۀفلاّسلا 
مث هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  ةداهش  نم  رثکی  هسار و  ههجو و  حسمی  اهتحت  نم  ماق  ضرالا  هجو  یلع  ّرقتسا  هتعـضو و  اّملف  لیّللا  لابقا  یلا  سمـشلا 
لج زع و  هَّللا  لاق  ام  هنم  ناکف  ءامّسلا  یلا  هینیع  اّدام  اهیدی  نیب  لورهی  یـضم  مث  ادیدش  ارعذ  هنم  ترعذف  هارت  هّمأ  هب و  حشّتا  ابوث و  ذخا 
ّینا هلوق  یلا  ّیبر  اذـه  لاق  ابکوک  يار  لـیللا  هیلع  ّنج  اّـملف  نینقوملا  نم  نوکیل  ضرـالا و  تاومّـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و 

لتقیل لافطالا  حـبذی  لصاوحلا و  ءاسنلا  نوطب  رقبی  هبلط  یف  نوعرف  ناک  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ّنا  متملع  نوکرـشت و  امم  ءيرب 
همالک نم  هرعذ  یه  تلاقف و  میلا  یف  توباتلا  یقلت  توباتلا و  یف  هفذقت  اهنحت و  نم  هذخات  نا  اهرما  هّمأ  هتدلو  اّملف  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

یف ینیفذـقا  ّمأ  ای  اهل  لاق  یـسوم و  اهمّلک  یتح  ۀـناریح  تیقبف  کیلإ  ینّدری  هَّللا  ّنا  ینزحت  اهل ال  لاقف  قرغلا  کـیلع  فاـخا  ّینا  ّینب  اـی 
ّمیلا یف  توباتلا  قلا  توباّتلا و 
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ةّدم اموصعم  ابارش  برشی  اماعط و ال  معطی  هتّمرب ال  هّمأ  یلا  هّدرف  لحاّسلا  یف  هفذق  نا  یلا  ّمیلا  یف  یقبف  هب  ترما  ام  تلعفف  لاقف 

اموی نیعبس  تناک  ةدملا  نا  يور  و 
ُُهلُفْکَی ْنَم  یلَع  ْمُـکُّلُدَأ  ْلَـه  ُلوـُقَتَف  َکـُتْخُأ  یِـشْمَت  ْذِإ  ِیْنیَع  یلَع  َعَنُْـصِتل  َو  هتّیلوـفط  لاـح  یف  ّلـج  ّزع و  هَّللا  لاـق  رهـشا و  ۀعبـس  يور  و 

َنَزْحَت  َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  یلِإ  َكانْعَجَرَف 
ایِرَس ِکَتْحَت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزْحَت  اَّلَأ  اِهتْحَت  ْنِم  اهادانَف  هیف  ّلج  ّزع و  هَّللا  لاق  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  اذه  ۀیآلا و 

ایِْسنِإ هلوق  یلا 
َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  اِیبَص  ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق  هیلإ  تراشا  نیح  لاق  هدلوم و  تقو  هّمأ  مّلکف 

مهمّلک هدلوم و  نم  مایا  ۀثلث  یف  ةاکزلا  ةالّـصلاب و  یـصوا  ةّوبنلا و  باتکلا و  یطعا  هتدالو و  تقو  یف  مالّـسلا  هیلع  مّلکتف  ۀـیآلا  رخآ  یلا 
مث ّلج  ّزع و  هَّللا  حّبسن  مدآ  بلـص  یف  اّنک  انا  دحاو  رون  نم  ایلع  ینقلخ و  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  اعیمج  متملع  دق  هدلوم و  نم  یناثلا  مویلا  یف 

رهظی ناک  انرون  نا  بلطملا و  دبع  یلا  رصع  دهع و  لک  یف  نوطبلا  روهظلا و  یف  انحیبست  عمسی  ءاسنلا  ماحرا  لاجّرلا و  بالصا  یلا  انلقن 
بلاط یبأ  یف  هفصن  هَّللا و  دبع  یف  هفـصن  راصف  انرون  قرتفا  مث  مههابج  یلع  رّونلاب  ۀطوطخم  انئامـسا  نیبت  یتح  انتاهما  انئابآ و  هوجو  یف 

انرون الالت  شیرق  الم  یف  اسلج  ذإ  یمع  یبأ و  ناک  امهروهظ و  نم  انحیبست  عمسی  ناکف  یّمع 
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رخآ یلا  انتاهّما  نوطب  انئابآ و  بالصا  نم  انجرخ  نا  یلا  امهرون  لجال  امهیلع  نامّلسی  عابّسلا  ماوهلا و  نا  یتح  مهنود  نم  امههوجو  یف 
ثیدحلا

هدومرف نیقیلا  فشک  رد  یلحلا  رهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح  نیّدلا  لامج  همالع  و 
عیبرلا نب  لضفلا  مع  نبا  لماک  نب  عیبرلا  نع  دایز  نب  سنوی  نع  نسحم  نب  نارمع  نع  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نع  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم 

دهع یلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  تلاس  لاق  مالّـسلا  امهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  یلا  عطقنملاک  ۀـلودلا  لبق  ناک  روصنملا  نا 
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ینثدح لاق  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  ینثّدحف  اهببس  ناک  ام  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  اهدجس  یتلا  رکشلا  ةدجـس  نع  رامحلا  ناورم 
یف ههجو  مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نا  مهیلع  هَّللا  تاولص  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  نیسحلا  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  ّیلع  یبأ 
هعم یّلصف  ةولّصلا  یلصی  جرخ  دق  هَّللا  لوسر  دجـسملا و  یلا  لبقا  کلذ  ههجو  نم  مدق  اّملف  هؤانع  مظع  هؤالب و  هیف  نسحف  هروما  نم  رما 
هیف عنـص  ام  کلذ و  هریـسم  نع  هلاس  مث  هَّللا  لوسر  هقنتعاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  لبقا  ةولّـصلا  نم  فرـصنا  اّـملف 

هثیدح یلع  مالّسلا  هیلع  یتا  املف  هثّدح  امب  ارورس  عملت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ریراسا  هثّدحی و  مالـسلا  هیلع  یلع  لعجف 
كادف لاقف  نسحلا  ابا  ای  كرشبا  الا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هل  لاق 
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ّنا کیلع و  دراو  ّیلع  کمع  نبا  اذـه  دّـمحم  ای  یل  لاقف  لاوّزلا  تقو  یف  یلع  طبه  لـیئربج  ّنا  لاـق  هب  ترـشب  ریخ  نم  مکف  یما  یبأ و 

ۀّیّرذ نم  اجن  ّهنا  دّمحم  ای  یل  لاقف  هب  ینتابنا  امب  ینثدـحف  اذـک  اذـک و  هعنـص  نم  ناک  هنا  انـسح و  ءالب  هب  نیملـسملا  یلبأ  ّلج  ّزع و  هَّللا 
حون هیبا  یصو  حون  نب  ماس  ّیلوت  نم  اجن  دّمحم و  ای  هّللاب  مدآ  اجن  هیباب و  ثیشاجن  ثیشب و  مدآ  هیبا  یصو  مدآ  نب  ثیـش  یلوت  نم  مدآ 

اجن لیعامـسإب و  میهاربا  هیبا  یـصو  نمحّرلا  لیلخ  میهاربا  نب  لیعامـسا  یلوت  نم  اجن  دّمحم و  ای  هّللاب  حون  یجن  حونب و  ماس  اجن  ماسب و 
هّللاب یسوم  اجن  یسومب و  عشوی  اجن  عشویب و  یسوم  یصو  نون  نب  عشوی  یلوت  نم  اجن  دّمحم و  ای  هّللاب  میهاربا  اجن  میهارباب و  لیعامـسا 

اّیلع ّیلوت  نم  اجن  دّمحم و  ای  هّللاب  یسیع  اجن  یـسیعب و  نوعمـش  اجن  نوعمـشب و  یـسیع  ّیـصو  افّـصلا  نوعمـش  یلوت  نم  اجن  دّمحم و  ای 
ءایبنالا و دّیـس  کلعج  هَّللا  ّنا  دّمحم  ای  ّلج  ّزع و  هّللاب  تنا  توجن  کب و  یلع  اجن  یلعب و  کتافو  دـنع  کّیـصو  کتایح و  یف  كریزو 

لبقی لعج  هیلع و  هَّللا  تاولـص  یلع  دجـسف  اهیلع  نم  ضرالا و  ثری  نا  یلا  امکتیّرذ  نم  ۀّـمئألا  لـعج  مهریخ و  ءایـصوالا و  دّیـس  اـّیلع 
هنودجمی و هنوّحبسی و  احابشا  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  اّیلع و  ادّمحم و  قلخ  همسا  ّلج  هَّللا  ّنا  یلاعت و  هَّللا  رکش  ضرالا 

تاریخلا ماحرا  لاجّرلا و  نم  رایخالا  روهظ  یف  مهلقنی  ارون  مهلعجف  ماع  فـالآ  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لـبق  هشرع  يدـی  نیب  هنوّللهی 
تارهطملا
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کلذ ذـخا  مهقح  انیلع  بجوی  مهتلزنم و  انفرعی  مهلـضف و  انل  نّیب  نا  ّلج  ّزع و  هَّللا  دارأ  اّملف  رـصع  یلا  رـصع  نم  ءاـسّنلا  نم  تابذـهملا 

لعج ةّوبنلا و  هیف  لعج  نیلـسرملا و  متاخ  نییبّنلا و  دّیـس  دّمحم  هنم  ناکف  بلّطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  یف  امـسق  لعج  نیمـسق  همّـسقف  رّونلا 
نیّیـصولا و دّیـس  نینمؤملا و  ریما  یلع  هنم  ناکف  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  بلّطملا  دـبع  نب  بلاط  وبا  وه  فاـنم و  دـبع  یف  یناـثلا  مسقلا 

هنید رصان  هدعو و  زجنم  هتبرک و  فشاک  هنید و  یضاق  هتنبا و  جوز  هتفیلخ و  هّیصو و  هّیلو و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هلعج 
هدومرف بولقلا  داشرا  رد  یملیدلا  دمحم  نب  نسح  و 

هَّللا لوسر  ای  لاقف  هب  بحر  یبنلا و  ّدرف  مّلسف  بلطملا  دبع  نب  ساّبعلا  لخد  ذإ  دجـسملا  یف  یبّنلا  دنع  اسلاج  تنک  لاق  یـسرافلا  ناملس 
ینقلخ هَّللا  ّنا  ّمع  ای  كربخا  نذا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  ةدحاو  نداعملا  تیبلا و  لها  بلاط  یبأ  نب  یلع  انیلع  لضف  امب 
ۀملکب ملکت  مث  ارون  تناکف  ۀـملکب  ملکت  انقلخ  ودـب  هَّللا  دارأ  املف  ملق  حول و ال  ران و ال  ۀـنج و ال  ضرا و ال  ءامـس و ال  ایلع و ال  قلخ  و 

رون یلع  رون  نم  قتف  مث  شرعلا  نم  لجا  اناف  شرعلا  رون  يرون  نم  قتف  مث  امهنم  ایلع  ینقلخف و  دتعا ال  امهنیب و  جزمف  احور  تناکف  ۀیناث 
رمقلا و سمـشلا و  نم  لجا  امهف  رمقلا  رون  نیـسحلا  رون  نم  سمّـشلا و  رون  نسحلا  رون  نم  قتف  مث  تاومـسلا  نم  لـجا  ّیلعف  تاومّـسلا 

ۀکئالملا تناک 
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مهیلع لسرا  ۀکئالملا  ولبی  نا  یلاعت  هَّللا  دارأ  اّملف  هَّللا  یلع  اهمرکا  ام  راونا  سودق  حّوبس  اهحیبست  یف  لوقت  هسدقت و  یلاعت و  هَّللا  حّبـست 
ام لثم  انیار  ام  انتقلخ  ذنم  اندّیـس  انهلا و  ۀکئالملا  تلاقف  اهلّوا  نم  اهرخآ  اهرخآ و ال  نم  اهلّوا  رظنت  ۀـکئالملا ال  تناک  ۀـملظ و  ناباحس 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 140 

http://www.ghadirestan.com


ذئموی ءارهزلا  ۀـمطاف  رون  قلخف  نلعفال  یلالج  یتّزع و  ّلـج و  ّزع و  هَّللا  لاـقف  اـنع  تفـشک  اـم  ـالا  راونـالا  هذـه  ّقحب  کـلأسنف  هیف  نحن 
ۀکئالملا تناک  ءارهزلا و  ۀـمطاف  تیمـس  کلذ  لجا  نم  عبّـسلا  نوضرالا  عبّـسلا و  تاومـسلا  ترهزف  شرعلا  طرق  یف  هقلع  لیدـنقلاک و 

اهیبا ةءرملا و  هذه  یبحمل  ۀمیقلا  موی  یلا  مکسیدقت  مکحیبست و  باوث  نلعجال  یلالج  یتّزع و  ّلج و  ّزع و  هَّللا  لاقف  هسدقت  هَّللا و  حبست 
نم یفطـصملا  ةرتع  یباب  لاق  هینیع و  نیب  ام  لبق  هردـص و  یلا  همـضف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیقلف  ساّبعلا  جرخف  ناملـس  لاق  اهینب  اهلعب و  و 

یلاعت هَّللا  یلع  اهمرکا  ام  تیب  لها 
هدرک لقن  دایز  نب  دمحم  زا  نا  رد  زین  و 

َنوُحِّبَسُْملا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  َنوُّفاَّصلا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لوق  ریسفت  نع  ساّبعلا  نب  هَّللا  دبع  نارهم  نبا  لاس  لاق  ّهنا 
یلاعت هَّللا  هقلخ  نمب  ابحرم  لاق  ههجو و  یف  مسبت  یبّنلا  هار  اّملف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  انک  لاق 

فصنلا نم  اّیلع  قلخ  هفصن و  نم  ینقلخف  نیفصن  همّـسقف  ارون  قلخ  ةدملا  هذهب  مدآ  قلخی  نا  لبق  اّیلع  قلخ  هَّللا و  ینقلخ  ءیـش  لک  لبق 
ّیلع رون  يرون و  نم  اهرونف  ءایشالا  لبق  رخآلا 
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کلذ ناک  ۀکئالملا و  تّربکف  انّربک  ۀـکئالملا و  تّللهف  انّلله  ۀـکئالملا و  تّحبـسف  انحبـسف  ۀـکئالملا  قلخ  مث  شرعلا  نیمی  نم  انلعج  مث 

یمیلعت نم 
هدومرف نیظعتملا  ةرصبت  نیظعاولا و  ۀضور  رد  یسافلا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  ربخلا و  یلع  میلعت  و 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دالیم  نع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلاس  يراصنالا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  لاق 
لبق دحاو  رون  نم  اّیلع  ینقلخ و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  مالسلا  هیلع  حیسملا  ۀّنس  یلع  يدعب  دلو  دولوم  ریخ  نع  ینتلئـس  دقل  هآ  هآ  لاقف 
یف انا  تررقتسا  هبلص و  یف  انب  فذق  مالّـسلا  هیلع  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّملف  هسّدقن  هَّللا و  حّبـسن  اّنکف  ماع  فلا  ۀئامـسمخب  قلخلا  قلخ  نا 

كرابت و هَّللا  ینعلطا  یتح  کلذک  لزن  ملف  ۀبّیطلا  ماحرالا  یلا  تارهاطلا  بالصالا  یف  هبلص  نم  انلقن  مث  رـسیالا  یف  یلع  نمیالا و  هبنج 
رهظ نم  ایلع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  علطا  مث  ۀنمآ  یه  محر و  ریخ  ینعدوتساف  بلّطملا  نب  هَّللا  دبع  وه  رهاط و  رهظ  نم  یلاعت 
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دسا تنب  ۀمطاف  یه  محر و  ریخ  هعدوتسا  بلاط و  وبا  وه  رهاط و 

هدومرف ةرهاطلا  ةرتعلا  لئاضف  یف  ةرهاظلا  تایآلا  لیوات  رد  یفجنلا  یلع  نب  نیّدلا  فرش  خیش  ربخلا و 
اَّنِإ َو  َنوُّفاَّصلا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  یلاعت  هلوق  ریـسفت  نع  ساّبعلا  نب  هَّللا  دـبع  نارهم  نبا  لأس  لاق  دایز  نب  دّـمحم  یلا  اعوفرم  ساـّبعلا  نب  دـمحم 

َنوُحِّبَسُْملا  ُنْحََنل 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هار  اّملف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دنع  انک  ّانا  ساّبع  نبا  لاقف 

ینقلخ هَّللا  ّنا  معن  لاق  بالا  لبق  نبالا  ناک  هَّللا أ  لوسر  ای  تلقف  ماع  فلا  نیعبراب  مدآ  لبق  هَّللا  هقلخ  نمب  اـبحرم  لاـق  ههجو و  یف  مسبت 
اهلک ءایشالا  لبق  رخآلا  فصنلا  نم  اّیلع  قلخ  هفـصن و  نم  ینقلخف  نیفـصن  همّـسقف  ارون  قلخ  ةّدملا و  هذهب  مدآ  قلخی  نا  لبق  اّیلع  قلخ  و 

ۀکئالملا قلخ  مث  شرعلا  نیمی  نع  انلعج  مث  یلع  رون  يرون و  نم  اهرونف  ۀملظم  تناکف  ءایشالا  قلخ  مث 
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ملع یف  کلذ  ناک  یلع و  میلعت  یمیلعت و  نم  کلذ  ناکف  ۀکئالملا  تّربکف  انّربک  ۀکئالملا و  تّلله  انّلله و  ۀکئالملا و  تّحبسف  انّحبـسف 
قیرابا مهیدیاب  ۀکئالملا  قلخ  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  الا و  یلعل  یل و  ضغبم  ۀّنجلا  لخدـی  یلعل و ال  یل و  ّبحم  راّنلا  لخدـی  نا ال  قباسلا  هَّللا 

نا مهدحا  وبا  دارأ  اذاف  هّللاب  نمؤم  ّیقن  ّیقت  نیدـلاولا  رهاط  وه  ّالا و  یلع  ۀعیـش  نم  دـحا  امف  سودرفلا  نم  ةویحلا  ءام  نم  ةولمم  نیجللا 
کلذ نم  برـشیف  اهنم  برـشی  یتلا  هئانإ  یف  ءاملا  کلذ  نم  حرطیف  ۀّنجلا  ءام  قیرابا  مهیدیاب  نیذـّلا  ۀـکئالملا  نم  کلم  ءاج  هلها  عقاوی 
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مث نسحلا  مث  ءارهزلا  یتـنبا  نم  ّیلع و  مهّیـصو  مهّیبـن و  نم  مّهبر و  نم  ۀـنّیب  یلع  مهف  عرّزلا  تبنی  اـمک  هـبلق  یف  ناـمیالا  تـبنی  ءاـملا و 
مهوبا یّنم و  رشع  يدحا  لاق  ۀّمئألا  نم  هَّللا و  لوسر  ای  تلقف  نیسحلا  دلو  نم  ۀّمئالا  مث  نیسحلا 
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ۀّنجلا و لوخدل  اببس  ینعی  نیببس  نامیالا  ّیلع و  ۀّبحم  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  مّلس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاق  مث  بلاط  یبأ  نب  یلع 

رانلا نم  زوفلل  اببس 

اهنآ تایاورب  هماع  هب  جاجتحا  تحص  هوجو 

عیدـخت راهظا  مها  ضرغ  ماـقم  نیرد  هکنآ  رب  هوـالع  قح  لـها  قیرط  زا  نآ  تادـیؤم  رون و  ثیداـحا  لـقن  رب  ثعاـب  هک  تسناد  دـیاب  و 
سیلهساک ناسللا  طیلـس  یلباک  ینعا  ناشالاو  بطاخم  يادتقم  هک  ناهبزور  نب  لضف  هکنآ  لّوا  تسرگید  هجو  دـنچ  تس  عینم  بطاخم 

تایاورب جاجتحا  لالدتـسا و  تزاجا  ار  ّقح  لها  هداهن  زاغآ  بیرغ  عینـشت  ناشماحفا  مازلا و  يارب  تنـس  لها  تیاورب  کّـسمت  رب  تسوا 
باتک مهل  سیل  ّنأل  ۀّنـسلا  لها  ۀعامج  نم  الا  اثیدح  لقنی  لجّرلا ال  اذه  ّنا  بجعلا  قحلا و  جهن  باوج  یف  لاق  ثیح  دـهدیم  ناشدوخ 

تـسرهاظ فاص  ترابع  نیزا  ۀّنّـسلا  لها  بتک  یلع  لایع  هیعدی  ام  تابثا  یف  وهف  رابخالل  نوجرختـسم  نودهتجم  ءاملع  ۀیاور و ال  و ال 
ثعاب دوخ  قیرط  تایاور  لقن  كرت  ّتنس و  لها  زا  رگم  ار  ثیداحا  یّلح  هماّلع  ندرکن  لقن  ناهبزور  نبا  دزن  هک 
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يارب نیجرختـسم  نیدـهتجم  ياملع  یتیاور و  یباتک و  هعیـش  يارب  هک  تسنآ  شهجو  هک  هدرک  ناـمگ  هدـیدرگ و  ناـهبزور  نبا  بجع 

لقن رصح  هکنآ  رد  تسحیرـص  تیاهن  نیا  تستنـس و  لها  بتک  جاتحم  شیوخ  يواعد  تابثا  رد  قحلا  جهن  بحاص  سپ  دنتـسین  رابخا 
تـستریح بجع و  ثروم  تسلقان و  بهذم  رد  رابخا  نیجرختـسم  نیدهتجم  ءاملع  نادقف  لیلد  صقن و  بیع و  یناث  بناج  ثیداحا  رد 

هبجعتل اعفر  ناهبزور و  نبا  رمال  الاثتما  هاگ  ره  سپ  شیوخ  تایاورب  شیوخ  يواعد  بلاطم و  تابثا  يارب  تسحیرـص  تزاـجا  نیا  سپ 
تسنایّنس يادتقم  داشرا  بسح  کسمت  نیا  هک  تسین  نآ  لوبق  زا  هراچ  ار  هنیس  تارضح  منک  کسمت  ّقح  لها  قیرط  تایاورب  هتریح  و 
حیـضفت رب  تسلمتـشم  هک  هدرک  لقن  عوضوم  یثیدـح  باطخلا  نبا  هموهوم  لـئاضف  رد  قحلا  جـهن  باوجب  ناـهبزور  نبا  زین  هکنآ  مود 

رب نهـسفنا  تاّودـع  ای  هملک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  جاوزا  قح  رد  وا  هک  تسرهاـظ  نا  زا  هک  اریز  وا  ناـمزالم 
نیا اب  ظلغا  ظفا و  تنا  دـنتفگ  هک  دـندومن  فوصوم  تظاظف  تظلغ و  تیاهنب  ار  رمع  جاوزا  نیا  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  هدروآ و  ناـبز 

ام دومرف  رمعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هک  دـناهدرک  عضو  مه  هرقف  نیا  ضرغ  لـها  ثیدـح  نیا  رخآ  رد  همه 
لوعجم تافارخ  نیا  ردص  لولدم  زا  لوهذ  لوفغ و  لامک  ببسب  ناهبزور  نبا  کجف  ریغ  اجف  کلـس  الا  طق  اجف  اکلاس  ناطیـشلا  کیقل 

روهمج هلقن  ثیدح  اذه  هتفگ و  نآ  لقن  دعب  هتخادنا و  ناب  کّسمت  تسد  هدیدرگ  شوهدم  قوعـصم و  هدـید  شودـخم  هرقف  نیا  نوچ 
ضفاورلا یلع  ۀجح  اذه  دحال و  هتحص  یف  کش  حاحصلا و ال  بابرا 
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اذـه لیلدـب  کش  قح ال  وهف  هراـیتخاب  ناـک  ّهنا  اورکذ  اـم  ّحـص  ول  ّهناـف  باـطخلا  نب  رمع  راـیتخاب  ناـک  رکب  یبأ  ۀـعیب  نا  نولوقی  ثیح 

نم اذـه  کش و  قحلا ال  جـف  وهف  ناطیـشلا  جـفل  اضقانم  الباقم و  نوکی  جـف  لک  هریغ و  اجف  ناطیـشلا  کلـسی  اجف  کلـس  هنال  ثیدـحلا 
بوذکم ربخ  نیا  لقنب  ناهبزور  نبا  هک  ددرگیم  حضاو  ماظن  تبارغ  مالک  نیزا  ۀتبلا  اذه  نع  باوج  مهل  سیل  یتلا  ۀـبیجعلا  تایمازلالا 

نبا معزب  هاـگ  ره  دـنادیم و  تسین  یباوـج  نا  زا  ار  ّقـح  لـها  وا  معزب  هک  هبیجع  تاـیمازلا  زا  دوـخ  مهف  نـسحب  ار  نآ  لـقن  دزاـنیم و 
رازهب دـناهدرک  لقن  شیوخ  قرط  زا  هک  رون  ثیداحاب  ّقح  لها  جاجتحا  سپ  دـشاب  زئاج  ماظن  یب  بذـک  نیاـب  ّقح  لـها  مازلا  ناـهبزور 

تنس لها  تارضح  بوذکم  ربخ  نیا  هیجوت  رد  هک  دنامن  یفخم  دشاب و  لوهذ  لها  ماحفا  مازلا و  بجوم  لوبقم و  نسحتـسم و  تیولوا 
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ضعب دیاکم  باب  رد  بطاخم  هکنآ  ات  دنرآیم  نابز  رب  هبیرغ  تاوفه  دـنزیگنایم و  نا  هلیلع  تالیوات  ینایب  جـم  جـکب و  دناهمیـسارس و 
نآ يارتفا  عضو و  مامت  لیـصفتب  صوصنلا  قراوش  باتک  رد  ریقح  دـنناوخیم و  تافارخ  نیا  ضعب  حیحـصت  يارب  هیدـنه  هنایماع  لاـثما 

تقـالطب و ار  حیـضف  بذـک  نینچ  ناـهبزور  نبا  هنوگچ  هک  متریحب  هدومن  یبـجاو  عمق  علق و  ار  ناـگرزب  نیا  تاـفارخ  ماهدرک و  تباـث 
دئاز راختفا  تاـهابم و  دراـگنایم و  هبیرغ  تاـماحفا  هبیجع و  تاـمازلا  زا  دریگیم و  تّجح  ّقح  لـها  رب  ار  نآ  دـیامنیم و  داـی  تقـالذ 

هک ۀتبلا  ظفل  هدرکن  افتکا  فازگ  فازج و  درجم  رب  تسین و  نا  زا  یباوج  ار  ّقح  لها  هک  دیارسیم  مامت  تحاقوب  دراد و  نآ  رب  فصولا 
بّصعت هیشاح  رد  بحاصهاش  دوخ  هکنآ  موس  دیازفایم  تسداسفلا  حیرص  مهوت  لطاب و  معز  نیرب  نیقی  دیزم  دیفم 
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ریرج نبا  هک  هدروآ  میقتـسملا  طارـص  رد  تسا  هعیـش  نیدهتجم  هدـمع  زا  هک  سنوی  نبا  دـناهتفگ  باتک  نیمه  مهدزای  باب  زا  مهدزیس 
میعن وبا  ار و  ترضح  نآ  لئاضف  رابخا و  باتک  هبیش  یبأ  نبا  ار و  بقانملا  باتک  نیهاش  نبا  ار و  ریدغلا  موی  باتک  تسا  هدرک  فینصت 

ار و تایرفعج  باتک  یعفاش  ینایور  نساـحملا  وبا  نینمؤملا و  ریما  لـضف  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ار و  نیرهطملا  ۀـبقنم  باـتک  یناهفـصا 
ریما ناش  یف  نآرقلا  لوزن  يزاریـش  یلع و  لضف  یف  سمـشلا  در  باتک  هیودرم  نبا  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبرا  باتک  یکم  قفوم 

ار و هیولع  صئاصخ  باتک  يزنطن  ار و  نینمؤملا  ریما  بقانم  باتک  یئاسن  ار و  تیب  لها  بقانم  باتک  لـبنح  نب  دـمحا  ماـما  نینمؤملا و 
باتک بیطخ  ار و  نینمؤملا  ریما  تاجرد  باتک  يرصب  اضیا و  بتارملا  باتک  یّمسی  نینمؤملا و  ریما  بقانم  باتک  یعفاش  یلزاغملا  نبا 

نع القن  یهتنا  وزج  رازه  یلع  لـئاضف  زا  ماهدرک  عمج  هک  تفگیم  هک  مدینـش  نیهاـش  نب  رمع  زا  هک  هتفگ  یـضترم  دیـس  ار و  قئادـح 
هک تسین  ملاع  رد  فیناصت  نیا  فینصت  هعیش  زا  هک  داد  دیاب  فاصنا  سپ  يرشع  انثالا  ینیوزقلا  نیعملل  نافرعلا  راوناب  یّمـسملا  هتمجرت 

لئاضف و لقن  رد  هعیش  ءاملع  مامت  هک  دنادیم  نیقیب  دیامن  هعیش  بتک  عبتت  هک  ره  هکلب  دنشاب  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  نمـضتم 
يرآ دنرآیم  لقن  بتک  نیمه  زا  اج  ره  رد  دناتنس و  لها  نیچهشوخ  سیلهساک و  مالسلا  هیلع  نینسح  ءارهز و  نینمؤملا و  ریما  بقانم 

اذب بتک  نم  امهریغ  ۀمهملا و  لوضفلا  ۀّمغلا و  فشک  باتک  کلذ  یلع  ّلدی  تسا  لمتحم  دنشاب  هتشاد  يزیچ  رگا  دعب  ام  هّمئأ  لاح  رد 
بقانم لئاضف و  رد  تنس  لها  بتک  زا  ّقح  لها  لقن  بحاصهاش  دزن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  نفلا 
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صقن و تابثا  ببس  ینعی  تسقح  لها  ینیچهشوخ  یـسیلهساک و  تبثم  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  ءارهز و  ترـضح  نینمؤملا و  ریما  بانج 

قیرط تایاورب  ّقح  لها  لالدتسا  جاجتحا و  هک  دش  مولعم  سپ  تسوخ  قیرط  زا  تارضح  نیا  بقانم  لئاضف و  تابثا  رب  تعاطتـسا  مدع 
لالدتسا جاجتحا و  سپ  تسراع  صقن و  عفاد  راختفا و  لضف و  تبثم  هکلب  تسین  راکنا  در و  لباق  زگره  بقانم  لئاضف و  تابثا  رد  دوخ 
لوصفلا نوک  معز  اّما  دـشاب و  لوبقم  نسحتـسم و  مه  لوحفلا  ةدـمع  لیلج  بطاخم  دزن  دـش  لوقنم  ّقح  لها  بتک  زا  هک  رون  ثیداحاب 

فـشک باتک  رد  هریغ و  هیبشتلا و  ثیدح  دلجم  یف  هفنـصم  لاح  نم  رهظ  امل  لقاع  هیف  بیرتسی  امم ال  هنالطبف  ۀعیـشلا  بتک  نم  ۀمهملا 
نینسح همطاف و  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  بتک  اما  مازلا و  يارب  هدومن  هّینـس  زا  لقن  عضاوم  رثکا  رد  مه  هّمغلا 

علّطم نا  رب  رگا  بحاصهاش  تساـصحا  رـصح و  زا  جراـخ  سپ  دـناهدرک  دراو  نا  رد  ار  لـئاضف  دوخ  قرط  زا  هعیـش  هک  مالّـسلا  اـمهیلع 
حـضاو بتک  نیزا  هلج  لاح  نا  زا  هک  درک  دیاب  راونالا  راحب  مارملا و  ۀیاغ  لثم  ثیدح  بتک  هیلاجر و  بتکب  عوجر  تسبجع  هچ  دنوشن 

نکیل هتفگ  یمالک  دـعب  هیرمع  تکوش  رد  دـیحو  بطاخم  ذـیملت  دیـشر  لضاف  هکنآ  مراـهچ  ددرگ  راکـشا  رهاـظ و  یفن  تبارغ  دوش و 
رطاخب هشدخ  الـصا  نآ  عضو  رب  هیوق  هنیرق  ای  هنّیب  مادک  مایق  نودب  تسیورم  هعیـش  قیرط  رد  هک  راهطا  هّمئا  ثیداحا  قح  رد  دابعلا  رقحا 
لضاف هک  تسرهاظ  تحارـص  لامکب  ترابع  نیزا  خلا  دهنیم  نیعلا  سارلا و  یلع  ار  نآ  هکلب  دسر  هچ  نآ  ظفلت  هب  ات  سب  دنراذگیمن 

هنّیب مادک  مایق  نودب  تسیورم  هعیش  قیرطب  هک  راهطا  هّمئا  ثیداحا  قح  رد  دیشر 
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بـسح سپ  دهنیم  نیعلا  سارلا و  یلع  ار  نآ  هکلب  دسر  هچ  ناب  ظفلت  هب  ات  دنراذگیمن  رطاخب  هشدـخ  الـصا  نآ  عضو  رب  هیوق  هنیرق  ای 
قئال تسین  مئاق  نآ  عضو  رب  هیوق  هنیرق  ای  هنیب  یمادـک  زگره  هک  نآ  لاـثما  هدرک و  لـقن  ّقح  لـها  هک  رون  تاـیاور  دیـشر  لـضاف  هداـفا 

ناودع و راهظا  دنهن و  نیعلا  سارلا و  یلع  ار  نآ  هک  دـیاب  ار  دیـشر  عابتا  هکلب  دـشابن  نیباترم  بیر  نیحداق و  حدـق  نیـشداخ و  شدـخ 
لالدتـسا جاـجتحا و  باـتک  نیرد  اـجباج  بطاـخم  دوخ  عقاوص و  بحاـص  هکنآ  مجنپ  دـننکن  نآ  لوـبق  زا  فاکنتـسا  ءاـبآب و  فاـستعا 

ناش نیدـقنم  تاحیرـصت  زا  نآ  بذـک  عضو و  هک  یتایاورب  تسد  تراسج  دـیزمب  هکلب  دـناهدرک  ّقح  لها  هلباقمب  دوخ  قیرط  تایاورب 
تفات دنناوتیمن  دوخ  تایاورب  ّقح  لها  لالدتسا  جاجتحا و  لوبق  زا  رس  لالتخالا  حیرص  لالدتسا  جاجتحا و  نیا  دعب  سپ  هتخادنا  رهاظ 

تسا عوضوم  تنس  لها  عامجاب  رون  ثیدح  هکنآ  ياعدا  لاطبا 

ٌْکفِإ  اَّلِإ  اذَه  ْنِإ  لوقا  تسعوضوم  تنس  لها  عامجاب  ثیدح  نیا  هلوق و 
نوحـشم ناتهب  غوردـب و  ار  هّیملع  بلاطم  هتـسناد  لالح  یلباک  دـیلقتب  ار  ارتفا  بذـک و  هک  تستراـسج  تیاـهن  روهت و  تیاـغ  نیا  نیبم 

هچ تسحیبق  تیاهن  غورد  بذک و  رودص  عوقو و  ایند  تالماعم  تارواحم و  رد  ءاملعلا  ءالـضفلا و  نع  الـضف  ملع  لها  یناوا  زا  هتخاس 
ثیدح نیا  عضو  رب  تنـس  لها  عامجا  يوعد  نالطب  هک  دمحلا  هَّلل  دـنوش و  ناتهب  ازفا و  بکترم  هیقیقح  مولع  هینید و  ثحابم  رد  هک  اج 

هیّنس نیطاسا  نیققحم و  هلجا  نید و  هّمئا  رباکا  هک  دیدرگ  رهاظ  دش و  نیبم  اقباس  هرهاق  نیهارب  هرهاز و  هلداب 
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تارـضح نیا  دزن  ثیدـح  نیا  هک  تسنکمم  مسق  هچ  سپ  دـناهدرک  تیاور  ریکن  در و  ـالب  شیوـخ  ياـهبتک  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا 
دنک و تیاور  ار  یغورد  هک  یـسک  هک  تسدراو  ثیدـح  رد  تسزئاجان و  مارح و  ههبـش  الب  تاعوضوم  تیاور  هچ  دـشاب  هدوب  عوضوم 

تسعوضوم تارضح  نیا  دزن  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دنیامرف  اعدا  بحاصهاش  رگا  سپ  تسنابذاک  زا  یکی  سپ  تسغورد  نآ  هک  دناد 
هیّنـس رابک  زا  یعمج  نیرب  هوالع  هتخاس و  لخاد  نالوسر  رورـس  رب  ناـیرتفم  هلمج  رد  ار  ناـشیا  دنـشاب و  هدرک  تباـث  شیوخ  هّمئا  قسف 

ءاعّداف هدومرف  تبسن  هیلع  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  ار  نآ  امزج  امتح و  یعمج  دناهدومن و  فیرش  ثیدح  نیاب  لالدتسا  جاجتحا و 
رانشلا و يدابلا  جمسلا  بّصعتلا  یف  کمهنا  راثالا و  رابخالا و  ۀسرامم  نم  ۀحئار  مشی  مل  نم  الا  هب  رتغی  راه ال  فرج  افـش  یلع  عامجالا 

ثیداحا عضوب  مکح  رد  شطارفا  هک  يزوجلا  نبا  هک  تسنآ  نالطبلا  رهاظ  عامجا  يوعد  ناینبلا  دـساف  ياـنبم  راـعلا و  حـضاولا  فسعتلا 
امک ال دننادیم  میخف  داسف  میظع و  ررـض  بجوم  تنـس  لها  ياملع  ار  شباتک  هکنآ  ات  تسمولع  هبلط  مولعم  هدمتعم  تایاور  هحیحص و 
رد ناـهبزور  نبا  هداد و  رارق  عوضوم  یناـسفن  سجاوـهب  سفنلا  ءاـقلت  نم  ار  ثیدـح  نیا  ینتفلا  تاـعوضوملا  ةرکذـت  رظاـن  یلع  یفخی 
هک هدرک  اعدا  تسوا  هنیرید  تداع  یکابیب  تراسج و  ياردهفای و  هک  یلباک  هجاوخ  هدرک و  لقن  يزوجلا  نبا  زا  نا  حدـق  لطابلا  باـتک 

هکنآ لاح  هدروآ  نابز  رب  نآ  عضو  رب  تنس  لها  عامجا  بذاک  يوعد  بطاخم  تسعوضوم و  ربخ  لها  عامجاب  ثیدح  نیا 
299 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّتنـس ای  باتک  تفلاخم  رگم  تسین  نآ  لیلد  یلیلدب و  رگم  دوشیمن  تباث  یثیدح  عضو  هچ  تسـضحم  لطاب  ثیدـح  نیا  عضوب  مکح 
رب دنشاب  هتشاد  تنـس  ای  باتک  اب  فیرـش  ثیدح  نیا  تفلاخم  يوعد  هوجو  زا  یهجو  دوخ  نابنا  رد  ثیدح  نیا  عضو  نایعدم  رگا  سپ 

یتـجح و یلیلدـب و  رگا  ۀیناطیـشلا و  سجاوـهلا  ۀـیفازجلا و  تاـفارخلا  يوـس  کـلذ  مهل  ّینا  دنونـشب و  یفاـک  یفاـش و  باوـج  دـنرآ و 
لآ و توادـع  ربـج و  بهذـم  قشع  لـطاب و  ّبح  سفن و  ياوه  ضحمب  هکلب  دـناهدرکن  فیرـش  ثیدـح  نیا  عـضوب  مکح  یکـسمتسم 
نمؤم و ال ملـسم و  هیلإ  یغـصی  الف  کلذـک  عقاولا  یف  وه  اـمک  دـناهدولآ  ار  دوخ  هنـسلا  لـطاب  مکح  نیاـب  لاـعتم  بر  لوسر  تفلاـخم 

مئاه يداو و  نیا  كولـس  يداب  هک  ناشیا  يادـتقم  ماما و  هچ  دـنراد  مکح  نیرب  یلیلد  هک  تفگ  ناوت  ناسچ  نقوم و  دّـحوم  هب  ثرتکی 
هدرک افتکا  نآ  قرط  ضعب  دانسا  رد  حدق  ضحمب  هدرواین  یلیلد  زین  هدرک  نآ  عضوب  مکح  هک  يزوجلا  نبا  ینعی  تسیداوب  هماهم و  نیا 
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هدـساف و هیهاو  لئالد  ضعب  رکذ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  باب  الإ  باوبا  ّدـس  ثیدـح  لثم  هحیحـص  ثیداحا  ضعب  در  ماـقم  رد  هکنآ  لاـح 
لاطبا يارب  مه  لصایب  فیخـس و  یلیم  ار و  وا  رگا  سپ  هباتک  یلا  عوجرلا  نم  رهظی  امک  هتـشادن  روذعم  ار  دوخ  هدـساک  هفیخـس  نئارق 

یلع ار  عامجا  یعدم  لبنح  نب  دمحا  نیا  رب  هوالـص  یتشادن و  زاب  ار  دوخ  نا  رکذ  زا  یتخادنا و  نا  رب  تسد  دـشیم  رـسیم  رون  ثیدـح 
نب دـمحا  هَّللا  محر  هتفگ  یلحم  رد  یـسلدنالا  بلاغ  نب  مزح  نب  دیعـس  نب  دـمحا  نب  یلع  دـمحم  وبا  هچنانچ  هدومرف  بیذـکت  قالطالا 

یعدا نم  لوقی  ذإ  قدص  دقلف  لبنح 
300 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوعد لحی  دّـمحم ال  وبا  لاق  مصالا  یـسرملا و  رابخا  هذـه  افالخ  ملعا  لقیل ال  نکل  اوفلتخا  ساّنلا  لعل  هیردـی  ام  بذـک  دـقف  عاـمجالا 
نم نوکی  ام  یناثلا  هب و  اوّرقاف  مهنع  حیحـص  لقنب  هوفرع  مهنع  هَّللا  یـضر  ۀباحّـصلا  عیمج  نا  قفتی  ام  امهدـحا  نیعـضوم  یف  ّالا  عامجالا 

نآرقلاب و نامیالا  تیبلا و  ّجـح  ناضمر و  مایـص  هَّللا و  لوسر  ادّـمحم  نا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـشک  مالـسالا  نع  اـجراخ  ارفاـک  هفلاـخ 
زین طقف و  فنّـصلا  اذه  نم  ناک  ام  مّدلا و  ریزنخلا و  ۀتیملا و  میرحت  ۀبانجلا و  نم  ةولّـصلل و  ةراهّطلا  ةاکزلا و  ۀلمج  سمخلا و  تاولـصلا 
هَّللا ّصن  دق  اهّلک و  ۀمالا  یلع  بذاک  هب  لاق  هفرع و  دقف  ملـسم  ّلک  نا  نقیتی  ام ال  یلع  عامجالا  یعّدمف  اضیا  هتفگ و  یلحم  رد  مزح  نبا 

یعدملا اذـهل  نمف  ءالـضف  ۀباحـص و  مهف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  نآرقلا  اوعمـس  اونمآ و  ّنجلا  نم  ارفن  ّنا  یلع  ّلج  ّزع و 
دق هفرع و  دق  ملـسم  لک  ّنا  یف  کشی  ثیح ال  الا  یـصحت  مهنع و ال  هَّللا  یـضر  ۀباحـصلا  لاوقا  یـصحا  فیکف  کئلوا  عامجاب  لطابلاب 

نیعقوملا مالعا  رد  میقلا  نبا  کلذ و  یف  اوفلتخا  سانلا  ّلعل  هیردی  ام  بذک و  دقف  عامجالا  یعدا  نم  هنع  هَّللا  یضر  لبنح  نب  دمحا  لاق 
هفالخ هیف  ملعی  ام ال  ۀـظفل  عامجا و  هل  لاقی  فالخ ال  هیف  ملعی  اـم ال  ّنا  یلع  ةدـیدجلا  هتلاـسر  یف  ّصن  اـضیا  یعفاـشلا  کلذـک  هتفگ و 

عامجالا لجّرلا  هیف  یعدی  ام  لوقی  یبأ  تعمس  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  لاق  اعامجا و  سیلف 
301 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اوفلتخا و سانلا  ملعا  لوقی ال  نکل  ّمصالا و  یـسرملا و  رـشب  يوعد  هذه  اوفلتخا  ساّنلا  لعل  بذاک  وهف  عامجالا  یعدا  نم  بذـک و  وهف 
هظفل اذه  کلذ  ینغلبی  مل 

رون ثیدح  عضو  رب  نس  لها  عامجا  ياعدا  لاطبا 

اهیلع اومدقی  نا  نم  ثیدـحلا  ۀّـمئا  رئاس  دـمحا و  مامالا  دـنع  ّلجا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  صوصن  هتفگ و  ترابع  نیا  دـعب  و 
هلهج مّدقی  نا  ۀلئـسم  مکح  یف  افلاخم  ملعی  مل  نم  لکل  غاس  صوصنلا و  تلطعتل  غاس  ول  فلاخملاب و  ملعلا  مدع  هنومـضم  عامجا  مّهوت 

عاشبتـسالا حضاولا  عانـشتسالا  يدابلا  عامجالا  اذـه  عاطملا  بطاخملا  یعّدـی  فیک  بیجعلا  بجعلل  ایف  یهتنا  صوصنلا  یلع  فلاخملاب 
نیذلا رامغالا  نیلفغملا  یلع  دساکلا  جوری  عاعرلا و  جـمهلا  نم  هلوق  نیعماّسلا  هلوح و  نیّفکتـسملا  یلع  ّقحلا  سّمعیف  عادـخلا  حیرـصلا 

حلاّصلا میلـسلا  نم  يدرلل  دقانلا  دنع  هناصغا  هلوصا و  ماذـجنا  هناکرا و  مارخنا  هناردـج و  مادـهنا  هنالطب و  روهظ  عم  عابتا  قهان  لکل  مه 
گنز زا  وا  عـالطا  ترثـک  عاـب و  لوط  تآرم  یّلحم و  هّینـس  دـماحم  هیلج و  لـئاضفب  هّینـس  هّمئا  دزن  یلحم  بحاـص  مزح  نبا  عاـفتنالل و 

نیدـلا ییحم  یلعم  عیفر و  سپ  تارـضح  نیا  دزن  وا  رابتعا  دامتعا و  لضف و  ملع و  ماقم  یّلجم و  نیلّوسم  نیهّومم و  کیکـشت  بایترا و 
دمحم وبا  وه  يدیمحلا  هنع  ثدحی  يّذلا  دمحم  وبا  هتفگ  برغملا  رابخا  صیخلت  یف  بجعملا  باتک  رد  یلع  نب  دحاولا  دبع  دـمحم  وبا 

نب نیفس  نب  نادعم  نب  فلخ  نب  حلص  نب  بلاغ  نب  مزح  نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع 
302 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهظ یلع  هطخب  اذه  هبـسن  ّیلع  يرق  یـشرقلا  فانم  دبع  نب  سمـش  دبع  نب  ۀّیمأ  نب  برح  نب  نیفـس  یبأ  نب  دیزی  یلوم  یـسرافلا  دـیزی 
روصنملا ءارزو  نم  هوبا  ناک  ۀبطرق و  هوبا  وه و  نکـس  سلدـنالا  برغ  نم  ۀـلثل  میلقا  نم  ۀـیرق  نم  نیندالا  هئابآ  لصا  هفیناصت  نم  باتک 
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نب ماشه  نب  نمحّرلا  دبعلا  ریزو  هیقفلا  دمحم  وبا  هنبا  ناک  امهیتلودل و  ّربدـملا  وه  ناک  هدـعب و  رّفظملا  هنبا  ءارزو  رماع و  یبأ  نب  دّـمحم 
مولعلا و ةءارق  یلع  لبقا  وا  رایتخا  اهحرطا  ةرازولا و  ذبن  هنا  مث  افنآ  روکذملا  يدهملا  یخا  هّللاب  رهظتسملاب  بّقلملا  رصاّنلا  نب  رابجلا  دبع 

یلع ماقا  هَّللا  همحر  یعفاشلا  هَّللا  دبع  یبأ  مامالا  بهذم  یلع  ناک  سلدنالاب و  هلبق  دحا  لنی  مل  ام  کلذ  نم  لانف  ننّـسلا  رابخالا و  دـییقت 
هل رهاـظلا و  لـها  نم  هریغ  يرهاـظلا و  دواد  نامیلـس  یبأ  یلع  یبرا  یتـح  کـلذ  یف  طرفا  رهاـظلاب و  لوـقلا  یلا  لـقتنا  مث  اـنامز  کـلذ 

دواد بهذم  وه  هدلقتی و  يذلا  هبهذم  هکلـسی و  يذلا  هعیهم  یلع  هعورف  هقفلا و  لوصا  یف  دصقملا  ۀفیرـش  ردقلا  ۀلیلج  ةریثک  تافّنـصم 
سلدنالا ءاملع  نم  دـحاو  ریغ  نع  ینغلب  لیلعتلا  سایقلا و  ةافن  رهاظلا و  لها  نم  هلوقب  لاق  نم  يرهاظلا و  یناهبـصالا  فلخ  نب  یلع  نب 
نیفلاخملا یلع  دّرلا  بدالا و  بتک  بسنلا و  خیراتلا و  نم  کلذ  ریغ  للملا و  لحنلا و  لوصالا و  ثیدحلا و  هقفلا و  یف  هفیناصت  غلبم  نا 

دلجم ۀئامعبرا  نم  وحن  هل 
303 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریرج نب  دّمحم  رفعج  یبال  الا  هلبق  مالـسالا  ةدـم  یف  ناک  نمم  دـحال  هانملع  ام  ءیـش  اذـه  ۀـقرو و  فلا  نینامث  نم  بیرق  یلع  لمتـشت 
يّذلا وه  ۀلّـصلاب و  فورعملا  هباتک  یف  یناغرفلا  رفعج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دّمحم  وبا  رکذ  دقف  افینـصت  مالـسالا  لها  رثکا  هناف  يربّطلا 

وه ۀنـس 310 و  یف  یفوت  نا  یلا  ملحلا  غلب  ذنم  هتایح  مایا  اوصحا  رفعج  یبأ  ذیمالت  نم  اموق  ّنا  ریبکلا  يربطلا  رفعج  یبأ  خـیرات  هب  لصو 
يرابلا ۀیانع  مرکب  ّالا  قولخمل  ّأیهتی  اذـه ال  ۀـقرو و  ةرـشع  عبرا  موی  لکل  راصف  هتافنـصم  قاروا  اهیلع  اومّـسق  مث  ۀنـس  نینامث  تس و  نبا 

ۀعانـص رعـشلا و  ضرق  نم  حـلاص  مسق  ۀـغللا و  وحنلا و  ملع  نم  رفاو  بیـصن  اذـه  دـعب  مزح  نب  دّـمحم  یبال  هل و  هدـییات  نسح  یلاـعت و 
رهـش نم  موی  رخآ  سمـشلا  عولط  لبق  حبّـصلا و  ةالـص  دعب  ءاعبرالا  موی  دلو  ّهنا  هّطخب  دجو  هراعـشا  ضعب  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  ۀـباطخلا 

ۀعطاق تناک  نا  لجرلا و  اذـه  رابخا  نم  ةذـبنلا  هذـه  تدروا  امنا  هنـس 456 و  نم  نابعـش  خلـس  یف  هَّللا  همحر  یفوت  ۀنس 384 و  ناضمر 
کلذ ءاـملعلا و  ۀنـسلا  یلع  ءاـسؤرلا و  سلاـجم  یف  ارکذ  مهرثـکا  مویلا و  سلدـنالا  ءاـملع  رهـشا  هنـال  ضرغلا  ضعب  نع  ۀـحیزم  قـسنلل 
اندنع هعابتا  هبهذم و  لها  رثک  دق  تملع و  نمم  دحا  اندنع  هلبق  هب  رهتـشی  مل  رهاظلا و  ملعب  هدادبتـسا  برغملاب و  کلام  بهذم  هتفلاخمل 

تسروطسم ترابع  نیا  بجعملا  باتک  رخآ  رد  مویلا و  سلدنالاب 
304 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يذلا صیخلتلا  اذه  عیمج  ّیلع  عمـس  باتکلا  اذـه  عماج  یلع  نب  دـحاولا  دـبع  دّـمحم  وبا  نیّدـلا  ییحم  ظفاحلا  ملاعلا  هیقفلا  خیـشلا  لاق 
ریما ۀّصاخ  ءارزولا  لمکا  ءالـضفلا  دـحوا  ءاملعلا  ةودـق  نیّدـلا  ّزع  بحاصلا  ریزولا  لضافلا  مامالا  هیقفلا  انالوم  برغملا  رابخا  یف  هتعمج 

هئاقبب نامزلا  هَّللا  لّمج  يرهزلا  فیرش  نب  دّمحم  وبا  نیّدلا  سمش  بحاص  لضافلا  ریزولا  ّلجالا  یضاقلا  نب  هَّللا  دبع  حتفلا  وبا  نینمؤملا 
یف هنج  رد  رـصاعم  ناخ  نسح  قیدص  خـلا و  یلعی  نب  میرکلا  دـبع  دّـمحم  یبأ  صلخملا  یـضاقلا  نب  رـصن  حـتفلا  وبا  نقتملا  لضافلا  و 

ملعا ضرالا  هجو  یلع  ادحا  ّنا  تملع  ول  لاق  يرهاظلا و  مزح  نب  دّمحم  وبا  مامالا  مهنم  هتفگ و  نیدهتجم  رکذ  رد  ۀنسلاب  ۀنسحلا  ةوسالا 
نبا ناسل  نا  لیق  یتح  دیلقتلا  میرحت  یف  نوکی و  ام  غلباب  ملـسم  لک  یلع  داهتجالا  باجیا  یف  غلاب  دـق  هیلإ و  تلحرل  اثیدـح  انآرق و  یّنم 

بابلا یف  تاحوتفلا  یف  ربکالا  خیـشلا  لاق  یلاعت  هَّللا  همّلـس  نم  الا  دـحا  هناسل  نم  یجن  ام  ّهناف  ناقیقـش  فسوی  نب  جاجح  فیـس  مزح و 
هباحصا هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تیار  امک  وه  هنا  فرعی  رهظ و ال  ام  نیع  ءیشلا  نوکی  نا  ۀلـصولا  ۀیاغ  نیتئام  نیرـشعلا و  ثلاثلا و 

هباحصا و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  وه  ادحاو و  الا  رن  ملف  رخآلا  یف  دحاولا  باغف  ثّدحملا  مزح  نب  دمحم  ابا  قناع  دق  ملس و  و 
لیق ام  معنل  یهتنا و  داّحتالاب  اهنع  ّربعملا  یه  ۀلصولا و  ۀیاغ  هذهف  ملس 

305 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم برقی  دحاو و  ریغ  يار  ام  اناتا  اّملف  اقناعت  انذّختا  یتح  هتقناعف  دـعابتلاب  اننیب  یعـسیل  ّمهف  هرازم  لیلب  انیـشاو  مّهوت  ماقملا  اذـه  لثم  یف 
مزح نبال  ۀلصولا  کلت  لصحت  مل  وت و  نم و  ناش  دیـسرپ  دمآ و  بیقر  هک  وت  نم و  نایم  تسیدحب  لصو  هبذج  ۀیـسرافلاب  لیق  ام  کلذ 
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عابتا یلاعت  هَّللا  انقزر  اهراکناب  اهفلاخ  اهّدر و  نم  یلع  دّرلا  اهب و  کّـسمتلا  یف  هتبالـص  اـهراصتنا و  ۀّنّـسلاب و  هماـصتعا  ۀـهج  نم  اـّلا  حر 
ینطقرادلا لاق  باّذک و  وه  نیعم  نب  ییحی  لاق  يزورملا  فلخ  نب  دّمحم  هدانسا  یف  هلوق و  هلها  ةرمز  یف  انرـشح  انطاب و  ارهاظ و  هلوسر 

عضی ام  رثکا  ناک  اعاّضو و  اباذک  ایلاغ  ایـضفار  ناک  دمحا و  نب  رفعج  هیف  رخآ و  قیرط  نم  يوری  هبذک و  یف  دحا  فلتخی  مل  كورتم و 
عاونال يواـحلا  رهاـملا  بطاـخملا  نا  فرطلا  فرطا  نم  نا  فصحا  ثحبلا و  نقتا  نم  یلع  یفخی  ـال  لوقا  مهّبـس  ۀباحـصلا و  حدـق  یف 
عنـشا حرتجاف  فرّـشلا  یلاعلا  ثیدحلا  اذه  دانـسا  یف  فلخ  نب  دّمحم  عوقو  یعدا  دـق  فشر  دـق  فالخلا  فالخا  امدـق  يذـّلا  فرّـشلا 

یف عقاو  ریغ  روکذملا  لجّرلا  ّناف  فازجلا  بذکلا و  جمـسا  نع  نابا  فاسفـسلا و  ططـشلا و  رکنا  رهظا  فرتقا و  ۀیرفلا  عظفا  ۀهیـضعلا و 
اهرکذ یتلا  قرطلا  یف  عقی  مل  اضیا  ّهناف  دمحا  نب  رفعج  اما  روفغلا و  دیجملا  ءاشنا  دـعب  امیف  کهّبننـس  امک  رّونلا  ثیدـح  قرط  نم  قیرط 

ناقیالا قحلا و  لها 
306 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّیبصعلا و خیاشم  نم  هیلع  فلس  نم  لوفغلا و  كوهتملا  رّوهتملا  بطاخملا  معزف  نایعألا  ۀّینسلا  تیکبتل  جاجتحالا  لالدتسالا و  ماقم  یف 
لوذرم فیخس  مهو  لوخدم و  لطاب  معز  لولعم  امهنم  اّلک  نا  اومهوت  نیقیرط  یف  لوبقملا  روهشملا  ثیدحلا  اذه  راصحنا  لوهذلا  ۀّمئأ 

رهظ و ال افنآ و  حال  هناف  لوقنملا  زییمت  ربّسلا و  رادـب  لوزن  ماملا و  یندا  هل  نم  ادـبا  هب  روطی  لوقعلا و ال  باـبرا  هنم  زئمـشی  فکنتـسی و 
نم هتاور  فیک ال و  بایترا  الب  حیحص  ةربتعملا  ةدمتعملا  تایاوّرلا  ةرهتشملا و  ۀضیفتسملا  ثیداحالا  نم  ثیدحلا  نا  رفسا  اذإ  حبّـصلاک 

رباکالا و مهتاقث  نم  ةّدع  هیلع  ینثا  دق  يّذلا  يزوجلا  نبا  طبـس  باجنالا و  ءاملعلا  هب  حّرـص  ام  یلع  ریراحنلا  تابثالا  ریهاشملا و  تاقثلا 
تایاورلا دـیناسا  یف  سیل  ّهدر و  هلوق و  ضقنل  هسفن  بصن  هّدـج و  مغر  یلع  ثیدـحلا  ۀّحـص  تبثا  رخافملل  نیزئاحلا  لثامالا  نم  هّودـع 

نب دّـمحم  مسا  نم  ینیومحلا  یمـصاعلا و  يزنطنلا و  بطخالا و  یلزاغملا و  نبا  دـمحا و  نب  هَّللا  دـبع  لبنح و  نب  دـمحا  نم  اهتلقن  یتلا 
بقاث هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  اردـص  جـلثی  اعفن و ال  يدـجی  امهیف ال  نعطلا  حرجلا و  حدـقلاف و  رثا  ـال  نیع و  دـمحا  نب  رفعج  فلخ و 

ّنا رهظ  تبثف و  ربخلا  یف  ةوقلا  ةدایز  دـیفی  فعّـضلا  نم  ءیـش  اهیف  ناک  ول  رخأ و  قرط  نم  حیحـص  ثیدـح  دورو  نا  رهاظلا  نم  رظنلا و 
طبتخم رباکم  اما  هیف  نیلجرلا  دحا  عوقو  نظب  رّونلا  ثیدح  یف  حداقلا 

307 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هردب رخفلا  ءامس  یف  هَّللا  انا و  یّلحلا  ۀمالعلا  ّنا  ملعاف  حئاّللا  أطخلا  كاذ  لصاو  حضاولا  طلغلا  اذه  أشنم  یلع  كرثعا  مث  هیفس  کفعا  وا 

ثدـحم وه  يذـّلا  ّیلزاغملا  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  نم  روکذـملا  ثیدـحلا  اذـه  قحلا  جـهن  هباتک  یف  لـقن  هرکذ  نییلع  یلعا  یف  یلعا  و 
باتک یف  هانعمب  ثیدحلا  اذـه  يزوجلا  نبا  رکذ  لاقف  باطخلا  یف  ۀـلیح  لاتحا  باوجلا  نع  زجعلا  هب  دـعق  امل  لطابلا  بحاص  روهـشم و 

يزورملا فلخ  نب  دمحم  لوالا  قیرطلا  یف  هب  مهتملا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  عوضوم  ثیدحلا  اذه  لاق  تاعوضوملا و 
ثیدحلا عضی  اباّذک  اّیـضفار  ناک  دمحا و  نب  رفعج  هب  مهّتملا  یناثلا  قیرطلا  یف  كورتم و  ینطقرادـلا  لاق  باذـک و  نیعم  نب  ییحی  لاق 

هَّللا یلعا  ۀماّلعلا  هلقن  يذلا  ثیدحلا  دنس  یف  ّنا  عّدی  مل  لاتحملا  لّوسملا  اذهف  یهتنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحـصا  ّبس  یف 
مهواـف هعـضوب  مکح  ثیدـحلا و  اذـه  ینعم  یف  وه  اثیدـح  رکذ  يزوجلا  نبا  ّنا  لاـق  لـب  نیلجّرلا  نم  دـحا  عـقو  ۀـمارکلا  راد  یف  هماـقم 

یفخی امک ال  نیلجرلا  نم  دحا  ۀماّلعلا  اهلقن  یتلا  ۀیاورلا  سفن  یف  عقو  ّهنا  احیرص  عّدی  مل  عوضوم و  اضیا  روطسملا  ثیدحلا  ّنا  نیرظانلا 
وه عقاوصلا و  یف  ثیدحلا  اذه  باوج  یف  لاق  لوضفلا  تالـضف  نم  اریثک  ذخالا  لوجعلا  فوسعلا  یلباکلا  ۀمالـس و  لّمأت و  هل  نم  یلع 

ییحی لاق  يزورملا  فلخ  نب  دمحم  هدانسا  یف  ربخلا و  لها  عامجاب  عوضوم  ّهنأل  لطاب 
308 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اّیـضفار ناک  دمحا و  نب  رفعج  هیف  رخآ و  قیرط  نم  يوری  هبذک و  یف  دحا  فلتخی  مل  كورتم و  ینطقرادـلا  لاق  باذـک و  وه  نیعم  نبا 
ثیح رثا  قدـصلا  نم  اهل  سیل  ۀـمغن  ةدایزب  قلذـحت  یلباکلاف  یهتنا  مهّبـس  ۀباحّـصلا و  حدـق  یف  عضی  ام  رثکا  ناک  اعاّضو و  اباّذـک  ایلاغ 
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اهازعم و رّکن  اهانعم و  هتراـبع و  ریغ  لاـغدالا و  یلع  مجهتملا  لـضفلا  نم  هتقرـس  یفخا  ربخلا و  لـها  عاـمجا  ثیدـحلا  عضو  یلع  یعدا 
لالدتـسالا ماقم  یف  ۀماّلعلا  هرکذ  يّذلا  ثیدحلا  ینعمب  وه  ثیدح  یف  عقو  فلخ  نب  دّمحم  نا  رکذ  ّهناف  لاذنالا  رامغالا  عیدختل  اهاوحف 

باتکل قراسلا  هلاوقا  یف  قداّصلا  مظعملا  بطاخملا  لامکلا و  یلوا  نیب  حضتفاف  هنیعب  ثیدـحلا  اذـه  یف  لجّرلا  عقو  ّهنا  یعّدا  یلباکلا  و 
هیف عقو  يذلا  ثیدحلا  ّنا  یف  ۀبیر  ۀلمجلاب ال  جلجللا و  هظفلب  رییغت  دعب  هرکذـف  جوعالا  بذاکلا  هلوقب  ّرتغا  هلاونم  یلع  جـساّنلا  یلباکلا و 

اذکه هظفل  ّناف  فیصحلا  مهفلا  يذ  يزوجلا  نبا  طبس  مالک  نم  اضیا  تیرد  امک  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  ریغ  يزورملا  فلخ  نب  دّمحم 
ةدحاو ۀنیط  نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ایرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نب  نوراه  انا و  تقلخ 

نیقی یلا  کلـصوا  انا  اهف  ۀعذاللا  سجاوهلا  حئاللا  فشکلا  اذه  عم  جلتعا  ۀعداخلا و  سواسولا  حـضاولا  نایبلا  کلذ  عم  کجلتخا  نا  و 
دعب ّهنا  ملعاف  لدجلا  ةرباکملا و  باحـصا  تاهبـش  قرطت  نع  ملاس  عطق  یلا  کیهنا  لتخلا و  ءارملا و  لها  كوکـش  غزاون  هملثی  مزاج ال 

تاعوضوم باتک  لصا  یلع  ماتلا  صحفلا  دعب  ترثع  مالکلا  اذه  قیمنت 
309 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتعلاطم لبق  تنّقیت  امک  هتظحالم  دنع  رمالا  تدجوف  مالّـسلا  ۀّیحتلا و  فالآ  هلا  هیلع و  مانالا  ریخ  ثیداحا  در  یف  فزاجملا  يزوجلا  نبا 
بلاط یبأ  نب  یلع  هنم  قلخ  امیف  لّوالا  ثیدحلا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لئاضف  یف  هیف  لاق 

لیعامـسا نب  دّـمحم  انث  لاق  قاقّدـلا  دـمحم  نب  نسحلا  نب  یلع  ینربخا  لاق  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  انربخا  لاق  زاّزقلا  روصنم  وبا  اـنربخا 
هیبا نع  رفعج  نب  یـسوم  انث  میهاربا  نب  یـسوم  انث  يزورملا  فلخ  نب  دّـمحم  انث  لاق  راّطعلا  دواد  نب  نیـسحلا  نب  میهاربا  انث  لاـق  قاّرولا 
ۀنیط نم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  اـیرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نب  نوراـه  اـنا و  تقلخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هّدـج  نع 

ةدحاو
كورتم ینطقرادلا  لاق  باذک و  وه  نیعم  نب  ییحی  لاق  يزورملا  هب  مهتملا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلع  عوضوم  ثیدح  اذه 

كرتلا و ّقحتساف  نّقلتیف  نّقلی  الفغم  ناک  ناّبح  نبا  لاق  و 
ریمن نع  نمحرلا  دبع  نب  دیلولا  نع  دنه  یبأ  نب  دواد  نع  نیفس  نع  هیبا  نع  یفاطلا  رمع  نب  دّمحم  نع  نایب  نب  دمحا  نب  رفعج  يور  دق 

مدآ هَّللا  قلخی  نا  لبق  شرعلا  نیمی  نع  اّنک  رون و  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّرذ  یبأ  نع  یمرـضحلا 
انءامسا قتشا  مث  بلطملا  دبع  بلص  یف  انلعج  مث  لاجّرلا  بالصا  یف  انبلقناف  مدآ  هَّللا  قلخ  مث  ماع  یفلاب 

310 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّیلع ّیلع  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحم و  هّللاف  همسا  نم 

انه و ال نم  رهظ  یهتنا و  عضی  ّهنا  نّقیتی  ناک  يدـع  نبا  لاق  ثیدـحلا  عضی  اّیـضفار  ناـک  دـمحا و  نب  رفعج  هعـضو  اذـه  فّنـصملا  لاـق 
تهبلا ۀـیرفلا و  بئارغ  نم  رونلا  ثیدـح  قیرط  یف  يزورملا  فلخ  نب  دّـمحم  عوقو  ءاـعّدا  ّنا  ملّظلا  یف  رونلا  ملعلا و  یلع  راـنلا  روهظک 

نم مار  ام  بسح  یلع  هفّرح  هّریغ و  ناهبزور و  نبا  مـالک  یلع  فقو  اـّمنا  يزوجلا و  نبا  باـتک  لـصا  یلع  یلباـکلا  رثعی  مل  روظحملا و 
زییمتلل و دـقافلا  روسجلا  قلذـحتملا  بطاـخملا  کـلذ  یف  هدـّلق  ارورغ و  لوقلا  فرخز  هئاـیلوا  یلا  یقلا  اروز و  ابذـک و  یعّداـف  ناـتهبلا 

يزوجلا نبا  ّنا  رهظ  اضیا  روصقلا و  رهاظ  زجعلا و  حـضاو  نع  يدـبا  روحدـملا و  رکنملا  همالک  قاسف  روثعلا  عالطالل و  مداـعلا  روعـشلا 
اضیا مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  باحصا  ّبس  یف  دیق  هیلإ  فاضا  ناهبزور  نبا  اقلطم و  ثیدحلا  عضو  دمحا  نب  رفعج  یلا  بسن 
حدـق یف  عضی  ام  رثکا  ناک  هنا  رکذ  اضیا  اعاضو و  ایلاغ  ظـفل  فاـضاف  نیتداـیزلا  نیتاـه  یلع  فتکی  مل  یلباـکلا  اباّذـک و  ظـفل  فاـضا 

ناهبزور نبا  نم  ناتنثا  یلباکلا و  نم  عبرا  تادایز  هذـهف  فلخ  نبا  حدـق  یف  هبذـک  یف  دـحا  فلتخی  مل  ةرقف و  فاضا  اضیا  ۀباحـصلا و 
حضو اضیا  نایعألا و  ۀنـسلا  یلع  نوعطملا  يزوجلا  نبا  مالک  یف  دوجو  اهل  سیل  ناه و  عیملتلا و  هیلع  لهـس  يذلا  یلباکلا  امهیف  هکراش 

يزوجلا نبا  نع  فلخ  نبا  ثیدح  عضوب  مکحلا  لقن  ناهبزور  نبا  ّنا 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 148 

http://www.ghadirestan.com


311 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اورهظا يزوجلا و  نبا  یلع  اونعط  ۀیّنّـسلا  يدّـقنم  ّناب  هقانخب  ذـخؤی  هیلع و ال  بقعتی  ـال  یتح  يزوجلا  نبا  مسا  یفخا  یلباـکلا  بسحف و 

دیزم و هیلع  ام  ابذک  دازف  ثیدحلا  اذه  عضو  یلع  ربخلا  لها  عامجا  يزوجلا  نبا  مکح  لدب  یلباکلا  رکذ  هقارغا و  عیظف  هتفزاجم و  ةدـش 
فیرحتلا و یف  مهل  دعاسملا  ۀّنم  مظعاب  نیلّوسملا  یلا  يدـسملا  ۀـّنملا و  ۀـلازرب  علطـضملا  بطاخملا  دـیزی و  سیلبا و  سیلدـت  یلع  وبری 

ُسِوْسَُوی يِذَّلا  ِساَّنَْخلا  ِساوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  هّللاب  ذوعنف  ۀنّسلا  لها  عامجا  ربخلا  لها  عامجا  ضوع  رکذ  ۀّنض  الب  قیفلتلا  قیوزتلا و  فیفلتلا و 
ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  ِساَّنلا  ِروُدُص  ِیف 

ّهنا عجواب  قحلا  مقل  جاهتنا  یلع  ّنئی  ّۀنّزلاب و  ةرم  ةّرم و  یفخلا  سمهلاب  مهلـضی  مهیوغی و  ۀّنجلا و  ةاجنلا و  قیرط  نم  مهیّحنی  مهیّوزی و  و 
مل هنا  یف  حیرـص  اذـه  كرتلا و  قحتـساف  نقلتیف  نقلب  الفغم  ناک  هنا  يدـع  نبا  نع  يزورملا  قح  یف  لـقن  يزوجلا  نبا  نا  رهظ  اـضیا  و 

لطبی اذهف  بالم  باط  کسم و  خفن  ام  مهیلع  هلآ و  هیلع و  هتالص  هَّللا و  مالس  باجنالا  ءایبنالا  دّیـس  یلع  بذکلا  عضولا و  دّمعتی  نکی 
یلع هنعط  ةرثکب  نیعم  نبا  یلع  ۀّینّـسلا  ۀّـمئأ  نعط  دـقف  کـلذ  عم  باذـک و  ّهنا  هّقح  یف  لاـق  هنا  نم  نیعم  نبا  یلا  يزوجلا  نبا  هبـسن  اـم 

بقانم رظان  یلع  یفخی  امک ال  ساربن  ءوضا  قیقحتلا  لضفلا و  نم  دقوم  سار و  سیئر و  مهدنع  وه  يذلا  یعفاشلل  هدـسح  اوتبثا  سانلا و 
رّونلا ثیدح  یلع  عضولاب  يزوجلا  نبا  مکح  اّما  سابقملا و  يزارلل  یعفاشلا 

312 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلذ یلا  ۀـیبصعلا  هتداق  ناطلـس و  نم  هب  هَّللا  لزنا  ام  ۀـیدرملا  هسجاوه  ۀـیدجملا و  ریغلا  هسواـسو  نم  وهف  يراـفغلا  ّرذ  یبأ  نم  ّيورملا 
ةراسج جلجل و  بّصعت  جرهب و  لّوقت  جوعا و  مّجهت  جمـسا و  سّجهت  وه  ءانتعالا و  قیلی  ءاغـصالا و ال  حلـصی  نانجلا ال  ناسّللاب و  اهاّبلف 
ضعب یف  حدـقلا  اّما  لیوست و  عیدـخت و  لیلـضت و  لالزا و  لیلد و  الب  ءاعّدا  ربجت و  ریرغت و  روهت و  مادـقا و  ۀـشهاد و  ةراسخ  ۀـشحاف و 

أردی امم  عبطلا و  میلس  هل  نم  یلع  فاخ  ریغ  وه  امک  عضولا  ّصاخلا ال  قیرطلا  اذه  فعـض  مّلـس  ول  هربخ  يدامح  هرما و  يراصقف  هتاور 
لها ةراسج  ۀیاهن  نع  نّیبی  لاحلا و  ۀّیلج  فشکی  نیلفاغلا و  هبنی  نیلهاذـلا و  ظقوی  نیرـساخلا و  يزخ  دـیزم  رهظی  نیرـصاقلا و  روحن  یف 

ریغ بذک  یلح و  فلخ  نیطفلا  ّینطقرادلا  یلا  هحدق  زع و  نیعم و  نب  ییحی  یلا  فلخ  نب  دّمحم  بیذـکت  دانـسا  نا  لامهالا  لافغالا و 
یف یناعمـسلا  دّـمحم  نب  میرکلا  دـبع  لاق  هب  ساب  ـال  ّهنا  لاـق  ینطقرادـلا و  هرکذ  اقودـص و  ناـک  يزورملا  فلخ  نب  دّـمحم  ناـف  یفخ 
دبع وبا  ۀّلحملا  هذه  نم  خرکلا و  نم  اهنا  ینظ  ةزوارملا و  ۀّلحم  وا  يزورملا  برد  هل  لاقی  برد  دادـغبب  اماف  يزورملا  ۀبـسن  یف  باسنالا 

یلع و نب  مصاع  راسمسل و  مشاه  نب  ییحی  نع  يور  ۀّلحملا  هذه  نکسی  ناک  ّهنأل  يزورملا  روعالا  مالّسلا  دبع  نب  فلخ  نب  دّمحم  هَّللا 
ناک یعفاشلا و  هَّللا  دبع  رکب  وبا  یبیطلا و  یلع  نب  دمّصلا  دبع  كاّمسلا و  نب  دمحا  نب  نامثع  رمع و  وبا  هنع  يور  دعجلا  نب  یلع 

313 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ۀـغلابم  باوّصلا و  ّقحلا و  نع  باجحلا  وضنل  ۀـیافک  هیف  باـسنالا و  یف  اـم  یهتنا  نیتئاـم  نیناـمث و  يدـحا و  ۀنـس  یف  تاـم  اقودـص 

دادغب خـیرات  یف  بیبللا  بیطخلا و  لاق  بآملا و  أدـبملا و  یف  هّلل  دـمحلا  باشقالا و  نیـسّجهتملا  تیکبت  باشوالا و  نیمجهتملا  لیجخت 
دعجلا و نب  ّیلع  ّیلع و  نب  مصاع  نع  ثدح  ةزوارملا  ۀلحم  نکـسی  ناک  هنال  يزورملاب  فرعی  روعالا  مالّـسلا  دبع  نب  فلخ  نب  دـمحم 
یعفاشلا و رکب  وبا  یبیطلا و  دمّصلا  دبع  حیجن و  نب  سابعلا  وبا  كامّـسلا و  نب  ورمع  وبا  هنع  يور  مهریغ  يزورملا و  میهاربا  نب  یـسوم 

داشرالا قیفوتلا و  یلو  هّلل  دمحلاف  یهتنا  هنس 218  یف  تام  هنا  عناق  نبا  نع  لقن  هب و  ساب  لاقف ال  ینطقرادلا  هرکذ  اقودص  ناک  مهریغ و 
نبا كامّـسلا و  نبا  یعفاشلا و  رکب  یباک  داجمالا  مهنیطاسا  خویـش  نم  فلخ  نبا  نا  داّقنلا  مهذبهج  دادغب و  بیطخ  ةدافا  نم  تبث  ثیح 

یفنی بجعلا  لک  بجعلل  ایف  دامعلا  ینطقرادلا  سابلا  هنع  یفن  قودص و  ّهنا  داجنألا و  راوغالا و  یف  مهلـضف  رئاسلا  دمـصلا  دبع  حـیجن و 
كورتم ّهنا  هیف  لاق  هنا  ینطقرادلا  یلا  نایعألا  سیئر  بطاخملا  ناهملا و  یلباکلا  ناهبزور و  نبا  وزعی  سابلا و  فلخ  نبا  نع  ینطقرادـلا 
فلتخی مل  هنا  ینطقرادلا  یلا  هابـسن  ام  دـعب  ارکذ  یتح  سابتلالل  ثروملا  سیلدـتلا  اذـه  یلع  ایفتکی  مل  ساوسو و  ّيأ  ساوسو و  اذـه  و 
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ۀنجهتسملا ۀیرفلا  شحفا  نم  وهف  ینطقرادلا  هلاق  ّهنا  ادارا  ناف  هبذک  یف  دحا 
314 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امم ّهنا  مث  حئال  یلج  حضاو و  رهاظ  اضیا  هتعانـش  هحبق و  هتجامـس و  هنالطبف و  امهـسفنا  دـنع  نم  هالاق  نا  ۀعـشبتسملا و  ۀهیـضعلا  عظفا  و 
ّضما یلع  مهتّیبی  يوهلا و  جاجللا و  بابرا  سور  سکنی  يّوتلا و  فارحنالا و  یلوا  بولق  قرحی  يدّرلا و  فاستعالا و  لـها  فاـنا  مغری 
جتحی مل  نا  فلخ و  نب  دمحم  هاور  يذلا  ثیدحلا  ّنا  يوجلا  ّرما  صـصغ  مهعّرجی  يذقلا و  ضمرا  مهنویع  یف  ّرذی  یـضغلا و  رمج  نم 
بیبللا بیطخلا  نع  هلقن  نسح و  ثیدح  هنا  یلع  دقنلا  ربسلا و  راهزال  ینتجملا  دجملا  لضفلا و  رئاخذل  ینتقملا  یجنکلا  ّصن  انءاملع  هب 

بلحب و یقـشمدلا  هَّللا  دـبع  نب  لیلخ  نب  فسوی  اـنربخا  بلاـطلا  ۀـیافک  یف  لاـق  ننّـسلا  بح  ـال  یلع  قیقحتلا  نم  رئاـسلا  رکاـسع  نبا  و 
نـسحلا نب  دـیز  نمیلا  وبا  مامالا  انربخا  اولاق  قشمدـب  یـسلباّنلا  فسوی  نب  دـلاخ  ظفاحلا  دادـغبب و  راجنلا  نب  دومحم  نب  دـمحم  ظـفاحلا 

نب دمحم  انثّدح  قاقدلا  نامثع  نب  یلع  مسقلا  وبا  ینربخا  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  ظفاحلا  انربخا  زازقلا  انربخا  قشمدـب  يدـنکلا 
ۀئامثالث ةرشع و  يدحا  هنس 311  ناطقلا  دواد  نب  نیسحلا  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  انثّدح  قاّرولا  لیعامسا 

لوسر لاق  لاق  هدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  انثّدح  يزورملا  میهاربا  نب  یـسوم  انثّدح  يزورملا  فلخ  نب  دّمحم  انثّدـح 
ةدحاو ۀنیط  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  اّیرکز و  نب  ییحی  نارمع و  نب  نوراه  انا و  تقلخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 

اذکه نسح  ثیدح  اذه  تلق 
315 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّماعلا هتیاده  هفطل و  لامک  یلع  ۀـّماتلا  ۀـّنملا  دـمحلا و  هّللف  یهتنا  داوس  هانجرخا  امک  ماشلا  ثّدـحم  هعبات  هباتک و  یف  قارعلا  ظفاح  هاور 
دئاز و فّلکت  یلا  ههیبنت  یف  قاتفی  دحاج و ال  هراکنا  عیطتـسی  ثیحب ال  انـسح  اثیدـح  هثیدـح  نوک  اقودـص و  يزورملا  نوک  تبث  ثیح 

رونلا ثیدح  ریغ  ناک  نإ  ثیدحلا و  اذـه  ادـمک و  ازلع و  نودـحاجلا  بدـی  ادـسح و  اقنح و  نورکنملا  تمیلف  دـهاش  ناهرب و  فانیتسا 
ثیدح نیع  بطاخملا  یلباکلا و  ناهبزور و  نبا  يزوجلا و  نبا  دنع  ناک  امل  نکل  مالّـسلا  راد  هَّللا  مهّلحا  مالعالا  انئاملع  هب  ّجتحا  يذـّلا 

روصقلا لوفغلا و  باحصا  نع  رداصلا  هبیذکت  ّدرل  فاک  هنسح  توبثف  رّونلا 

( شباوج مدآ و  تقلخ  زا  لبق  رفن » نآ 3   » تقلخ تیاور  )

عقاو بذـکلاب  نیمهتم  وا  دانـسا  رد  تسرتـهب و  هلمجلا  یف  تیاور  نیزا  هـک  رگید  یتـیاورب  تسـضراعم  تّحـص  ضرف  ریدـقت  رب  هلوـق و 
ام وه  دناهدشن و 

قلخی نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  انا و  تنک  لاق  هنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  هدانساب  یعفاشلا  يور 
هَّللا دبع  بلص  یلا  هَّللا  ینلقن  یتح  ةرهاطلا  بالصالا  یف  لقتنن  لزن  مل  هرهظ و  اّنکسا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ 

لوقا بلاط  یبأ  بلص  یلا  اّیلع  لقن  ناّفع و  بلص  یلا  نامثع  لقن  باّطخلا و  بلص  یلا  رمع  لقن  ۀفاحق و  یبأ  بلـص  یلا  رکب  ابأ  لقن  و 
تیاور نیاـب  نوجـش  عئادـب  نیرهظم  هثـالث  يا  وه  ّبحب و  نوتفم  نورح  سومـش  لـضاف  جاـجتحا  نونف و  وذ  نومیم  بطاـخم  لالدتـسا 

لاعتفا قالتخا و  نوگژاو و  ناتهب  ارتفا و  نوجم و  لزه و  رسارس  هیرف  بذک و  نوحشم و  تبارغ 
316 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بئاجع زا  نوملقوب  فئاطل  رب  اوطنا  نوگانوگ و  فئارط  رب  نآ  لامتـشا  ببـسب  نوخ  رپ  نآ  هظحالمب  ناقیا  نامیا و  لها  بولق  هک  نوبز 
نیزا هک  وا  لوق  هکنآ  لّوا  نوعطم  شوشغم و  هدیدس  راظناب  نوهوم و  شودـخم و  هدـیدع  هوجوب  تسنویم و  رـصع  بئارغ  نوئخ و  رهد 
هدومن قیرط  ود  رد  نآ  راصحنا  معز  هک  رون  تیاور  زا  هیهاو  تیاور  نیا  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  یهتنا  تسرتهب  هلمجلا  یف  تیاور 

زومغم و حودـقم و  نوعطم و  تیاـهن  قیرط  ود  ره  نیا  بطاـخم  یلباـک و  دزن  هک  تسرهاـظ  هوجولا و  عیمج  نم  هن  تسرتهب  هلمجلا  یف 
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هلمجلا یف  تسنوهوم  نوعطم و  تیاهن  روثع  یلباـک  روسج و  بطاـخم  دوخ  دزن  هک  رون  تیاور  زا  تیاور  نیا  هاـگ  ره  سپ  دـناحورجم 
حرج حدـق و  هبترمب  وـگ  تسه  نوـعطم  حودـقم و  حورجم و  بوـیعم و  تیاور  نیا  هک  ددرگ  رهاـظ  هوـجولا  عـیمج  نم  هـن  دـشاب  رتـهب 

اب بطاخم  فارتعا  بسح  هک  دـیدرگ  نقیتم  مولعم و  نشور و  رهاظ و  سپ  دـسرن  يزوجلا  نبا  مـالک  رد  روکذـم  قیرط  ود  ره  یموعزم 
هلمج يادـتقم  بطاـخم  هک  هلمجلا  یف  دـیق  ـالا  تسین و  فاـص  كاـپ و  حرج  حدـق و  زا  فارجلا  لزهلا و  ۀحیرـص  تیاور  نیا  فاـصنا 
مالک زا  نآ  حرج  حدـق و  هاگ  ره  دوب و  دـهاوخ  راعـش  تغالب  ریرحت  رفانم  یفاـنم و  راـکیب و  وغل و  هدومرف  رکذ  هلحنلا  فیرط  نیبصعتم 
لامک رد  تّحـص  ضرف  ریدـقت  رب  رون  تیاور  اب  نآ  ندـینادرگ  ضراعم  تعاظف  نـالطب و  دـشاب  رینتـسم  حـضاو و  ریرخب  بطاـخم  دوخ 

یف سمشلاک  رابخا  راثآ و  نیدقنم  رابحا و  ياملع  تادافا  بسح  رون  ثیدح  دامتعا  رابتعا و  دنـس و  تّحـص  هکنآ  مود  روهظ  حوضو و 
تیاکح اپ و  رسیب و  تیاور  نیاب  نا  هضراعم  سپ  دیدرگ  راکشا  ادیوه و  راهنلا  ۀعبار 

317 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لباق یک  دـسر  هچ  نآ  نیوار  نیکاح و  يانث  حدـم و  نیلقان و  تاور و  لیدـعت  قیثوتب و  ات  هدرکن  نآ  دنـس  رکذ  الـصا  هک  اـطخ  رـسارس 

دوب نامز  یقهیب  ءالبّنلا  فاـحتا  یف  اـمک  ناـشالاو  فارتعا  بسح  هک  یتپیناـپ  هَّللا  ءانـس  یـضاق  هکنآ  موس  دـش  دـناوت  اغـصا  تاـفتلا و 
ام متشه  هتفگ  لولسم  فیس  رد  هچنانچ  هدومرف  فیخس  ربخ  نیا  فعضب  حیرص  حیرصت 

ماع فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تنک  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  يور 
ّیلع ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  رونلا  کلذ  مّسق  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف 

وا هک  هتفگ  نیعم  نب  ییحی  تسیزورم  فلخ  نب  دـمحم  ثیدـح  نیا  دانـسا  رد  ثیدـح و  لها  عاـمجاب  تسعوضوم  ثیدـح  نیا  باوج 
یـضفار دـمحا  نـب  رفعج  رگید  یقیرط  رد  وا و  ندوـب  بذاـک  رد  هدرکن  فـالتخا  یــسک  هـتفگ و  كورتـم  ار  وا  ینطقراد  تسباذـک و 

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  تفگ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دنسب  یعفاش  هدرک و  عضو  هباحـص  حدق  رد  ثیداحا  رثکا  تسعاّضو  باذک  تسیلاغ 
ملس هیلع و 

یتح ةرهاطلا  بالـصالا  یف  لقتنن  لزن  ملف  هرهظ  اّنکـسا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  انا و  تنک 
بلاط یبأ  بلص  یلا  اّیلع  لقن  نافع و  بلص  یلا  رمع  لقن  ۀفاحق و  یبأ  بلص  یلا  رکب  ابا  لقن  هَّللا و  دبع  بلص  یلا  ینلقن 

ام نماثلا  هتفگ  عقاوص  رد  یلباک  هک  تسناد  دیاب  یهتنا و  تسین  بذکلاب  مهتم  وا  دانسا  رد  نکیل  تسفیعض  دنچ  ره  ثیدح  نیا  و 
اّملف ماع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تنک  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  يور 

رونلا کلذ  مّسق  مدآ  هَّللا  قلخ 
318 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّیلع انا  ءزجف  نیئزج 
ینطقرادـلا لاـق  باذـک و  وه  نیعم  نب  ییحی  لاـق  يزورملا  فلخ  نب  دّـمحم  دانـسا  یف  ربخلا و  لـها  عاـمجاب  عوضوم  هنـال  لـطاب  وه  و 

عضی ام  رثکا  ناک  اعاّضو و  اباّذک  ایلاغ  اّیـضفار  ناک  دمحا و  نب  رفعج  هیف  رخآ و  قیرط  نم  يوری  هبذک و  یف  دحا  فلتخی  مل  كورتم و 
ّهنأل مهّبس و  ۀباحصلا و  حدق  یف 

اّملف ماع  فلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  انا و  تنک  لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  هدنـسب  یعفاشلا  يور 
لقن ۀفاحق و  یبأ  بلـص  یلا  رکب  ابا  لقن  هَّللا و  دـبع  بلـص  یلا  هَّللا  ینلقن  یتح  ةرهاطلا  بالـصالا  یف  لقتنن  لزن  مل  هرهظ و  اّنکـسا  قلخ 

بلاط یبأ  بلص  یلا  اّیلع  لقن  ناّفع و  بلص  یلا  نامثع  لقن  باّطخ و  بلص  یلا  رمع 
یلع راّنلا  روهظ  رهاظ و ال  کلذ  رومالا و  هذه  لثم  یف  هب  جتحی  تبث ال  ول  رابخالا  هذه  لثم  ّنأل  بذـکلاب و  مهّتی  نم  هدانـسا  یف  سیل  و 

لاـطبا يوعد  ینیزگ  قحاـن  ّبلـصت و  بّصعت و  ینیبکـیرات و  فّلـصت و  فسعت و  دـیزم  ببـسب  یلباـک  هک  ینیبیم  سپ  روطلا  قهاوش 
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هداهن زاغا  روصق  للخ و  هوجو  زا  یهجوب  امیا  الب  روتف و  فعـض و  نهد و  زا  یعونب  راعـشا  الب  روز  بذک و  نیاب  رون  ثیدحب  لالدتـسا 
زا هچ  رگا  بطاخم  هدومرف و  حیضف  بذک  نیا  فعضب  حیرـص  حیرـصت  هدروآ  هدید  رد  یبآ  یتپیناپ  نکل  هداد  تراسج  تحاقو و  داد 

تابثا نآ  حرج  نهو و  حدق و  فعـض و  حیرـصتلا  نم  غلبا  هیانکب  هلمجلا  یف  دوخ  لوقب  نکل  هدـیدزد  لد  نآ  فعـضب  حیرـص  حیرـصت 
اطخ رسارس  عینص  رب  افتکا  راصتقا و  افج  اپارس  یلباک  دیلقت  راثیا  فصو  اب  افو  اب  بطاخم  افص و  اب  یتپیناپ  سپ  هدومرف 

319 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اربک نیدـقنم  دزن  راسخ  يزخ و  روهظ  بجوم  ایح و  مرزآ و  فالخ  ءافطـصالا  تیب  لهال  الولا  قحلا و  لها  یلع  ءادـتعالا  میظع  یلباک 

تماما باب  نیمه  رد  بطاخم  هکنآ  مراهچ  دـندومرف  تباث  رـصب  لـها  بجعم  ربخ  نیا  حرج  حدـق و  اـیبا  وا  اءاـش  راـچان  راـچ و  هتـسناد 
تیاور یباتک  رد  ثیدح  ّنف  هّمئا  ضعب  هک  ار  یثیدـح  هک  تستنـس  لها  هررقم  هدـعاق  هتفگ و  اقباس  تعمـس  امک  هیبشت  ثیدـح  باوجب 

صوصخلاب ثیدـح  نا  تحـصب  حاحـص و  باحـصا  هیقب  ملـسم و  يراخب و  لثم  دنـشاب  هدرکن  مازتلا  ار  باتکلا  یف  اـم  تحـص  دـننک و 
ربخ نیا  تیلباق  مدـع  هک  تسرهاظ  رپ  یهتنا  تسین  جاجتحا  لباق  دـشاب  هدرکن  حیرـصت  تاقث  نیثدـحم  زا  وا  ریغ  اـی  باـتک  نآ  بحاـص 
اریز رهاب  رهاظ و  لایقالا  ةدمع  بطاخملا  هاعدا  یلع  تنـس  لها  هررقم  هدـعاق  نیا  بسح  لالدتـسا  جاجتحا و  يارب  ررغلا  عدـخلا و  عیظف 

ای یعفاش  زا  صوصخلاب  نآ  تحص  هن  تسین و  يورم  حاحص  هّیقب  ملسم و  يراخب و  حیحص  لثم  ۀحصلا  مزتلم  باتک  رد  ثیدح  نیا  هک 
نایعألا ۀبخن  بطاخم  زا  نایسن  وهس و  رد  تلجع  ردق  نیا  سپ  صوصنم  نیبلغتم  لئاضف  صوصرم  ریغ  يانب  نیدّیـشم  نیثدحم  زا  وا  ریغ 

هفتحل ابلج  هفنال و  اعدج  اجباج  زاب  دشارتیم و  هدئاب  هدعاق  نیا  هیولع  لئاضف  ّدر  يارب  هَّللا  ناحبـس  ناعتـسملا  هَّللا  ناهذا و  ماهفا و  ّریحم 
دوخ عاـبتا  عایـشا و  بوـلقم  هلیوـط  هلـصاف  یب  دوـخ  هدـهمم  هدـعاق  ضفر  ضقنب و  دزادـنایم و  تسد  بیجع  تاـفارخب  نآ  فـالخ  رب 

عاجیا عاوناب  ار  ناشرورـس  رپ  رودص  دشاپیم و  دوخ  ماقم  یلاع  مادخ  ضقانت  تفاهت و  لامک  راهظاب  ناشتاحارج  رب  کمن  دزادـگیم و 
باوجب هفحت  باتک  نیمه  رد  بطاخم  هکنآ  مجنپ  دشارخیم 

320 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حیحـص رگا  ضرفلاب  تسین و  دوجوم  تنـس  لـها  بتک  رد  زگره  اـهنع  فلخت  نم  هَّللا  نعل  هلمج  هتفگ و  رکب  یبأ  نعاـطم  زا  مود  نعط 

رکب وبا  نوچ  تسمارح و  ندرک  یهت  ولهپ  هثراح  نب  دـیز  ماقتنا  يارب  نایمور  مهم  زا  نتـشاذگ و  اهنت  ار  هماـسا  هک  تسنآ  شینعم  دـشاب 
هذـه ّنا  لّحنلا  للملا و  یف  یناتـسرهشلا  لاق  ههبـش  الب  تسعقاو  انثتـسا  ار  وا  روما  همه  نیزا  دـش  نیعتم  تماـما  تمدـخب  هنع  هَّللا  یـضر 
يارب هدروآ  ار  هلمج  نیا  دوخ  ریـس  رد  دناهدرمـش و  تنـس  لها  نیثدحم  زا  ار  دوخ  هک  ناسیونیـسراف  یـضعب  ةارتفم و  ۀعوضوم  ۀلمجلا 

ۀحصلاب و مکحلا  عم  تسنیثدحم  هدنسم  بتک  رد  ثیدح  نتفایب  تنـس  لها  دزن  ثیدح  رابتعا  هک  اریز  دنکیمن  تیافک  تنـس  لها  مازلا 
رد نا  نتفایب  ثیدح  رابتعا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دننکیمن  نآب  شوگ  الـصا  هک  تسراهمیب  رتش  ناشیا  دزن  دنـسیب  ثیدـح 

تباـث ۀحّـصلاب  مکحلا  عم  نیثدـحم  هدنـسم  بت  كرد  ربخ  نیا  دورو  هک  تسرهاـظ  رپ  ۀحّـصلاب و  مکحلا  عم  تسنیثدـحم  هدنـسم  بتک 
تیلباق مدـع  رانکرب و  رود و  رابتعا  دامتعا و  زا  رانـشلا  راعلا و  حـضاو  بذـک  نیا  مه  راخفلا  لیلج  بطاخم  هدافا  نیا  بسح  سپ  تسین 

ازهتسا و تیاهن  بجوم  ناب  ثبشت  راهمیب و  رتش  لثم  دناهدرکن  لقن  نآ  دنـس  نوچ  هکلب  راکـشآ  ادیوه و  لالدتـسا  جاجتحا و  يارب  نآ 
ردـص و جـلث  رمثم  ّیع و  یفاش  ّیغ  لالـض و  نیا  دنـس  یعفاش  داریا  يوعد  ضحم  دوب و  دـهاوخ  راقحتـسا  عینـشت و  لامک  قئال  راکنا و 
اب ماما  نآ  فّنـصم  باتک  ناشن  مان و  زاربا  نییبت و  مدع  فصو  اب  اصوصخ  دش  دـناوتیمن  ّیلزا  ّیح  زیمت  ثعاب  ّير و  نوکـس و  بجوم 

دهع ثکن  دعو و  فالخا  نیع  تیاور  نیا  لالدتسا  هکنآ  مشش  ّيز  بیز و 
321 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اهب لدتـسا  یتلا  تایالا  رکذ  دـعب  لاق  ثیح  هداهن  زاغآ  قح  لها  بتک  زا  لقن  مازتلا  ياعّدا  تماـما  باـب  نیمه  رد  هک  تسدـقع  ضقن  و 
باتک نامه  رد  تساصحا  رـصح و  دـح  زا  جراخ  تسیورم  تنـس  لها  قیرط  زا  هچنآ  سپ  ترتع  لاوقا  اـما  رکب  یبأ  ۀـفالخ  یلع  همعزب 
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ترتع لاوقا  زا  هچنآ  دشابن  رما  چـیه  رد  کّسمتم  هعیـش  تایاور  زا  ریغ  هک  هداتفا  مازتلا  هلاسر  نیرد  نوچ  دـید و  دـیاب  افخلا  ۀـلازا  ینعی 
حیرـصت نیاـب  مـالک  نیرد  هک  تسبجع  لاـمک  یهتنا  دـیآیم  ملقب  تسدوجوم  ناـشیا  هحیحـص  تاـیورم  هربتعم و  بتک  رد  باـب  نیرد 

هدومن زاغآ  راهجا  نالعاب و  ءافخا  فالخا و  رایـسب  تاماقم  ماقم و  نیرد  زاب  هدومن و  هعیـش  تایاور  ریغ  لقن  مدـع  مازتلا  ياعدا  حـیرص 
ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف 

ناشیا و لوصا  نایب  هعیـش و  بهذـم  لـقن  رد  هک  دـش  هدرک  مازتلا  هلاـسر  نیرد  هتفگ  دوخ  باـتک  نیمه  ردـص  رد  بطاـخم  هکنآ  متفه 
قفاوم هک  دیابیم  دشابیم  تنـس  لهأب  دئاع  هک  یتامازلا  دشابن و  هنع  لوقنم  ناشیا  هربتعم  بتک  زا  ریغ  دوشیم  ناشیاب  دئاع  هک  یتامازلا 

نیا یهتنا  عقاو  ریغ  قوثو  دامتعا و  رگیدـکی  اب  تسقحال و  دانع  بصعت و  تمهت  نیفرط  زا  ار  کـی  ره  ـالا  دـشاب و  تنـس  لـها  تاـیاور 
تسین قوثو  دامتعا و  يرگید  رب  ار  یکی  هک  دش  دناوتیمن  تّجح  رگید  هقرف  رب  هقرف  کی  تایاور  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ترابع 

مازتلا ياعدا  ترابع  نیرد  زین  هداهن  زاـغآ  تاـماقم  رگید  ماـقم و  نیرد  نا  تفلاـخم  هدومن  شومارف  ار  دوخ  هررقم  هدـعاق  نیا  ارچ  سپ 
تسدوخ بیذکت  رسارس  تایاور  نیاب  هعیش  مازلا  دصق  سپ  هدومن  هعیش  هربتعم  بتک  زا  دوشیم  هعیشب  دئاع  هک  یتامازلا  رد  لقن 

322 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ربمغیپ ار  ام  یعرش  ماکحا  ینید و  تامدقم  رد  هک  دش  مولعم  سپ  هتفگ  نیلقث  ثیدح  رکذ  دعب  مراهچ  باب  رد  بطاخم  زین  هکنآ  متشه 

تسربتعمان و لطاب و  المع  ةدیقع و  هیعرـش  روما  رد  دشاب  ود  نیا  فلاخم  هک  یبهذم  سپ  تسا  هدومرف  ردقلا  میظع  زیچ  ود  نیاب  هلاوح 
کی مادـک  یّنـس  هعیـش و  ینعی  هقرف  ود  نیزا  هک  داتفا  دـیاب  قیقحت  رد  الاح  نید  زا  جراـخ  هارمگ و  دـیامن  گرزب  ود  نیا  راـکنا  هک  ره 
طقاـس راـبتعا  هجرد  زا  دـیامنیم و  تناـها  دـنکیم و  ردـقیلاع  زیچ  ود  نیا  فافختـسا  کـی  مادـک  تسنیتم و  لـبح  ود  نیاـب  کّـسمتم 

تسییارجام و بجع  يراک و  هفرط  هک  دید  دیاب  فاصنا  لمات و  رظنب  ار  ثحب  نیا  ادخ  يارب  دریگیم  شیپ  ود  ره  رد  نعط  دراگنایم و 
رارـصا رارکتب و  هک  هابجع  او  یهتنا  تستامزتلم  زا  هلاسر  مامت  رد  هچنانچ  دوب  دـهاوخن  هنع  لوقنم  هعیـش  هربتعم  بتک  زا  ریغ  ثحب  نیرد 
مکحم قثوم و  دهع  نیا  ضقن  رایسب  ياهاج  اجنیا و  زاب  دیامرفیم و  باصن  یلاع  باتک  نیرد  ّقح  لها  هربتعم  بتک  زا  لقن  مازتلا  راهظا 

هکنآ مهن  هدومن  رهاظ  دوخ  ماقم  یلاع  مادخ  تناما  عرو و  تیاهن  تناید و  قدـص و  لامک  هدومرف  راثیا  مربم  مزتلم و  دـعو  نیا  ضفر  و 
نانچمه تسحئال  حـضاو و  رهاظ و  بطاخم  دوخ  هدـیدع  تادافا  زا  قح  لها  هلباقمب  تیاور  نیاـب  لالدتـسا  جاـجتحا و  نـالطب  هچناـنچ 

نیرد هچنآ  ریرقت  تس  نیا  هتفگ  نینیعلا  ةرق  رخآ  رد  بطاخم  دـلاو  رهاب  رهار و  شترـضح  دـجام  دـلاو  تادافا  زا  نآ  تعاظف  تعانش و 
هیماما و هبوجاب  هلاسر  نیرد  ار  ام  تسنیفلاخم و  تاهبش  عفر  مالکلا  ۀیقب  میاهدومن  تماقا  نیخیش  لیضفت  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  زا  هلاسر 

رظن عطق  زا  دعب  نآ و  دننام  نیحیحص و  ثیداحاب  هن  دیاب  رگید  روطب  ناشیا  هرظانم  تسین  راک  هیدیز 
323 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسرهاظ ۀحارص  ترابع  نیزا  هجاحلا  ردقب  یهتنا  دناهدرک  هس  هلئسم  نیرد  نافقوتم  نافلاخم و  هک  دش  مولعم  ارقتـساب  هیدیز  هیماما و  زا 
ّقح لها  هلباقمب  هبوذکم  تیاور  نیاب  جاجتحا  سپ  درک  دـناوتن  مه  هیدـیز  هکلب  هیماما  هرظانم  اهریغ  نع  الـضف  نیحیحـص  ثیداحاب  هک 

تفلاخم قوقع و  لامک  تبناجم  راهظا  نانچمه  تسدوخ  هدافا  بسح  فاستعا  فالخا و  ردغ و  بذـک و  زا  دوخ  تئارب  راهظا  هچنانچ 
هلاسر بحاص  هک  یثیداحا  مکحب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هچ  رگا  هتفگ  هیرمع  تکوش  رد  دیـشر  لـضاف  هکنآ  مهد  دوخ  دـجام  دـلاو 

تمکح و رداصم  تاملظ و  حـیباصم  تاقلغم و  حـیتافم  رایخا  نآ  رابخا  دـناتما و  دنتـسم  هضیفتـسم  هعئاش  ثیداحا  رگید  هدرک و  رکذ 
نوعطم نآ  ریغ  دزن  نومام و  نآ  لها  دزن  هقرف  کی  تاور  تاقوا  اـسب  تسراـبخا و  نآ  لوصو  قیرط  رد  مـالک  نکیل  تستعیرـش  رهاـظم 

نیزا دراگنایم  حودـقم  دوخ  فلاخم  هقرف  رد  ار  هیورم  رابخا  درادیم و  ملـسم  دوخ  قیرط  رد  ار  هّیورم  تایاور  هقرف  ره  اذـهل  دنـشابیم 
هاش هک  تیاور  نیا  مه  هیدیشر  هدافا  بسح  سپ  دراگنایم  حودقم  دوخ  فلاخم  هقرف  رد  ار  هیورم  رابخا  هقرف  ره  هک  تسحضاو  ترابع 

تعاظف تعانـش و  هک  دـمحلا  هّللف  ناشیا  دزن  دامتعا  رابتعا و  قئـال  هن  دـشاب  حورجم  حودـقم و  هعیـش  دزن  دـناهدروآ  یعفاـش  زا  بحاـص 
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زین دیدرگ و  رهاب  رهاظ و  وا  دیـشر  ذـیملت  شدـجام و  دـلاو  هدافا  دوخ و  تادافا  بسح  تراسخ  رـسارس  تیاور  نیاب  بطاخم  لالدتـسا 
لاثما رون و  ثیدح  هیبشت و  ثیدح  ملعلا و  ۀنیدم  ربخ  ریط و  ربخ  تیالو و  ربخ  میلست  موزل  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  دیشر  ترابع  نیزا 

بحاص هاش  هک  نآ 
324 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بسح سپ  تسیورم  هینـس  قیرط  رد  تایاور  نیا  ههبـش  الب  هک  اریز  تسرهاظ  حوضو  لامکب  دناهدرک  نآ  راکنا  لاطبا و  رد  يزوسغامد 
هرـصتخم هملک  نیاب  سپ  دنزاسن  زارد  نآ  لاطبا  ّدرب و  ربک  ندرگ  دـنیامن و  نآ  میلـست  هک  تسمزال  ار  هیّنـس  دیـشر  لضاف  هررقم  هدـعاق 

دودص و لوکن و  لودع و  مهلاثما و  هّیمیت و  نبا  رجح و  نبا  یلباکلاک و  ناشفالـسا  بحاصهاش و  ّدر  تعاظف  تعانـش و  لامک  هّیدیـشر 
دیـشر نابز  رب  ناشتناما  تناید و  تراهم و  قذح و  فاصنا و  دیزم  دیدرگ و  رهاظ  اهلک  قرفلا  دنع  هملـسم  هررقم  هدـعاق  زا  ناشـصوکن 

ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  دش و  ادیوه  نایعألا  ةدمع 
هبجعم تیاور  نیا  لقن  رد  رانملا  قرشم  قح  يافخا  راوعلا و  حیرص  لطاب  جیورت  رد  كامهنا  دیزم  ببـسب  راکتـسد  یلباک  هکنآ  مهدزای 

ار دوخ  نینزان  ناج  رافـسا  بتک و  عبتت  زا  هک  راخفلا  لیلج  بطاخم  هدرب و  راکب  راـعلا  عیظف  ناـمتک  طاقـسا و  فذـح و  راصبتـسا  لـها 
نیرد التبم  رابکلا  نیفسعتملا  ماما  یلباک  دیدس  ریغ  دیلقتب  راهتـشا  تلالج و  همه  نآ  اب  رابحالا  ةدمع  یتپیناپ  نینچمه  هتـشاد و  رانکرب 

لّوا رد  هچ  رگا  هعونصم  تیاکح  نیا  قلتخم  هعوضوم و  تیاور  نیا  يرتفم  هکنآ  لاح  دندیدرگ  لاطبا  افخا و  رتس و  نامتک و  تنایخ و 
رد نآ  رخآ  رد  مرزآ  لوه و  تیاهن  مرـش و  ایح و  دـیزمب  نکل  هتفابرب  هابتـشا  بایترا و  بابرا  هاوخلد  بسح  هلوسغم  هثـالث  تلیـضف  نآ 

رمع تیقوراف  رکب و  یبأ  تیقیدص  رکذ  دعب  تسحئال  حـضاو و  بانج  نآ  تیاصو  نا  زا  هک  هرقف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح 
داقحا و ناغضا و  ران  دادتشا  مادتحا و  ببسب  داژن  الاو  یلباک  سپ  هدوزفا  مه  باحصا  ّبس  تّمذم  نا  دعب  هدروآ و  نامثع  تیرّونلا  وذ  و 

دانع تابهل  مارطضا  لاعتشا و 
325 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رکذ رب  باجح  ياخرا  بابلل  ادرط  هدومن و  هرقف  نیا  فذـح  دانتلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داـجما  ياـیبنا  لـضفا  یـصو  اـب  دادـل  و 
ظفل لّمات  ّربدت و  لها  هذخاؤم  لوه  فوخب و  یلباک  زین  هدومن و  مه  باحصا  ّبس  تمذم  تینیرونلا و  وذ  ّتیقوراف و  ّتیقیدص و 

شرعلا نیمی  یلع  اراونا 
لامک لها  بجعم  لامجا  نیا  نییبت  هتخاس  داجیا  یلاعت  هَّللا  يدـی  نیب  ظفل  نا  ياجب  بطاخم  هتخادـنا و  نایم  زا  هدوب  یلع  ظفل  دـعب  هک 

رذـه و بذـک و  بئارغ  وا  رب  ای  فورـصم  رقـش و  رقب و  بئاجع  لقنب  فوغـشم  رمع  الم  مامتلاب  ار  هعوضوم  تیاور  نیا  لـصا  رد  هکنآ 
هدرک و لقن  یعفاش  زا  دوخ  تریس  رد  ثراک  ثراب  ثئاع  ثباع  ثلاث  رمع و  رکب و  یبأ  لئاضف  رد  رذم  رذش و  فئارط  نیودتب  فورعم 
زا ار  نآ  مه  رجح  نبا  هتفر و  وا  دیلقتب  مهافتکا  بحاص  هدومن و  دراو  الملا  نع  القن  ةرضنلا  ضایر  رد  هثالث  ّتبحم  يالتبم  يربط  ّبحم 

هتفگ ةرـضنلا  ضایر  رد  يربط  ّبحم  هتخاس  داریا  قعاوص  رد  هتـشادرب  نایعألا  ةدـمع  يربط  ّبحم  نآ  زا  ناتهب  بذـک و  زا  نـآلم  ناـبنا 
مهّبس نم  ریذّحتلا  ۀفصب و  مهنم  لک  فصو  مدآ و  لبق  اوناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مهنارکذ و 

نیمی یلع  اراونا  ّیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  انا و  تنک  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  هدنـسب  یعفاـشلا  سیردا  نب  دـمحم  نع 
هَّللا و دبع  بلص  یلا  هَّللا  ینلقن  نا  یلا  ةرهاطلا  بالـصالا  یف  لقتنن  لزن  مل  هرهظ و  اّنکـسا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق  شرعلا 

بلاط یبأ  بلـص  یلا  یلع  لقن  نافع و  بلـص  یلا  ناـمثع  لـقن  باـطخلا و  بلـص  یلا  رمع  لـقن  ۀـفاحق و  یبأ  بلـص  یلا  رکب  اـبا  لـقن 
اقیدص رکب  ابأ  لعجف  اباحصا  مث ؟؟؟؟

326 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
راّنلا یف  هَّللا  هبکا  هَّللا  ّبس  نم  هَّللا و  بس  دقف  ینبس  نم  ینّبـس و  دقف  یباحـصا  ّبس  نمف  اّیـصو  اّیلع  نیرّونلا و  اذ  نامثع  اقوراف و  رمع  و 
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هتریس یف  الملا  هجّرخ  هیرخنم  یلع 
هدومرف ءافتکالا  باتک  رد  یعفاش  ینمی  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  و 

تنک لاق  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  هدنسب  هنع  هَّللا  یضر  یمشاهلا  یـشیرقلا  یعفاشلا  سیردا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  مامالا  نع 
بالصالا یف  لقتنن  لزن  مل  هرهظ و  انکـسا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ  قلخی  نا  لبق  شرعلا  نیمی  اراونا  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  انا و 

بلص یلا  نامثع  لقن  باطخلا و  بلص  یلا  رمع  لقن  هفاحق و  یبأ  بلص  یلا  رکب  ابأ  لقن  هَّللا و  دبع  بلص  یلا  هَّللا  ینلقن  یتح  تارهاطلا 
نمف اّیصو  اّیلع  نیرّونلا و  اذ  نامثع  اقوراف و  رمع  اقیّدص و  رکب  ابأ  لعجف  اباحصا  یل  مهراتخا  مث  بلاط  یبأ  بلـص  یلا  اّیلع  لقن  نافع و 
هتریس یف  رضخ  نب  رمع  ظفاحلا  هجرخا  هیرخنم  یلع  راّنلا  یف  هَّللا  هّبکا  هَّللا  ّبس  نم  هَّللا و  ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  یباحصا  ّبس 

هتفگ هقرحم  قعاوص  رد  رجح  نبا  و 
وبا انا و  تنک  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا  هدنسب  يور  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  ّنا  هیریس  یف  اّلملا  رضخ  نب  دمحم  نب  رمع  ظفاحلا  جرخا 

بالـصالا یف  لـقتنن  لزن  مل  هرهظ و  انکـسا  مدآ  هَّللا  قلخ  اّـملف  ماـع  فلاـب  مدآ  قـلخی  نا  لـبق  شرعلا  نیمی  ّیلع  ناـمثع و  رمع و  رکب و 
هَّللا دبع  بلص  یلا  هَّللا  ینلقن  یتح  ةرهاطلا 

بلص یلا  نامثع  لقن  باطخلا و  بلص  یلا  رمع  لقن  ۀفاحق و  یبأ  بلص  یلا  رکب  ابأ  لقن  و 
327 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نمف اّیصو  اّیلع  نیرّونلا و  اذ  نامثع  اقوراف و  رمع  اقیّدص و  رکب  ابأ  لعجف  اباحصا  یل  مهراتخا  مث  بلاط  یبأ  بلـص  یلا  اّیلع  لقن  نافع و 
دش رهاظ  تارابع  نیا  هظحالم  زا  هیرخنم  یلع  راّنلا  یف  هَّللا  هّبکا  دقف  هَّللا  ّبس  نم  هَّللا و  ّبس  دقف  ینّبـس  نم  ینّبـس و  دقف  یباحـصا  ّبس 

هدیدع تافرصت  محتقم  عیدب و  عینص  دنچ  بکترم  عینش  ربخ  نیا  لقن  رد  بویعملا  لطابلا  ۀعاشا  قحلا و  نامتک  یلع  بوبکم  یلباک  هک 
فغش و یلم و  تافـصلا  ۀبیرغ  هثالث  لئاضف  رد  تافازج  تافارخ و  لقن  زا  هک  الم  رمع  یعفاش  زا  ار  تیاور  نیا  هکنآ  لّوا  هدیدرگ  عیظف 

یبأ لضف  جـیورت  دـیزم  لطاب  ضرغب  رمع  الم  رکذ  یلباک  هدرک و  لقن  یلج  تیاهن  تایرتفم  تاـعوضوم و  نیودـت  عمجب و  وا  یگتفیش 
عّطنت و رتخبت و  قلذحت و  دیزم  راهظا  طیرفت و  طارفا و  کلسم  کلاس  يالم  طیسوت  الب  هتخادنا  نایم  زا  رطخلا  لیلج  ثلاث  رمع و  رکب و 

رگا هکنآ  یکی  تسرما  ود  العا  طاقسا و  افخا و  فذح و  نیزا  شضرغ  هدومرف و  طیبخت  الا  یعفاش و  زا  نآ  لقن  طیلختلا  حیرـص  قمعت 
لتاق مس  وا  يارب  نآ  دشیم و  تباث  ءاربکلا  ةدمع  نا  رب  وا  رابتعا  دامتعا و  الم و  لقنب  وا  لالدتـسا  جاجتحا و  درکیم  رمع  الم  لقن  رکذ 

ناش رد  نیا  اب  نکل  هدرک  لقن  هشهاد  بیذاکا  هشحاف و  تاءارتفا  هثالث  يافلخ  لئاضف  رد  هچ  رگا  رمع  ـالم  هک  اریز  هدوب  لـهاله  رهز  و 
نیهوت غاد  هدروآ و  دوخ  فینصت  رد  هیبشت  ثیدح  ریط و  ثیدح  هدومن و  لقن  هلیمج  بقانم  هلیلج و  لئاضف  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

فینع ضرغ  نیا  هکنآ  باجع  بجع  نکل  هتشاذگ و  دشابیم  نآ  لاطبا  بیذکت و  یپ  رد  هک  لیبن  یلباک  هیـصان  رب  لیجخت  نیجهت و  و 
تدوم هیآ  باوجب  ضضملا  میظع  ياوه  صرجلا و  دیدش  سوه  ضرملا و 

328 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لوط راهظا  وا  ضرغ  هکنآ  مود  هدومن  لقن  رمع  رکب و  یبأ  لضف  رد  رمع  ـالم  زا  بیرغ  بیذاـکا  بیجع و  تاءارتفا  ضعب  هداد  تسد  زا 

هک تسعاعر  جـمه  هودـق  نآ  هاگرد  نیبئاص  نیلبقم و  عاطم و  نآ  عایـشا  عابتا و  نیعدـتخم و  نیدـقتعم و  شیپ  دوخ  عالطا  دـیزم  عاب و 
مه هلیمج  ریغ  هلیح  نیا  هلـسلس  هتخیر و  مه  ضرغ  نیا  يانب  دراد و  روبع  روثع و  یعفاـش  تاداـفا  لـصا  رب  وا  ترـضح  هک  دـنرب  ناـمگ 

نوعطم شوشغم و  يوصق  هبترمب  نوهوم و  یهاو و  تیاهن  دانتـسا  نیا  هدرکن  رکذ  یعفاش  باتک  مان  نوچ  هک  ببـس  نیاـب  دـش  هتخیـسگ 
بجوم هثالث  راوثا  تیراونا  راهظا  هک  لایخ  نیاب  ار  شرعلا  نیمی  یلع  راونا  هرقف  هکنآ  مود  عینـص  اریثک  کبیل  الیلق و  کحـضیلف  دیدرگ 

نیا بطاخم  نوچ  هداد و  رارق  اّنک  ربخ  ار  قلخی  نا  لبق  ظفل  هدومن  فذح  دوب  دهاوخ  اکذ  مهف و  لها  سوسف  عینـشت و  ازهتـسا و  نعط و 
هتخاس توحنم  عونـصم و  یلاعت  هَّللا  يدی  نیب  ظفل  موتکم  فوذحم  ربخ  ياجب  راچان  هتفاین  نیجهت  تعاشب و  زا  یلاخ  ار  بیجع  بیکرت 
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لیلد هک  قح  رب  یـصو  تیاصو  رکذ  رخآ  رد  نوچ  هکنآ  موس  عینـص  هتـشاذگ  بات  با و  زا  یلاخ  بارخ  هابت و  لاح  ناـمهب  یتپیناـپ  و 
رکذ هقح  تیاصو  رکذ  لـبق  نوچ  هدومن و  فذـح  هدوب  قلفلا  قلتئا  قسغلا و  جـلتبا  اـم  هیلع  هَّللا  مالـس  قلطم  ماـما  نآ  تماـما  تفـالخ و 

هدودز و ساطرق  هحفـص  زا  طاقـسا  کلزکب  مه  ار  نآ  راچان  راچ و  هدوب  نیز  بیز و  اب  ثلاث  ندوب  نیرونلا  وذ  تیقوراف و  تیقیدـص و 
يالتبم یلباک  هک  طاقسا  فذح و  نیا  تعاظف  تعانش و  لامک  هدومن و  طقاس  مه  ار  نآ  هدوب  باحصا  بس  بیع  مذ و  نآ  رخآ  رد  مه 
بطاخم طاتحم و  یتپیناپ  رس  رب  افج  رسارس  ياطخ  نیا  يالب  هدیدرگ و  بکترم  ادمـص  ةدارإ و  ادصق و  ادمع و  ار  نآ  طالتخا  سلا و 

بنتجم طایتحالا  ریثک  طاوشالا  عیسو 
329 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بطاخم هدافا  بسح  هدیـسر  عاعرلا  ةوسا  یلباک  عابتا  دـیلقت و  حـیبق  بسابـس  حـیف و  هماهم  رد  عاضیا  لاغیا و  ببـسب  طالغا  تارثع و  زا 
ۀیاور نع  الضف  مصخ  تیاورب  جاجتحا  لالدتسا و  ماقم  رد  ثیدح  رخآ  فذح  هک  تسحضاو  رهاظ و  ینعی  تسرینتـسم  حضاو و  ریرحن 

َةالَّصلا اُوبَْرقَت  هرقفب ال  يدحلم  کسمت  لیبق  زا  ّلدتسملا  قیرط 
یتپیناپ داژن و  الاو  یلباک  داقن  بطاخم  هدافا  بسح  هک  دش  تباث  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  سپ  حیبق  تیاغب  تسثیدـح و  هقرـس  نیع  و 

ةالـص تمرح  نیتبثم  بوجو و  تافن  عیملت  عیدـخت و  عبتم  داحلا و  رفک و  لـها  راـثآ  یفتقم  داـمع  بطاـخم  دوخ  دادّـسلا و  لـها  ةدـمع 
حـیبق و تیاهن  رما  بکترم  دانتلا و  موی  یلا  ۀـیحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  داجما  يایبنا  رورـسب  بوسنم  ثیدـح  قراس  داـبع و  قلاـخ  هموتحم 

متفه نعط  هتفگ  هباحـص  بلاثم  نعاطم و  رکذ  رد  هفحت  باتک  نیمه  زا  نعاطملا  باب  رد  بطاخم  لضاف  دـندیدرگ  داشر  لها  دزن  عیظف 
دنکیم تیاور  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  هک  تسعقاو  ملسم  حیحص  رد  هکنآ 

هَّللا انرما  امک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  لاق  متنا  موق  ّيأ  مورلا  سراف و  نئازخ  مکیلع  تحتف  اذإ  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا 
نوضغابتت مث  نوربادتت  مث  نودساحتت  مث  نوسفانت  لب  الک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  یلاعت 

عفاد دارم و  نّیبم  هک  ار  هدـنیآ  ترابع  دـناهدومن و  راصتقا  نعط  لحم  رب  هدومن  ثیدـح  همتت  فذـح  اـج  نیا  رد  هکنآ  نعط  نیزا  باوج 
َةالَّصلا اُوبَْرقَت  هملکب ال  يدحلم  کّسمت  لیبق  زا  هدرب  ورف  مکش  رد  تسا  هباحص  زا  نعط 

تسنیا ثیدح  نیا  همتت  تسحیبق  تیاغب  ماقم  نیا  لثم  رد  ثیداحا  هقرس  و 
ضعب باقر  یلع  مهضعب  نولمحتف  نیرجاهملا  نکاسم  یلا  نوقلطنت  مث 

دش مولعم  حیرص  همتت  نیزا  و 
330 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زگره دوخ  راصنا  زا  ناشیا  ریغ  ای  دـناراصنا  ای  هقرف  نآ  نیرجاهم و  زا  ریغ  تسرگید  هقرف  ناگدـننک  ربادـت  ضغاـبت و  دـساحت و  نیا  هک 
دوریم اهنا  رد  فرح  هک  هباحـص  هک  اریز  نیعبات  زا  رگم  تسین  هقرف  نیا  سپ  دـنناگنجب  مه  اب  هدـنیالغ  رب  ار  نیرجاهم  هک  دـماین  عوقوب 

درک بیذکت  عقاو  راصنا  زا  ار  هقرف  نیا  ندوب  دش و  لطاب  ثیدح  بجومب  نیرجاهم  زا  هقرف  نیا  ندوب  راصنا و  نیرجاهم و  رد  دنرصحنم 
کـسمت لیبق  زا  لـقاّنلا  قیرط  نم  ناـک  اذإ  فیکف  دـشاب  مصخ  قیرط  زا  هچ  رگا  ثیدـح  همتت  فذـح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  خـلا 

َةالَّصلا اُوبَْرقَت  هملکب ال  يدحلم 
نیا لقن  رد  بطاخم  یلباک و  کسمت  هنازرف و  هقرـس  هک  ار  عینـش  عینـص  نیمه  هک  تسرهاظ  تسحیبق و  تیاـغب  ثیدـح و  هقرـس  نیع  و 
باب رد  یـضترم  دیـس  ررغ  ررد  زا  هلوقنم  تیاور  لثم  تایاور  لـقن  رد  رگید  تاـماقم  رد  هقرـس  نیرب  هوـالع  دـناهدش و  بکترم  تیاور 

نیا هدرک  لقن  زجعلا  ریسفتلا و  فوذحم  زجع  عدخ و  دیزمب  ساطرق  نعط  باوجب  ریظنلا  مودعم  بطاخم  ریرحن و  یلباک  هک  هیطبق  هیرام 
دیلاقم باتک  هقرـس  مهو  روثع  یلباک  باتک  مظعم  ّلج و  روسج  بطاخم  هقرـس  دـناهدرب و  راکب  تایاور  ثیداحا و  هقرـس  گرزب  ود  ره 
ریـسفت رد  سیلدت  سیبلت و  مئاهم  مئاه  یمئاهم  ریـسفت  هقرـس  نیثّدحملا و  ناتـسب  رد  نآ  مظعم  لاحتنا  نیطاسالا و  ةدمع  یبلاعث  دیناسالا 
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نتـسب و قح  لها  كارتف  رب  هقرـس  تمهت  نتـسج و  تلفغ  دوخ  همیظع  هقرـس  نیزا  سپ  تسنهربم  نیبم و  نشور و  حـضاو و  زیزعلا  حـتف 
رد قح  لهاب  ثیدح  همتت  فذح  تبـسن  نالطب  هک  دـمحلا  هّلل  بیبل و  لقاع  ره  ّریحم  بیرغ و  بیجع و  تیاغب  نتـسخ  نامیا  لها  بولق 

لامک ثروم  نایعا و  رباکا  ناهذا  ّریحم  نآنـش  ترباکم و  نایغط و  تدـناعم و  ناودـع و  تفزاـجم و  ناـتهب و  بذـک و  ضحم  نیا  رکذ 
بابرا ناعذا  راصبتسا و 

331 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دیس ار  نعط  نیا  هک  اریز  تسناقیا  يوقت و  هیلاع  جرادمب  وا  جورع  نافرع و  قدص و  جرادم  رد  ناکملا  عیفر  بطاخم  ناش  تعفرب  نامیا 

تهب بذـک و  روطـسم و  روکذـم و  همتت  نیا  باتک  ود  ره  رد  دـناهدرک و  رکذ  قحلا  جـهن  رد  یّلح  هماّلع  فئارط و  رد  سؤاـط  نب  یلع 
هدومرف قحلا  جهن  رد  یّلح  هماّلع  روهظ  حوضو و  لامک  رد  بطاخم 

یّلص یبّنلا  نا  لاق  ملسم  دارفا  نم  رشع  يداحلا  ثیدحلا  یف  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  نیحیحـصلا  نیب  عمجلا  یف  يدیمحلا  يور 
لاقف هَّللا  لوسر  انرما  اـمک  نوکن  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  لاـق  متنا  موق  ّيأ  مورلا  سراـف و  نئازخ  مکیلع  تحتف  اذإ  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا 

نیرجاهملا نیکاسم  یلا  نوقلطنت  مث  ۀـیاور  یف  نوضغابتت و  مث  نوربادـتت  مث  نودـساحتت  مث  نوسفانتت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ضعب باقر  یلع  مهضعب  نولمحتف 

ادخ لوسر  بانج  اب  هباحص  تافلاخم  نمض  رد  فئارط  باتک  رد  هارث  باط  سؤاط  نب  یلع  دّیس  هباحـصال و  مالـسلا  هیلع  هنم  ّمذ  اذه  و 
ام کلذ  نم  دیامرفیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

یبّنلا نا  لاق  ملسم  دارفا  نم  رشع  يداحلا  ثیدحلا  یف  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  دنـسم  نم  نیحیحـصلا  نیب  عمجلا  یف  يدیمحلا  هاور 
لاقف هَّللا  اـنرما  اـمک  نوکت  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  لاـق  متنا  موق  ّيأ  مورلا  سراـف و  نئازخ  مکیلع  تحتف  اذإ  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نیرجاهملا نیکاسم  یلا  نوقلطنت  مث  ۀـیاور  یف  نوضغابتت و  مث  نوربادـتت  مث  نودـساحتت  مث  نوسفانتت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
ضعب باقر  یلع  مهضعب  نولمحتف 

هب اودهش  دق  ام  یلا  لج  ّزع و  هَّللا  کمحر  رظنا  هدومرف  ثیدح  نیا  رکذ  دعب 
332 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مهیبن  اوفلاخی  نا  تافّصلا  هذهب  نونوکی  موق  نم  دعبتسی  فیکف  هباحصال  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مهّیبن  ّمذ  نم 
يوـسب هباحـص  قـالطنا  رب  تسلمتـشم  هک  ار  همتت  نیا  ود  ره  همـالع  سواـط و  نب  یلع  دّیـس  هک  ینیبیم  سپ  ةاـفولا  دـعب  ةوـیحلا و  یف 

دندومرفیم فذح  ار  نآ  ارچ  هدومرفن و  فذح  ار  نآ  زگره  دناهدومن و  رکذ  ضعب  باقر  رب  نیرجاهم  ضعب  لمح  نیرجاهم و  نیکاسم 
قاقـش فالخ و  لها  قالطنا  عارها و  باهذ و  ینعی  روج  بابرا  فیح  ملظ و  دـیزم  تبثم  هکلب  تسین  قح  لها  بولطم  یفانم  زگره  هک 
نیدقاف ضغابت  ربادت و  دساحت و  سفانت و  توبث  رب  هوالع  تسقاقحتـسا  الب  ضعب  باقر  رب  ناش  ضعب  لمح  نیرجاهم و  نیکاسم  يوسب 

عینشت نعط و  ياج  دندومرفیمن  مه  رکذ  همتت  نیا  رگا  سپ  وا  تیاور  ود  ره  رد  هن  تسعقاو  ملسم  تیاور  کی  رد  ۀمتت  نیا  زین  قالخ و 
تاداـجیا زا  هک  نآ  فذـح  رکذ  درگ  زگره  هدوـمن و  هلاوـح  يرخا  تیاورب  ار  همتت  نیا  مه  یلباـک  دوـخ  دوـبن و  عـیملت  طـیلخت و  لـها 

ام ۀعباّسلا  ۀهبشلا  يأ  ۀعباّسلا  ۀباحّصلا  نعاطم  رکذ  یف  عقاوصلا  یف  لاق  هدیدرگن  تسنیقلذحتملا  ماما  بطاخم 
مورلا سراف و  نئازخ  مکیلع  تحتف  اذإ  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  هحیحص  یف  ملسم  هاور 

مث نودساحتت  مث  نوسفانتت  لب  اّلک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هَّللا  لوسر  انرما  امک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  لاق  متنا  موق  ّيأ 
نوضغابتت مث  نوربادتت 

رهّنلا نم  غلبا  اذ  رابخالا و  ظفلب  یهن  ّهناف  مهیلع  ایندلا  لابقا  دنع  ضغابتلا  دساحتلا و  سفانتلا و  كرت  یلا  داشرا  هیبنت و  ّهنأل  ۀلطاب  یه  و 
333 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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اقافتا و ۀباحصلا  عیمجل  سیل  باطخلا  نال  عئاذ و  برعلا  مالک  یف  عئاش  ۀغلابملا  لضفل  ءاشنالا  عقوم  ربخلا  عاقیا  احیرص و 
ضعب باقر  یلع  مهضعب  نولمحتف  نیرجاهملا  نکاسم  یلا  نوقلطنت  مث  يرخا  ۀیاور  یف  مالّسلا  هیلع  هلوقل 

لیلج بطاـخم  لوقت  یتپیناـپ و  هوفت  نینچمه  هدـشن و  عقاو  بذـکلاب  مهتم  یـسک  ربخ  نیا  دنـس  رد  هک  یلباـک  ياوعد  هکنآ  مهدزناـپ 
عیدـخت ضحم  لیوعتلا و  لباق  ریغ  مکحت  لیلدیب و  يوعد  ضحم  هیوشت  زا  هیربت  هیزنت و  یفن و  نیاب  تبلا  عطقلا و  یلع  يرجلا  ۀـبترملا 

رب لاجر  بتک  زا  نآ  تاور  لاوحا  لقن  مشجت  زاب  دندرکیم و  لقن  تیاور  نیا  دنـس  رگا  يرا  تسلیلـضت  لالـضا و  تحب  هکلب  لیوهت  و 
مهدزناش سیلف  سیل  ذإ  دوبیم و  بابلا  بابرا  هجوت  قئال  باوج و  لباق  تقو  نآ  دـندروآیم  ناـبز  رب  يوعد  نیا  نا  دـعب  دنتـشادیم و 

ارتفا و بذک و  زا  نا  نیلوا  تاور  تئارب  لامک و  اب  یعفاش  دعب  ام  زا  لالتخالا  حیرـص  بذـک  نیا  دنـس  تحـص  لاحم  ضرفب  رگا  هکنآ 
هَّللا نم  مالّـسلا  ۀـّیحتلا و  فالآ  مهیلع  لایقا  تیب  لها  لاثتما  عابتا و  بابراب  يررـض  لافغا و  فالخ و  لهاب  یعفن  دوش  مه  تباث  لاـعتفا 

ترـضح دوخ  مادخ  هک  اریز  دناهریمن  ریگ  راد و  هذخاؤم و  زا  ریوزت  لها  نیربکتـسم  نیرتخبتم و  يولگ  دـناسریمن و  لاعتملا  کلملا 
تیاـکح نیا  لیـصفت  حاـضیا و  دـنچ  ره  دـشابیم و  زومرم  ّلـتخم و  زومهم و  ّلـتعم و  زوـملم و  بوـلثم و  زوـمغم و  نوـعطم و  یعفاـش 

راثکا باهـسا و  زا  زارتحا  راصتخا و  زاـجیا و  رباـنب  نکل  تسلیوط  زارد و  سب  لـیوست  عیملت و  باـبرا  لـیوع  بیحن و  ثروم  زوسرگج 
هک وا  بهذم  حیجرت  یعفاش و  بقانم  باتک  رد  يزار  نیدـلا  رخف  همالع  دوریم  راصبالا  يدـیالا و  یلوا  هبجعم  فئاطل  ضعب  رب  راصتقا 

تسرضاح ریقح  شیپ  نآ  هقیتع  همیدق  هخسن  یهلا  تیانعب 
334 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناک هخیاشم  هیذاتـسا و  یلع  یعفاشلا  ءانث  یف  ثلاثلا  لصفلا  دـیامرفیم  رئاـس  رئاد و  عاـقب  عاقـصا و  رد  نآ  هیرـصم  هعوبطم  هخـسن  زین  و 
ثیدحلا نم  ءیش  یف  کش  اذإ  کلام  ناک  لاق  مجنلا و  کلامف  رثالا  لها  رکذ  اذإ  لاق  زاجحلا و  ملع  بهذل  نیفس  کلام و  ول ال  لوقی 

نال لطاب  اذه  بوقعی  لاقف  ساّنلا  هسبحی  ام  فوقولا و  یف  املکف  دیـشرلا  دنع  فسوی  وبا  کلام و  عمتجا  ّهنا  یعفاشلا  یکح  هلک و  كرت 
اما ۀـبئاّسلا  ةریحبلا و  نم  مهتهلال  هنوسبحی  اوناک  ام  قالطاب  ءاج  اـمنا  کـلام  لاـقف  سبحلا  قـالطاب  ءاـج  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادّـمحم 

ریبزلا فقو  اذـهل  ةرمثلا و  ّلـس  لـصالا و  سبحا  لاـقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نذاتـسا  نیح  باـطخلا  نب  رمع  فقو  اذـهف  فوقولا 
تیأر له  یعفاشلل  لیق  کلام و  إّطوم  نم  حصا  هَّللا  باتک  دعب  ملعا  ام  لوقی  یعفاشلا  ناک  بوقعی و  یفن  مالکلا و  اذه  ۀـفیلخلا  بجعاف 

لاق هلثم  نحن  يری  فیکف  کلام  لثم  انیار  ام  نولوقی  ملعلا  نسلا و  یف  انمدقت  نم  تعمـس  لاقف  سنا  نب  کلام  لثم  تکردا  نّمم  ادـحا 
ۀـسلاجم ثیدحلا و  یف  ناقتالاب  مهدـنع  افورعم  لضفلا و  یف  قارعلا  زاجحلا و  ۀـنیدملاب و  ملعلا  لها  دـنع  امدـقم  ناک  اکلام  نا  یعفاشلا 

لوقی هنامز  یف  مهملاع  ۀّکم و  لها  یتفم  وه  یجنرلا و  دلاخ  نب  ملـسم  ناک  هنع و  ثدح  هرکذ و  عفر  هرکذ  اذإ  ۀـنییع  نبا  ناک  ءاملعلا و 
ذاتسالا میظعت  ناک  مترکذ و  ام  نیّدلا  ملعلا و  یف  کلام  لاح  ناک  امل  لئاق  لاق  ناف  نیعباتلا  نم  ۀعامج  ةایح  یف  سنا  نب  کلام  تسلاج 

فیکف ملسم  لک  یلع  ابجاو 
335 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب اّیرکز  ییحی  یبأ  باتک  یف  تأرق  یقهیبلا  لاـق  باوجلاـف  هیلع  باـتکلا  عضی  نا  هسفن  نم  زوج  فیک  هتفلاـخم و  یلع  یعفاـشلا  مدـقا 
لوسر لاق  مهل  لاقی  ناک  اهب و  یفـشتسی  کلامل  ةوسنلق  سلدنالاب  ّنا  هغلب  ّهنأل  کلام  یلع  باتکلا  عضو  اّمنا  یعفاشلا  نا  یجاّسلا  ییحی 

عضو نا  یلا  یعفاشلل  ایعاد  کلذ  راس  طلغی  یطخی و  دق  ّیمدآ  کلام  امنا  یعفاشلا  لاقف  کلام  لاق  نولوقیف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
تمدق لوقی  یعفاشلا  تعمـس  عیبرلا  لاق  ۀنـس و  هیف  یلاعت  هَّللا  ترختـسا  یّنکل  کلذ و  لعفا  نا  تهرک  لوقی  ناک  کلام و  یلع  باتکلا 

عدـی عرفلاب و  لوقی  عرفلا و  عدـی  لصالاب و  لوقی  وه  اذاف  ترظنف  اثیدـح  رـشع  ۀّتـس  ّالا  هثیداحا  نم  فلاخی  اکلام  نا  فرعا  ـال  ارـصم و 
قحلا یقیدص و  يذاتـسا  لاقف  کلذ  تلعف  فیک  هل  لیقف  هفلاخ  مث  نوطالفا  نم  ۀـمکحلا  ملعت  میکحلا  سیلاطاطـسرا  ّنا  لوقا  لصالا و 
ۀحـص یلع  لدی  يذلا  کلام و  ۀفلاخم  راهظا  یلع  یعفاشلا  لمح  يّذلا  وه  هنیعب  ینعملا  اذهف  ۀقادصلاب  یلوا  قحلاف  اعزانت  اذإ  یقیدص و 
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ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  ۀقثلا  نع  ۀقثلا  ثّدـح  تلق  اذإ  هلّوا  یف  لاق  کلام  یلع  یعفاشلا  عضو  يذـلا  باتکلا  نا  هانرکذ  ام 
اذإ هفلاخی و  ثیدح  دجو  اذإ  الا  كرتی  ملس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  تباثلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نع  تباث  وهف 

زیمتی نارخآلا ال  خوسنملا و  كرتی  خـسانلاب و  لمعیف  خوسنم  خـسان و  اهیف  نوکی  نا  امهدـحا  ناهجو  اهیف  فالتخالف  ثیداحالا  تفلتخا 
یلا بهذن  امهف  خوسنملا  نع  خسانلا 

336 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  نع  ثیدحلا  تبث  اذإ  رخآ و  ثیدحب  امههبـشا  وا  هَّللا  باتکب  ثیدحلا  هبـشا  یلا  تبهذ  اتافاکت  اذإ  نیتیاورلا و  تبثا 
هفلاخ ام  یلا  تفتلا  مل  هفلاـخی  ثیدـح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ریغ  نع  يوری  ناـک  رخآ و  ثیدـح  هفلاـخی  ـال  ملـس و  هیلع و 

مل هقفاوی  ثیدح  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ریغ  نع  يوری  ناک  نا  هب و  ذخؤی  نا  یلوا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدحف 
یف ةدعاقلا  هذه  ربتعا  اکلام  ّنا  رکذ  ةدـعاقلا  هذـه  یعفاشلا  رّرق  اّمل  هنع و  نغتـسم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ثیدـح  ةوق و  هدزی 

وا نیعباتلا  نم  دـحاو  لوقب  وا  ۀباحـصلا  نم  دـحاو  لوقب  اهیف  ۀحیحـصلا  راـبخالا  كرت  یتلا  لـئاسملا  رکذ  مث  ضعب  نود  عضاوملا  ضعب 
هیف فلتخم  وه  عامجالا و  یعّدی  امبر  هنا  کلذ  هسفن و  يأرل  وا  نیعباتلا  ضعب  يأرل  ۀباحصلا  لیواقا  نم  هیف  كرت  ام  رکذ  مث  هسفن  يأرل 
یلع سانلا  عمجا  لاق  اکلام  نا  اهنم  ۀلثما  بابلا  اذه  یف  رکذ  فیعـض و  لوق  ّهنا  ۀّجح و  ۀـیندملا  لها  عامجا  نا  یعدا  ّهنا  یعفاشلا  نیب  مث 

ُءامَّسلا اَذِإ  یف  دجـس  هنا  ةریره  یبأ  نع  يور  دق  یعفاشلا  لاق  مث  ءیـش  اهنم  لصفملا  یف  سیل  ةدجـس و  ةرـشع  يدحا  نآرقلا  دوجـس  ّنا 
ْتَّقَْشنا 

يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  یف  دجس  باّطخلا  نب  رمع  ّنا  و 
اوعمجا نیذـلا  نم  ساّنلا  يأ  يرعـش  تیلف  ةریره  یبأ  نع  رمع و  نع  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  لّصفملا  یف  دوجـسلا  يرن  دـقف 

ّنا یلع  اوعمجا  ساّنلا  ّنا  معز  اکلام  ّنا  اهنم  ادوجـس و  لّصفملا  یف  ّنا  یلا  اوبهذ  ءاهقفلا  رثکا  ّنا  نیب  مث  لّصفملا  یف  ةدجـس  ـال  نا  یلع 
يوری وه  ةدحاو و  ةّرم  الا  جحلا  یف  ةدجس  ال 

337 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهفرعن و اناف ال  نوّمسی  نیذلا ال  نوعمجملا  ءالؤه  نم  يرعش  تیل  یعفاشلا و  لاق  مث  نیتدجس  جحلا  یف  ادجس  امهنا  رمع  نبا  رمع و  نع 

نع لئـس  ّهنا  ساّبع  نبا  نع  حابر  یبأ  نب  اطع  نع  ریبزلا  یبأ  نع  کلام  انربخا  ام  اهنم  هفرعی و  نمع ال  هنید  ذخای  نا  ادـحا  هَّللا  فلکی  ال 
ۀندب ۀّمات و  ۀّجح  ةرمع و  هیلع  کلام  لاق  ذخأن و  اذـهب  یعفاشلا و  لاق  ۀـندب  رحنی  نا  هرماف  ضیفی  نا  لبق  لبق  ینمب  وه  هلها و  عقاو  لجر 
هکرت نا  اطخ و  وهف  ۀعیبر  يأرل  سابع  نبا  لوق  كرت  دـق  ناک  ناف  ساّبع  نبا  نع  هّنظی  ۀـمرکع  نع  دـیز  نب  روث  نع  ۀـعیبر و  نع  هاور  و 

ۀقث اطع  هفالخ و  ساّبع  نبا  نع  اطع  نع  نایفس  نع  يوری  وه  هثیدح و  لبقی  نا  دحال  يری  ۀمرکع ال  یف  لوقلا  ءیـسی  وهف  ۀمرکع  يأرل 
تکـسی ةّرم و  هیّمـسیف  هلوق  قفاوی  هملع  نم  ءیـش  یلا  جاتحی  مث  لوقی  ام  ۀمرکع  یف  لوقی  هنا  بجعلا  یعفاشلا و  لاق  ساّنلا  دنع  هدـنع و 

روث هثدحی  امنا  ۀمرکع و  رکذ  نع  تکسی  هریغ و  برعلا و  يراصن  حئابذ  عاضرلا و  یف  ساّبع  نبا  نع  دیز  نب  روث  نع  يوریف  يرخا  هنع 
یلع هعـضو  يذلا  هباتک  یف  یعفاشلا  هرکذ  ام  ضعب  ۀـیاکح  هذـهف  اهنم  اوظفحتی  نا  ملعلا  لهال  یغبنی  یتلا  رومالا  نم  اذـه  ۀـمرکع و  نع 

هنا ال هب  لمعلا  كرتی  ّهنا  مث  حیحصلا  ثیدحلا  يوری  اکلام  ّنا  لّوالا  نیفرح  یلا  عجرت  تاضارتعالا  هذه  لصاح  لوقی  نا  لئاقل  کلام و 
ءالوهف ۀنیدملا  ءاملع  ۀیاورب  ّالا  انیلإ  تلصو  ام  ثیداحالا  هذه  لوقیف  هنع  بیجی  نا  کلامل  زوجی و 

338 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اّما هیف  فعض  یلع  مهعالّطال  ثیدحلا  کلذب  لمعلا  اوکرت  مهنا  دقتعی  نا  بجو  لودعلا  نم  اوناک  ناف  اونوکی  وا ال  الودع  اونوکی  نا  اّما 

اودقتعا مهلعلف  اولاق  ناف  بجاو  هب  لمعلا  كرتف  تاریدقتلا  عیمج  یلع  صّـصخم و  وا  خسان  دجو  ّهنا  لجال  وا  ۀیاورلا  یف  فعـضلا  لجال 
ثیدـحلاب لمعلا  مهکرت  نم  مزلی  ریدـقتلا ال  اذـه  یلع  هب و  لمعلا  اوکرت  ءاطخلا  لیواتلا  کلذ  لـجالف  أـطخ  ـالیوات  ثیدـحلا  کـلذ  یف 
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مهّدشا مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نامز  یلا  ساّنلا  برقا  اوناک  کلام  لبق  اوناک  نیذلا  ۀنیدملا  ءاملع  نا  انلق  هیف  فعـض  لوصح 
نا اّما  دساف و  لیوات  یلع  ۀنیدملا  ءاملع  روهمج  قافتا  دعبیف  لطابلا  یلا  لیملا  نع  مهدعبا  نیّدلا و  یف  ۀـبغر  مهاوقا  ۀباحـصلل و  ۀـطلاخم 

یـضتقی هانرکذ  يذـّلا  لیلدـلا  نا  قیرطلا  اذـهب  تبثف  ثیدـحلا  یف  نعطلا  بجوی  مهیف  نعطلا  ناکل  لودـعب  اوسیل  ۀـنیدملا  ءاـملع  ّنا  اـنلق 
فالخ یلع  ناک  اذإ  مهلمع  ناب  لوق  وه  لب  ۀّـجح  مهعامجا  ّناب  الوق  اذـه  سیل  دـحاولا و  ربخ  رهاظ  یلع  ۀـنیدملا  ءاـملع  لـمع  حـیجرت 

هنع هَّللا  یـضر  یعفاشلا  بقانم  باتک  یف  یقهیبلا  يور  ام  هانرکذ  ام  دیؤی  اّمم  ثیدحلا و  یف  افعـض  احدق و  کلذ  ثروا  ثیدـحلا  رهاظ 
لها تدـجو  اذإ  احـصن  الا  کل  لوقا  ام  هَّللا  لاقف و  ءیـش  یف  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  ترظاـن  لاـق  یلعـالا  دـبع  نب  سنوی  نع  هدانـساب 
أبعت الف  فعض  نا  الصا و  ۀنیدملا  یف  هل  دجت  مل  کنکل  ةوقلا  لک  يوق  ام و  لک  قحلا و  ّهنا  کش  کبلق  نلخدی  الف  ءیـش  یلع  ۀنیدملا 

مالکلا اذه  لوقا  هیلإ و  تفتلت  هب و ال 
339 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀمرکع لوقب  کّسمتلا  یلا  جاتحا  اذإ  هَّللا  همحر  اکلام  نا  وه  یناثلا و  ضارتعالا  اّما  یلاعت و  هَّللا  همحر  کـلام  بهذـم  ریرقت  یف  حـیرص 
زاج فیکف  کلذک  رمالا  ناک  ول  هتناید و  یف  هتیاور و  یف  افعـض  کلذ  ثروا  کلام  نع  حـص  نا  اذـهف  هکرت  هیلإ  جـتحی  مل  اذإ  هرکذ و 

اذـهب قلعتی  ام  ۀـلمج  اذـه  مجنلا  کلامف  رثالا  رکذ  اذإ  لوقی  نا  زوجی  فیک  یلاعت و  هَّللا  امهمحر  کلام  تایاورب  کّـسمتی  نا  یعفاـشلل 
رورس بانج  داشرا  هفلاخم  راثآ  يوسب  تافتلا  مدع  نمضتم  هدئاف  رسارس  هدعاق  ریرقت  دعب  یعفاش  ماما  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ثحبلا 

تایـشعلا تاودـغلا و  یلاوت  ام  تامیلـستلا  تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تادوجوم  رخفم  نآ  راـثآ  ثیداـحاب و  ذـخا  تیولوا  تاـنئاک و 
کلاهم زا  ذقنم  دـیقنت  قیقدـت و  کلاسم  کلاس  كرادـم و  ذـخآم و  ققحم  کلاوح و  ملظ  رونم  نآ  خیـش  داتـسا و  هک  کلام  تفلاخم 

ةودـق نآ  سفن  يار  ای  نیعباـت  ضعب  لوق  اـی  نیعطنتم  هباحـص  زا  یـضعب  لوق  ببـسب  هحیرـص  هتباـث  ثیداـحا  هحیحـص و  راـبخا  اـب  هدوب 
عاطم رورس  هحیحص  ثیداحا  فالخ  رب  عامجا  معز  ببسب  تفلاخم  نیرب  تراسج  کلام  هک  هدومن  رهاظ  زین  هدومرف و  نایب  نیدهتجملا 

دزن دامتعا  تافتلا و  لباق  ریغ  هیف و  فلتخم  دوخ  یعدم  عامجا  نآ  هکنآ  لاح  هدومن  عاعـش  ءایـض و  سمـشلل  مادام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
يار فیعـض و  لوـق  نیا  تستجح و  هنیدـم  لـها  عاـمجا  هک  هدوـمن  يوـعد  کـلام  هک  هدوـمرف  هداـفا  یعفاـش  زین  تـسا و  هیبـن  فـصنم 
دقن لها  بولق  نانیمطا  لیصفت و  حیـضوت و  دیزم  يارب  لالتخا  زا  يرب  لیمج  لامجا  دیهمت و  نیا  دعب  لابقالا  ةدمع  یعفاش  تسفیخس و 

راثآ رابخاب و  کلام  تفلاخم  نیا  يارب  هدیدع  هلثما  لامک  و 
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نبا ثیدح  اب  کلام  تفلاخم  هلثما  نیا  رکذ  رد  هدومن  رکذ  راکبالا  یـشعلا و  فلتخا  ام  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  رایخا  يایبنا  رورس 
ار سابع  نبا  لوق  کلام  رگا  هک  هدومرف  هدافا  نآ  دـعب  هدومن و  لـقن  هعینـش  عئاـظف  محتقم  همرکع  تیاور  هعیبر و  تیاور  ببـسب  ساـبع 

دیاـمنیم همرکع  رد  لوق  تءاـسا  کـلام  دوخ  سپ  هدومن  همرکع  يار  ببـسب  كرت  رگا  تساـطخ و  نیا  سپ  هدرک  كرت  هعیبر  ببـسب 
لاح دشابن  نینچ  هنوگچ  دیامن و  همرکع  ثیدـح  لوبق  یـسک  هک  دـنادیمن  زئاج  دـیامیپیم و  يوغ  نآ  حرج  حدـق و  ّيوس  قیرط  ینعی 

يّزملل لامکلا  بیذهت  یبهذلل و  نازیملا  رظان  یلع  یفخی  امک ال  داژن  الاو  نیطاسأ  تاصیصنت  داقن و  ياملع  تادافا  بسح  همرکع  هکنآ 
هیلع و هَّللا  یلص  داجما  يایبنا  رورـس  یـصو  توادع  تیجراخ و  ینعی  داحلا  رفک و  هماهم  مئاه  اهریغ  يومحلا و  توقایل  ءابدالا  مجعم  و 

دعب یعفاش  هدوب و  ساّبع  نبا  دوخ  تمعن  یلو  اقآ و  رب  نارگید و  رب  ساـسالا  یهاو  ناـتهب  ارتفا و  بذـک و  بکترم  داـنتلا و  موی  یلا  هلآ 
ضقانت و تفاهت و  راهظا  وا  هداهن و  زاغآ  کلام  ماما  زا  بجع  هتـسناوتن  رگج  درد  طبـض  تیاکـش  رـسارس  تیاور  تیاکح و  نیا  داـشرا 

هچنآ همرکع  ینعی  وا  هک  تسنآ  بجع  هک  هدرک  داشرا  ینعی  هداـهن  ارف  رئاـصب  باـبرا  شیپ  رباـکالا  ماـما  نآ  لـعف  لوق و  رفاـنت  رکاـنت و 
همرکع ملع  زا  يزیچ  يوسب  دوشیم  جاتحم  نیزا  دعب  دیوپیم و  باّصنلا  سیئر  باذک  یجراخ  نآ  حدق  حرج و  قیرط  ینعی  دـیوگیم 

زا تومـص  توکـس و  یهاگ  درآیم و  نابز  رب  حورجم  حودـقم و  مان  یهاگ  دـیامنیم و  نآ  ذـخا  سپ  دـشابیم  کلام  لوق  قفاوم  هک 
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حئابق شهدا  حئاضف و  شحفا  بلاثم و  رکنا  بیاعم و  مظعا  زا  کش  الب  ینعم  نیا  دیامرفیم و  توقمم  بولثم  نا  مان  رکذ 
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دیدش و ّدک  دـیهج و  دـهج  لیمج و  یعـس  غیلب و  مارتحا  فصو  اب  کلاه  کلام  رب  یعفاش  دوخ  يانث  حدـم و  سپ  تسحداوف  حـضوا  و 
رهظم دیدس و  ماما  نا  دوخ  حدق  حرج و  تبثم  دیمع  ماما  نادینفت  حدـق و  بلث و  حرج و  نعظ و  دـیدنت و  هار  زا  رییعت و  رد  دـیکا  دـکو 

يزاونهمزمز يزادناشتآ و  يزابهلیح و  يزاسهفیقـس و  همه  نآ  اب  يزار  هک  تساجنیزا  تسدیـشر و  يادتقم  نا  دیدش  فسع  فیح و 
يزارفرس هماّلع  نآ  تاباحم  تیاعر و  تاماحم و  تیامحب و  یـضار  يزاجح  یعفاش  میظعت  لالجا و  میخفت و  میرکت و  لیجبت و  حدم و 

هک تسنآ  یعفاش  لئاضف  هدـمع  زا  کلام و  تایاورب  کّسمتی  نا  یعفاشلل  زاج  فیکف  کلذـک  رمالا  ناک  ول  هدومرف و  داـشرا  هدـیدرگن 
هّینس نیثدحملا  جات  دنکیمن  تیافک  لاوط  رتافد  وا  لاعفا  عئانش  لامعا و  حئاضف  زا  هّمـش  رکذ  يارب  هک  دیـشران  نوراه  تماماب  دوب  لئاق 

همجرت رد  هداتفا  نایـصعلا  ریثک  نیا  تسدـب  ناّنم  ّبر  تیانعب  میخـض  دـلج  ود  رد  نآ  هلماک  هخـسن  هک  ءایلوألا  ۀـیلح  رد  میعن  وبا  هماـّلع 
راّجنلا یـسوم  نب  دمحا  انث  ینیدملا  هَّللا  دبع  نب  نامثع  رمع و  وبا  انث  دمحا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  انثّدح  هتفگ  یعفاشلا  سیردا  نب  دّمحم 
لخدا قارعلا  یلا  سیردا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یباب  ئج  امل  لاق  يولبلا  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انث  يومالا  لهـس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  لاق  لاق 

نسحلا و نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  باحـصا  نم  ناک  هنا  کلذ  دـیدح و  هیلجر  یف  قبطم و  ناـسلیط  هیلع  بتق و  ـالب  لـغب  یلع  ـالیل  اـهیلإ 
یضاقلا فسوی  وبا  دیشرلا  نوراه  یلع  روتعا  دق  ناک  ۀئام و  نینامث و  عبرا و  ۀنس  نم  نابعش  نم  نولخ  رشعل  نینثالا  موی  یف  سانلا  حبصا 

نسحلا نب  دّمحم  ملاظملا  یلع  ناک  ةاضقلا و  یضاق  ناک  و 
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مالکلا یف  اعیمج  اطـسبنا  یعفاّشلا و  ناکمب  هاربخاف  دیـشّرلا  یلا  مویلا  کلذ  یف  اداسف  امهتءارقب  هّقفتی  امهیار و  نع  ردصی  دیـشرلا  ناکف 
اعومـسم تلز  داعملا ال  موی  یلا  داعم  غاب و  ّلک  نم  دابعلا  باقر  ککّلم  دالبلا و  یف  کل  نّکم  يذلا  هّلل  دمحلا  نسحلا  نب  دّـمحم  لاقف 

دق نوقرفتم و  مه  تعمتجا و  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  باحـصا  نم  ۀعامج  نا  نوهراک و  مه  هَّللا و  رما  رهظ  ةوعّدلا و  تلع  دقف  اعاطم  کل و 
دیزی دبع  نب  دیبع  نب  بئاسلا  نب  عفاش  نب  نامثع  نب  ساّبعلا  نب  سیردا  نب  دّمحم  هل  لاقی  بابلا  یلع  وه  عیمجلا و  نع  بونی  قنع  كاتا 

امکلسر یلعف  همصخ  نع  اهیفخی  ةداهشب  دهـشی  نا  امثا  ءرملاب  یفک  ۀنحملا و  نم  غلبا  رارقا  نیدهاش و ال  دعب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب 
مهراصباب هیلإ  موقلا  یمر  سلجملا و  هب  رقتـسا  اّملف  هیلجر  یف  ناک  يذـلا  دـیدحلاب  هیدـی  نیب  عضوف  لخداف  یعفاشلاب  رما  مث  ناحربت  ـال 

دیشرلا و لاقف  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  نینمؤملا و  ریما  ای  کیلع  مالّسلا  لاقف  املسم  هّلک  هّفکب  راشا  نینمؤملا و  ریما  وحن  هفرطب  یعفاشلا  یمر 
یف تملکت  کنا  بجعلا  بجعا  نم  اهتاذـب و  تماق  ۀـضیرف  اند  درو  اهتماقاب  رموت  مل  ۀّنـسب  تادـب  هتاکرب  هَّللا و  ۀـمحر  مالّـسلا و  کیلع 
ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  لاق  زع  ّلج و  هَّللا  ّنا  نینمؤملا  ریما  ای  یعفاشلا  لاـقف  ینذا  ریغب  یـسلجم 

ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا 
یفو دعو  اذإ  يذلا  وه  و 
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کتثّدـح دـق  یعفاشلا  لاقف  کتنمأ  ذإ  هَّللا  کنما  دـق  لجا  دیـشّرلا  هل  لاقف  نینمؤملا  ریما  اـی  مهفوخ  دـعب  یننمآ  هضرا و  یف  یننکم  دـقف 

عم كرذع  امف  کلذک  وه  دیشرلا  هل  لاقف  ارذع  کیدل  اوماق  اذإ  مهبذکت  اردغ و ال  کترجهب  مهیردزت  اربص و ال  کموق  لتقت  کنا ال 
امف مهـسیئر  تنا  لاذرالا و  هعبتا  مث  کبحاص  یغب  نا  دـعب  انیلع  هَّللا  اهحتف  یتلا  انقارع  یلا  كزاجح  نم  كریـسیت  کلاح و  نم  يرا  اـم 

ملکتاسف مالکلا  ینتقطنتسا  اذإ  اما  نینمؤملا  ریما  ای  یعفاشلا  هل  لاقف  ۀبوتلا  راهظا  عم  ةداهـشلا  ّرـضی  نل  ۀّجحلا و  ۀماقا  عم  لوقلا  کل  عفنی 
مالکلا کل  توکـش  امل  یب  ام  یلع  مالکلا  عستا  ول  نینمؤملا  ریما  ای  هَّللا  یعفاشلا و  لاقف  کل  کلذ  دیـشّرلا  لاقف  ۀفـصنلا  لدـعلا و  یلع 

لاقف دیمح  ینغ  هَّللا  یلفسلا و  يدی  ءایلعلا و  كدیف  يرخالا  تناک  نا  یسفن و  نع  تحصفا  هکفب  ّیلع  تدج  ناف  زوعی  دیدحلا  لقث  عم 
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ریما ای  هَّللا  لاقف و  مالکلا  أدتبا  ینمیلا و  بصن  يرسیلا و  هتبکر  یلع  اثجف  دیدحلا  نم  هیمدق  یف  ام  ذخاف  هنع  ّلخ  حارس  ای  همالغل  دیـشرلا 
ءارآلا قرفت  ءاوهالا و  فالتخا  دنع  رکنت  ۀبارق ال  خیـش  تملع و  دق  نم  وه  نسحلا و  نب  هَّللا  دبع  ۀـیار  تحت  هَّللا  ینرـشحی  نال  نینمؤملا 

تقدـص و لاق  اسلاج و  يوتـساف  ائکتم  دیـشرلا  ناک  ینزاملا و  ةءاجفلا  نب  يرطف  ۀـیار  تحت  ینرـشحی  نا  نم  نمؤم  لک  یلاو  ّیلا  ّبحا 
تحت رـشحت  نا  نم  ریخ  ءاوهالا  فلتخا  اذإ  هبراقا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  نم  لجر  ۀـیار  تحت  نوکت  نـال  تررب 

هَّللا هذخای  یفنح  یجراخ  ۀیار 
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نا نینمؤملا  ریما  ای  ابذـک  هَّللا  یلع  تیرتفا  دـق  یعفاشلا  لاق  مهنم  تنا  ۀّـمئا و  اهلک  اشیرق  ّنا  یلع  کـتّجح  اـم  یعفاـش  اـی  ینربخ  ۀـتغب و 
ریما رظنف  کلذک  الا  زوجت  ةداهشلا ال  ناف  ۀنیاعم  مهبلطاف  نینمؤملا  ریمال  اهوکح  نیذلا  طق و  اهب  تقبس  ام  ۀملک  هذه  اهل و  یسفن  تبصن 

كرـصب فیکف  سیردا  نب  ای  تقدـص  دـق  دیـشّرلا  هل  لاق  مث  امهنع  کسماف  کلذ  یف  ام  ملع  ناملکتی  اـمهآر ال  اّـملف  اـمهیلإ  نینمؤملا 
یبّنلا ۀظعوم  باتک  لزنا  ءایبنا و  ۀسمخ  یلع  اباتک  نیعبس  اثلث و  لزنا  هَّللا  ّنا  ینلأست  هَّللا  باتک  ّيأ  نع  یعفاشلا  هل  لاقف  یلاعت  هَّللا  باتکب 

مکح و اهلک  ۀفیحص  رشع  ۀتس  سیردا  وه  خونخا و  یلع  لزنا  لاثما و  اهلک  ۀفیحص  نوثلث  لزنا  هیلع  مالّسلا  هیلع  مدآ  مهلّوا  اسداس  ناکف 
فیوخت و اهیف  ۀیروتلا  یسوم  یلع  لزن  اورذن  ضئارف و  اهیف  ۀلّصفم  مکح  اهلک  فحـص  ۀینامث  میهاربا  یلع  لزنا  یلعالا و  توکلملا  ملع 

یتح هسفنل  ۀظعوم  ءاعد و  هلک  اباتک  دواد  یلع  لزنا  ۀـیروتلا و  نم  هیف  اوفلتخا  ام  لیئارـسا  ینبل  نّیبیل  لیجنالا  یـسیع  یلع  لزنا  ۀـظعوم و 
ًاناْیِبت لاقف  بتکلا  رئاس  هیف  عمج  نآرقلا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یلع  لزنا  دوادل و  ظاقیا  هیف و  انل  مکح  هتئیطخ ال  نم  هب  هصلخی 

ٍءْیَش ِّلُِکل 
* ٌۀَظِعْوَم َو  ًيدُه  َو 

ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ 
همکحمب لمعلاب  انرما  هلوبق و  یلا  اناعد  يّذلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یمع  نبا  یلع  لزنملا  هَّللا  باتک  یل  لّصف  دیشرلا  هل  لاقف 

همیدقت نع  مأ  ههباشتم  وا  همکحم  نع  ینلأست  ۀیآ  ۀّیا  نع  لاقف  ههباشتمب  نامیالا  و 
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الثم هَّللا  هبرـض  اّمع  مأ  همکح  عفترا  هتوالت و  تبث  امع  مأ  هتوالت  تخـسن  همکح و  تبث  امع  مأ  هخوسنم  نع  مأ  هخـسان  نع  مأ  هریخات  وا 
یعفاشلا هلّدع  یتح  لاز  امف  لاق  اریذحت  مهلعف  نم  هَّللا  اندصق  اّمع  مأ  ۀّیضاملا  ممالا  لاعف  هیف  ام  یـصحا  امع  مأ  ارابتعا  هَّللا  هبرـض  اّمع  مأ 

ملاعلا یلع  ۀنحملا  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  کملع  هب  طیحی  اذـه  لکفا  یعفاش  ای  کحیو  دیـشرلا  هل  لاقف  نآرقلا  یف  امکح  نیعبـس  اثالث و 
نا سلجملا  اذه  دعب  کلأسأسف  تلق  ام  دیعا  نا  نسحا  ام  دیشرلا  هل  لاقف  نحتماف  اذ  انا  اهف  اهتءادر  نم  اهتدوج  جرخت  ۀضفلا  یلع  رانلاک 

جرخ ام  نینمؤملا  ریما  ای  اهنم  فرعال  ّینا  یعفاشلا  هل  لاقف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ۀّنـسب  كرـصب  فیک  هل و  لاق  یلاعت  هَّللا  ءاش 
صاخلا هجو  یلع  جرخ  ام  بیداتلا و  هجو  یلع  جرخ  ام  نآرقلا و  یف  هَّللا  هبجوا  ام  كرت  زوجی  امک ال  هکرت  زوجی  باجیالا ال  هجو  یلع 

جرخ ام  هلامعتـسا و  هریغل  سیل  لئاس  لاؤس  نع  اباوج  جرخ  ام  صوصخلا و  هیف  لخدـی  مومعلا  هجو  یلع  جرخ  ام  ّماعلا و  هیف  كرـشی  ـال 
ام عم  مهلک  ساّنلا  نود  هسفن  هب  ّصخ  ام  ۀّماعلا و  ۀّصاخلا و  هب  يدتقا  هسفن و  ۀّصاخ  یف  هلعج  ام  هردـص و  یف  مولعلا  ماحدزال  ءادـتبا  هنم 

تنسحاف مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀنـسل  یعفاش  ای  بیترتلا  تدجا  لاقف  ارکذ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هطقـسا  هنال  هرکذ  یغبنی  ال 
انیلع هَّللا  لضف  نم  کلذ  یعفاشلا  هل  لاقف  اهباصن  ّکنا  رضح  نم  ملعن و  نحن  کیلع و  رارکتلا  یلا  انتجاح  امف  اهفصوب  اهعضوم 

346 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انتنسلا تمدقت و  اهب  انعابط  انتادبم و  لاق  ۀّیبرعلاب  كرصب  فیک  لاقف  کب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرب  انفرـش  امنا  سانلا و  یلع  و 

نم ملس  نمک  تنکف  نّحللا  فرعا  ام  تدلو و  دقل  اهلهال و  ّالا  مّلـست  ۀّیبرعلا ال  کلذک  ۀمالّـسلاب و  ّالا  متت  ةایحلاک ال  تراصف  ترج  اهب 
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ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  لاقف  نآرقلا  یل  دهش  کلذب  الماکتم و  شاع  ءاوّدلا و  هل  ملس  ام  ءاّدلا 
رّسفم هیلع  هَّللا  یلص  وه  عرف و  نحن  لصا و  تنا  ۀخماش  ۀعینم  ۀموثرجلا  فیصر و  رصنعلاف  نینمؤملا  ریما  ای  مهنم  انا  تنا و  اشیرق و  ینعی 

ۀیلح تیاور  نیزا  خـلا  کیف  هَّللا  كراب  تقدـص و  دیـشرلا  لاـقف  بسنن  یعدـن و  کلذـب  مالـسالا  ونب  نحنف  اـنؤابحأ  تعمتجا  هب  نیبم  و 
دوخ ياعدا  یعفاش  هک  تسحضاو  نا  زا  زین  تخاسیم و  نینمؤملا  ریماب  بقلم  تاّرک  تاّرمب و  ار  نوراه  یعفاش  هک  تسحـضاو  ءایلوألا 
لیلج میظع و  هبترم  نیاب  تماما  هاگ  ره  سپ  هدرک  ریبعت  هَّللا  یلع  بذک  يارتفاب  ار  نآ  هک  هتسناد  عیظف  عینـش و  تیاهن  ار  تماما  بصنم 
دهد رارق  یلاعت  يادخ  رب  بذک  يارتفا  ار  نآ  ياعدا  دنک و  دیدش  یـشاحت  هبترم  تمظع  تلالج و  نآ  اب  نآ  ياعدا  زا  یعفاش  هک  دشاب 

قح و نیع  ار  وا  تماما  تسنادیم و  دوخ  زا  رتهب  ار  نوراه  یعفاش  هکنآ  رب  تسحیرـص  لیلد  نوراه  يارب  ار  تماما  یعفاـش  تاـبثا  سپ 
لصفلا لوصف  هیف  هنع و  هَّللا  یضر  یعفاشلا  ۀنحم  ۀیاکح  یف  ثلاثلا  بابلا  هتفگ  یعفاش  لئاضف  هلاسر  رد  يزار  رخف  تسنادیم و  باوص 

باحصا نم  ناک  ّهنأل  دیدح  هلجر  یف  ناک  الیل و  لخدا  قارعلا  یلا  هنع  هَّللا  یضر  ّیعفاشلاب  ئج  امل  ۀنحملا  کلت  ۀیفیک  یف  لّوالا 
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وبا ناک  تقولا  کلذ  یف  نینامث و  عبرا و  ۀنس  نابعش  نم  نولخ  رشعل  نینثالا  ۀلیل  کلذ  ناک  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع 
ککّلم دالبلا و  یف  کنکم  يذلا  هّلل  دمحلا  نسحلا  نب  دمحم  لاقف  دیشرلا  یلع  الخدف  ملاظملا  یلع  دّمحم  ةاضقلا و  ءاضق  یلع  فسوی 

نا نوهراک  مه  هَّللا و  رما  رهظ  ةوعدلا و  تلع  دقف  اعاطم  كرمأ  اعومـسم و  کلوق  لاز  داعملا ال  موی  یلا  داع  غاب و  لک  نم  دابعلا  باقر 
کنم قحا  رمالا  اذهب  ّهنا  معزی  سیردا  نب  دمحم  هل  لاقی  لکلا  نع  بونی  دحاو  مهیف  اوعمتجا و  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  باحصا  نم  ۀمذرش 

هَّللا كافک  هنم  ۀلودلا  یلع  فئاخ  انا  هناسلب و  کبلخیـس  ءارو  ناسل  هل  همدق و  کلذـب  هل  دهـشی  هّنـس و ال  هغلبی  ام ال  ملعلا  نم  یعدـی  و 
رما مث  لاق  امیف  قداص  دـمحم  فسوی  وبا  لاق  رمالا  فیک  بوقعی  ابا  ای  فسوی  یبال  دیـشرلا  لاقف  کسما  مث  کتارثع  لاـقا  کـتاّمهم و 

نینمؤملا و ریما  ای  کیلع  مالّـسلا  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  لاقف  هیلإ  مهراصباب  موقلا  یمرف  دیـشرلا  یلع  لخداف  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاـشلاب 
نم اهتاذب و  تماق  ۀضیرف  انددر  اهتماقاب و  رموت  مل  ۀنـسب  تأدب  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  مالّـسلا و  کیلع  دیـشرلا و  لاقف  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر 

ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  لاق  یلاعت  هَّللا  ّنا  یعفاشلا  لاقف  ینذا  ریغب  یـسلجم  یف  ملکتت  ّکنا  بجعلا 
ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف 

يّذلا وه  و 
348 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اذإ مهبذکت  اربص و ال  کموق  لتقت  ّکنا ال  تثّدـح  دـقف  نینمؤملا  ریما  ای  مهفوخ  دـعب  نم  یننمآ  هضرا و  یف  یننّکم  دـقف  یفو  دـعو  اذإ 
لاقف مهل  اسیئر  تنک  نولذرالا  هعبتا  انیلع و  یغب  امل  کبحاص  نا  رهظ  ام  دعب  كرذـع  امف  کلذـک  وه  دیـشرلا  لاق  ارذـع  کیدـل  اوماقا 
تیثج یمدـق  نع  هّکفب  یلع  تدـج  ناف  بعـص  دـیدحلا  لقث  عم  مالکلا  نکل  فاصنالا  لدـعلا و  یلع  ملکتأسف  ینتقطنتـسا  امل  یعفاشلا 

ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو  یلفسلا  يدی  ءایلعلا و  كدیف  يرخالا  تناک  نا  کئابآ و  دنع  یئابآ  ةریسک  یتبکر  یلع 
ینرشحی نال  هَّللا  نینمؤملا و  ریما  ای  لاق  هیتبکر و  یلع  یعفاشلا  اثحف  دیدحلا  نم  هیمدق  یف  ام  ذخاف  هنع  لخ  حارس  ای  همالغل  دیشرلا  لاقف 
ینرشحی نا  نم  ملسم  ّلک  یلا  یلا و  ّبحا  ءارآلا  فالتخا  دنع  رکنت  ۀبارق ال  هل  خیش  تملع  امک  وه  نسحلا و  نب  هَّللا  دبع  ۀیار  تحت  هَّللا 

تحت نوکت  نال  تررب  تقدـص و  لاق  اسلاج و  يوتـساف  ائکتم  دیـشرلا  ناک  یجراخلا و  ینزاملا  ةءاجف  نب  يرطق  ۀـیار  تحت  یلاـعت  هَّللا 
اـشیرق نا  کتجح  ام  نکل  یغب  یغط و  یجراخ  ۀیار  تحت  نوکت  نا  نم  ریخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  نم  لجر  ۀـیار 

یلَع اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  لاقف  مهنم  تنا  ۀّمئا و  مهلک 
َنیِمِدان  ُْمْتلَعَف  ام 

ۀلیـسو و امهب  یفک  بسنلا و  ۀّمذ  مالـسالا و  ۀـمرح  نینمؤملا  ریما  ای  یل  ّنا  مثا  قسف و  غلبملا و  کفا  دـقل  لوقلا  کلذ  لوقا  نا  هّلل  شاح 
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یلاعت هَّللا  بداب  ذخا  نم  قحا 
349 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعرن اناف  کعور  خرفیل  لاق  مث  نوراه  هجو  للهتف  لاـق  هتما  نع  یماـحملا  هنید  نع  باّذـلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مع  نبا و 
هدرک رهاظ  تماما  ياعدا  زا  یـشاحت  فاکنتـسا و  ابا و  تیاهن  یعفاش  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  دوعقلاب  هرما  مث  کملع  کتبارق و  ّقح 

هدرک و تباث  همیرک  هیآ  توالتب  دندوب  هدرک  یعفاشب  اعدا  نیا  تبسن  هک  فسوی  وبا  نسحلا و  نب  دمحم  يارتفا  بذک و  قسف و  الّوا  هک 
یعفاش زین  هدیدرگ و  راکهنگ  هدش  قساف  لوق و  نیا  هدنناسر  تفگ  غورد  هک  یتسردب  ار  لوق  نیا  میوگب  هک  هّلل  شاح  هک  هتفگ  نآ  دعب 

زا تسهدننک  بذ  هک  تسملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مع  نبا  یلاعت  يادخ  بداب  هدرک  ذخا  هک  یـسک  قحا  هکنآب  هدرک  حیرـصت 
لیجبت میظعت و  حدم و  تیاهن  یعفاش  داشرا  نیزا  ترضح و  نآ  تّما  زا  تسا  هدننک  تاماحم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نید 

ار ترـضح  نآ  تما  وا  تاماحم  يوبن و  نید  يامح  زا  وا  ّبذ  هدومناو و  یلاعت  مکحب  نیلماـع  قحا  ار  وا  هک  تسرهاـظ  دیـشر  میرکت  و 
ناسحتـسا نوراه  درک و  نایب  تنـس  ماسقا  دیـشر  نوراه  باوجب  یعفاش  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  ءایلوالا  ۀیلح  تیاور  زا  زین  هتخاس و  رهاظ 

وتب تسملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  ام  فرـش  هک  تسین  نیزج  هک  هتفگ  نوراه  باطخب  یعفاش  درک  یعفاش  حدـم  دومن و  نآ 
تیاور زا  زین  تسنادیم و  شدوخ  فیرشت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  یلات  ار  نوراه  یعفاش  هک  دش  رهاظ  سپ 

عرف نحن  لصا و  تنا  لاق  ثیح  وا  عرف  ار  دوخ  هداد و  رارق  لصا  دوخ  دماحم  لئاضف و  رد  ار  نوراه  یعفاش  هک  تسحضاو  ءایلوألا  ۀیلح 
يزار رخف  و 
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انتنسلا تمدقت و  اهب  انعابط  انتادبم  یه  یعفاشلا  لاق  ۀّیبرعلاب  كرصب  فیک  دیشرلا  لاقف  هدرک  لقن  تیاور  نیرد  یعفاش  لئاضف  هلاسر  رد 

ام َو  یلاعت  هَّللا  لاق  کلذب  دهشی  نآرقلا  ءاودلا و  یلا  جتحی  ملف  ءادلا  نم  ملـس  نمک  تنکف  نحللا  فرعا  ام  انا  تدلو و  دقل  ترج و  اهب 
ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ 

ءایلوألا ۀیلح  رد  زین  کیف و  هَّللا  كراب  تقدص  دیشرلا  لاقف  عرف  نحن  لصا و  تنا  ۀفینم و  ۀموثرجلا  فیصر و  رصنعلاف  مهنم  انا  تنا و  و 
تیعدا رـشب  ّیعفاشلل  يأ  هل  لاقف  هک  هدروآ  هدرک  لقن  دیـشر  نوراه  يوربور  یـسیرم  رـشب  اب  یعفاش  هرظانم  نا  رد  هک  رگید  تیاور  رد 

ذخاب رما  نوراه و  کحـضف  لتق  هفلاخ  نمف  نینمؤملا  ریما  رـضاحلا  ّنا  یلع  اوعمجا  معن  لاق  هیلع  ساّنلا  عمجا  ائیـش  فرعت  لهف  عامجالا 
ریما نوراه  ینعی  رـضاح  هکنآ  رب  دـناهدرک  عامجا  مدرم  هکنآب  هدرک  حیرـصت  یعفاـش  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  خـلا  هیلجر  نع  دـیقلا 
هفیلخ مالـسا  نامیا و  لها  عامجاب  نوراه  یعفاش  دزن  هک  دش  تباث  سپ  دوش  هدرک  لتق  دنک  وا  تفلاخم  هک  یـسک  ره  سپ  تسنینمؤملا 
لتقلا بجاو  هکلب  مّدلا  حابم  وا  فلاخم  دوب و  ۀـعاطالا  مزال  عابتالا و  بجاو  نیملـسم و  سیئر  نینمؤملا و  ریما  قدـصلاب و  ماما  قح و  رب 
اورکذ ۀعقاولا  هذه  یف  نسحلا  نب  دّـمحم  نیب  هنیب و  ترج  ةرظانم  یف  ثلاثلا  لصفلا  هتفگ  یعفاش  لئاضف  هلاسر  رد  يزار  رخف  زین  هدوب و 

نولخدی اوناکف  لیللا  نم  نهو  یف  کلذ  ناک  نا  قفتا  دیـشرلا  باب  رـضح  نمیلا و  نم  نییولعلا  عم  رـضح  امل  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  ّنا 
دیشرلا یلع  مهنم  ةرشع  ةرشع 
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ای تلق  ّیلا  رمالا  یهتنا  املف  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  لاق  هقنع  برـضب  رمای  رتسلا و  لخاد  نم  ملکتی  مهنم و  ادـحاو  ادـحاو  میقی  لـعجف 

کنع و فارحنالاب  ینتمهتا  ّکناک  نینمؤملا  ریما  ای  تلق  هقنع  برـضا  مالغ  ای  لاق  سیردا  نب  دّـمحم  کمداخ  كدـبع و  نینمؤملا  ریما 
هبسن و یف  هکرشا  هسفنب و  هطلخ  امهدحا  مع  انبا  هل  لجر  یف  نینمؤملا  ریما  ای  لوقت  ام  ینعملا  اذه  یف  الثم  برـضاس  ۀیولعلا و  یلا  لیملا 

اذـهف لیمی  امهّیا  یلا  لجّرلا  اذـهف  هل  دـبعلاک  هنود  هنا  معزی  رخـآلا  هجیوزتب و  اـّلا  هیلع  مارح  هتنبا  نا  هنذاـب و  ـالا  هیلع  مارح  هلاـم  ّنا  معز 
تـسرهاظ تیاور  نیزا  ۀفلتخم  ظافلأب  ینعملا  اذه  نع  ربعا  تنک  تاّرم و  ثلث  لوقلا  اذه  دیـشرلا  داعتـساف  نییولعلا  ءالؤه  لثم  کلثم و 
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دانعلا لها  سیئر  نآ  يارب  دوخ  دایقنا  تعاطا و  هتـسناد  عیظف  عینـش و  وزا  ار  فارحنا  هتخاس و  بقلم  نینمؤملا  ریماب  ار  دیـشر  یعفاش  هک 
هفلتخم و هحیـصف  ظافلاب  ادـکوم  اررکم و  هیولع  رب  نوراه  لیـضفت  حـیجرت و  هدومن و  هیولع  يوسب  لـیم  زا  ماـمت  يربت  هتخاـس و  رهاـظ 
حـبق و تعاـظف و  تعانـش و  لاـمک  رد  قـح  ریغب  ماـما  بصن  لـطاب و  ماـماب  اـضر  هک  نیزا  هاـگ  ره  هدرک و  ناـیب  هعوـنتم  هغیلب  تاراـبع 

ریغب ماما  بصن  هک  هدرک  هدافا  زین  لطاب و  ماماب  دوش  یـضار  هک  یـسک  رفکب  هدرک  حیرـصت  دـیکاتب  دـیهمت  بحاص  هکنآ  ات  تستجامس 
دنزاسیم تباث  ساّبعلا  ینب  يارب  تفـالخ  هک  وا  لاـثما  یعفاـش و  ترـضح  ناـقیا  ناـمیا و  مالـسا و  هبترم  ولع  لاـمک  سپ  تسرفک  قح 

روکش وبا  دسریم  روهظ  حوضو و  تیاهنب 
352 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنع و هَّللا  یضر  رکب  یبأ  ۀفالخ  ّحصی  مل  ول  هتفگ  دیحوتلا  نایب  یف  دیهمت  رد  یفنحلا  یملسلا  یـشکلا  بیعـش  نب  دیعـسلا  دبع  نب  دمحم 
نا لاق  نم  اما  هتفگ و  دیهمت  رد  زین  رفکی و  هناف  لطاب  ماماب  یضر  نم  ّنأل  هنم  ضامغالا  هب و  توکسلا  زوجی  ناکل ال  اقح  اماما  نوکی  ال 

ّحـصی اذه ال  انلق  مالـسلا  هیلع  لیئربج  نم  وا  یلاعت  هَّللا  نم  مّلعتی  ناک  امهنع و  هَّللا  یـضر  نیـسحلا  نسحلا و  دالوا  نم  ّالا  زوجی  مامالا ال 
کلذ ناکل  امهدالوا  نودل  وأ  امهریغل  زوجی  ناک ال  ول  هعم و  اعیاب  ۀیواعمل و  ۀمامالا  اضّوف  دـق  امهنع  هَّللا  یـضر  نیـسحلا  نسحلا و  نال 

ره زا  لاعتفا  قالتخا و  ارتفا و  بذـک و  عضو و  تاراما  هکنآ  مهدـفه  خـلا  ارفک  نوکی  قح  ریغ  نم  مامالا  بصن  نال  امهنم  ارفک  أـطخ و 
ۀعیظف تمهت  لاحتنالا و  ۀـحئال  هیرف  لـالتعالا و  ۀحـضاو  ههیـضع  لـالتخالا و  حیرـص  ناـتهب  نیا  لامـش  نیمی و  ماـما و  فلخ و  بناـج 
هباثمب نایامن  حضاو و  لاکن  يزخ و  فانصا  بجوم  صرخت  لابو و  رزو و  عاونا  ثروم  تهب  لاحم و  رـسارس  نوگژاو  غورد  لایتحالا و 
ترضح رب  هثالث  لیجاجع  قلخ  مدقت  هکنآ  هلمجنآ  زا  درادن  ناعما  لمات و  ترورض  نایبت و  حیرشت و  تقافو  نایب  حیـضوت و  تجاح  هک 
لیضفت مزلتسم  ۀهادب  ۀحارـص و  دوشیم  مولع  بابرا  موهفم  لولعم  بذک  نیا  لولدم  قوطنم و  زا  هک  مظعم  نیقباس  يایبنا  عیمج  مدآ و 

تـسرهاظ رپ  دـشابیم و  راهنلا  لیللا و  عباتت  ام  مالـسلا  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  رایخا  يایبنا  رگید  مدآ و  ترـضح  رب  راخفلا  لیلج  هثالث 
رب دسافم  عاونا  نیریثم  براقا  تاعارم  تاباحم و  بیرقت و  لیـضفت و  رثوم  ثلاث  دـماحملا و  لیمج  یناث  ياج  هچ  هثالث  لّوا  لیـضفت  هک 

تارضح نیا  عیمج  رب  ناشلیضفت  اج  هچ  ایبنا  زا  يدحا 
353 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فلاخم تاقالتخا و  جمـسا  تاماهتا و  عنـشا  تاءارتفا و  حـبقا  زا  تامیلـستلا  تایحتلا و  فالآ  مهیلع  هلآ و  هیلع و  تانئاک  لـضفا  ياوس 
مالسا و زا  يوب  هک  ینیدتم  یملس و  چیه  تسه و  تامارکلا  تایالا و  باحصا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  تادوجوم  رخفم  تما  عیمج  عامجا 
هرئاب و تراجت  حیبق و  هقدنز  حیـضف و  داحلا  حیرـص و  رفک  نآ  هک  هدـیدرگن  نآ  زیوجت  ای  تابثا  بکترم  یهاک  هدیـسر  وا  ماشمب  ناقیا 
راکنا و رفک و  كرتعم  قسغ  میهب و  تملظ  رد  زارد  رود و  هنامز  ات  زاـتمم  هنازرف  هثـالث  هکنآ  هلمجنآ  زا  تسحیبر  ریغ  هرـساخ  تراـسج 
تادانم و تفـشاکم و  تفلاخم و  دادـل و  دانع و  راوع و  نالذـخ و  راع و  نارـسخ و  رابت و  ناـیغط و  راـسخ و  ناودـع و  راوب و  لـهج و 

رگا دناهدوب و  التبم  نیلسرملا  دیس  لاثتما  تعاطا و  نیملاعلا و  بر  ماکحا  يارب  دایقنا  نید و  مالسا و  اب  تنحاشم  تنـشاخم و  تادابم و 
نّجهت مّجهت و  يرجت و  لداعمب  مرزآ  مرـش و  ایح و  فاصنا و  يانب  دـننک و  زاب  هفزاجم  هلداجم و  هرباکم و  باب  لوعم  ـالب  لوا  باـب  رد 

كابترا كامهنا و  قارغا و  لامک  دـنهد و  رارق  مانـصا  دوجـس  رفک و  زا  یبآ  مالـسا و  بحاص  نمؤم و  دّـحوم و  لزا  زا  ار  وا  دـننکرب و 
تارتاوتم و حضوا  تایهیدب و  يالجا  زا  هک  ثلاث  یناث و  رفک  قبـس  رد  دنهن  ناقتا  دیقنت و  بابرا  يورارف  ناتهب  بذک و  ارتفا و  رد  دوخ 

لبق هک  تسنکمم  مسق  هچ  دشاب  هدش  يراط  رفک  تملظ  ورب  هک  یـسک  سپ  درک  دنناوتیمن  یمالک  تستاملـسم  نیبا  تاینیقی و  حرـصا 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  بانج  اب  نیملاعلا  بر  مالـس  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نیقباس  يایبنا  رگید  مدآ و  ترـضح  قلخ 

354 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ٌمیِظَع  ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  دشاب  هدوب  رهطم  شرع  نیمی  رد 
اراونا و ۀـثلثلا  راوثالا  نوک  يرمعل  لـعف و  دـق  هعناـص و  هجو  هَّللا  حـبق  هعـضاو و  یلع  هَّللا  ۀـنعلف  دوملجلا  هنم  رجفتی  دولجلا و  هنم  رعـشقی 
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راحب نم  مهـضوخ  ارامعا و  اروهد و  رفکلا  كارـشا  یف  مهکابترا  عم  اراصعا  نیقباسلا  ءایبنالا  رئاس  مدآ و  یلع  امّدـقم  قلخلا  یف  مهنوک 
اراهن و الیل و  رابتلا  راوبلا و  قسغ  تاکرتعم  یف  مهریـسم  اراهجا و  انالعا و  راکنالا  ۀقدنّزلا و  ةوهـص  یلع  مهبوکر  ارامغ و  دانعلا  دادّللا و 

نع مهلودـع  مهزایحنا و  مهلوکن و  مهـصوکن و  ارارف و  مث  ارارف  لاتقلا  ضحادـم  لازنلا و  سحادـم  نع  يرهاظلا  مالـسالا  دـعب  مهراثیا 
يراکُِسب  ْمُه  ام  َو  يراکُس  َساَّنلا  يَرَت  َو  يرایح  مهعایشا  مهعابتا و  عدی  امم  ارارم  قحلا 

رفک و ءاقـش  البب و  نومیم  هثالث  يابآ  هک  تسنیبتـسم  رهاظ و  نیمخت  ّنظ و  ـالب  نیقی  عطقب و  نید  تریـصب و  باـبرا  رب  هکنآ  هلمجنآ  زا 
نا باترم و  هیف  باتری  دـندوب ال  نورقم  بوحـصم و  موسوم و  موصوم و  لابو  لاکن و  رـسارس  دانع  لاعتم و  ّبر  دـیحوت  راکنا  لالض و 
الب نکل  هدرپس  يرسق  دایقنا  قیرط  هدروآ  يرهاظ  مالـسا  لّوا  ردپ  هچ  رگا  باسح و  ءادر و ال  هیلإ  غلبی  اغلبم ال  لادجلا  ۀغلابملا و  نم  غلب 
تاذ رقتسم  لصاو  رقـس و  تاکرد  لخاد  ردق  يوق و  قلاخ  دیحوت  راکنا  رفک و  تلاحب  رهگالاو  ثلاث  یناث و  ردپ  ود  ره  بایترا  ههبش و 

هذخاؤم لوه  فوخ و  زا  رود و  هیـصاق  لحارمب  ناقیا  نامیا و  زا  هک  روز  بذک و  نیا  قلتخم  روسج و  عضاو  دناهدیدرگ و  رعـس  بهل و 
هک تسرهاظ  هداد و  رارق  هرخاف  لوصا  هرهاط و  بالصا  ار  هرهاز  هثالث  بالصا  هدوب  روجهم  نیقی  نید و  لها  نیجهت  نعط و  ازهتسا و  و 

هثیبخ بالصا 
355 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوسر بانج  زا  تسبیجع و  سب  يارتفا  بیرغ و  سب  ینخس  نداد  رارق  هرهاط  بالـصا  ار  راجف  نیدحلم  رارـشا و  رافک  هرذقنم  هسجنتم 
هک بجع  هچ  تنـس  لها  زا  نکیل  تسنداد  تحاقو  لامک  داد  ندرک  لقن  حیـضف  غورد  حیرـص و  بذـک  نینچ  قلاخ  بر  نیما  قداص و 

بذک نینچ  ناشیابا  قح  رد  رگا  دـناهدرواین  هک  ارتفا  بذـک و  اهچ  ناشلامعا  عئانـش  حالـصا  ناشلئاضف و  رد  هثالث  ّتبحم  تیاغ  ببـسب 
رد هک  تفایرد  دیاب  ناشلاثما  بطاخم و  یلباک و  يروشناد  لقع و  فاصنا و  يرادـنید و  اجنیزا  تستیاکـش و  ياج  هچ  دـنتفابرب  حـیرص 
نآ دننک و  رکذ  ار  نآ  راختفا  تاهابمب و  دنیامن و  لوبق  ار  نالطبلا  ةرهاظ  عضولا  ۀحـضاو  بیذاکا  رپ  ثیداحا  نینچ  هثالث  باحـصا  قح 

ریط و ثیدح  تیالو و  ثیدح  لثم  ار  هحیحص  ثیداحا  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  قح  رد  دنرادنپ و  دمتعم  ار 
ملعلا ۀنیدم  انا  ثیدح 

حدق و راهظا  فصو  اب  نآ  نتـسناد  ربتعم  ار و  ثیدح  نیا  بحاص  هاش  داریا  زا  ریقف  دنرادنپ و  تحب  بذـک  دـنیوگ و  عوضوم  نآ  ریغ  و 
هظفاح ایناث  دنـسرب و  هیرهاظ  روما  نینچ  لاثماب  هک  دنرادن  مه  مهف  ردق  نیا  هلّوا  هک  مرادن  یبجعت  یتریح و  نادـنچ  هلمجلا  یف  نآ  حرج 

سپ ناشیا  زا  فاصنا  عقوت  دـنامدقلا  تباث  مه  بّصعت  رد  اثلاث  دـشاب و  ظوفحم  تسا  لاکـشا  طانم  هک  يروما  ار  ناـشیا  هک  دـنرادن  مه 
هن ای  دشاب  هتشاد  تیعقاو  قدص و  زا  یظح  هاوخ  تسناشیاب  تاضارتعا  هیجوت  هعیش و  تالالدتـسا  ّدر  ضحم  ناشرظن  حمطم  اعبار  دیعب و 

هدومن هبذاک  تفارخ  نینچ  تیاور  رب  تارج  هنوگچ  هک  مراد  یعفاش  زا  اهبّجعت  رگم  دـندومن  يراک  بحاص  هاش  هک  دـنناد  ماوع  هکنآ  ات 
رد هتشادنپ  قوثوم  ربتعم و  ار  نآ  هنوگچ  رجح  نبا  هک  تستریح  ناوارف  ياج  زین  و 

356 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زین تسمیرک و  راتخم و  وا  هک  تفگ  ناوتن  ار  رفاک  هک  تسرهاظ  هیزمه  هدیصق  حرش  رد  شدوخ  هدافا  زا  هکنآ  لاح  هدومن  رکذ  قعاوص 
یف لزت  مل  رعـش  حرـش  یف  لاق  دراد  تلالد  نا  رب  سجن  نوکرـشملا  امنا  هفیرـش  هیآ  هچناـنچ  تسـسخب  وا  هکلب  تفگ  ناوتن  رهاـظ  ار  وا 
نم ذخات  نا  کل  هیبنت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هبسن  ۀمارک  یلع  ۀلادلا  ثیداحالا  رکذ  دعب  ءابالا  تاهمالا و  کل  راتخت  نوکلا  رئامض 

ءایبنالا و ریغ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ءابآ  ّنا  هّلک  یف  ینعم  هرثکا و  یف  اـظفل  هب  ۀحرـصم  ثیداـحالا  ّنا  تملع  يذـّلا  مظاـنلا  مـالک 
َنوُکِرْـشُْملا اَمَّنِإ  ۀیآ  یف  امک  سجن  لب  رهاط  میرک و ال  راتخم و ال  ّهنا  هّقح  یف  لاقی  رفاکلا ال  نال  رفاک  مهیف  سیل  اّوح  مدآ و  یلا  هتاهما 

ٌسََجن 
نیرتفم و نیباذک و  زا  یـضعب  هکنآ  مهدـجیه  تارهاط  تاهّمالا  ّنا  مارک و  ءابالا  نا  نوراتخم و  مهناب  هقباّسلا  ثیداحالا  تحّرـص  دـق  و 
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یثیدح نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیـس  یلع  عضولا  یلع  ةراسجلا  یلا  نینکارلا  ماما  هریره  یبأ  ترـضح  زا  نیقلتخم  نیلاقن 
رکب وبا  رون  زا  ینایغط  یباطخ  یناش و  یناث  قلخ  تامیلستلا و  تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  رون  زا  رکب  یبأ  قلخ  نّمـضتم 

دمحلا هّلل  هتفابرب و  مه  تنج  لها  جارـس  رمع  ندوب  نآ  دعب  هتخاس و  لقن  یناندع  بئاطا  یلاق  یناودـع  یناث  رون  زا  تما  قلخ  یناملظ و 
میعن وبا  ترـضح  ینعی  دناهدومرف  قرط  حضوا  هوجو و  غلب  اب  دانع  بابرا  بذک  نیا  حیبقت  حیـضفت و  داقن  نیققحم  زا  یعمج  هک  ۀّنملا  و 

هدرک داشرا  یبهذ  تسلطاب و  نآ  هک  هدومرف  حیرصت  دوخ  یلاما  رد  نآ  داریا  دعب  نیدقنملا  ماما  نیثدحملا و  جات 
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بابرا تاـیرتفم  تاـعوضوم و  رد  ار  نآ  قاـفو  اـب  هَّللا  همحر  وا  ذـیملت  قارعلا و  نبا  قـالطالا و  یلع  هماـّلع  یطویـس  تسبذـک و  نآ  هک 
هتفگ تاعوضوملا  لیذ  رد  یطویس  دناهتخاس  لخاد  قالتخا  بذک و 

دمحا انثّدح  دایز  نب  حلاص  بیعـش  وبا  انثّدح  فسوی  نب  دمحا  انثّدح  ءالمإ  دیز  نب  ورمع  نب  دمحم  نب  دّمحم  انثّدح  هیلاما  یف  میعن  وبا 
ابأ قلخ  هرون و  نم  هَّللا  ینقلخ  اعوفرم  ةریره  یبأ  نع  يربقملا  نع  لیمج  نب  مثیهلا  نع  یـسوّسلا  بیعـش  وبا  انثّدـح  یحینملا  فسوی  نب 

ۀّنجلا لها  جارس  رمع  رمع و  رون  نم  یّنم  قلخ  رکب و  یبأ  رون  نم  رمع  قلخ  يرون و  نم  رکب 
يدنع ۀفآلا  امنا  ۀثلثلا و  نم  دحاو  هب  ثدح  ام  بذک  ربخ  اذه  نازیملا  یف  لاق  نوکورتم و  بیعـش  وبا  رـشعم و  وبا  لطاب  اذه  میعن  وبا  لاق 

هتفگ ۀعیرشلا  هیزنت  رصتخم  رد  هَّللا  ۀمحر  خیش  فرعی و  یجبنملا ال  هیف 
هاور يأ  عن  ۀّنجلا  لها  جارس  رمع  رمع و  رون  نم  یتّما  قلخ  رکب و  یبأ  رون  نم  رمع  قلخ  يرون و  نم  رکب  ابأ  قلخ  هرون و  نم  هَّللا  ینقلخ 

ةریره یبأ  نع  هیلاما  یف  میعن  وبا 
باـنج رون  زا  رکب  یبأ  قلخ  ربخ  تاـجرد  یلاـع  ار  تاـقث  هّمئا  تاداـفا  بسح  هاـگ  ره  بذـک و  اذـه  یبهذـلا  لاـق  لـطاب و  اذـه  لاـق  و 

یّلص نالسرم  رورـس  رونب  نارتقا  اب  شرع  نیمی  رب  راونا  هثالث  ندوب  دشاب  روز  بذک و  لطاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
روهظ یلع  ناّنحلا  نانملا  هّلل  دـمحلا  دـشاب و  ناودـع  تفزاجم و  ناتهب و  بذـک و  ضحم  یلوـالاب  زین  ناولملا  فلتخا  اـم  هلآ  هیلع و  هَّللا 

نارسخلا باحصا  ةراجت  راوب  حوضو  نائنشلا و  ءارتفالا و  لها  يزخ 
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رون ثیدح  هضراعمب  ار  روز  بذک و  نیا  ارچ  روخف  بطاخم  روسج و  یلباک  هک  منادیمن  سپ  ناعتـسملا  وه  قفوملا و  هَّللا  نالذخلا و  و 
نا رد  هک  روش  رـش و  باحـصا  تمظع  راهظا  رد  دوب  لخدا  روصق و  روج و  بابرا  تلیـضف  رد  دوب  عفنا  هک  دندومنن  روطـسم  روکذـم و 

حیضفت زا  دنشاب و  هدرک  ایحتسا  تاعوضوم  نینچ  رکذ  زا  هکنآ  رگم  روکذم  ریغ  اسار  الصا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف 
ماما بطاخم  نیقلذـحتملا و  سیئر  یلباـک  ار  ایحتـسا  متفگ  طـلغ  نکیل  دـناهتفگ  بذـک  لـطاب و  ار  نآ  تاـقث  ياـملع  هک  هدومن  یفوخ 

قیدصت داریا و  زا  ینعم  نیا  قیدصت  دنراد  اورپ  یک  فلس  تفلاخم  زا  دناهدیدن و  مه  باوخ  رد  نیربکتسملا 
خلا ائیش  يردص  یف  هَّللا  ّبص  ام  ثیدح 

ار نآ  تحاقو  لامک  زا  بحاصهاش  دـناهدومناو و  تاعوضوم  حـبقا  زا  ار  ثیداحا  نیا  لاـثما  ناشفالـسا  هک  هتـسویپ  حوضوب  نا  لاـثما  و 
رب صیـصنت  هّینـس  فالخا  فالـسا و  هک  ار  تاءارتفا  بابرا  تافازج  تافارخ و  زا  يرایـسب  یلباک  نینچمه  هدومرف و  داریا  هعیـش  هلباقمب 

رابحالا ةدمع  یلباک  راخفلا و  لیلج  بطاخم  رظنب  هک  تسبلاغ  سپ  هتخادرپ  نآ  قیدصت  هب  هدرمش و  افلخ  بقانم  زا  دناهدومرف  نآ  عضو 
نجهتـسم روز  نیزا  رظن  عطق  رـصب و  ّضغ  حفـص و  ضارعا و  حـشک و  ّیط  الا  هدیـسرن و  راوعلا  ةرهاظ  هیرف  رانـش و  رـسارس  بذـک  نیا 

وا ّبلـصت  بّصعت و  كرتب  فوصوم  باصن و  الاو  نیفوصتم  ةدـمع  زا  باطخلا  لصف  بحاـص  هک  ینیبیمن  رگم  دـندومرفیمن  رکنتـسم 
سایق و زا  رود  بذـک  نیا  باشقا  نیتنعتم  راـمذ  تیاـمح  تکراـتم  ترجاـهم و  باطتـسم و  قح  يارب  داـیقنا  میلـستب و  فورعم  باـش و 

عیفر عینم و  سب  هبترمب  ار  تقافـص  تعالج و  تراسج و  تحاقو و  هب  اپ  هدرک  لقن  باجنالا  ةدـمع  نیخیـش  لضف  تاـبثا  يارب  باـسح 
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نیرظانم نیفّسعتم و  نیملکتم  زا  ار  دوخ  هدیناسر 
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دیامرفیم روکذم  باتک  رد  هچنانچ  هدینادرگ  رتالاب  مه  نیفلصتم 
ابأ قلخ  هرون و  نم  ینقلخ  ّلج  زع و  هَّللا  ّنا  لاق  ّهنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نع  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  رابخالا  سودرف  یف 

مهنع هَّللا  یضر  رمع  رون  نم  مهلک  نینمؤملا  قلخ  رکب و  یبأ  رون  نم  رمع  قلخ  يرون و  نم  رکب 

شباوج و  ةدنجم » دونج  حورالا  نا   » ثیدحب تیاور  نآ  دییات 

تسروهشم هک  تسمه  رگید  ثیدح  تیاور  نیا  دیؤم  هلوق و 
فلتخا اهنم  رکانت  ام  فلتئا و  اهنم  فراعت  ام  ةدّنجم  دونج  حاورالا  ّنا 

مدقت رب  لمتشم  نیهوت  رسارس  نیهم  تیاور  داریا  دعب  نیقمعتملا  يدتقم  نیعّطنتملا و  ماما  نیعململا و  سیئر  نیلّوسملا  ةدمع  یلباک  لوقا 
نیا لثمب  جاجتحا  مدـع  يوعد  ضحم  رب  نیملاعلا  بر  مالـس  ءایبنالا  رئاس  هیلع و  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  رب  نیبّلغتم  هثـالث  قلخ 

هتـسناد ماهفالا  یلوا  هیرخـس  ازهتـسا و  بجوم  تحلـصم و  فالخ  ار  مالک  قاطن  لیوطت  هدومن  راصتقا  افتکا و  دوش  تباث  هچ  رگا  رابخا 
ربخ نیا  داریا  رب  ار  افتکا  عرعرت  قلذـحت و  دـیزمب  ریرحن  بطاخم  نکل  هتـشادنپ  بسنا  یلوا و  نایب  باهـسا  زا  ناـنع  حـبک  حـشک و  یط 

نیرز ملق  راچان  هتـشاگنا  دنلب  يار  باحـصا  دزن  روتف  روسح و  حوضو  روصق و  زجع و  روهظ  بجوم  دنـسب و  یفاک و  رظن  لها  عشبتـسم 
هرهاز لئالد  نآ  همه  هک  تابرطم  ضعب  داریا  تابجعم و  ضعب  ماحقا  تارکنم و  زا  يذبن  هفاضا  تادایز و  ضعب  داریا  رامضم  رد  ار  مقر 
یلاـع بطاـخم  تناـتم  سدـح و  وـلع  ياـصقا  تنازر و  اـکذ و  تیاـهن  تناـطف و  رظن و  تقو  تیاـغ  تساـیک و  مهف و  نسح و  دـیزم  رب 

حـضوا قرط و  غلباب  ناینبلا  ۀـیهاو  تادایز  نا  نانفا  مرخ  وزج  ناصغا و  مرـص  عطق و  ناکرا و  ملث  مدـه و  ریقح  هداد و  نالوج  تستناـید 
ناّنحلا ناّنملا  هَّللا  دمحب  نایب 

360 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
میارگیم فرظلا  مهفلا و  بابرا  نم  دحال  بیر  هیف  جلتعی  ثیحب ال  فرحب  افرح  نا  ضفر  ّضق و  ّضر و  ضقنب و  میامنیم و  ناعتـسملا 

دییات يوعد  هک  تسناد  دیاب  سپ 
ةدّنجم دونج  حاورالا  ثیدح 

نیا عرف  لصا و  لاصیتسا  عطق و  يارب  هدّدـحم  بضاوق  هدـّنهم و  مراوص  نآ  همه  هک  هدّدـسم  لئالد  هدّنـسم  بشخ  تلیـضف  تیاور  يارب 
تیاکح هعونـصم و  تیاور  رد  هک  اریز  تستاـسّجهت  عئادـب  تاـمهوت و  بئارغ  تاداـفا و  بئاـجع  زا  هدـیدرگ  رهاـظ  تسا  هدّرـشم  هیرق 

دادـتحالا و دـیدش  یلباک  داریا  بسح  داـبعلا  ّبر  مالـس  هیلع  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  رب  دازن  یلاـع  هثـالث  قلخ  مدـقت  هعوضوم 
يوعد روز  بذک و  نیا  يارب  نآ  دییات  رودّصلا  ردص  بطاخم  هک  روهـشم  ثیدـح  نیرد  هک  تسرهاظ  رپ  تسروکذـم و  داقن  بطاخم 
تفالخ صیمق  نیـصّمقتم  قلخ  مدـقت  رب  نآ  تلالد  مدـع  روکذـم و  ریغ  اموهفم  اقوطنم و ال  قلخلا ال  ۀـبیجع  هثالث  مدـقت  زا  يرثا  هدومن 

فراعت و نادـقف  عطقلاـب  روهظ و  حوضو و  لاـمک  رد  روصقلا  نم  یلاـخلا  ریغلا  راعـشالا  ءاـمیالاب و  ول  هوجولا و  نم  هجوب  رونلا  ةدـساک 
اریز روتـسم  ریغ  فاصنا  ناعما و  بابرا  رب  فاستعالا  حیرـص  فازج  نیا  اب  ثیدـح  نیا  فالتخا  رفانت و  ریاغت و  نیابت و  توبث  فالتیا و 

مـسق ود  رب  دوخ  قلخ  لّوا  رد  حاورا  هک  تسنآ  حارـص  نایبب  ثیداحا  نیرّـسفم  حاّرـش و  ياملع  تاداـفا  بسح  ثیدـح  نیا  لولدـم  هک 
لصاح فالتخا  فالتیا و  ایند  راد  رد  حاورا  نیا  داسجا  هدش و  قولخم  نا  رد  تفلاخم  تافـص و  رد  تقفاوم  رابتعاب  فالتخا  فالتیا و 

مدقتلا نم  اذه  نیا  ار و  رارشا  دنکیم  ّتبحم  ریرش  ار و  رایخا  درادیم  تسود  ّریخ  سپ  دوخ  تقلخ  بسح  رب  دنکیم 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  يوس  ءایفصالا  لسرلا  عیمج  مدآ و  قلخ  یلع  مدقتلا  نع  الـضف  ءایـصوالا  ءایبنالا و  نم  دحا  قلخ  یلع 
هتفگ ةاکشم  حرش  تاعمل  رد  قحلا  دبع  خیش  ءادغلاب  حاورلا  لصّتا  ام  ءابّجنلا 

فلتخا رکانت  ام  فلتیا و  اهنم  فراعت  امف  ةدّنجم  دونج  حاورالا  هلوق 
لبق ةدوجوم  تناک  اّهنا  یلع  ضارعاب و  تسیل  حاورالا  نا  یلع  لیلد  هیف  ةرطنقم و  ریطانق  وحن  یلع  ۀـعمتجم  ةدـّنجم  دـنج و  عمج  دونجلا 

کلذک و اهریدقت  ندـبلا  لبق  اهقلخب  داری  نا  ّالا  هتیوست  ندـبلا و  مامت  دـعب  اهقلخب  لوقلا  لطبی  نکل  اهمدـق  کلذ  نم  مزلی  ماسجالا و ال 
یف ءاج  دق  لب  ادج  ثیدحلا  رهاظل  فلاخم  وه 

ماع یفلاب  داسجالا  لبق  حاورالا  تقلخ  ثیدحلا 
اهیف یتلا  داسجالا  ّنا  اهیف و  ۀفلاخم  تافّـصلا و  یف  ۀـقفاوم  رابتعاب  فالتخا  فالتیا و  نم  نیمـسق  یلع  اهتقلخ  لّوا  یف  تقلخ  اهنا  یلع  و 

ضراع ضرع  نا  رارـشالا و  ّبحی  ریرـشلا  رایخالا و  ّبحی  ّریخلاف  هیلع  تقلخ  ام  بسح  یلع  فلتخت  فلتأتف و  ایندـلا  یف  یقتلت  حاورالا 
فلتخا هلبق  رکانت  ام  هب و  لصّتا  مث  هفیلأ  دـقف  نمک  هدـعب  فلتیا  داسجالاب  قلعتلا  لبق  اهنم  فراعت  امف  هیلإ  لاملاف  کلذ  فالخ  یـضتقی 

جّربت و اج  نیا  رد  دـیمع  بطاخم  هک  تسنآ  بجع  سپ  ۀـقباسلاب  مهنم  راعـشا  ریغ  نم  هَّللا  نم  تاماهلا  رکانّتلا  فراـعتلا و  اذـه  هدـعب و 
نایب رـس  رب  الـصا  هدیورگ و  دیدس  ریغ  بذک  نیا  يارب  دینجت  ثیدح  دـییات  يوعد  ضحمب  هدرک  رایتخا  دـیحو  یلباک  دـیلقت  زا  جورخ 

هجو
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رکبلا نم  ییحا  ناـیب  حیـضوت و  زا  ناـنع  فطع  ناـسل و  ّفکب  هدیـسرن و  ةراـبعلا  یف  راعـشالا  فعـضا  ةراـشالا و  ءاـمیالاب و  ول  دـییات و 
نیزا بطاخم  ضرغ  ارهاظ  هدیدرگ و  روسحلا  رـصحلاب و  موصوملا  روصقلا و  یعلاب و  روهـشملا  لقاب  نم  ییعا  رودـخلا و  یف  ةروتـسملا 

مزلتـسم حاورا  فراعت  تسحاورا و  ملاع  رد  فراعت  لیلد  حابـشا  ملاع  فالتیا  هک  دوشیم  تباث  روهـشم  ثیدـح  نیزا  هک  تسنآ  دـییات 
راهطالا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  رایخا  رورـس  تقفاوم  راثد  فالتیا و  راعـش  رابت  یلاع  هثالث  تارـضح  نوچ  دنـشاب و  مه  اب  حاورا  هک  تسنا 

هاگ ره  دنشاب و  مه  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  حور  اب  حارـشنالا  میظع  حایترالا  لیلج  هثالث  حاورا  هک  دبال  دنتـشادرب  رد 
تعاظف ناوه و  نالطب و  دشاب و  مدآ  قلخ  رب  مدقم  يوبن  حور  لثم  اهنیا  حاورا  هک  دیآ  مزال  دـشاب  مهب  ترـضح  نآ  حور  اب  اهنیا  حاورا 

قینا قیقحت  نیا  هک  اجنآ  زا  دـیعب و  سب  رحبت  ملع و  نایعدـم  زا  تاوفه  نینچ  لاثما  رودـص  تسرهاظ و  رپ  لاـیخ  مهو و  نیا  تعاـشب  و 
بانج اب  فالتیا  دّرجم  رگا  هک  تسرهاـظ  رپ  دـشابیم  بئارغ  برغا  بئاـجع و  بجعا  رب  لمتـشم  تسقیفا  بطاـخم  قیقد  رکفب  صتخم 
هارمه مالّـسلا و  مهیلع  هلآ  انیبن و  یلع  ایبنا  رئاس  مدآ و  ترـضح  رب  قلخ  مدقت  رب  تلالد  ایند  راد  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

نب ورمع  یتح  هباحص  عیمج  هک  دیآ  مزال  دیامن  سدق  بجح  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  فلتوم  صخش  ندوب 
هکلب دنتشاد  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مان  ارورس  اب  مامت  فالتیا  هیّنـس  تادافا  بسح  هک  ینازلا  ةریغم  ئناشلا و  ۀیواعم  یناجلا و  صاع 

مدآ ترضح  لبق  دنراد  ترضح  نآ  اب  فالتیا  تقفاوم و  فالتخا و  مدع  هک  نینمؤم  نیملسم و  رئاس 
363 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنالطب هتفرگ و  اج  یلاعت  قح  يوربور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  دنشاب و  هدش  قولخم  مالسلا  مهیلع  ایبنا  رگید  و 
ناهذالا راثع  ماهفالا و  للز  نم  نفاصلا  ناعتـسملا و  وه  قفوملا و  هَّللا  ناهربلا و  دهاشلا و  ۀماقا  نع  ینغ  ناقیالا  نامیالا و  لها  دنع  رهاظ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  رایخا  رورـس  حور  اب  حاورا  ملاع  رد  رـصانت  فراعت و  راثیا  رفانت و  رکانت و  مدـع  ظیلغ  ظـف  رگا  هک  تسرهاـظ  زین  و 
تدشب ایند  راد  رد  زگره  دوبیم  راگدرورپ  سدـق  رابج  برق و  بحاص  راونا و  زا  يرون  هَّللا  ذاعم  ترـضح  نآ  لثم  تشادیم و  راهطالا 

تامیلستلا تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  اب  تادابم  تنشاخم و  دادل و  ياصقا  تاداعم و  دانع و  تیاهن  تاوانم و  توادع و 
لایقا يایبنا  رورـس  لایتغا  لتق و  دصق  تراسخ  تعالج و  تیاغ  تراسج و  تحاقو و  تیاغ  زا  دیزرویمن و  يرهاظلا  مالـسالا  لبق  ول  و 
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نیرهام قاذح و  هذـباهج  تایاورب  ینعم  نیا  هکنآ  لاح  درکیمن  لاصآلا  ایادـغلا و  رارکت  لایللا و  رهنلا و  فلتخا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
هیقلف فیّـسلاب  ادـّلقتم  رمع  جرخ  لاق  سنا  نع  هتفگ  افخلا  ۀـلازا  رد  بطاخم  دـجام  دـلاو  تسققحم  تباث و  قافآلا  یف  لامکلاب  نیفورعم 

ام رمع  هل  لاقف  ةرهز  ینب  مشاه و  ینب  نم  نمات  فیک  لاق و  ادّـمحم  لـتقا  نا  دـیرا  لاـق  رمع  اـی  دـمعت  نیا  هل  لاـقف  ةرهز  ینب  نم  لـجر 
یتح ارماذ  رمع  یـشمف  کنید  اکرت  اوبـص و  دق  کنتخ  کتخا و  نا  بجعلا  یلع  ّکلدا  الف  لاق أ  کنید  تکرت  توبـص و  دق  الا  كارا 

مکدنع اهتعمس  یّتلا  ۀنمیهلا  هذه  ام  لاقف  امهیلع  لخدف  تیبلا  یف  يراوت  رمع  سحب  بابح  عمس  اّملف  بابح  امهدنع  امهاتا و 
364 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمع بثوف  کنید  ریغ  یف  ّقحلا  ناک  نا  رمع  ای  هنتخ  هل  لاقف  امتوبـص  دق  امکّلعلف  لاق  هب  انثدحت  اثیدـح  ادـع  ام  اولاقف  هط  نورقی  اوناک  و 
يرهزلا نع  هتفگ  افخلا  ۀلازا  رد  زین  خلا و  اههجو  یمدف  هدیب  ۀحفن  اهحفنف  اهجوز  نع  هعفدتل  هتخا  تءاجف  ادـیدش  ائطو  هئطوف  هنتخ  یلع 

خـلا و ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  اند  یتح  قلطناف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ادـیدش  باطخلا  نب  رمع  ناـک  لاـق 
تیب جح  زا  عوجر  تقو  هدیدح  رد  نآ  هقیتع  هخسن  ریقف  هدومن و  فینصت  شیرق  رابخا  رد  هک  قمنم  باتک  رد  يدادغب  بیبح  نب  دمحم 

هَّللا دـبع  نب  رذـنملا  نب  میهاربا  هتفگ  مدومن  دـیرخ  مالـسلا  ۀـّیحتلا و  فـالآ  مهیلع  هیلع و  عـیقب  هّمئأ  ماـنا و  رورـس  تراـیز  مارحلا و  هَّللا 
هیبا نع  باّطخلا  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  نب  دیمحلا  دبع  نع  میرکلا  دبع  نب  دیعـس  نع  یلموملا  رکب  یبأ  نب  رمع  ینثّدـح  لاق  یمازحلا 
یف شیرق  لاجر  نم  ناک  مناغ  نب  ۀـفیذح  نب  مهجلا  ابا  نا  مالـسالا  یف  بعک  نب  يدـع  نیب  تناـک  یتلا  برحلا  ثیدـح  نم  ناـک  لاـق 
نم همرکا  امب  رمع  هَّللا  مرکاف  هتاداعم  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀلیغ  یلع  همالـسا  لبق  باطخلا  نب  رمع  نزاوی  ناک  ۀیلهاجلا و 

تریس رد  ماشه  نبا  خلا و  حتفلا  موی  ملسا  یتح  مالسالا  نع  مهجلا  وبا  اطبا  هنید و  هب  ّزعا  مالّسلا و  هیلع  هّیبن  ةوعد  هیف  باجتسا  مالسالا و 
دنع تناک  باطخلا و  تنب  ۀمطاف  هتخا  ّنا  ینغلب  امیف  رمع  مالـسا  ناک  قاحـسا و  نبا  لاق  هتفگ  تسقاحـسا  نبا  تریـس  رـصتخم  هک  دوخ 

نب دیز  نب  دیعس 
365 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا دبع  نب  میعن  ناک  ورمع  نم  امهمالـساب  نایفختـسم  امه  دیز و  نب  دیعـس  اهجوز  ملـسا  تملـسا و  دق  تناک  لیفن و  نب  ورمع  نب  دـیز 
یلا فلتخی  تّرالا  نب  باّبخ  ناک  هموق و  نم  اقرف  همالساب  یفختـسی  اضیا  ناک  ملـسا و  دق  بعک  نب  يدع  ینب  نم  هموق  نم  لجر  ماحنلا 

اورکذ دق  هباحصا  نم  اطهر  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دیری  هفیسب  احـشوتم  اموی  رمع  جرخف  نآرقلا  اهؤرقی  باّطخلا  تنب  ۀمطاف 
نب ةزمح  هّمع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  ءاسن و  لاجر و  نیب  ام  نیعبرا  نم  بیرق  مه  افّـصلا و  دنع  تیب  یف  اوعمتجا  دق  مّهنا  هل 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  ماقا  ناک  نمم  نیملـسملا  نم  لاجر  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  قیدصلا و  ۀفاحق  یبأ  نب  رکب  وبا  بلطملا و  دبع 

یباّصلا اذه  ادـمحم  دـیرا  لاق  رمع  ای  دـیرت  نیا  هل  لاقف  هَّللا  دـبع  نب  میعن  هیقلف  ۀـشبحلا  ضرا  یلا  جرخ  نمیف  جرخی  مل  ۀـکمب و  ملـس  و 
يرت رمع أ  ای  کسفن  نم  کسفن  کتّرغ  دقل  هَّللا  میعن و  هل  لاقف  هلتقاف  اهتهلآ  ّبس  اهنید و  باع  اهمالحا و  هّفـس  شیرق و  رما  قّرف  يذلا 
ّياف لاق  مهرما  میقتف  کتیب  لها  یلا  عجرت  الف  مّلـس أ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  تلتق  دق  ضرالا و  یلع  یـشمت  کیکرات  فانم  دبع  ینب 
هنید یلع  ادّـمحم  اعبات  املـسا و  هَّللا  دـقف و  باّطخلا  تنب  ۀـمطاف  کتخا  ورمع و  نب  دـیز  نب  دیعـس  کمع  نبا  کـنتخ و  لاـق  یتیب  لـها 

هَّللا دبع  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  ینثّدحف  قاحسا  نبا  لاق  هتفگ  دوخ  تریس  رد  ماشه و  نبا  زین  امهب و  کیلعف 
366 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀشبحلا و ضرا  یلا  لجرتنل  انا  هَّللا  تلاق و  همثیخ  یبأ  تنب  هَّللا  دبع  مأ  هّمأ  نع  ۀعیبر  نب  رماع  نب  زیزعلا  دبع  نع  ۀـعیبر  یبأ  نب  شاّیع  نب 
ةدش انل و  يذا  ءالبلا  هنم  یقلن  اّنک  تلاق و  هکرـش  یلع  وه  ّیلع و  فقو  یتح  باّطخلا  نب  رمع  لبق  اذإ  انتاجاح  ضعب  یف  رماع  بهذ  دـق 
اجرف انل  هَّللا  لعجی  یتح  انومترهق  انومتیذآ و  هَّللا  ضرا  یف  نجرخنل  هَّللا  معن و  تلقف  تلاق  هَّللا  دـبع  ّمأ  ای  قالطنالا  هنا  لاقف  تلاـق  اـنیلع 

ای تلقف  کلت  هتجاحب  رماع  ءاجف  تلاق  انجورخ  يرا  امیف  هنزحا  دق  فرـصنا و  مث  اهارا  نکا  مل  ۀـّقر  هل  تیأر  هَّللا و  مکبحـص  لاقف  تلاق 
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رامح ملـسی  یتح  تیأر  يذـلا  ملـسی  لاق ال  معن  تلق  تلاق  همالـسا  یف  تعمط  لاق أ  انیلع  هنزح  هتقر و  افنآ و  رمع  تیار  ول  هَّللا  دـبع  اـبا 
ملاع رد  هک  یـسک  هک  دـیآیم  تسار  لقاع  مادـک  لقع  رد  سپ  مالـسالا  نع  هتوسق  هتظلغ و  نم  يری  ناک  اـمل  هنم  اـسای  لاـق  باـطخلا 
نیاب زین  دـشاب و  بانج  نآ  توبن  تلاسر و  هدـننک  قیدـصت  هتـشاد  فراعت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  ترـضح  اب  حاورا 
لوسر بانج  ای  وا  دننک  ادـیپ  ار  وا  یگرزب  تمارک و  راهظا  تهجب  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق  هک  دـشاب  زاتمم  هینـس  تلیـضف  هعیفر و  هبترم 

هک ددرگ  ناودع  رفک و  نانـش و  دقح و  نینچ  هرذقتم  خاسواب  ثولتم  دنهد  اج  رهطم  شرع  نیمی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
ءاوهتـسا نم  هّللاب  ذیعتـسا  هّللاب و  الا  ةوق  لوح و ال  الف  دـیامن  بانج  نآ  لـتق  دـصق  دوش و  ترـضح  نآ  بیقلت  رد  بدا  تءاـسا  بکترم 

ناسنالا بلق  یلع  ناطیشلا 
367 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ةریصقلا ةرقفلا  هذه  باوج  یف  ةرهابلا  ججحلا  یف  دافا  ام  معنل  ناریجلا و  طبختملاک  اتوهبم  ریصیف  عمسی  مصا ال  رصبی و  یمعا ال  هلعج  و 
ةرخافلا و لئاضفلل  يواحلا  بطاخملا  نم  ةرداّصلا  ةرصاقلا 

خلا ةدّنجم  دونج  حاورالا  ثیدح 
فالتیا فراعت و  مه  اب  حاورا  ملاع  رد  يوبن  حور  اـب  وا  ناوخا  يرمع و  حور  رگا  هچ  دـنکیمن  هروکذـم  هعوضوم  تیاور  دـییات  اـقلطم 

هلآ هیلع و  ترضح  نآ  ءاذیا  ءارزا و  ددص  رد  لاس  شـش  ات  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  تثعب  دعب  باّطخلا  نب  رمع  دنتـشادیم 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بانجنادب  ياعد  فوخب  نوچ  دربیمن و  تقبـس  يوگ  نارتقا  تواقـش  نارقا  زا  لهج  وبا  دننام  مالّـسلا  ةولّـصلا و 

قیاضم رد  داشگیمن و  مالّـسلا  ةولـصلا و  هلآ  هیلع و  رورـس  نآ  لاعفا  لاوقا و  رب  نعط  نابز  زاب  هدش  لخاد  مالـسا  هقبر  هب  رهاظ  رد  ملس 
لامک لیلد  وا  لاثما  وزا و  روما  نیا  روهظ  درکیمن  رایتخا  رارقرب  رارف  راع  هتـشاذگ  اهنت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  رایخا  نآ  راکیپ 

یهتنا تسملاع  نا  رد  ترفانم  تنیابم و 

رون ثیدح  تلالد 

ع)  ) نینموملا ریما  تماما  رب  رون  ثیدح  تلالد  هوجو 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  رب  رون  ثیدح  تلالد  یفن  باوج 

افو و فاصنا و  ترجاهم  افج و  روج و  همه  نآ  دوجو  اـب  ءاربکلا  ةدـمع  یلباـک  لوقا  درادـن  بولطم  رب  تلـالد  یتلا  اـیتللا و  دـعب  هلوق و 
عاونا هبلاج  تافزاجم  تارباکم و  بئارغ  عادـبا  اطخ و  اپارـس  قمعت  عطنت و  رتخبت و  راثیا  افـص و  تفلاخم و ال و  ایح و  مرزآ و  تکراـتم 
هیعفاش تیاور  اب  نآ  هضراعم  حرج و  حدق و  ضحم  رب  افتکا  هدومنن  اعدم  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  عنم  رب  تراسج  ازهتـسا  نعط و 

دیزم ببـسب  قاّذـحلا  نایعألا و  ةدـمع  بطاخم  نکل  هدومرف  دوش  مه  تباث  هچ  رگا  رابخا  نیا  لـثمب  جاـجتحا  مدـع  يوعد  هیعقاو و  ریغ 
قارغا هغلابم و  كامهنا و 

368 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفزاجم تلداجم و  دیزم  قیرط  دیامنیم و  اعدم  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد  یفن  امزج  امتح و  قافو  تفلاخم  قاقـش و  تفلاخم  رد 

ساوسو و عیدخت و  راثکا  ضرغب  ساسا  تلالج  نیقّقحم  عینـشت  نعط و  هذـخاؤم و  زا  ساره  فوخ و  الب  دـیامیپیم و  ترباکم  رـسارس 
رون رد  ریما  ترـضح  تکرـش  هک  اریز  دیامرفیم  تلالد  یقن  ماقم  رد  ساق  نم  لوا  حور  حـیورت  سابتلا و  هابتـشا و  رد  سان  هابـشا  عاقیا 

ارتجا لوذرم و  مومذم و  دحج  لوخدم و  لاطبا  یفن و  لولعم و  للعم  لیلعت و  نیرب  دوشیمن و  لصف  الب  وا  تماما  بوجو  مزلتـسم  يوبن 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 171 

http://www.ghadirestan.com


تمزالم نایب  دوشیم  بلاط  هدومرفن  افتکا  لوضف  راکیب و  لضف  ساسا  لصاتـسم  لزه  لوقعمان و  ّبلـصت  فسعت و  لوبقمان و  يادتعا  و 
نآ تماـما  بوـجو  يوـبن و  روـن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تکرـش  ینعا  رخفلا  لـیمج  ردـقلا  لـیلج  رما  ود  ره  نیرد  ار 
رابغ راتق و  تراثا  رب  راصتقا  عانتقا و  راسخ  رسارس  راکنا  رد  كامهنا  دیزم  ببسب  دنیشنن و  نا  رب  عنم  رابغ  هک  یهجوب  لصف  الب  ترـضح 

رورـس یـصو  لضف  لاطباب  هل  فغـش و و  طرف  داقن و  عینـشت  زا  ایحتـسا  مدع  دادل و  دانع و  زا  تبناجم  دـیزمب  هدومرفن  راوبلا  حیرـص  عنم 
زا مراهچ  هجو  نایب  رد  بیرقنع  اقباس  هک  داتقلا  طرخ  هنود  رذـهلا و  حیرـص  ررکم  ظفل  دانتلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داجما  يایبنا 

مهعبار هثالث و  حاورا  حـیورت  يارب  هقوسم  هعبرا  تاملک  نیا  دـناریم و  رابرهگ  ناـبز  رب  هدومن  مقر  نیرز  ملق  هلاوح  هیبشت  ثیدـح  هبوجا 
رینتسم و تیاهن  اعّدم  رب  فیرش  ثیدح  تلالد  نایع و  نشور و  نآ  تفاخس  تکاکر و  تیاهن  نالطب و  نهو و  لامک  رد  ۀیواغلا  ۀیواعم 

تماما بوجو  يوبن  رون  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  داحتا  مازلتسا  نایب و  زا  ینغتسم 
369 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک میلـست  مدـع  عنم و  رابغ  زگره  نیرمالا  نیب  تمزالم  رب  تسرهاب و  حـئال و  رهاـظ و  حـضاو و  هبترم  ياـصقاب  لـصف  ـالب  ار  ترـضحنا 
مثاتم یفصنم  نیدتم و  یلقاع  چیه  دنیشنیمن و  هدومن  نآ  ببسب  ناقیا  فاصنا و  هلـسلس  نتخیـسگ  نآ و  نتخیگنارب  دصق  میهف  بطاخم 

صحفت راهزا  هدیـسر و  وا  ماشمب  راصبتـسا  رابتعا و  هجزاتم  تاحفن  هک  یـسک  ره  دـنیزگیمن و  نا  رد  ههبـش  بیر و  جرحتم  يربدـتم  و 
هدیچ راخفلا  لیلج  نیققحم  رابک و  ياملع  تادافا  هعلاطم  هظحالمب و  داعستسا  راهطالا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  رایخا  رورـس  راثآ  رابخا و 

ره دنیبیم و  تاینیقی  رهظا  تایلوا و  حرصا  تایهیدب و  يالجا  تاّیعطق و  نیبا  تاّیلج و  حضوا  زا  اعدم  رب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  تلالد 
ّدرب و نما  دشاب و  هتـشاد  ءاملعلا  نع  الـضف  ماوعلا  نیب  حاضتفا  راسخ و  يزخ و  زا  فوخ  كدنا  ایح و  مرزآ و  مرـش و  زا  هراپ  هک  یـسک 

هوجوب لصف  الب  هقح  تماما  رب  فیرش  ثیدح  تلالد  هک  ۀّنملا  دمحلا و  هّلل  دنیچیمن و  ۀحارـصلا  ۀنّیب  ۀهادبلا  ۀحیرـص  تلالد  نیا  لاطبا 
لذر و فاستعا  بابرا  رودـص  هملوم  همکحم  نیهارب  لـحم و  دـیک و  باحـصا  بولق  هعجوم  هرهاـظ  ّهلدا  لـضف و  لـها  همّلـسم  هدـیدس 

تسرهاب رهاظ و  لزجلا  ناقتالا و  ۀحیرص  هفیصح  دهاوش 

رون ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  حیرصت  لوا : هجو 

ار حیرص  ّصن  نیا  هدش و  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخب  حیرـصت  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  زا  هلمج  رد  هکنآ  لّوا  هجو 
تأیه هب  ماقم  نیرد  نکل  هتـشذگ  اقباس  هچ  رگا  تارـضح  نیا  تاراـبع  دـناهدرک و  تیاور  تاـبثا  نیققحم  هذـباهج  تاـقث و  همئا  رباـکا 

بانج بقانم  باتک  رد  یلزاغملا  نباب  فورعملا  بیطلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  دوشیم  روکذم  یعامتجا 
370 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نـسحلا وبا  انربخا  لاق  هَّللا  همحر  يوحنلا  لهـس  نب  دمحا  نب  دّمحم  بلاغ  وبا  انربخا  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  مالـسلا  هیلع  هلوق 

لاق دـمحا  نب  اّیرکز  نب  یلع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاق  یطاسمـسلا  يودـعلا  دّـمحم  نب  یلع  انثدـح  لاـق  يراـبخالا  یّلحلا  روصنم  نب  یلع 
تعمـس لاق  یـسرافلا  ناملـس  نع  ناذاز  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  ضایع  نب  لیـضفلا  انثّدح  لاق  یلجعلا  مادقملا  انثّدح 

هَّللا قلخی  نا  لبق  هسدقی  رونلا و  کلذ  هَّللا  حّبسی  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  لوقی  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  یبیبح 
ةوبنلا و ّیفف  بلطملا  دبع  بلـص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیـش  یف  لزن  ملف  هبلـص  یف  رّونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلاب  مدآ 

ۀفالخلا یلع  یف 
هدومرف رابخالا  سودرف  رد  یملید  رادرهش  نب  هیوریش  و 
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اّملف ماع  فلا  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ّهنا  یـسرافلا  ناملـس  نع 
ّیلع یف  ةوبنلا و  یفف  بلطملا  دـبع  بلـص  یف  اـنقرتفا  یتـح  دـحاو  ءیـش  یف  لزن  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کـلذ  بکر  مدآ  یلاـعت  هَّللا  قـلخ 

ۀفالخلا
هدرک تیاور  دوخ  دانساب  هنع  لقن  ام  یلع  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  و 

نیمی نع  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  انا و  تقلخ  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  هَّللا  یضر  یسرافلا  ناملـس  نع 
ۀعبراب مدآ  ّلج  ّزع و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  نم  هسدقن  هَّللا و  حّبسن  شرعلا 

371 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیفـصن انمـسق  بلطملا و  دبع  بلـص  یلا  انلقن  مث  تارهاطلا  ءاسنلا  ماحرا  لاجرلا و  بالـصا  یلا  انلقن  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ۀنـس  فلا  رـشع 

رخآلا فصنلا  نم  یلع  قلخ  فصنلا  کلذ  نم  تقلخف  بلاط  یبأ  یّمع  بلص  یف  فصنلا  لعج  هَّللا و  دبع  یبأ  بلص  یف  فصنلا  لعجف 
نسح ّهنا  ۀمطاف و  یتنبا  رطاف و  هَّللا  یلع و  یخا  یلعالا و  هَّللا  دّمحم و  انا  دومحملا و  لج  ّزع و  هّللاف  ءامسا  هئامسا  نم  یلاعت  هَّللا  قتـشا  و 

هَّللا فیس  یلع  هَّللا و  لوسر  اناف  ۀعاجشلا  ۀفالخلا و  یف  همسا  ناک  ةوبنلا و  ۀلاسرلا و  یف  یمسا  ناک  نیسحلا و  نسحلا و  يانبا  و 
هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  یف  ۀنماثلا  ةدوملا  دیامرفیم  یبرقلا  ةدوم  باتک  رد  یناث  بطاخم ال  دلاو  هزاجا  خیش  ینادمه  یلع  دّیس  و 

دیامرفیم ترضح  نآ  لئاضف  ضعب  رکذ  دعب  نیملاعلا و  نم  دحا  طعی  مل  ام  لئاصخلا  نم  یلع  یطعا  امیف  دحاو و  رون  نم  اّیلع  ملس و 
فالآ ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  نع 

یلع یف  ةوبنلا و  یفف  بلطملا  دـبع  بلـص  یف  انقرتفا  یتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  اّملف  ماـع 
ۀفالخلا

ام رشع  ثلاثلا  بابلا  هتفگ  سودرفلا  ۀضور  باتک  رد  ینادمه  یلع  دیس  و 
اّملف ماع  فالآ  ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ناملـس  نع  يور 

هبلص یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ 
372 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفالخلا ّیلع  یف  ةّوبنلا و  یفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف 
بانج تفالخب  ار  حیرـصت  زاردوسیگ  دـمحم  دّیـس  زاین  زار و  قئاقح  فراع  زارد و  رود و  هعیفر  تاماقم  زئاح  زاتمم و  لضف  بحاـص  و 

رمس رد  رامسا  باتک  رد  هدومن  لالضلا  راکنالا و  لها  فانآل  اماغرا  نآب  جاجتحا  لالدتـسا و  هدومرف و  تباث  نیقی  عطقب و  نینمؤملا  ریما 
زا هک  دوب  نینچ  نیا  هن  يدـش  دـهاش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  بیغ  زا  یبلک  هیحد  تروصب  لیئربج  رتشیب  هتفگ  متفه  داـتفه و 

قالطالا یلع  تسا  هداتفا  قافتا  ار  رابتعا  فالتخا  يدوب  نآ  ریغ  تروص  نیا  هک  دوب  نیا  هن  يدش و  تروص  نیدـب  یتشگ  دوخ  تروص 
يدرک و لثمتم  یتروص  هک  تسدمحم  لقع  لیئربج ع  هک  دنیوگیم  مه  نینچ  نادیم و  درادـن  دوجو  جراخ  رد  قلطم  هک  ار  نخـس  نیا 

ارت دیاش  دیاب  اجنیا  لک  لقع  كالفا  کلف  یفن  تسیلقع  هن  اما  دناهتفگ  لقع  فالخ  ار  داحتا  دـنچ  ره  يدـش  عقاو  اهعـضاوم  ایـشا  عضو 
هک نیمه  دیآ  وت  مهف  رد  رارسا  رایسب  يراد  نا  رب  يرظن  دوب و  نادب  يرفظ 

دحاو رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ 
درک تراشا  نیمه  ۀفالخلا  هیف  ةوبنلا و  یفف  تشاد  ینعم  نیمه  نیلکش  نیعون و  لک  نیب  یخآ  تسا  یبن  خا  یلع  هک  تساجنیزا  مه 

یسوم نم  نوراهک  ینم  تنا  و 
هتفگ هنع  لقن  ام  یلع  سئافنلا  رهاوج  رد  میهاربا  نب  دمحا  ةرابع و  مهف  نم  دنع  ةراشا و  انمالک  دنکیم  ثیدح  ار  هقف  نیمه 

هَّللا قلخ  اّملف  ماع  فالآ  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ناملـس  يور 
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رونلا کلذ  بکر  مدآ 
373 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀفالخلا یلع  یف  ةّوبنلا و  یفف  هَّللا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  مل  هبلص و  یف 
ههجو هَّللا  مرک  هنوک  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنوک  یف  رشع  يداحلا  لصفلا  هتفگ  لئاضفلا  ضایر  باتک  رد  يوره  ظعاو  دمحم  خیـش  و 

ۀفیلخ هنوک  دحاو و  رون  نم 
ءزج لعجف  نیئزج  اهمسق  یتح  اهقاسف  مدآ  بلص  یف  اهنکـساف  رون  نم  ۀعطق  لزنا  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع 
نع بقانملا و  یف  یعفاشلا  یلزاغملا  نسحلا  وبا  هاور  اّیـصو  اّیلع  جرخا  اّیبن و  ینجرخاف  بلاـط  یبأ  بلـص  یف  ءزج  هَّللا و  دـبع  بلـص  یف 

کلذ هَّللا  حبـسی  ّلج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ادمحم  یبیبح  تعمـس  لاق  ناملس 
یف انقرتفا  یتح  دحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هَّللا  قلخ  املف  ماع  فلاب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هسدـقی  رونلا و 

رابخالا حاحص  نم  یلزاغملا  نسحلا  وبا  هاور  ۀفالخلا  یلع  یف  ةوبنلا و  یفف  بلطملا  دبع  بلص 
ةوبنلا و متخ  يأ  ةوبنلا  یفف  لوقا 

ۀفالخلا یلع  یف  هلوق و 
يوره لیوات  هک  تسرهاظ  ۀـفالخلا و  متاخ  ههجو  هَّللا  مّرک  ناک  کلذـک  ةوبنلا  متاخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناک  امک  ۀـفالخلا  متخ  يأ 

نیا دارم  رگا  هکنآ  اـب  تسلیوست  عیملت و  ضحم  لـیلد  ـالب  یظفل  ریدـقت  هک  تستحب  ءارم  ضحم و  ءاره  تفـالخ  متخب  ار  تفـالخ  صن 
هطساویب هک  نیقباس  ءایبنا  يافلخ  هک  اریز  درادن  يررض  دوب  هطساویب  تفالخ  متاخ  بانج  نآ  هک  دشاب 

374 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بانج دعب  هک  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  تسناشیا و  متاخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ههبش  الب  دندوبیم  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  ءافلخ 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هکلب  دندوبن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  يافلخ  هطـساویب  دندوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
دوب طّسوتم  لصاف و  ناشیا  نایم  رد  مالسلا 

رون ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیاصوب  حیرصت  مود : هجو 

ریما باـنج  تیاـصوب  حیرـصت  فیرـش  ثیدـح  نیا  قرط  زا  هلمج  رد  هینـس  مخاـفا  خویـش  مظاـعا و  نیطاـسا  زا  یعمج  هـکنآ  مود  هـجو 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

انربخا لاق  ءالما  یطـساولا  یطقـسلا  يدهم  نب  یلع  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا  يوّحنلا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دـمحم  بلاغ  وبا  ینربخا 
یبأ نع  زیزعلا  دبع  نب  دیوس  نع  دیلولا  نب  ۀّیقب  انافـصم  نب  دّمحم  ان  تباث  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ان  یطـساولا  يریراوقلا  یلع  نب  دـمحا 
یتح اهقاسف  مدآ  بلص  یف  اهنکساف  رون  نم  ۀعطق  لزنا  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ریبزلا 

اّیصو اّیلع  جرخا  اّیبن و  ینجرخاف  بلاط  یبأ  بلص  یف  ءزج  هَّللا و  دبع  بلص  یف  ءزج  نیئزج  اهمسق 
لبنح نب  دمحا  دنسم  زا  یثیدح  لقن  دعب  باحصالا  بیترت  نایب  یف  باذم  ربت  رد  یعفاشلا  ینیـسحلا  یفاحلا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  و 

هتفگ و وا  فینصت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  و 
ّزع و هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  بقانملا  دنـسملا و  ینعی  نیروکذملا  نیباتکلا  یف  اضیا  يور 

مدآ قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  ّلج 
375 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ناک بلطملا و  دـبع  یف  انرـص  یتح  انلقتنا  مث  سودرفلا  باتک  بحاص  داز  یلع و  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  کلذ  لـعج  هیف و  کـلذ  مّسق 
ۀّیصولا یلعل  ةوبنلا و  یل 

هیئزج تیاصوب  نآ  لیوات  تستماما و  تفالخ و  فدارم  هک  تسا  هماع  تیاصو  ردابت  بسح  تیاصو  ظفل  زا  دارم  هک  تسالوا  یهیدب  و 
هبترم ولع  عافترا و  قلطمب  ار  نیعمجا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دّیـس  بانج  توبن  صوصن  تسباتک  لها  نیبّصعتم  لیوات  لثم  هصقان 
لیوات تعانـش  لامک  نینچمه  تسرهاظ  تسلیوست  لالـضا و  ضحم  هک  لیلع  لیوات  نیا  نالطب  هچنانچ  برع و  هّصاخ  توبن  اب  هیرهاظ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ندـینادرگ  نیرق  زین  حـضاو و  هّماع  ریغ  هصقان  هیئزج  تیاـصوب  قح  رب  یـصو  تیاـصو 
سب تسیتبترم  هک  تسا  هماع  تیاصو  تیاصو  نیا  هکنآ  رب  تسحیرص  لیلد  دوخ  تّوبن  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاصو 

قلخ رب  نآ  قلخ  مّدقت  ترـضح و  نآ  رون  رب  تسعرفتم  ترـضح  نآ  توبن  هچنانچ  تستوبن  هبتر  یلات  میخف و  تیاهن  تسیتلزنم  میظع و 
تسرهاظ نآ و  قلخ  مدقت  ترضح و  نآ  رون  رب  تسعرفتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیاصو  نینچمه  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورس  توبن  اب  نآ  هلباقم  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  رب  نآ  قلخ  مدقت  رون و  رب  هصقان  هیئزج  تیاصو  عرفت  هک 
هک هّماع  تیاصو  رب  تیاصو  لمح  مازتلا  زا  ابا  حیرص  هلباقم  عرفت و  نیا  ظاحل  دعب  یلقاع  چیه  سپ  تسعشبتسم  کیکر و  تیاهن  مارکلا 

فدارم
376 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کلذ یلع  دمحلا  هّلل  درک و  دناوتیمن  تسا  هماع  تفالخ  هقلطم و  تماما 

ءایبنا حیبست  هب  ترضحنآ  رون  حیبست  مدقت  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیلضفا  موس : هجو 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  هک  تسرهاظ  حضاو و  نآ  قیبطت  عمج و  دعب  رون  ثیدح  هدـیدع  قرط  هظحالم  زا  هکنآ  موس  هجو 
حـیبستب و شرع  نمی  رد  لـج  زع و  يادـخ  شیپ  نآ  ندوب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رونب  نآ  داـحتا  تقو  رد 

هدرک لـقن  سلاـجملا  ۀـجهب  رد  ربـلا  دـبع  نبا  هک  یتـیاور  رد  هچناـنچ  دوـب  لوغـشم  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  دـیجمت  لـیلهت و  سیدـقت و 
تسروکذم

شرعلا ۀنمی  یلاعت  هَّللا  حّبسی  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ 
تسروکذم هدرک  تیاور  ناملس  ترضح  زا  دوخ  دانساب  بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  هک  یثیدح  رد  و 

هسّدقی رونلا و  کلذ  هَّللا  حبسی  ّلج  زع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک 
زا دوخ  دانـساب  یلزاغملا  نبا  هک  یثیدـح  رد  هدومن و  لقن  یلزاغملا  نبا  زا  لئاضفلا  ضایر  رد  مه  يوره  ظـعاو  دـمحم  ار  تیاور  نیا  و 

تسروکذم هدرک  تیاور  رذ  یبأ  ترضح 
هسّدقی رّونلا و  کلذ  هَّللا  حبسی  شرعلا  نیمی  نع  ارون  ّیلع  انا و  تنک 

تسدراو هدروآ  رابخالا  سودرف  باتک  رد  یملید  هک  یتیاور  رد  و 
هسّدقی هَّللا و  حبسی  اعیطم  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک 

تسروثام هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دانساب  یمصاع  هک  یثیدح  رد  و 
شرعلا ۀنمب  یف  ّلج  زع و  هَّللا  حبسی  دحاو  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا و  تقلخ 

تسروکذم هدروآ  صئاصخلا  باتک  رد  يزنطن  هک  یتیاور  رد  و 
هسّدقی هَّللا و  حبسی  شرعلا  نیمی  نع  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا و  تقلخ 
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بقانملا باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هک  یتیاور  رد  و 
377 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسلوقنم هدومن  رکذ 
رّونلا کلذ  هَّللا  حّبسی  اعیطم  لج  ّزع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و 

تسروثام هدومن  تیاور  یجنکلا  لقن  ام  یلع  ماشلا  خیرات  رد  ار  نآ  رکاسع  نبا  هک  یثیدح  رد  هسدقی و  و 
هسدقی رونلا و  کلذ  هَّللا  حبسی  اعیطم  هَّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا  تنک 

تسعقاو هدرک  تیاور  ءافشلا  باتک  رد  ار  نآ  یسلدنا  عبس  نبا  هک  یثیدح  رد  و 
شرعلا نتم  یلع  هَّللا  حبسی  دحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ 

یلعلا و جراعم  رد  ملاع  ردـص  دـمحم  لئاضفلا و  ضایر  رد  يوره  ظعاو  دـمحم  ءافتکالا و  باتک  رد  یباـصو  میهاربا  ار  ثیدـح  نیا  و 
ناملس ترضح  زا  دوخ  دانساب  نیطمـسلا  دئارف  رد  ینیومح  هک  یثیدح  رد  دناهدومن و  دراو  مه  هبّیط  هرجـش  رد  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ 

تسدراو هدرک  تیاور 
هسّدقی هَّللا و  حّبسی  شرعلا  نیمی  نع  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا و  تقلخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق 

تسروکذم هدروآ  ناملس  ترضح  زا  رگید  قیرطب  هک  یتیاور  رد  زین  و 
هسّدقی رونلا و  کلذ  هَّللا  حبسی  اعیطم  لج  زع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک 

تسروکذم هدروآ  نیرئاسلا  لزن  رد  یبلاط  دومحم  هک  یتیاور  رد  و 
هسدقی رونلا و  کلذ  هَّللا  حبسی  اعیطم  لج  زع و  هَّللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک 

تسروکذم هدروآ  سودرفلا  ۀضور  رد  ینادمه  یلع  هک  یتیاور  رد  و 
هسدقی رونلا و  کلذ  هَّللا  حبسی  اعیطم  ارون  هَّللا  يدی  نیب  ّیلع  انا و  تنک 

تسدراو هدومن  تیاور  هریره  وبا  زا  دوخ  دانساب  ار  نآ  ینیومح  هک  یثیدح  رد  و 
یلاعت هَّللا  قلخ 
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اعّکر ادّجس و  حابشا  ۀسمخ  رون  اذاف  شرعلا  ۀنمی  مدآ  تفتلا  هحور  نم  هیف  خفن  رشبلا و  ابا 

شدادعت رد  هک  لیوط  زارد و  سب  یتّدمب  مالـسلا  هیلع  انّیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  قلخ  زا  لبق  دـیجمت  سیدـقت و  نیا  هک  تسرهاظ  رپ  و 
تانئاک فانـصا  تاقولخم و  یمامت  دیجمت  سیدقت و  ثعاب  سیدقت  حـیبست و  نیا  سپ  هدوب  هدـش  دراو  ثیدـح  قرط  رد  هفلتخم  ظافلا 

دافمب هدیسر  روهظب  وزا  دیجمت  سیدقت و  نیا  هک  يرون  هدیدرگ و  دناهدمآ  دوجو  ّزیحب  دعب  نم  هک  مهریغ  ءایبنالا و  نم 
ۀمایقلا موی  یلا  اهب  لمع  نم  رجا  اهرجا و  هلف  ۀنسح  ۀنس  ّنس  نم  ثیدح 

ۀبترم ۀغباس و  ۀلیمج  ۀغلاب و  ۀلیضف  کلذ  هدش و  دمآ  دهاوخ  عوقوب  مایقلا  موی  یلا  تاّیرب  ّبر  تاسیدقت  تاحیبست و  همه  باوث  قحتسم 
هتفگ و مالّـسلا  مهیلع  ءایبنا  تایح  رب  ّهلاد  ثیداحا  رکذ  دعب  مانالا  ریخ  ةرایز  یف  ماقـسالا  ءافـش  رد  یکبـس  همالع  ۀعینم و  ۀلزنم  ۀـعیفر و 

َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال  یلاعت  هَّللا  لاق  اضیا  کلذ  یلع  ّلدی  زیزعلا  باتکلا 
هل و ال ۀمارک  دیهشلل  تیطعا  ۀفیرـش  ۀبتر  هذه  ّنا  اهدحا  هوجوب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  قح  یف  تبثی  دیهـشلا  یف  کلذ  تبث  اذإ  و 
ءادهـشلل و ال لامک  لصحی  نا  لیحتـسیف  ءادهـشلا  عیمج  لاح  نم  لمکا  یلعا و  ءایبنالا  لاح  ّنا  کش  ـال  ءاـیبنالا و  ۀـبتر  نم  یلعا  ۀـبتر 

تلـصح ۀبترلا  هذه  ّنا  یناثلا  یلعالا و  یلعلاب  سنالا  معنلا و  یفلزلا و  برقلا و  ةدایز  بجوی  يّذلا  لامکلا  اذـه  امّیـس  ءایبنالل ال  لصحی 
مهسفنا مهلذب  مهداهج و  یلع  ارجا  ءادهشلل 
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هقیفوت و یلاعت و  هَّللا  نذاب  هل  اناده  هیلإ و  اناعد  کلذ و  انل  ّنس  يذلا  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلاعت و  هّلل 

نم رزو  اهرزو و  هیلعف  ۀئّیس  ۀنس  ّنس  نم  ۀمایقلا و  موی  یلا  اهب  لمع  نم  رجا  اهرجا و  هلف  ۀنسح  ۀنس  ّنس  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق  دق 
ۀمایقلا موی  یلا  اهب  لمع 

یلا اعد  نم  ائیـش و  مهروجا  نم  کلذ  صقنی  هعبتی ال  نم  روجا  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  يدـه  یلا  اـعد  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاـق  و 
ائیش مهماثآ  نم  کلذ  صقنی  هعبتی ال  نم  ماثآ  لثم  مثالا  نم  هیلع  ناک  ۀلالض 

لصحیف رجا  ةویحلا  هلثم و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  لصح  دیهـشلل  لصح  رجا  لکف  ةروهـشم  ةریثک  کلذ  یف  ۀحیحـصلا  ثیداحالا  و 
نم هلام  یلع  يدتهملل و  هتیاده  یلع  هسفن  نم  ّصاخلا  رجالا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلام  یلع  ةدایز  اهلثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل 

اهرشع و راشعم  نوغلبی  اهرـشن و ال  فرع  یلا  ۀمالا  عیمج  لصت  یتلا ال  لاوحالا  فراعملا و  لامعالا و  نم  ۀصاخلا  هتانـسح  یلع  روجالا 
نم هلام  یلع  ةدایز  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انیبن  فئاحص  یف  رطسم  ملـسم  لک  تادابع  ۀحلاصلا و  انلامعا  انتانـسح و  عیمج  نا  لوقن  اذکه 

لک ّناف  اهکاردا  نع  لقعلا  رصقی  یلاعت و  هَّللا  ّالا  اهرصحی  ۀفعاضم ال  فاعضا  روجالا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هل  لصحی  رجالا و 
380 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

عبارلل ۀعبرا و  خیـشلل  هالثم و  هخیـش  خیـشل  رجالا و  کلذ  لثم  ۀیادهلا  یف  هخیـشل  دّدجتی  رجا و  هل  لصحی  ۀمیقلا  موی  یلا  لماع  دـیهش و 
یبّنلا دعب  ةرشع  بتارملا  تضرف  اذاف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  یهتنت  نا  یلا  ۀلصاحلا  روجالا  ۀبترم  لک  یف  فعضی  اذکه  ۀینامث و 
یبّنلا رجا  راص  رشع  يداح  رشاعلاب  يدتها  اذاف  نورشع  ۀعبرا و  فلا و  رجالا  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ّالا اهرـصحی  رما ال  اذه  ۀمیقلا و  موی  یلا  ادبا  هلبق  ام  فعاضتی  دـحاو  دادزا  امّلک  اذـکه  نیعبرا و  ۀـینامث و  نیفلا و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دحاو لکف  رصع  لک  یف  نیملـسملا  ةرثک  نیعباتلا و  ةرثک  ۀباحّـصلا و  ةرثک  عم  ذخا  اذإ  فیکف  هتقیقح  هنک  نع  لقعلا  رـصقی  یلاعت و  هَّللا 
یّلـص ّیبّنلل  هتلمجب  لصاح  ۀباحّـصلا  عیمجل  لصحی  ام  لک  ۀمیقلا و  موی  یلا  هلعف  یلع  بترتی  یتلا  روجالا  ددـعب  هل  لصحی  ۀباحّـصلا  نم 

هیلع انهّبن  يذلا  قیرطلاب  فعاضتی  فلسلا و  رجا  دادزا  فلخلا  دادزا  امّلک  ّهناف  فلخلا  یلع  فلّسلا  ناحجر  رهظی  اذهب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا 
ماوّدـلا و یلع  هتوم  دـعب  هتایح و  یف  هرجا  فعاضتیل  رـشنلا  یف  بغر  میلعتلا و  یلا  هتّمه  تثعبنا  قیفوتلا  قزر  ینعملا و  اذـه  لـّمات  نم  و 

اذـه ملـسملا  لماتیف  اهب  لمعی  مادام  اهانرکذ  یتلا  قیرطلاب  هیلع  فعاضی  اّهناف  اهریغ  سوکملا و  نم  ملاظملا  عدـبلا و  ثادـحا  نع  فکی 
تناتم رسارس  ترابع  نیزا  رّشلا  یلا  یعادلا  ةواقش  ریخلا و  یلا  يداهلا  ةداعس  ینعملا و 

381 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
فیرش ثیدح  يادؤمب  هک  دسریم  حوضوب 

ۀمایقلا موی  یلا  اهب  لمع  نم  رجا  اهرجا و  هلف  ۀنسح  ۀنس  نس  نم 
هّینس تنس  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  مارک  هباحص  مارتحا و  اب  ءادهش  همه  رجا  هریثک  هحیحص  ثیداحا  رگید  و 

تانسح یمامت  نیتم  هجو  نیمهب  هکلب  دسریم  تسبانج  نآ  تیاده  ببـسب  تانئاک  نّوکم  زا  نا  رجا  لوصح  تادابع و  هحلاص و  لامعا 
هک مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  تسروطسم و  موقرم و  بانج  نآ  فئاحص  رد  ملسم  ره  هحبار  تادابع  هحلاص و  لامعا  و 

درکیم مما  عیمج  ءایبنا و  رگید  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  قلخ  زا  لبق  ملاع  دنوادخ  سیدقت  حیبست و  هدوب  دحتم  ترـضح  نآ  رون  اب 
هعئار و تمرکم  نیا  دش و  دـهاوخ  تبث  مه  بانج  نآ  تانـسح  دـیرج و  رد  مایقلا  موی  یلا  مانا  عیمج  سیدـقت  حـیبست و  روجا  هلاحم  ال 

هتفگ یقتنم  رد  ینورزاک  دیعس  رساخ و  نآ  هنک  غولب  رد  نهذ  رصاق و  نآ  لضف  كاردا  زا  لقع  هک  تسا  هعصان  تبقنم 
حّبـسی ماع  یفلاب  مدآ  لج  زع و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  تنک  لاق  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع 
ضرالا یلا  یلاعت  هَّللا  ینطبهاف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  یقلا  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  املف  هحیبستب  ۀکئالملا  حبـستف 
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ةرهاطلا ماحرالا  ۀمیرکلا و  بالـصالا  نم  ینلقنی  یلاعت  لزی  مل  مث  میهاربا  بلـص  یف  ینفذـق  حون و  بلـص  یف  ینلعج  مدآ و  بلـص  یف 
طق حافس  یلع  ایقتلی  مل  يوبا  نیب  ینجرخا  یتح 

هتفگ سیمخ  رد  يرکبراید  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع 

382 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هَّللا قلخ  اّملف  هحیبستب  ۀـکئالملا  حّبـست  رونلا و  کلذ  حّبـسی  ماع  یفلاب  مدآ  ّلج  ّزع و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هَّللا  يدـی  نیب  ارون  تنک  لاـق  هنا 
حون بلص  یف  ینلعج  مدآ و  بلص  یف  ضرالا  یلا  هَّللا  ینطبهاف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  یقلا  مدآ 

مل يوبا  نم  ینجرخا  یتح  ةرهاطلا  ماحرالا  ۀمیرکلا و  بالصالا  نم  ینلقنی  لزی  مل  مث  میهاربا  بلص  یف  رانلا  یف  یب  فذق  ۀنیفسلا و  یف 
طق حافس  یلع  ایقتلی 

هدش قولخم  لاس  رازه  ودب  مدآ  ترضح  قلخ  لبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  هکنآ  رب  دراد  تلالد  تیاور  نیا 
هدوب و لـصتم  دـحتم و  يوبن  رون  اـب  يولع  رون  نوـچ  دـندرکیم و  حـیبست  هکئـالم  روـن  نآ  حـیبست  ببـسب  درکیم و  حـیبست  روـن  نآ  و 

ودـب مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  لبق  قولخم  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  هتـشادن  يدارفنا  یماسقنا و  يزایحنا و  یلاصفنا و 
رهدلا نم  ۀهرب  دعب  ارهاظ  اوملـسا  ول  رهق و  رفک و  تیاده  میدقت و  هنوگچ  سپ  دشاب  لاعتم  ّبر  يارب  هکئالم  حیبست  ببـس  لاس و  رازه 

دیدم ملظ  دیعب و  فیح  دینع و  فسع  دیدش و  روج  الا  اذه  له  دشاب  اور  نیملاعلا  بر  حیبست  یلصا  ببس  نیبرقم و  هکئالم  داتسا  رب 

ابع لآ  هسمخ  قح  رد  کتقلخ  ام  مهالول  هملک  مراهچ : هجو 

هدرک تیاور  دوخ  دانساب  هنع  لقن  ام  یلع  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  هک  يدینش  اقباس  هکنآ  مراهچ  هجو 
رون اذاف  شرعلا  ۀـنمی  مدآ  تفتلا  هحور  نم  هیف  خـفن  رـشبلا و  ابا  یلاـعت  هَّللا  قلخ  لاـق  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع 

مدآ ای  لاق ال  یلبق  نیط  نم  ادحا  تقلخ  له  ّبر  ای  مدآ  لاق  اعّکر  ادّجس و  حابشا  ۀسمخ 
383 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهل تققـش  ۀسمخ  ءالوه  کتقلخ  ام  مهالول  كدـلو  نم  ۀـسمخ  ءالوه  لاق  یتروص  یتئیه و  یف  مهارا  نیذـلا  ۀـسمخلا  ءالوه  نمف  لاق 
سنالا و ۀکئالملا و ال  ضرالا و ال  ءامسلا و ال  یسرکلا و ال  شرعلا و ال  راّنلا و ال  ۀّنجلا و ال  تقلخ  ام  مهالول  یئامسا  نم  ءامسا  ۀسمخ 

اذه نسحملا و  انا  نسحلا و  اذه  ناسحالا و  انا  ۀـمطاف و  هذـه  رطافلا و  انا  ّیلع و  اذـه  یلاعلا و  انا  دّـمحم و  اذـه  دومحملا و  اناف  ّنجلا  ال 
مهب یتوفـص  ءالؤه  مدآ  ای  یلابا  يران و ال  هتلخدا  الا  مهدـحا  ضغب  نم  لدرخ  نم  ۀـّبح  لاقثمب  دـحا  ینیتای  ّهنا ال  یتّزعب  تیلآ  نیـسحلا 

یجن و اهب  قلعت  نم  ةاجنلا  ۀنیفـس  نحن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  لاقف  لسوت  ءالوهبف  ۀجاح  ّیلا  کل  ناک  اذاف  مهکلها  مهب  مهیجنأ و 
تیبلا لها  انب  لأسیلف  ۀجاح  هَّللا  یلا  هل  ناک  نمف  کله  اهنع  داح  نم 

انثلا ۀّیحتلا و  فالآ  مهیلع  ابع  لآ  ۀسمخ  ترایز  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هاگ  ره  هک  تسا  حضاو  رهاظ و  تیاده  اپارـس  تیاور  نیزا 
دومرف داشرا  یلاعت  يراب  درک  ناشیا  زا  لاؤس  ار  یلاعت  قح  دومن و  دندوب  شرع  نیمی  رد  رون  حابشا  هک 

کتقلخ ام  مهالول  كدلو  نم  ۀسمخ  ءالؤه 
ّبحا وا  هک  ار  یقلخ  ياهدرک  قلخ  ایآ  هک  دومرف  لاؤس  هاـگ  ره  مدآ  ترـضح  هک  تسدراو  دـش  روکذـم  اـقباس  هک  يزنطن  تیاور  رد  و 

دومرف داشرا  مراهچ  هبترم  رد  لاؤس  باوجب  یلاعت  قح  نم  زا  وت  يوسب  دشاب 
مهالول معن و 
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384 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کتقلخ ام 

مدآ ترضح  داجیا  یلصا  ببس  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  لثم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دش  مولعم  سپ 
بابلالا ههنک  كاردا  نع  رـصقی  يّذلا  ءانّـسلا  لضفلا و  ۀـیاهن  ءالعلا و  فرـشلا و  ۀـیاغ  اذـه  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  ایـصوا  ایبنا و  عیمج  و 

تلزنم هخماش و  تبترم  نیزا  هثالث  تارـضح  هک  تسرهاـظ  ۀـّیکزلا و  ماـهفالا  هیـصاقا  نع  الـضف  هلئاوا  یلا  لوصولا  نع  رـسحنی  ۀـّیکذلا 
ملظ و حـبقا  ترـضح  نآ  رب  ناشمیدـقت  سپ  روجهم  مورحم و  انیقی  رهاز  رخف  رهاب و  دـجم  نیا  لوصو  زا  رود و  هعـساش  لحارمب  هخذاـب 

* ُریِصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ْلَه  روعش  سدح و  بابرا  دزن  روظحم  روج 
ابع لآ  هسمخ  قح  رد  یلاعت  قح  هک  تسحـضاو  تعالخ  جاجل و  لها  تاهبـش  عدار  تیاور  نیزا  زین  رّونلا و  تاملظلا و  يوتـست  له  مأ 

هدومرف انثلا  ۀیحتلا و  فالآ  مهیلع 
مهکلها مهب  مهیجنأ و  مهب  یتوفص  ءالؤه 

تاجن بجوم  قئالخ و  هوفص  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  دش  مولعم  سپ 
لها نم  دحا  زوجی  فیکف  هدوب  قلازم  ضحادم  رد  ناشمایق  تابث و  بجوم  قیاضم و  دـئادش  قئاوب و  کلاهم  زا  ناشـصالختسا  ببـس  و 

نم مهایا  ذقنملا  راوبلا  بطعلا و  نم  مهل  یجنملا  قلخلا  ةوفـص  یلع  راصعالا  نم  ۀهرب  رفکلا  رامغ  یف  نیـضئاخلا  ۀثلثلا  مدقت  راصبتـسالا 
راسخلا يدرلا و  یف  مهماحتقا  نع  نئاّصلا  رابتلا و  بجشلا و 

385 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هکنیا هب  دوب  رومام  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسرهاظ  لّسوت  ءالوهبف  ۀجاح  ّیلا  کل  ناک  اذاف  یلاعت  هناحبـس و  قح  داشرا  زا  زین  و 

تیلضفا سپ  تالومام  فاعسا  تاجاح و  ياضق  رد  راهنلا  لیللا و  فالتخا  يدم  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  راهطا  هسمخب  دیامن  لّسوت 
ۀثلثلا مّدقت  زوجی  فیکف  دش  ققحتم  روهظ  حوضو و  لامکب  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  رگید  مدآ و  ترضح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

هیلع مدآ  ترضح  باعصلا و  فشک  بلاطملا و  حاجن  یف  هیلإ  لسوتلاب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  رما  نم  یلع  بابتلا  كالهلا و  یلع  نیکلاهتملا 
فرـشب هدومن  تارـضح  نیا  قحب  هبوت  لوبق  لاؤس  هدومن و  مه  لسوت  انثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  مهیلع  ءاـبجن  هسمخب  یهلا  رما  بسح  مالّـسلا 

ْنِم ُمَدآ  یَّقَلَتَف  یلاعت  هلوق  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بقانم  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  هدیدرگ  فرـشم  اوأل  عفد  اعد و  تباجا 
ینثدح لاق  نامثع  نب  دّـمحم  انث  بذوش  نب  هَّللا  دـبع  نب  رمع  دـمحا  وبا  انا  ةزاجإ  باهولا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  انربخا  ٍتاِملَک  ِهِّبَر 

ریبج نب  دیعس  نع  هیبا  نع  مادقملا  یبأ  نب  ورمع  ان  رقشالا  نیـسحلا  ان  راطعلا  فلخ  نب  یلع  نب  دّمحم  ان  ثراحلا  نب  نامیلـس  نب  دمحم 
نسحلا و ۀمطاف و  یلع و  دّمحم و  قحب  هلئس  لاق  هیلع  باتف  هبر  نم  مدآ  اهاقلت  یتلا  تاملکلا  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لئـس  لاق 

تبت الا  نیسحلا 
386 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع باتف  یلع 
تسدراو هتشذگ  اقباس  هک  يزنطن  تیاور  رد  و 

ّزع و هَّللا  لاق  يذلا  اذهف  هل  هَّللا  رفغف  یل  ترفغ  امل  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دمحمب و  کلاسا  ّبر  ای  لاق  ۀـئیطخلا  فرتقا  اّملف 
ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  لج 

ُمیِحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  هیآ  ریسفتب  روثنم  رد  ریسفت  رد  یطویس  نیّدلا  لالج  و 
هتفگ

لأس لاق  هیلع  باتف  ّهبر  نم  مدآ  اهاقلت  یتلا  تاملکلا  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلاس  لاق  ساـّبع  نبا  نع  راـجنلا  نبا  جرخا 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 179 

http://www.ghadirestan.com


هیلع باتف  یلع  تبت  ّالا  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  دّمحم و  ّقحب 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  و 

مدآ اهاقلت  یتلا  تاملکلا  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلأس  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  راجنلا  نبا  ینطقرادـلا و  جرخا 
هیلع باتف  یلع  تبت  الا  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دّمحم و  قحب  لأس  لاق  هیلع  باتف  هبر  نم 

مدآ تراشب  زین  مشـش  هعقاو  هتفگ  دراد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هکئالمب و  قلعت  هک  یتاراـشب  رد  مود  لـصف  رد  ةّوبنلا  جراـعم  رد  نیعم  ـالم  و 
ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  هنع  هَّللا  یضر  قداص  رفعج  ماما  تسیفص 
ینارماک قفو  رب  یناگدنز  زا  دندوب و  یکتم  تنج  ریرس  رب  هک  ینیح  رد  اّوح  مدآ و  هک  دیامرفیم 

387 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیئربج دهد  ریس  تنج  تاجرد  روصق و  لزانم و  رب  مالسلا  هیلع  ار  مدآ  ات  داتـسرفب  مالـسلا  هیلع  ار  نیما  لیئربج  یلاعت  قح  یکتـشم  ریغ 
یتخت ریصق  نیرد  رضخا  رمز  زا  نآ  ياهرگنک  دوب و  هرقن  زا  یتشخ  رز و  زا  یتشخ  يانب  هک  دروآ  یلزنمب  هتفرگ  مالّسلا  هیلع  مدآ  تسد 

لامج نسح و  تیاغ  رد  یتروص  تخت  نآ  يالاب  رب  هّبق  نا  رد  هتـشارفارب و  رون  زا  هّبق  تخت  نآ  يالاب  رب  هتـشاگنب و  رمحا  توقاـی  زا  دوب 
زا مدآ  هدرک  وا  ندرگ  رد  رون  زا  هدـالق  هدروآرد و  يو  شوگ  رد  ؤـلؤل  زا  هراوـشوگ  ود  هداـهن و  يو  رـس  رب  روـن  زا  یجاـت  هداد  بیترت 

دیسرپ تخاس  شومارف  نآ  بنج  رد  ار  اّوح  لامج  نسح و  هتفرگ  تریح  نادند  رد  ترسح  تشگنا  شتحالم  تحابص و  تیاغ 
ةروّصلا هذه  ام  ّبر  ای 

ةولّصلا نم  هیلع  تسوا  راوگرزب  ردپ  رادومن  وا  رس  رب  رون  جات  نآ  یفطـصم و  دمحم  رتخد  تسارهز  همطاف  تروص  نیا  هک  دمآ  باطخ 
یلآل نوچ  هراوشوگ  ود  نآ  ههجو و  هَّللا  مرک  یلع  وا  رادقم  یلاع  رهوش  لاثم  وا  ندرگ  رد  رون  هدالق  نآ  اهلضفا و 

388 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ره هباتک  رب  هداشگ و  دید  رد  جنپ  درک  رظن  رـس  يالاب  رب  نا  زا  دعب  امهیلع  هَّللا  ناوضر  وا  رادربنامرف  دنمجرا  نادـنزرف  ود  زا  هیانک  هرهاز 

دوب هتشون  رد  کی  يالاب  رب  هتخاس  تبثم  رون  زا  هملک  کی 
دمحم اذه  دومحملا و  انا 

دوب هدز  مقر  رگید  نب  ود  قرف  رب  و 
یلعالا یلعلا  انا 

هک دوب  هدرک  تباتک  نیا  میس  رظنم  هباتک  رب  و 
ۀمطاف هذه  رطافلا و  انا 

هک دوب  هتخاس  موقرم  هملک  نیا  رگید  نزور  هباصع  رب  و 
نسحلا اذه  نسحملا و  انا 

هک دوب  هدومرف  تبث  بیکرت  نیا  مجنپ  ذفنم  ناویا  رب  و 
نیسح اذه  ناسحالا و  ینم 

تاملک نیا  راکذتب  دیاش  يزور  هک  رادیم  رطاخب  ار  یمارگ  یماسا  نیا  تاکرب و  اب  تاملک  نیا  مدآ  يأ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 
ات تشگ  دعستسم  تاملک  نیاب  یبیغ  فتاه  يادن  ياضتقمب  دوب  هتـسیرگ  ّتلز  باکترا  تهجب  لاس  دصیـس  هکنآ  زا  دعب  يدرگ  جاتحم 

تفگ
لبقت یل و  رفغت  نا  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  ّیلع و  دّـمحم و  قحب  ناسحالا  کنم  ای  نسحم و  ای  رطاف و  ای  یلعالا و  یلع  ای  دومحم  ای 

روفغ ای  یتبوت 
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نیا تکربب  يدرکیم  تساوخ  ار  دوخ  ّتیّرذ  یمامت  نامرجم  نم  زا  رگا  مدآ  يأ  هک  دـمآ  یحو  الع  ّلج و  يدـنوادخ  سدـق  بناج  زا 
389 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  هلوق  کلذف  متخاسیم  روفغم  همه  جنپ 

ترضح نآ  تیلضفا  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رون  مدقت  تلالد  مجنپ : هجو 

هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  رونا  رون  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ثیدح  نیا  هکنآ  مجنپ  هجو 
نب دمحا  نب  هَّللا  دبع  تیاور  زا  هک  اریز  دوب  لیوط  تیاهن  مدقت  مه  مدـقت  دوب و  مدآ  ترـضح  دوجو  رب  مدـقتم  مه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

رکاسع نبا  مزراوخ و  بطخا  یملید و  رادرهش  يزنطن و  یمـصاع و  یملید و  یلزاغملا و  نبا  یناهبـصا و  هیودرم  نبا  لبنح و  نب  دمحم 
یباصو و میهاربا  یفاح و  دـمحم  نب  دـمحا  يربط و  ّبحم  یمزراوخ و  لـضافالا  ردـص  يزرطم و  یناـحلاص و  یجنکلا و  هاور  اـم  یلع 
بطخالا و نع  القن  ینیزکرد  یبلاط  دومحم  ینیومح و  دمحا و  نع  ۀـسمخلا  ءالوه  نم  القن  ملاع  ردـص  دـمحم  يوره و  ظعاو  دـمحم 

تیاور زا  دوب و  لاس  رازه  هدراهچب  مدقت  نیا  هک  تسرهاط  يرفج  یلع  نب  خیـش  ثّدحم و  نیّدلا  لامج  ینادمه و  یلع  دیـس  يدنرز و 
تیلضفا سپ  دوب  لاس  رازه  لهچب  مدقت  نیا  هک  تسحضاو  هدومن  لقن  ار  نآ  یجنک  فسوی  نب  دمحم  هک  رکاسع  نبا  يدادغب و  بیطخ 
ترـضح زا  مولظ و  لوهج  لک  ۀـیادهل  مویقلا  ّیحلا  بناج  نم  نیثوعبملا  نیقباسلا  ءایبنالا  یتح  مومعلا  یلع  قئـالخ  عیمج  زا  باـنج  نآ 

یهاـنتمان رهفکم  تملظ  عباـت  یهلا  رونم  رون  تفـالخ و  يارب  تسنیعتم  لـضفا  هک  تسرهاـظ  تشگ و  ققحتم  تباـث و  صوصخلاـب  مدآ 
نبا دافا  ام  معنل  دومن و  تسناوتن  نآ  تفایرد  تسـسمش  وا  رهظا  هک  تمزالم  نیا  روهظ  فصو  اب  ارچ  بطاخم  هک  مناریح  دش  دناوتیمن 

هذهف هریغ  ربخلا و  اذـه  لقن  دـعب  ةدـمعلا  یف  لاق  ثیح  قینا  ریـضن  ضور  یف  نانجلا  نم  هنکـسا  قیحر و  بیطا  هتمحرب  هَّللا  هاقـس  قیرطب 
نع ةدراولا  رابخالا 

390 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نیعب هلّمات  نمل  عنقم  ۀـیافک و  هیفف  کلذ  یف  رظنیلف  باـیترا  ـالب  ۀـفالخلا  ظـفلب  حرـصت  یملیدـلا  یلزاـغملا و  نبا  یبلعثلا و  لـبنح و  نبا 

نیب ارون  مالّـسلا  امهیلع  هعم  هنوک  مث  دازتسی  ملع  دافتـسی و ال  لیلد  سبتقمل و ال  رانم  سمتلمل و ال  نایب  ۀـفالخلا  نایب  دـعب  امف  فاصنالا 
ۀلخادم و وا  ۀلثامم  هیف  یعدی  نا  دحا  ردقی  ام ال  یلاعت  هَّللا  ناّحبـسی  ماع  فلا  رـشع  ۀـعبراب  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا  يدـی 
ایبنا و زا  بانج  نآ  تیلضفا  رب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  مدقت  تلالد 

نیا قیدـصت  هب  لد  یلباک  ناـهبزور و  نبا  يزوجلا و  نبا  تهج  نیمهب  هدـش و  لـخاد  تایرورـض  ّدـح  رد  هک  تسرهاـظ  دوخ  اـیبنا  ریغ 
رب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  تقلخ  میدقت  يارب  هک  تسیهیدب  دننادرگیم و  عوضوم  مامت  دهج  دحب و  ار  نآ  هدادن  ثیدـح 

دوش قلخ  لبق  زا  بانج  نآ  رون  نارگید  تیلضفا  فصو  اب  رگا  بانج و  نآ  تیفرشا  تیلـضفا و  رگم  تسین  نآ  دیاب و  یهجو  قلخ  رئاس 
باـنج روـن  قـلخ  مدـقت  هک  تسا  هـینیقی  تاـیعطق  هـیلوا و  تایهیدـب  هـلمج  زا  دـیآ و  مزـال  هناـش  یلاـعت  وا  مـلظ  هـکلب  یلاـعت  ورب  ثـبع 

قلخ مدـقت  نینچمه  سپ  دراد  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  تلالد  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 
رگید مدآ و  ترـضح  تیلـضفا  رب  هحیرـص  تلالد  تسفیـصنت  ياضتقم  هک  يوبن  رون  اب  نآ  تاواسم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

نیعمجا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  بانج  ياوس  قلخ  عیمج  مالسلا و  مهیلع  ایبنا 
391 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رون قلخ  مدقت  ببـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يارب  هک  مراکم  نساحم و  ایازم و  لئاضف و  عیمج  درک و  دهاوخ 
تـسلمتحم نوچ  دش و  دـهاوخ  ققحتم  تباث و  لوسر  سفن  يارب  توبن  ياوس  نساحم  لئاضف و  نامه  اهنیعب  هدـش  لصاح  ترـضح  نآ 

هّیوبن همیظع  تلیـضف  نیا  لاطبا  رد  هّللاب  ذایعلا  جاجوعا  هلداجم و  هرباکم و  تیاهن  جاجل و  ارم و  تیاغ  ریوشت و  زجع و  دـیزم  ببـسب  هک 
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رب میلـستلا  ریدـقت  یلع  نآ  تلالد  راکناب  دنـشوکب و  تسبقاـنم  ّلـجا  مراـکم و  ذـخام  رثاـم و  أدـبم  نساـحم و  عوبنی  لـئاضف و  سار  هک 
ياصقا تاساک  دنـشود و  فاـستعا  تیاـهن  فـالخ و  تیاـغ  فـالخا  دنـشورخ و  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاـخ  تیلـضفا 
دنشورف هیولع  لئاضف  زا  صغنت  هثالث و  ّبحب  التبا  ببسب  مه  ار  يرهاظ  مالسا  نید و  دنشونب و  تعالج  تقافص و  تراسج و  تحاقو و 
نیفورعم ياهبن  رابخا و  نیدـقنم  راخفلا و  لـیلج  هذـباهج  راـبت و  یلاـع  نیطاـسا  راـبک و  ياـملع  تاحیرـصت  هیتآ  هوجو  رد  راـچان  اذـهل 

میامنیم راگن  قئاقح  هماخ  هلاوح  راهتشا  قذح  ياصقاب  نیفورعم  نیققدم  رابتعا و  دامتعا و  تیاهنب  نیموسوم 

عیمج رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیلضفا  تابثا  ترضح  نآ  رون  مدقت  ببس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیلضفا  رب  لالدتسا  مشـش : هجو 
رون مدقت  ببس  هب  ءایبنا 

يریـصوبلا لاله  نب  جانهـص  نب  هَّللا  دـبع  نب  نسحم  نب  دامح  نب  دیعـس  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  نیّدـلا  فرـش  همالع  هکنآ  مشـش  هجو 
عمجا هتفگ و  هیکم  حنم  رد  فلوم  فلوم و  يارطا  فصو و  انث و  حدم و  رد  یّکم  رجح  نبا  هک  هیزمه  هدیـصق  رد  هدرب  هدیـصق  بحاص 
عئادب نم  ۀموظنم  هیلإ  تراشا  ام  حصفا  هتازجعم و  هصئاصخ و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینعی  هرثآم  نم  ةدیـصق  هتوح  ام 

رهوجلا ّردلا و  مظن  همظن  رمحالا و  ربّتلا  غوص  هغاص  ام  هتالامک 
392 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ءامکحلا حصفا  ءاحصفلا و  غلبا  ءاملعلا و  رعشا  ءارعـشلا و  ماما  ققدملا  بیدالا  غیلبلا  ققحملا  ننقملا  مامهلا  لماکلا  فراعلا  مامالا  خیـشلا 
نم هیوبا  دحا  ناک  یجانهّـصلا  لاله  نب  جانهـص  نب  هَّللا  دبع  نب  نسحم  نب  دامح  نب  دیعـس  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیّدـلا  فرـش  خیـشلا 
ۀنس دلو  هیلع  تبلغف  هیبا  دلب  اهلعل  لیق و  يریصوبلاب  رهتشا  مث  يریصالدلا  لیقف  امهنم  ۀبـسنلا  تبکرف  صالد  نم  رخآلا  دیعّـصلا و  ریـصوب 

یّفوت مهریغ و  ۀعامج و  نب  ّزعلا  هرـصع  ققحم  ساّنلا و  دّیـس  نب  حتفلا  وبا  يرمعیلا و  مامالا  نایح و  وبا  مامالا  هنع  ذخا  ۀئامتـس و  نامث و 
نم ناک  نیعست و  عبرا و  ۀنس  یفوت  هنا  ینالقسعلا  مالسالا  خیش  بوص  نکل  يزیرقملا  هلاق  ام  یلع  ۀئامتـس  نیعـست و  عبـس و  وا  تس  ۀنس 
یف رکفف  ءابطالا  ییعا  هب  جلاف  عوقو  نع  اهمظن  ببست  یتلا  ةدربلاب  ةروهشملا  هتدیـصق  الا  هل  نکی  مل  ول  رثنلا و  مظّنلا و  یف  رهّدلا  بئاجع 
هتیب نم  جرخ  اّمل  مث  هتقول  یفوعف  هیلع  ۀمیرکلا  هدیب  احسام  هآرف  اهأشنأف  هبر  یلا  هب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هیلإ  اهب  عفشتی  ةدیـصق  لامعا 

لیامتی وه  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هیدی  نیب  دشنت  ۀحرابلا  اهتعمس  لاقف  ادحا  اهب  ربخی  مل  ذإ  بجعف  اهعامـس  هنم  بلطف  حلاص  لجر  هیقل 
یف لفتف  اهنم  ائیـش  هیلع  أرقف  مونلا  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  يارف  اهمظن  دعب  هدمر  دتـشا  هنا  لیق  اهایا و  هاطعاف  بیـضقلا  لیامتک 

سانلا تراص  نا  یلا  اهترهش  تدادزا  دق  فیک و  امدقت  افرش و  کلذ  هافکل  هتقول  ئربف  هینیع 
393 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحص کلذ و  كرت  مث  ۀّیقرـشلا  سیبلبب  رـشاب  ةءامحلا و  یلع  ۀباتکلا  ۀعانـص  یناعی  ناک  نآرقلاک و  دجاسملا  تویبلا و  یف  اهنوسرادتی 
یلا هتّمه  هّظحب و  هدعاس  هتکرب و  هیلع  تداعف  هاوثم  هبلقنم و  فراعملا  تانج  لعج  هاضرا و  هنع و  هَّللا  یـضر  یـسرملا  ساّبعلا  ابا  بطقلا 

ةروهشملا ۀیزمهلا  هتدیصق  نم  هنع  یـضر  هَّللا و  همحرف  هنارقا  نم  دحا  هیلإ  لصی  مل  ام  ّظحلا  ةرهـشلا و  نم  هَّللا  هقزر  هنامز و  لها  قاف  نا 
لـصو اهلاونم و ال  یلع  دحا  جسنی  مل  ذإ  ریرحتلا  ۀعیدبلا  ریظنلا  ۀمیدعلا  یناعملا  ۀعیدبلا  عاضوالا  ۀبیجعلا  ینابملا  ۀـلزجلا  ظافلالا  ۀـبذعلا 
ۀئامعبس نینامث و  يدحا و  ۀنس  یفوتملا  ۀئامعبس و  نیرشع و  تس و  ۀنس 726  دولوملا  یطاریقلا  ناهربلا  مامالا  یتح  اهلامک  اهنسح و  یلا 

رعشلا دقن  ۀغالبلا و  ملع  امّیس  ۀّیبدالا ال  ۀّیبرعلا و  مولعلا  یف  هرصع  لها  یلع  همدقت  ۀّیلقعلا و  ۀّیلقنلا و  مولعلا  نم  هعّلـضت  هتلالج و  عم  ّهناف 
اهتـضراعم نم  غلبی  نا  نع  لیحلا  هب  تعطقنا  ببـسلا و  هتافف  اـهیکاحی  نا  دارأ  هتیادـب  نم  هتیاـهن  هّرم و  نم  هولح  زییمت  هتعنـص و  ناـقتا  و 

يواعد ضاحدا  اهلامج و  راوناب  نیقفاخلا  ءالتما  اهعنـص و  ۀـعادب  اهعمج و  ۀـغالب  اهمـسر و  ةوالح  اهمظن و  ةوـالطل  کـلذ  برا و  یندا 
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تازجعملا و رثکال  ۀـیواحلا  لوقنملا و  لوقعملا و  نیب  ۀـعماجلا  لوقعلا و  ۀـمزاب  ةذـخآلا  اهرئاظن  نود  یهف  اهلالج  نیهاربب  نیباتکلا  لـها 
ءارعشلا راکفا  قانعا  عطق  ننس  یلع  ۀمیرکلا  لئامشلل  ۀیکاحلا 

394 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
برض يرخا و  یلع  ضورع  لاخداک  ضورعلا  ّنف  ثیح  نم  رعـشلا  بویع  نم  ۀملاسلا  تایکحملا و  کلت  تاکاحم  یلا  ّبئرـشت  نا  نع 
فرح فالتخا  وه  ءافکالاک و  ةرشع و  لیق  تایبا و  ۀعبس  لبق  هانعمب  ۀیفاقلا  ظفل  ریرکت  وه  ءاطیالاک و  یفاوقلا  ّنف  ثیح  نم  رخآ و  یلع 
ولجی عنام  روتـسد  عماج و  حرـش  یلا  جاتحت  تمدـخ  راکفالا و  اـهترواعت  تحرـش و  نا  اـهّنکل و  هتکرح  فـالتخا  وه  ءاوقـالا و  ّيورلا و 

اهتاّیمعم تالفقم  حـتفی  راهنلا و  ۀـعبار  یف  سمـشلا  روهظ  اهرارـسا  تاّیبخم  رهظی  راصتخالا و  عم  بابلالا  تاّصنم  یلع  اـهراکبا  سئارع 
نونف نع  حصفی  اهدیقعت و  بئارغ  نع  برعی  اهدئاوف و  سئارع  ۀلالجب  هونی  اهدئارف و  سئافن  یلع  هّبنی  راثعلا و  روصقلا و  بجوی  دق  اّمع 
ۀمدخ کلس  یف  هب  جردنا  نا  ایجار  کلانه  تسل  تنک  نا  کلذک و  حرـش  یف  یلاعت  هَّللا  ترختـساف  اهدییـشت  اهقینات و  عئادب  اهتغالب و 

هیلإ و يروما  رئاس  اضوفم  هیلع و  الّکوتم  هّللاب و  انیعتـسم  مظعالا و  هظحل  هددـم و  غباوس  هببـسب  قّوطا  نا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هباـنج 
خـسملا هتیمـس  میحرلا و  فوءّرلا  میرکلا  داوجلا  ّهنا  براملا  اذـه  حاجن  بلطملا و  اذـه  ریـسیت  هفاحتا و  عباـتت  هفاـطلا و  عئادـب  هنم  ـالئاس 

رثکا یف  ام  ءامیالا  حیرـصتلا و  قیرطب  توح  اهنا  عماجی  ۀّکمب  اهل  اهیبشت  يرقلا  مأ  اهامـس  مظانلا  نا  ینغلب  مث  ۀـیزمهلا  حرـش  یف  ۀـّیکملا 
نم هتفگ و  هیزمه  هدیصق  حرـش  هیدمحا  تاحوتف  رد  لمج  نامیلـس  خیـش  يرقلا و  مأ  ءارقل  يرقلا  لضفا  هنیّمـس  ذئنیح  ۀیوبنلا و  حئادملا 

هب حدم  ام  غلبا 
395 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رمحالا ربّتلا  غوص  هغاص  ام  عینملا  قئافلا  نزولا  نم  هلئامش  نم  ریثک  نع  فشک  ام  نسحا  عیدبلا و  قئارلا  مظنلا  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
غیلب ءاملعلا و  رعـشا  ءارعـشلا و  ماـما  ققدـملا  بیدـالا  غیلبلا  ققحملا  ماـمهلا  لـماکلا  فراـعلا  ماـمالا  خیـشلا  رهوجلا  رّدـلا و  مظن  همظن  و 

ظافلالا ۀبذعلا  ةروهشملا  ۀیزمهلا  هتدیـصق  نم  يریـصوبلا  دیعـس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  نیدلا  فرـش  خیـشلا  ءامکحلا  حصفا  ءاحـصفلا و 
تحرش دق  دحا و  اهلامک  اهنسح و  یلا  لصو  اهلاونم و ال  یلع  جسنی  مل  ذإ  ریرحتلا  ۀعیدبلا  ریظنلا  ۀعدبلا  عاضوالا  ۀبیجنلا  یناعملا  ۀلزجلا 
خیشلا یکلاملا و  لضفلا  وبا  خیشلا  یجلّدلا و  سمشلا  یکلاملا و  عیطق  نبا  اهحرش  نیحرشب و  يرهوجلا  مامالا  اهحرش  دقف  ةریثک  احورش 

رجح نبا  مامالا  هرـصع  دیرف  لضافلا  خیـشلا  یقیدـصلا و  يرکبلا  یفطـصم  دّیـسلا  یلاعت  هّللاب  فراعلا  یطابنـسلا و  قحلا  دـبع  نب  دـمحا 
تارابع ضعب  هنم  طقتلا  نا  تببحاف  ةرـصاقلا  ممهلا  هنع  رـصاقتت  الوط  هیف  تیار  نکل  اهعفنا  اهحورـش و  نسحا  هحرـش  یکملا و  یمتیهلا 

ۀّیدـمحالا تاحوتفلا  اهتیمـس  ینفحلا و  انخیـش  ریرقت  نم  تارابع  ضعب  هتارابه  یلع  تدز  اّمبر  یلاـسکملا و  هبرقت  نتملا و  لـبحب  قلعتت 
هّیکم حنم  رد  رعـش  نیا  حرـش  رد  یّکم  رجح  نبا  ءاوضالا و  کئوض  نع  الا  ردـصی  امف  لضف  لک  حابـصم  تنا  هتفگ  ۀـّیدمحملا  حـنملاب 

ًارِینُم ًاجارِس  َو  یلاعت  هلوق  نمم  سبتقم  وهف  جارس  يأ  حابصم  ینادت  لب و ال  يواست  يذلا ال  درفملا  ملعلا و  اهیا  تنا  هتفگ 
هیلإ فاضملا  رکنملا  دارفا  قارغتسال  عوضوم  مسا  ّلک 

396 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀفاضاب راّبج  ّربکتم  لک  بلق  یلع  هَّللا  عبطی  وحن  فرعملا  درفملا  ءازجا  ادرف و  ۀـمیقلا  موی  هیتآ  مهلک  وحن و  عومجملا  فّرعملا  انه و  امک 
لماعلا اهالت  ناب  ۀفرعمل  ادـیکوت  ةرکنل و ال  اتعن  نکی  مل  نا  ّمث  بولقلا  دارفا  مومعل  نیونتلا  ةءارق  هئازجا و  لک  یلع  يأ  ّربکتم  یلا  بلقلا 

اهانعم ةاعارم  اهریمـض  یف  بجو  رکنمل  تفیـضا  ثیح  اّهنا  ملعا  لاثمالا و  هل  انبرـض  اّلک  وحن و  اهعطق  انه و  امک  ۀفاضالا  تزاج  انه  امک 
اذإ اذـک  اهانعم و  ةاعارم  ریکذـتلا و  دارفالا و  یف  اهظفل  ةاعارم  زاج  فرعمل  وا  نیتای  رماـض  لـک  یلع  ربزلا و  یف  هولعف  ءیـش  لـک  وحن و 
لک ءاج  ام  وحن  یفنم  لعف  وا  هتادا  اهتقبـس  ناب  یفّنلا  ّزیح  یف  تعقو  ثیح  اهنا  نیرخاد و  هوتا  لک  هتلکاش و  یلع  لمعی  لـک  وحن  تعطق 

َو وحن  هفالخ  یلع  لیلدلا  ّلدـی  مل  ام  دارفالا  ضعبل  لعفلا  تابثا  مهفنف  اهلومـش  بلـسل  الا  یفنلا  هجوتی  مل  دـجا  مل  مهارّدـلا  لک  موقلا و 
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ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال 
هلوقک اهّزیح  یف  یفنلا  عقو  ثیح  اقلطم و  رخفلا  لایتحالا و  میرحت  یلع  عامجالل  هیلإ  رظن  نکل ال  نیفـصولا  دحال  ۀّبحملا  تابثا  هموهفم 
هعیمج اذه  تقـس  اّمنا  نّوینایبلا و  هرکذ  اذک  درف  درف  لک  یلا  یفنلا  هّجوت  نکی  مل  کلذ  لک  نیدـیلا  يذ  ربخ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ّدمملا ربکالا  ۀـفیلخلا  کنال  دوجولا  یف  كریغل  زرب  لامک  لضف و  ظفحی  دافتـسی و  نا  یغبنی  امم  هیلإ  جایتحالا  ةرثک  هتـسافنل و  هنال  اـنه 

ّحص ام  هدهاش  دوجوم و  لکل 
یئاول تحت  هنود  نمف  مدآ  ربخ  یف 

یطعی هَّللا  مساق و  انا  امنا  ربخ  و 
397 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یعابتا ّالا  هعسو  ام  اّیح  یسوم  ناک  ول  ربخ  و 
هعورف هفلخت  ۀلوهـسب و  راونالا  هنم  سبتقی  ّهنأل  نیرمقلا  یلع  جارّـسلاب  هیبشتلا  رثآ  ءارو و  ءارو  نم  الیلخ  تنک  اّمنا  لاـق  میهاربا  ّنا  ربخ  و 

هدعب یقبتف 
بیر رصبلا و ال  رونک  ۀسوسحملا  رهظی  جارّسلا  رون  رئاصبلا و  رونک  ۀیونعملا  ءایـشالا  رهظی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرون  ّنا  هیبشتلا  هجو  و 

الف اسوسحم  هنوکل  جارّسلا  رونب  الوقعم  هنوکل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هرون  هّبش  اذلف  لوقعم  وه  ثیح  نم  لوقعملا  نم  رهظا  سوسحملا  نا 
ُُقلْخَی ْنَمَف  َأ  یلاعت  هلوق  یف  امک  بولقملا  هیبشتلا  نم  نوکی  نا  نکمی  ۀبـسن و  لب ال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنود  جارّـسلا  ّنا  کلذ  یفانی 

ُُقلْخَی  ْنَمَک ال 
دوجولا یف  زربی  يأ  ردصی  ام  کلذ  ببسب  یلعالا ف  ءوضلا  وه  يذلا  هلامک  نم  ةدمتسم  ءاوضالاب  ۀهبشملا  هریغ  تالامک  ّنا  ررقت  اذإ  و 

نم اهلک  ءاوضالا  هب  هَّللا  کمرکا  يذـّلا  کئوض  نع  زربی  يذـّلا  ّکناب  صوصخملا  تناف  کـئوض  اـّلا  اـقلطم  دـحا  ءوض  نع  أـشنی  ءوض 
لب و مهیلع  مّدـقتم  کتّوبن  رون  ّنأل  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنالا  عیمج  نع  كدوجو  رّخات  نا  تامارکلا و  ایازملا و  رئاس  تازجعملا و  تایالا و 

هدهاش تاقولخملا و  عیمج  یلع 
یلاعت هَّللا  نا  رباج  ای  لاق  ءایـشالا  لبق  هَّللا  قلخ  ءیـش  لّوا  نع  ینربخا  هَّللا  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  نع  هدنـسب  قاّزرلا  دبع  ثیدـح 

ملق و ال حول و ال  تقولا  کلذ  یف  نکی  مل  یلاعت و  هَّللا  ءاش  ثیح  ةردقلاب  رودی  رونلا  کلذ  لعجف  هرون  نم  کیبن  رون  ءایـشالا  لبق  قلخ 
ۀّنج
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ۀعبرا رونلا  کلذ  مسق  قلخی  نا  یلاعت  هَّللا  دارأ  اّملف  ّیـسنا  یّنج و ال  رمق و ال  سمـش و ال  ضرا و ال  ءامـس و ال  کلم و ال  ران و ال  ـال  و 

تاومّـسلا و لّوالا  نم  قلخف  ءازجا  ۀـعبرا  عبارلا  ءزجلا  مسق  مث  شرعلا  ثلاثلا  نم  حّوللا و  یناثلا  نم  ملقلا و  لّوـالا  ءزجلا  نم  قلخف  ءازجا 
مهبولق و رون  یناثلا  نم  نینمؤملا و  راصبا  رون  لّوالا  نم  قلخف  ءازجا  ۀـعبرا  عبارلا  مسق  مث  رانلا  ۀـّنجلا و  ثلاثلا  نم  نیـضرالا و  یناّثلا  نم 

ثیدحلا هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  دیحوتلا ال  وه  مهل و  دهشی  ارون  ثلاثلا  نم  هّللاب و  ۀفرعملا  یه 
ّحص و 

ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 
ءیش هلبق  قلخی  مل  ءاملا  نا  ةدّدعتم  دیناساب  ءاج  و 

ضراعت و الف  ۀّیقیقح  هیف  ۀّیبسن و  هریغ  یف  ۀّیلّوالا  ّنأل  مالّسلا  هیلع  انّیبن  رون  یف  لّوالا  یف  ام  نایفانی  و ال 
ماع فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخ  لبق  یبر  يدی  نیب  ارون  تنک  ناطقلا  نبا  نع  ثیدح  یف 

ثیدحلا هرون  رئاس  یلع  بلغیف  هنیبج  یف  عملی  ناک  هرهظ و  یف  رونلا  کلذ  لعج  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  اّمل  ربخلا  یف  و 
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تاقولخم یمامت  هکئالم و  ایبنا و  عیمج  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  قلخ  مدـقت  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 
بانج رون  زا  رداص  تامارک  ایازم و  رئاس  راونا  تازجعم و  تایآ و  ءاوضا  عیمج  مدـقت  نیمه  ببـسب  تسققحتم و  تباث و  اـمتح  اـعطق و 

نآ رون  هدوب  يوبن  رون  اب  دـحتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  تستامیلـستلا و  تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورس 
دشاب تایربلا  ّبر  نیلسرم  ایبنا و  تاسداق  تاوذ  يارب  تامارک  ایازم و  لک  ببس  تازجعم و  تایآ و  ءاوضا  عیمج  ردصم  مه  بانج 

399 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هچ رگا  تسزئاجان  لطاب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  يدـحا  تراما  تسایر و  تماما و  مکحت و  مدـقت و  هچنانچ  سپ 

تایآ و ردصم  هک  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  زا  يدحا  تسایر  مدـقت و  نینچمه  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  زا  سک  نآ 
رب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  بانج  ياوس  ایبنا  تسایر  مدقت و  هاگ  ره  دشابن و  زئاج  تسناشیا  تامارک  ایازم و  ببـس  تازجعم و 

زئاج هنوگچ  ترـضح  نآ  رب  هیوما  هیودع و  هّیمیت و  تسایر  مدقت و  دشاب  زئاجان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ 
هتفگ هیزمه  هدیصق  حرش  هیدمحا  تاحوتف  رد  لمج  نامیلس  خیش  ددرگ و 

لضف ّلک  حابصم  تنا  هلوق 
هَّللا یّلص  هنا  ثیح  نم  حیحـص  وه  حابـصملاک و  تنا  يأ  اغیلب  اهیبشت  حابـصملاب  هسفن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  هیبشت  بیکرتلا  رهاظ 
رثآ هریغ و  یف  دجو  يذـلا  فرـشلا  لامکلا و  لضفلاب  دارملا  حابـصملا و  نم  حـیباصملا  دمتـست  امک  تالامکلا  هنم  ّدمتـست  مّلـس  هیلع و 

هیلع و هَّللا  یّلص  هءافلخ  ّنا  یلا  ۀغیلب  ةراشا  هیفف  هدعب  یقبتف  هعورف  هفلخت  ۀلوهسب و  راونالا  هنم  سبتقی  هنال  نیرمقلا  یلع  جارّـسلاب  هیبشتلا 
یقبی بهذی و  لّوالا  جارّـسلا  ّنا  مث  هریغ  جارـس  هنم  ذخؤی  دق  یقیقحلا  جارّـسلا  ّنا  امک  مالّـسلا  هیلع  هدعب  ۀیقاب  هرون  نم  نیـسبتقملا  مّلس 
نیذلا هءافلخ  ّناف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  کلذکف  هنم  دقوا  يذلا  حابـصملا  بهذ  نا  هب و  عفتنی  هدـعب و  ایقاب  هنم  جرـسا  يذـّلا  حابـصملا 

هیلع هَّللا  یّلص  هباهذ  دعب  یّلکلا  عافتنالا  مهب  لصح  هدعب و  اوقب  هنم  فراعملا  راونالا و  اوّدمتسا 
400 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هجو حابـصملاک و  يونعملا  كرون  يأ  ریدـقت  مـالکلا  یف  نوکی  يونعملا و  هرون  حابـصملاب  هّبـشملا  نوـکی  نا  ّحـصی  ّهبر و  یلا  مّلـس  و 
ّنا بیر  رـصبلا و ال  رونک  ۀـسوسحملا  رهظی  جارّـسلا  رون  رئاـصبلا و  رونک  ۀـیونعملا  ءایـشالا  رهظی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرون  ّنا  هیبشتلا 
الف اسوسحم  هنوکل  جارّـسلا  رونب  الوقعم  هنوکل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرون  هبـش  اذلف  لوقعم  وه  ثیح  نم  لوقعملا  نم  رهظا  سوسحملا 

هلامک نم  ةّدمتـسم  ءاوضالاب  ۀهبـشملا  هریغ  تالامک  ّنا  ررقت  اذإ  ۀبـسن و  لب ال  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرون  نود  جارّـسلا  ّنا  کلذ  یفانی 
لامک و يأ  ءوض  دوجولا  یف  زربی  ام  يأ  ۀـیفان  ام  ۀیببـس و  ءافلا  ردـصی  امف  هلوقف  خـلا  ردـصی  ام  کلذ  ببـسبف  یلعـالا  ءوضلا  وه  يذـّلا 

کمرکا يذـلا  کئوض  نع  زربی  يذـلا  کناب  صوصخملا  تناف  کلامک  کفرـش و  يأ  کئوض  نع  ارداص  ائـشان و  نوکی  نا  ّالا  فرش 
مدـقتم کتوبن  رون  نال  ءایبنالا  عیمج  نع  كدوجو  رّخات  نا  تامارکلا و  ایازملا و  رئاس  تازجعملا و  تاـیالا و  نم  اـهلک  ءاوضـالا  هب  هَّللا 

هدهاش تاقولخملا و  عیمج  یلع  لب و  مهیلع 
یلاعت هَّللا  ّنا  رباج  ای  لاق  ءایـشالا  لبق  هَّللا  هقلخ  ءیـش  لّوا  نع  ینربخا  هَّللا  لوسر  ای  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  نع  هدنـسب  قاّزرلا  دبع  ثیدح 

ملق و ال حول و ال  تقولا  کلذ  یف  نکی  مل  یلاعت و  هَّللا  ءاش  ثیح  ةردقلاب  رودی  رّونلا  کلذ  لعجف  هرون  نم  کّیبن  رون  ءایـشالا  لبق  قلخ 
ۀعبرا رونلا  کلذ  مّسق  قلخلا  قلخی  نا  هَّللا  دارأ  اّملف  سنا  ّنج و ال  رمق و ال  سمش و ال  ضرا و ال  ءامس و ال  کلم و ال  ران و ال  ۀّنج و ال 

ثیدحلا ماسقا 
401 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀّیحیرـصت ةراعتـسا  ۀیونعملا  لامکلا  تافـص  یلع  ءوّضلا  قالطا  هریغ و  تالامک  ءاوضالاب  هتافـص و  هتالامک و  هئوضب  دارملا  ّنا  ملع  دقف 
یف عافتنالا  عماجب  وا  نطابلا  رهاظلا و  رّونت  ۀّینیدلا  تالامکلا  اضیا  دوصقملا و  یلا  يدـهی  یّـسحلا  ّيونعملا و  نیئوضلا  نم  اّلک  ّنا  عماجب 
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كردی ءایّضلا  نا  امک  لطابلا  نیب  هنیب و  قرفی  قحلا و  یلا  لصوی  قارشا  ءایض و  هل  امم  ملعلاک  ۀلیضف  لک  ذإ  هب  هّبشملا  هّبشملا و  نم  لک 
اب يولع  رون  داحتا  توبث  دـعب  تسرهاظ و  بولطم  رب  رجح  نبا  ترابع  تلالد  لثم  ترابع  نیا  تلالد  ءایـشالا و  نیب  لـصفی  بولطملا و 
يأ یهابتت  هتفگ  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  زین  رهاب و  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  راتخم  لوسر  سفن  رب  رایغا  مدـقت  حـبق  يوبن  رون 
هلبق يذلا  رـصعلا  یلع  رختفی  رـصع  لکف  هدعب  ام  ۀمیقلا و  موی  یلا  مدآ  ندل  نم  ۀـلیوطلا  ۀـنمزالا  يأ  روصعلا  كدوجوب  يأ  کب  رخافتت 
رصع مث  کئاشن  رصع  مث  ملاعلا  اذه  یلا  كزورب  رصع  اراختفا  اهمظعا  نکل  کئابآ  نمـض  یف  ول  هلبق و  امم  یلعا  لامکب  هیف  كدوجول 

کیلع مهلابقا  رصع  مث  هَّللا  یلا  قلخلا  کئاعد  رصع  مث  کتلاسر  رصع  مث  کتّوبن  رصع  مث  هریغ  ارحب و  كدّبعتف  کنطب  قشف  کعاضر 
نید یف  سانلا  لوخد  رصع  مث  کحوتف  رصع  مث  کثوعب  كایارس و  رصع  مث  كداهج  رصع  مث  کترجه  رـصع  مث  کجارعم  رـصع  مث 

روهشملا ثیدحلا  هیلع  ّلد  امک  ۀمیقلا  موی  یل  مهتوافت  یلع  کعابتا  رصع  مث  کّجح  رصع  مث  اجاوفا  هَّللا 
خلا یتّما  نم  ۀفئاط  لازت  ال 

402 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هریغ و یلع  رصعلا  کلذ  راختفا  نوکی  کلذ  بسحب  هلبق و  ام  یلع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هتایح  راصعا  نم  رـصع  لک  یف  دیازتت  هایازمف 

لماع لک  ّنأل  رـصحلا  قوفی  افعاضت  هل  ۀـفعاضتملا  مهلامعا  هایازم و  نم  ةدمتـسملا  مهاـیازم  مهبتارم و  تواـفتی  هعاـبتا  روصع  کلذـک 
هلعاف رجا  لثم  هلف  ریخ  یلع  ّلد  نم  ّلکلل و  لادلا  ّهنأل  هنیب  هنیب و  ۀطساو  لک  کلذک  هلمع و  بسحب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هل  فعاضتم 

اذـه عیمجلا و  فعاضت  بسحب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  فعاضتی  هدـعب و  نم  فعاضت  بسحب  هل  فعاضتی  لاح  لکب  لـعاف  لـکف 
مث هضوح  رصع  مث  هتاعافـش  ۀّیقب  مث  ءاضقلا  لصف  یف  یمظعلا  هتعافـش  دومحملا و  هماقم  رـصع  مث  لقعلا  ههنک  كاردا  نع  رـصقی  ءیش 
ّنأل هلامک  نم  اهیف  عقی  ام  بسحب  هب  رختفت  روصعلا  هذه  لکف  هتیاهن  ّدحت  هتیاغ و ال  كردـت  اّمم ال  ۀـّنجلا  یف  اهاطعی  یتلا  هتلیـسو  رـصع 

هیلع و هَّللا  یّلص  هدلوم  ۀلیل  ّنا  مهضعب  لاق  اذل  تالامکلا و  ایازملا و  نم  اهیف  نوکی  ام  اهیف و  ناک  نم  فرـشب  فرـشتت  ۀنکمالا  ۀنمزالا و 
ومست ضیا و  هلجال  وه  اّمنا  اهلیضفتف  هتایـصوصخ  نم  ردقلا  ۀلیل  ّنا  یلع  ۀفالخ  یلع  ّصنلا  ول ال  حیحـص  وه  ردقلا و  ۀلیل  نم  لضفا  مّلس 
يرخا ۀبترم  ولعلا  نامزلا و  یف  اهدعب  یلعا  ثینات  ایلع  ۀبترم  کب  اهسبلتب  يأ  کب  تیلع  تولعک و  تیمس  تومس و  نم  عفترت  ولعت و  يأ 

اهنم یلعا  اهلبق و  اّمم  یلعا  ۀبترم  ةروکذملا  روصعلا  نم  رصع  لک  یف  کل  يأ  اهنم  یلعا  يأ  ایلع 
403 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  یلاعت  هلوق  رکذ  امک  هبتارم  توافت  لیلد  اهنم و  هل  ۀیاهن  ام ال  یلا  اذکه  اهدعب و  ام 
هل و ۀیاهن  ام ال  یلا  ۀتوافتم  ةدیازتم  هفراعم  همولع و  ّنا  ّکش  و ال 

هَّللا رفغتساف  یبلق  یلع  ناغیل  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
تلاوت امّلک  ناکف  یقرتلا  مئاد  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّهنأل  يأ  رایغا  نیغ  راونا ال  نیغ  اذـه  ّیلداشلا  نسحلا  وبا  بطقلا  فراعلا  لاـق 

هلامک و دـیازتل  ابلط  اعـضاوت و  هَّللا  رفغتـسیف  اهنود  اهلبق  ام  ّنا  يار  هیف و  وه  امم  یلعا  ۀـبترم  یلا  یقترا  هبلق  یلع  فراعملا  مولعلا و  راونا 
یلع رجی  مل  اهب و  عفترت  ومست و  یتلا  یه  بتارملا  کلت  لعج  ّهنأل  هعقو  میظع  یفخی  ام ال  حدملا  نم  هرخآ  یلا  ومـست  مظانلا و  لوق  یف 

مث قولخمل  دـجوی  نا  نکمی  لامک  لمکا  یلع  رمالا  ملاع  یف  هقلخ  یلاعت  ّهنا  ّقحلا  وه  امل  اـهب  عفتری  ومـسی و  يذـّلا  ّهنا  رداـبتملا  وه  اـم 
لفغ قیقد  مهم  ّهناف  کلذ  لّماتف  اهلبق  لماک  ّهنا  تملع  امل  اهب  وه  فرشتی  هب ال  فرـشتتف  بتارملا  کلت  یف  اجردتم  قلخلا  ملاع  یف  هزربا 

نآ دوجو  ببسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  درکیم  رخافت  همدقتم  راصعا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  حراشلا  هنع 
يوبن رون  اب  دحتم  يولع  رون  رون  ثیدح  بسح  هک  تسرهاظ  نوچ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  ءابآ  نمـض  رد  ترـضح 

رفکلاب و اروهد  نیونمملا  نالف  نالف و  نالفل و  اذه  نیا  دشاب و  هدرک  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  رخافت  راصعا  نیا  سپ  هدوب 
يأ روصعلا  کب  یهابتت  هلوق  هتفگ  هیدمحا  تاحوتف  رد  لمج  نامیلس  خیش  ناطیشلا و  ۀعاطا 
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404 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
كدوجول هلبق  يذلا  رـصعلا  یلع  رختفی  رـصع  لکف  هدعب  ام  ۀمیقلا و  موی  یلا  مدآ  ندل  نم  ۀلیوطلا  ۀنمزالا  يأ  روصعلا  كدوجوب  رخافتت 

کعاضر رصع  مث  کتاشن  رصع  مث  ملاعلا  اذه  یلا  كزورب  رـصع  اراختفا  اهمظعا  نکل  کئابآ  نمـض  یف  ول  هلبق و  امم  یلعا  لامکب  هیف 
رّخأتملا ذإ  هقباس  یلع  اهنم  رّخاتم  لک  رختفی  هتافو  رصع  یلا  مدآ  ندل  نم  روصعلاف  اذکه  ءارحب و  كدّبعت  رصع  مث  کنطب  قش  رصع  مث 

نم قباسلا  برقل  قحاللا  یلع  رختفی  قباّسلا  نکل  رخافتت  یهابتت و  ناـمّزلا  رخآ  یلا  ۀباحـصلا  نم  هتّما  روصع  کلذـک  هلبق و  اـمم  لـضفا 
اهسّبلت ببسب  يأ  ۀّیببس  ءابلا  کب  هلوق  عفترت و  ولعت و  يأ  ومـست  هلوق و  هنع و  رّخأتملا  نم  لضفا  قباس  لکف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدهع 
یلوالا ءایلعل  تعن  ۀلقتسم  ۀّیمـسا  ۀلمج  ایلع  اهدعب  هلوق  ایلع و  هبترم  يأ  فوذحمل  تعن  وه  ومـست و  لعاف  ایلع  هلوق  کنم و  اهبرق  کب و 

هبتارم توافت  لیلد  هل و  ۀیاهن  ام ال  یلا  اذکه  اهدعب و  ام  اهنم  یلعا  اهلبق و  امم  یلعا  ۀبتر  ةروکذـملا  روصعلا  نم  رـصع  لک  یف  کل  يأ 
رکذ امک 

هَّللا رفغتساف  یبلق  یلع  ناغیل  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
مولعلا و راونا  تلاوت  امّلک  ناکف  یقّرتلا  مئاد  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنأل  رایغا  نیغ  راونا ال  نیغ  اذـه  یلذاـشلا  بطقلا  فراـعلا  لاـق 

ابلط اعضاوت و  نوّدلا  کلذب  هسّبلت  نم  یلاعت  هَّللا  رفغتـسیف  اهنود  اهلبق  ام  نا  يار  اهیف و  وه  امم  یلعا  ۀبترم  یلا  یقترا  هبلق  یلع  فراعملا 
هلامک دیازتل 

405 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ّهنا ّقحلا  وه  امل  اهب  عفتری  ومـسی و  يذـلا  ّهنا  ردابتملا  وه  ام  یلع  رجت  مل  هب و  عفترت  ومـست و  یتلا  یه  بتارملا  کلت  مظانلا  لـعج  دـق  و 
هب فّرشتتل  بتارملا  کلت  یف  اجردنم  ةداهشلا  ملاع  یف  هزربا  مث  قولخمل  دجوی  نا  نکمی  لامک  لمکا  یلع  بیغلا  ملاع  یف  هقلخ  یلاعت 
مدآل اهنم  هیغلا ب و  نم  مولعلا  تاذ  کل  رعش  حرـش  رد  هّیکم  حنم  رد  یکم  رجح  نبا  زین  اهلبق و  لماک  ّهنا  تملع  امل  اهب  وه  فّرـشتیل  ال 

لیضفتلا اذه  یلا  مظانلا  جاتحا  اضیا و  فرحلا  لعفلا و  لمشیف  ینعم  یلع  ّلد  ام  انه  وه  مسا و  عمج  رخؤم  أدتبم  ءامـسالا  هتفگ  ءامـسالا 
هل عوضخلا  دوجـسلاب و  مهرمال  اببـس  تناک  هل و  یلاعت  هَّللا  اهمّلع  یتلا  مولعلاب  ۀکئالملا  نع  یلاعت  هَّللا  هّزیم  مدآ  ّنأل  هلبق  امم  هب  ملعلا  عم 

انّیبنل لصحت  مل  ةرهابلا  ۀبترملا  هذه  ّنا  مهوتی  اّمبرف  هرخآ  یلا  اهیف  دـسفی  نم  اهیف  لعجت  مهلوقب أ  مهحدـم  همذـب و  هیلع  مهئالعتـسا  دـعب 
نم هل  لصحی  مل  مالسلا  هیلع  مدآ  ّنا  نایبب  مّهوتلا  کلذ  ّدرف  لضافلا  یف  کلذ  سیل  ام  لوضفملا  یف  دجوی  دق  ذإ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نم ّلجا  یلعا و  اذهب  ملعلا  ّنا  بیر  اهتاّیمـسم و ال  اهقئاقحب و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انّیبنل  لصاحلا  ّنا  اهئامـساب و  ملعلا  دّرجم  ّالا  مولعلا 
ّنا کلذ  ریظن  امهنیب و  ام  ناّتـش  ۀلیـسولاب و  کلت  تاّذـلاب و  ةدوصقملا  یهف  تایّمـسملا  نیّیبنلا  اهب  یتؤی  اّمنا  اـّهنال  اهئامـسا  دّرجمب  ملعلا 

دوصقملا وهف  هبلص  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبن  قلخ  وه  اّمنا  مالّسلا  هیلع  مدآ  قلخ  نم  دوصقملا 
406 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هنیبج یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  لجال  ۀکئالملا  دجـس  اّمنا  نیققحملا  ضعب  لاق  مث  نم  ۀلیـسولا و  قیرطب  مدآ  تاذلا و  قیرطب 
بآمتلاسر بانج  رون  هک  دوب  ببـس  نیاب  مدآ  ترـضح  يارب  هکئـالم  دوجـس  نیققحم  ضعب  هداـفا  بسح  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 

هدوب و دـحتم  يوبن  رون  اب  يولع  رون  تقو  نآ  ات  هک  تسرهاـظ  هدوب و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نیبج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
نآ تیلـضفا  رد  دـشاب  هکئالم  دوجـسم  يولع  رون  هاگ  ره  دـشاب و  تباث  مه  يولع  رون  يارب  هکئالم  دوجـس  سپ  دوب  هدـشن  عقاو  ماسقنا 

نیکرـشم و هتوحنم  مانـصا  نیدـجاس  اجک  نیما و  لیئربج  لیئاکیم و  يادـتقم  نیبرقم و  هکئالم  دوجـسم  اجک  تسبایترا  مادـک  ترـضح 
نیقیلا کیتای  یتح  تبثت  نیلهاذلا و  نم  نکت  رصبتساف و ال  نیملاعلا  بر  دیحوت  راکنا  رفکب و  نیونمم 

ترضح نآ  رون  مدقت  ببس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیلضفا  رب  لالدتسا  متفه : هجو 
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عیمج هک  تسحـضاو  نا  زا  هک  هتفگ  غیلب  يرعـش  هیزمه  هدیـصق  لثم  مه  هدرب  هدیـصق  رد  ریـصب  يریـصوب  ریرحن  همالع  هکنآ  متفه  هجو 
هدرب هدیصق  هرفسم  نساحم  لئاقع  هرهبم و  دماحم  لئالج  زا  يذبن  الوا  هدوب و  يوبن  رون  زا  رداص  ضئاف و  دندروآ  مارک  يایبنا  هک  تایآ 

نیققحم ریراحن و  حارـش  هچنآ  زین  دومن و  دیاب  عامتـسا  شوه  شوگب  هدیرف  هدیـصق  نیا  رعـش  نا  دـعب  دینـش  دـیاب  نایعا  نیطاسا  نابز  رب 
رد یمور  میهاربا  نب  یفطـصم  نب  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردـب  هک  تسناد  دـیاب  سپ  درک  دـیاب  هظحالم  دـناهتفگ  نآ  حرـش  رد  ریهاشم 

نیّدلا فرش  ءاغلبلا  ۀجح  ءابدالا  نیز  مانالا  ةودق  مالسالا  لامج  لماعلا  ملاعلا  خیشلا  نع  يور  هتفگ  هّردلا  جاتب  یمسم  هدرب  هدیصق  حرش 
یصالدلا دیعس  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبأ 

407 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ترّکفف  یسفنب  عفتنا  ملف  یفصن  لطبا  جلاف  طلخ  ینباصا  دق  تنک  لاق  ّهنا  ةدیصقلا  هذه  ءاشنا  ببس  یف  هنارفغب  هَّللا  هدّمغت  يریـصوبلا 

ّیبنلا تیارف  تمنف  ۀکرابملا  ةدیصقلا  هذه  تأشناف  لج  زع و  هَّللا  یلا  اهب  هعفشتسا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  حدم  یف  ةدیـصق  لمعا  نا 
ای لاقف  ءارقفلا  ضعب  ینیقلف  راهّنلا  لّوا  یتیب  نم  تجرخف  یتقول  تیفوعف  ۀـکرابملا  هدـیب  ّیلع  حـسمی  ّهنا  مانملا  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ءیـش يدنع  لصح  دق  تلقف  ادحا  اهب  تملعا  نکا  مل  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  اهب  تحدم  یتلا  ةدیـصقلا  ینیطعت  نا  دیرا  يدـّیس 
دقل هَّللا  وف  ملس  يذب  ناریج  رّکذت  نما  اهلّوا  یتلا  لاقف  ةریثک  دئاصقب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تحدم  ّیناف  اهدیرت  ةدیـصق  يأ  اهنم و 

ینیب و يرج  ام  رکذ  بهذف و  ةدیـصقلا  هتیطعاف  بیـضقلا  لیامتک  لیامتی  هتیار  هیف و  اهتفنـص  نم  يدی  نیب  دـشنت  یه  ۀـحرابلا و  اهتعمس 
ایفاح الا  اهعمسی  نا ال  رذن  ةدیـصقلا و  خسنتـساف  اهتّـصق  رهاظلا  کلملا  ریزو  ءانح  نباب  فورعملا  نیدلا  ءاهب  بحاصلا  تغلبف  سانلل  هنیب 
دقل مهاـیند و  مهنید و  یف  ۀـمیظع  اروما  اـهتاکرب  نم  اوأر  هتیب و  لـها  وه و  اـهب  كّربتی  اریثـک و  اهعامـس  ّبحی  ناـک  سارلا و  فوشکم 

ةولـصلا و هیلع  یبّنلا  اّما  الئاق  همانم  یف  يارف  یمعلا  یلع  فرـش  اذـه  روکذـملا  نیّدـلا  ءاهب  بحاصلا  عّقوم  یقرافلا  نیدـلا  دعـس  باـصا 
نیدلا ءاهب  بحاصلا  یلا  ضما  هل  لوقی  هریغ  وا  مالسلا 

408 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاقف همون  یف  يأر  ام  هل  لاقف  بحاصلا  یلا  ءاج  هتعاس و  نم  ضهنف  لاق  ّلج  ّزع و  هَّللا  نذاب  قفت  کینیع  یلع  اهلعجا  ةدربلا و  هنم  ذـخ  و 

اهجرخاف اهب  یفشتسن  نحن  يریصوبلا و  هأشنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  حیدم  يدنع  امنا  ةدربلا و  هل  لاقی  ءیـش  يدنع  ام  بحاصلا  هل 
قرس هیف و ال  یه  تیب  قرتحا  ام  هنا  اهصئاصخ  نم  هتقول و  دمّرلا  نم  یفوعف  سلاج  وه  هدنع و  تأرق  هینیع و  یلع  نیّدلا  دعـس  اهعـضو  و 

اهعمتـسم و اهیراق و  اهمظان و  هَّللا  محرف  اهامنا  تاولّـصلا  نم  هیلع  اهب  حدم  نم  ۀـکربب  اهدـعب  ءاعدـلا  باجتـسی  هنمـض و  یف  یه  عاتم و 
نب میهاربا  الم  نیرهاطلا و  نیبّیطلا  هلا  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  تاملسملا و  نیملسملا و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  عیمج  اهب  عفن  اهحراش و 

رد هدیدن و  وا  تفاطلب  تغالب  مشچ  هک  هدیعـس  هدیـصق  نیا  مظان  هکنادـب  هتفگ  هدرب  هدیـصق  حرـش  رد  ینیارفـسا  هاشبرع  نب  دـمحم  الم 
راذگ و مهم  نایفاک  روتسد  هدوب و  راگزور  باّتک  رابک  زا  هک  تسدعس  نب  دمحم  نیّدلا  فرـش  هَّللا  دبع  وبا  هدیـسر  نییلع  یلعاب  تعارب 

دنلب تخب  رای و  تداعـس  ار  وا  جالعتـسا  رد  هتفر و  راک  زا  یلکب  وا  ندب  فصن  هچنانچ  هدش  راتفرگ  جلاف  هضراعب  هدوب  رـصم  راید  نایلاو 
ادخ نمشد  زا  دنمتداعس  ره  اجلم  راعش  نید  رادم  ملاع  راگزور  ناشیرپ  ره  حلصم  راربا  دّیس  حدم  رد  هک  هدش  مهلم  نادب  هدش  راسگمغ 

هک وا  باحـصا  لآ و  راهّنلا و  لیّللا و  بقاعت  ام  داب  وا  نیرق  راـگدرورپ  ترـضح  زا  رامـشیب  دورد  تیاـهنیب و  تیحت  هک  راـتخم  دـمحم 
هدیصق دنیوا  راثآ  رابخا و  نایوار  نید و  رابخا  نایادتقم 

409 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةولّصلا و هیلع  ترضح  نآ  دیسر  مامتاب  نوچ  دومن  يور  بیعیب  هوابون  نیا  بیغ  ملاع  زا  تفاتش  هلیسو  نادب  افشتسا  رد  تخادرپ و  دیاب 

حابص لّوا  زونه  هتفای  مامت  تحـص  لاحلا  یف  هدیلام  وا  ندب  رب  كرات  ات  مدق  زا  كرابم  تسد  هدش و  رهاظ  ورب  مانم  رد  مالّـسلا  ۀّیحتلا و 
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متک زا  ملاع  دیس  حدم  رد  هک  هدیصق  هک  تفگ  هدومن و  بلط  وزا  ار  هنومیم  هدیـصق  نیا  هتفاتـش و  وا  بناجب  حالف  لها  زا  یکی  هک  هدوب 
هک مهاوخیم  ار  هدیـصق  نیا  تفگ  یهاوخیم  ار  مادک  تسرایـسب  هدیـصق  باب  نیرد  ارم  هک  داد  باوج  مهاوخیم  هدیـسر  روهظب  مدع 

لیامتی وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  يدی  نیب  دشنت  یه  ۀحرابلا و  اهتعمس  دقل  ملـس  يذب  ناریج  رکذت  نما  تسعارـصم  نیا  نآ  لّوا 
ریکن رکنم و  زا  دـشا  ادـعا  ریجنز  راتفرگ  ریقح  ریقف  تسینغتـسم  راهظا  زا  هک  هتفای  رارکت  رادـقم  نآ  هدیـصق  نیا  راثآ  ناصغالا و  لـیامت 
بناج رهب  لیس  نوچ  وا  لتق  دصقب  یملاع  یلدلا  ودعلا  نم  ةدیصقلا  هذه  ۀکربب  یلاعت  هَّللا  هاجن  ینئارفـسالا  هاشبرع  نب  دمحم  نب  میهاربا 

یمـشاه ینب  هب  لضفتم و  ترـضحب  لکوتم  یـسردایرفیب  ۀیاغ  یـسکیب و  تیاهن  رد  وا  ناود و  فرط  رهب  وا  نتفای  مهوتب  دـندوب و  ناور 
لیبق زا  وا  لضف  هاگتـسد  هک  يزیزع  دـش  وا  مدـمه  هدومن  تدـعاسم  هانپ  رطـضم  هدیـصق  نیا  هاگان  هک  زتعم  یفخم و  یجنک  رد  لـسوتم 

* ِهَّللا ُلْضَف  َِکلذ 
دـشاب و عفان  ار  هماع  هک  دومن  دـیاب  يزجوم  همجرت  ار  وا  تصرف  قبط  رب  هک  دومرف  تراشا  هارمه  هدـنامرد  نیاب  عاوناب  وا  تنواـعم  دوب و 

دیسر دناوت  یعفنب  یسک  رهد  زا  هک  جذومنا  نیا  دندومن  تراسج  روفلا  یلع  تراشب  مامشتسا  تراشا و  ياضتقم  رب  عفاش  ۀّصاخ  ارت 
410 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلو ّهنا  دوش  حرط  وا  روخ  رد  یحرش  هک  ددرگ  قیفش  تخب  قیفر و  قیفوت  هک  دیما  دومن  یلوغشم  دیشچ  دناوت  هّمش  وا  دصاقم  تذل  زا  و 
تلصّتا اّمناف  اهب  مارکلا  لسّرلا  یتا  يآ  لک  دیامرفیم و  هدرب  هدیصق  رد  يریـصوب  هکنادب  سپ  یتفایرد  همه  نیا  هاگ  ره  یهتنا و  قافوتلا 

مالّسلا مهیلع  نولسرملا  اهب  ءاج  یتلا  تازجعملا  نم  زجعم  ّلک  لوقی و  هتفگ  تیب  نیا  حرـش  رد  هرّدلا  جات  رد  یمور  لضاف  مهب  هرون  نم 
ّالا مهیلإ  تلصو  ام  مهب و  تلصّتا  ام  اهناف  مهیف  ۀمکحلا  ملعلا و  نم  مهلاقم  قدص  مهلضف و  لامک  یلع  ۀلادلا  تایالا  رئاس  مهماوقا و  یلا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هأدبم  رون و  لک  لّوا  وه  يذلا  هرون  نم 
يرون هَّللا  قلخ  ام  لّوا  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  هلوقل 

هنم و بعـش  مهراوناف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انّیبن  رون  وه  دـحاو و  رون  نم  نوقولخم  مهّلک  مالّـسلا  مهیلع  لسّرلا  ءایبنالا و  نا  کش  ـال  و 
لامک رب  تلالد  هک  هرهاب  تایآ  رئاـس  هرهاـق و  تازجعم  عیمج  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا  راـمقالا  سمـش  راونـالا و  رون  وه  هل و  عورف 

لـصاح لصاو و  ناشیاب  دـندروآ  دوخ  موق  يوسب  ار  نآ  درکیم و  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  تمکح  ملع و  تیّقح  تـالاقم و  قدـص  لـضف و 
دوب و نا  أدبم  رون و  ره  لّوا  رون  نیا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رون  زا  رگم  دشن 

يرون هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 
رون نآ  هک  دـنادحاو  رون  زا  قولخم  مالّـسلا  مهیلع  لـسر  اـیبنا و  عیمج  هک  تسین  ینعم  نیرد  یبـیر  یکـش و  دراد و  تلـالد  ینعم  نیرب 

سمـش راونـالا و  روـن  روـن  نآ  تسروـن و  نیا  عورف  بعـش و  ناـشیا  راوـنا  سپ  تسملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  داحتا  نوچ  تسرامقالا و 
411 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا عیمج  سپ  ققحتم  ۀحارـص  مدآ  ترـضح  قلخ  رب  نآ  مدقت  مه  هدـش و  تباث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  اب 
تیاـغ رد  هچ  رگا  باحـصا  زا  یـسک  دوش و  تباـث  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  روـن  يارب  همیخف  تاـمرکم  همیظع و  تاـفص 

نم هّللاب  ذایعلا  دوش و  سئاس  سیئر و  مکاح و  مدقتم و  ترضح  نآ  رب  هک  اج  هچ  دسریمن  رونا  رون  نیا  ياپ  درگب  دنشاب  هبترم  تلالج 
تایالا تلصتا  ام  يأ  تلصتا  امنا  تانّیبلا و  تایآلاب  يأ  اهب  تاکنلا  هتفگ  روکذم  تیب  حرش  رد  هدرب  هدیصق  حرش  رد  ماصع  الم  کلذ و 

شرعلا و رون  دّمحم  رون  نمف  هرون  راثآ  نم  رثا  لسّرلا  رئاس  راونا  ّنا  لصاحلا  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  رون  نم  يأ  هرون  نم  الا  مارکلا  لسرلاب 
رب ترابع  نیا  تلالد  تاملسملا و  نیملسملا و  راونا  نیعباتلا و  ۀباحـصلا و  راونا  ءایبنالا و  عیمج  راونا  رمقلا و  سمـشلا و  رون  یـسرکلا و 

لـضاف درادن و  حیرـشت  حاصفا و  حیـضوت و  نییبت و  تجاح  سپ  مولعم  نقیتم و  رهاظ و  موهف  بابرا  دزن  مور  لضاف  ترابع  لثم  بولطم 
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ناربماغیپ لسّرلا  دندروآ  یتا  تسهیآ  عمج  اهتیا  يأ  عیمج  ینعمب و  نا  مسا  رب  فطع  بصنب  ّلک  هتفگ و  هدرب  هدیصق  حرش  رد  ینیارفسا 
هک دنیوگ  رگم  دوش  ماع  مکح  ات  دشاب  ایبنا  قلطم  يوب  دارم  هک  تسنآ  رهاظ  قنع و  نوچ  تسلسر  فیفخت  نیس  نوکـسب  باتک  بحاص 

تلـصّتا اّمناف  ار  هیآ  نیا  اـهب  تسمیرک  عمج  مارکلا  لوسر  رد  وا  توبث  زا  دـعب  تیولوا  قیرطب  لوسر  ریغ  رد  مکح  توبثب  هدرک  تعاـنق 
هماـقم رد  دوخ  تاـماقم  رد  یطویـس  یهتنا و  ناشیدـب  مهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رون  زا  رگم  هرون  نم  تاـیآ  نیا  هدیـسرن 

لسرم وه  هتفگ  یکبسلا  نع  القن  هیسدنس 
412 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رخآ یف  یسیع  یتای  کلذل  هتّوبن و  هتلاسرب و  نولومـشم  هتّما و  نم  مهّلک  مهمما  ءایبنالا و  عیمجف  لاق  ربخ  ممالا و  نم  مّدقت  نم  لک  یلا 
یف هماکحا  مهمما  یلا  هب  اؤاج  ام  ءایبنالا و  ّینب  وهف  هیلإ  ۀـبوسنم  هعئارـش و  ءایبنالا  اهب  تءاـج  یتلا  عئارـشلا  عیمج  هتعیرـش و  یلع  ناـمّزلا 
یلع مقری  نا  هّقح  القتـسم  افیلات  هل  درفا  ریظنب و  هل  راصعالا  حمـست  داکت  يذـلا ال  ربحلا  مامالا  کلذ  هررق  اذـکه  هیلع  ۀـمّدقتملا  ۀـنمزالا 
ّهناف مهب  هرون  نم  تلصتا  اّمناف  اهب  مارکلا  لسرلا  یتا  يآ  لک  يریـصوبلا و  فرـشلا  لوق  يریـضنلا  مظنلا  نم  هقفاوی  ریـضنلاب و  سدنّـسلا 

نوفقاو میدـلا و  نم  افـشر  وا  رحبلا  نم  افرغ  سمتلم  هَّللا  لوسر  نم  مهّلک  ملظلا و  یف  ساـنلل  اـهراونا  نرهظی  اـهبکاوک  مه  لـضف  سمش 
اهبکاوک مه  لضف  سمـش  ّهناف  تسروکذم  قباس  رعـش  دعب  هدرب  هدیـصق  رد  زین  مکحلا و  ۀلکـش  نم  وا  ملعلا  ۀطقن  نم  مهدح  دـنع  هیدـل 

هرون نم  مهب  تارهابلا  تایالا  کلت  تلـصّتا  اّمنا  لوقی  هتفگ  تیب  نیا  حرـشب  هرّدـلا  جات  رد  یمور  الم  ملظلا و  یف  ساّنلل  اهراونا  نرهظی 
َنیَِملاْعِلل  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  یلاعت  هلوقل  ۀفاک  ساّنلل  ۀمحر  یلاعت و  هَّللا  لضف  سمش  هنال  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 
هقئاقد رارسا  هقئاقح و  راونا  نورهظی  مهتایلباق  بتارم  مهتادادعتسا و  تاجرد  یلع  هرس  ۀلمح  هرون و  رهاظم  اوناک  مالّسلا  مهیلع  لسّرلا  و 

هقیدصت یلا  مهایا  مهتوعدب  نرق  دعب  انرق  مهماوق  ال 
413 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلاـیللا یف  هعولط  دـنع  هیکحی  سمـشلا و  رون  رهظی  رمقلا  نا  اـمک  هتبوبیغ  نم  تارتف  ملظ  ناـمز  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هئیجم  ـالا  و 
یفخی و ام ال  ةراعتـسالا  نسح  نم  تیبلا  اذه  یف  هرون و  رثا  روهظ و ال  هل  قبی  مل  تعلط  اذاف  سمـشلا  نم  ادافتـسم  هرون  نوکیل  ۀـملظملا 

بکاوـکلا راوـنا  يأ  اـهراونا  نولـسرملا  يأ  مه  میظع  لـضف  يأ  میظعتلل  لـضف  یف  ریکنتلا  تاـکنلا  هتفگ  تیب  نیا  حرـش  رد  ماـصع  ـالم 
هرون رهظ  اّملف  تاملّظلا  یف  ملاعلا  ناک  نیح  ألألتی  مهراونا  ناک  بکاوکلا و  لثم  ءایبنالا  رئاس  سمـشلا و  لـثم  مالّـسلا  هیلع  ّهنا  لـصاحلا 

رئاس نیّدـلا  اذـه  خـسن  هَّللا  هرهظا  اّملف  هنید  رهظی  مل  ام  مهنید  عفری  ناک  اّمنا  لسّرلا  ّنا  کلذ  نم  ضرغلا  اهراونا و  تشـالت  مالـسلا  هیلع 
زا ینعی  يو  رب  تسلیلد  ای  تسقباس  تیب  هجیتن  ّهناف  هتفگ  روکذم  رعش  حرش  رد  ینیارفسا  لضاف  اهّلک و  ۀّیـضاملا  للملا  ۀفلاسلا و  نایدالا 
وا بکاوک  رئاس  زا  ءوض  هب  تسزاتمم  باتفآ  هچنانچ  تسلامک و  لضف  باتفآ و  سمـش  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب 

دیزم ار  وا  هک  تسنآ  سمـش  بکوک  دـنیوا و  ياههراتـس  اـهبکاوک  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  هک  مه  لاـمک  رونب  اـیبنا  رئاـس  زا  تسزاـتمم  زین 
هک تسهام  بکاوک  نامه  هلمج  زا  هک  هدـش  ررقم  شلحم  رد  دریگیم و  رون  وزا  هک  تسنآ  بکاوک  نایم  زا  نآ  دـشاب و  واب  صاـصتخا 

تسنآ مهوتم  ندروآ  عمج  هک  دوشن  هجوتم  سپ  درک  عمج  ظفلب  ریبعت  تخاس  هام  هلزنمب  ار  يدعتم  ماقم  نیرد  نوچ  اماف  دراد  لاح  نیا 
ناوتن هک  هتخادرپ  يزیچ  وا  نایب  رد  دناهتخاس و  ملظم  ار  بکاوک  ناحراش  یـضعب  نیا  عفد  رد  دناسمـش  زا  ضیفتـسم  بکاوک  یقاب  هک 

دناهدرک جارخا  وا  یعیبط  مظن  زا  ار  مظن  یضعب  تفگ و 
414 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  اَّلِإ  اْنیَلَع  ام  َو 
ریبعت نوچ  ار و  وا  ياهرون  اهراونا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  تسربمغیپ  هک  دنالضف  سمش  نیا  بکاوک  هک  ایبنا  نیا  دنزاسیم  رهاظ  نرهظی 
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ربمغیپ يارب  ثنؤم  ریمـض  ایبنا و  يارب  لقاع  ریغ  ریمـض  داد و  هب  ربعم  مکح  ار  ناشیا  ریمـض  رد  بکاوکب  ایبنا  زا  دش و  سمـشب  ربمغیپ  زا 
هک تخاس  عمج  ار  ناشیاب  دئاع  ریمـض  دندش  القع  هلزنمب  ناشیا  دومرف و  ریبعت  ههلآب  ناتب  زا  نوچ  دـیجم  مالک  رد  هکنآ  سکع  رب  دروآ 

ِنوُذِْقُنی  َو ال  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  یِّنَع  ِنُْغت  ال 
هتکن هدنام  یفتخم  هقیقد  نیا  هک  یـسک  رب  دـناهدوبن و  نجب  ثوعبم  رگید  يایبنا  هک  تسنآ  ربانب  سانب  صیـصخت  نامدرم  يارب  زا  ساّنلل 
نایب نیا  نمض  رد  مهت و  تمهت و  نوچ  تسهملظ  عمج  اهیکیرات  رد  ملظلا  یف  هتشادنپ  فرـش  ار  نآ  هتـشاد و  سان  فرـش  ار  صیـصخت 

دمحلا هللا درادن و  بقع  رد  بش  زور  نیا  یلو  رات  بش  هلزنمب  ار  ایبنا  رئاس  نامز  هدـینادرگ و  نشور  زور  هلزنمب  ار  ترـضح  تّوبن  نامز 
هّردلا جات  رد  یمور  الم  مجع و  نم  برع و  نم  نیقیرفلا  نیلقثلا و  نینوکلا و  دّیس  دّمحم  هتفگ  هدرب  هدیصق  رد  زین  یهتنا و  نیملاعلا  بر 

یّلص دّمحم  وه  خلا  فیط  يرس  معن  یلوقب  لبق  نم  هیلإ  تزمر  هاوهب و  تیلتبا  يذلا  بیبحلا  کلذ  لوقی  ینعملا  هتفگ  رعش  نیا  حرش  رد 
مهنم فرشالا  نیملاعلا  فرـشا  دیـس  نیدوجولا و  یف  قالطالا  یلع  دّیـس  ةدیمحلا  هلاصخ  ةرثکل  مسالا  اذهب  یمـسم  يأ  ملـس  هیلع و  هَّللا 

متخ هب  ممالا و  ریخ  مه  ۀّما  رتعلا و  رهطا  مه  ةرتع  ۀلزنملا و  بتکلا  لضفا  وه  باتک  ۀقحلا و  نایدالا  رهظا  وه  نیدب  هصاصتخال  فرشالاف 
یّنکملا همساب  یمسملا  حلاصلا  هدلوب  متخیس  ۀمیقلا و  موی  یلا  هدعب  ّیبن  الف  ۀّیعیرشتلا  ةوبنلا 

415 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهّللا ۀتغب  الا  ۀـعاّسلا  مکیتای  اروج و ال  املظ و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  ناب  رـشبملا  ۀـّماعلا  ۀـمامالا  ۀـّماّتلا و  ۀـیالولا  هتینکب 

یف قلخ و  یف  نیّیبّنلا  قاف  هتفگ  هدرب  هدیـصق  رد  زین  ابیرق و  هیرن  ادیعب و  هنوری  مهنا  هروضح  هروهظب و  ۀمالا  هذه  نع  ۀّـمغلا  هذـه  فشکا 
قاف ّهنا  هیلع  هَّللا  تاولـص  بیبحلا  کلذ  فاصوا  نم  لوقی  ینعملا  دیامرفیم  نآ  حرـش  رد  یمور  الم  مرک  ملع و ال  یف  هونادی  مل  قلخ و 

مّمتیل ضرالا  عاقب  فرـشا  نم  ثعب  ثیح  هتاکلم  لئاضف  هتافـص و  لاـمک  هرـصنع و  ۀـهازن  هتنیط و  فرـشب  مالّـسلا  مهیلع  ءاـیبنالا  عیمج 
مرکلا قلخلا و  یلع  ۀـضافالا  ۀـّیلعافلا و  ۀـهج  نم  قحلا و  هَّللا  نم  ۀضافتـسالا  ۀـّیلباقلا و  ۀـهج  نم  ۀّیلـضفالا  قبّـسلا و  هلف  قالخالا  مراکم 

قاف هتفگ  هدرب  حرـش  رد  ینیارفـسا  لضاف  هوواسی و  نا  نمم  الـضف  امهیف  هنم  اوبرقی  مل  متت و  لمکت و  رهاظلا  نطابلا و  ةایح  اـمهب  نیذـلا 
قلعت شنیرفآ  هب  هچنآ  شنیرفآ و  رـصن  نزو  رب  قلخ  یف  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  کی و  کی  ایبنا  همه  زا  نییبنلا  لـضف  رد  تشذـگب 

هک یتحالمب  دشاب  حیملت  سپ  دوب  لیدعیب  یبوخ  رد  كرات  ات  مدق  زا  شلاثمیب  لاثم  كرابم و  لکیه  هک  رابتعا  ناب  ای  دراد 
حلما انا  ثیدح 

رابتعاب ای  دوبن  هیاس  ار  وا  هکنآ  ات  ناکمالا  بسح  دوب  یفتنم  ورد  دراد  ناصقن  رب  تلالد  هک  تیرـشب  مزاول  هک  رابتعا  ناـب  اـی  هدومن  حرش 
هیآ هچنانچ  يوخ  رد  قنع و  نزو  رب  قلخ  یف  تسوا و  لیفط  ملاع  همه  قلخ  هکنآ  هب  تسصوصخم  شکرابم  قلخ  هکنآ 

416 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ٍمیِظَع  ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  همیرک 

رد زین  یهتنا و  اهششخب  زا  یششخب  رد  هن  مرک و  اهشناد و ال  زا  یـشناد  رد  ملع  یف  ار  وا  ایبنا  دشن  کیدزن  هونادی و  مل  نا و  رب  تستراشا 
مهیلع مه  تلق  ناف  هتفگ  نآ  حرـش  رد  ماصع  الم  میدلا و  نم  افـشر  وا  رحبلا  نم  افرع  سمتلم  هَّللا  لوسر  نم  مهّلک  هتفگ و  هدرب  هدیـصق 

ملع یف  ۀلکـشم  لئاسم  هنم  اولأـس  مه  تلق  هرحب  نم  اـفرغ  نوسمتلی  فیکف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  یلع  نوقباـس  مالّـسلا  ةولّـصلا و 
یسوم نیب  هَّللا و  یفـص  مدآ  نیب  ۀّجاحملا  ترج  هیدی  نیب  مهتالکـشم و  ّلح  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  باجاف  تافـصلا  دیحوتلا و 

حور یلفّسلا و  بلاقلا  يولعلا  حورلا  مّدقتل  رابتعالا  لوقب  وا  یـسوم  مدآ  جحف  مدآ  یـسوم  ّجاح  هلوقب  راشا  هیلإ  جارعملا و  ۀلیل  هَّللا  میلک 
راشا هیلإ  ءایبنالا و  رئاس  حاورا  یلع  مدقم  انّیبن 

نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  هلوقب 
راـهنالاک و مه  دوجلا و  نم  باحـس  ملعلا و  نم  رحب  وه  ذإ  ۀعافـشلا  اوبلط  ملعلا و  اودافتـسا  هریغ  نم  ـال  اـنّیبن  نم  ءاـیبنالا  لـک  لـصاحلا 
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موقالا و نسحالا  قلخلا  یف  ءایبنالا  عیمج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  قاف  لوقی  ینعملا  هتفگ  ةردـلا  جات  رد  یمور  الم  راجـشالا و 
بذعلا طیحملا  رحبلا  کلذ  نم  نولئاس  مهلئاضف  ةرثک  عم  مه  فیک ال و  ۀمئاد و  ۀـمیدک  مرکب  رخاز و  رحبک  ملعب  مظعالا و  متالا  قلخلا 

همودق هئیجمب و  نورّـشبی  هباکر و  یف  هنامز و  یف  اونوکی  نا  نّونمتی  افـشر و  بولقلا  یـضارال  ییحملا  ثیغلا  کلذ  نم  افرغ و  برـشملا 
هتفگ هدرب  حرش  رد  ینیارفسا  لضاف  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
417 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ای افـشر  وا  وا  لـضف  ياـیرد  زا  رحبلا  نم  ار  یبأ  فـک  اـفرغ  دـناهدننکبلط  سمتلم  ادـخ  لوـسر  زا  هَّللا  لوـسر  نم  اـیبنا  همه  مـهّلک و  و 
نیرد لصتم و  رتشیب  ای  درابب  زورهنابـش  کی  هک  ناراب  ینعمب  همکح  نوچ  تسا  همید  عمج  وا  ماـعنا  ياـهناراب  زا  میدـلا  نم  ار  یندـیکم 
لافطا جایتحا  لثم  وا  تیبرت  هب  ناشیا  جایتحا  وا و  لضفب  ءایبنا  عیمج  فارتعاـب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  حدـم  تیب 

دیامنیم مه  دوب و  هیعیرفت  ءاف  عقوم  تیب  ردص  دناهتفگ  هکنآ  قباس و  هلمج  رب  دوشن  عرفتم  سپ  هدش  نادب  هراشا  فشر  ظفل  رد  هچنانچ 
نع هّزنم  رعـش  حرـش  رد  هّردـلا  جات  رد  یمور  الم  زین  دـناوتیم و  عومجم  ینعم  کی و  ره  ینعمب  تسا  هلمج  نیا  هیلع  موکحم  هک  لک  و 
قلخ ندل  نم  هرهد  دیرف  هرصع و  دیحو  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وه  لوقی  ینعملا  هتفگ  مسقنم  ریغ  هیف  نسحلا  رهوجف  هنـساحم  یف  کیرش 

نسحلا و رهوجف  هنم  بیرق  كراشم  نع  الـضف  كراشم  یندا  ۀّیونعملا  ۀّیروصلا و  هنـساحم  یف  هل  سیل  ۀمیقلا و  موی  یلا  هرون  یلاعت  هَّللا 
ردـبلا وهف  هیف  ّالا  رهظی  مل  هئازجا  عیمجب  لامکلا  نسحلا و  لب  هریغ  یف  هضعب  هیف و  هضعب  نوکی  ناـب  ضعبتم  ریغ  هلـصا  هیف  هتقیقح  هتاذ و 

حوللا و ملع  کمولع  نم  اهتّرـض و  ایندلا و  كدوج  نم  ّناف  يرعـش  حرـشب  هّردـلا  جات  رد  یمور  لضاف  زین  یحـضلا و  سمـشلا  مامتلا و 
امهنیب و عمجلا  رّسعتل  ناتّرض  ةرخآلا  ایندلا و  یحّرلا و  رجح  ناترّضلا  اهجوز و  ةأرملا  ةّرض  ضوعل و  یغبنی ال  ام  ءاطعا  دوجلا  هتفگ  ملقلا 

حوللاب دارملا  لیق  ضیرع و  مظع  لک  فتکلا و  حوللا  هیف و  بتکی  يذلا  وه  حّوللا 
418 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امک یلعالا  ملقلاب  هنع  ربتعملا  لوالا  لقعلا  نم  مولعلا  شوقن  اهلوبقل  ۀّیلکلا  سفنلا 
يرون هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ملقلا و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  لقعلا و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدحلا  یف 

حوللا و ملع  كدوج و  رحب  نم  ةرطق  ةرخآلا  ایندلا و  هتفگ  روکذم  رعش  حرشب  هدرب  حرـش  رد  ماصع  الم  يرابتعا و  قرفلا  دحاو و  لکلاف 
رحب نم  عوبنی  وه  ذإ  ۀـیاهن  کـمولعل  سیل  ۀـیاهن و  هل  حوـللا  یف  اـم  ذإ  یلاـعت  هَّللا  كاـطعا  یتـلا  ۀـیندللا  کـمولع  نم  لـیلق  ءیـش  ملقلا 
سنا رورـس  تیلـضفا  رب  يوبن  رون  قلخ  مدقت  تلالد  ینعی  ناقیا  قح و  لها  بولطم  رب  هقباس  تارابع  لثم  تارابع  نیا  تلالد  کمولع و 

دوب دحتم  يوبن  رون  اب  يولع  رون  نوچ  نایب و  زا  ینغتسم  نایع و  نشور و  حضاو و  تیاهن  ناولملا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ناج  و 
حبق تیاهن  نیملاعلا و  بر  مالـس  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  هحئال  نیهارب  هحـضاو و  لـئالد  نآ  لاـثما  تاراـبع و  نیا 

تسنیقی لها  سیئر  نا  رب  نیبلغتم  مدقت 

يوبن روناب  يولع  رون  داحتا  ببس  هب  تسا  ریما  تیلضفا  ثعاب  هک  یتارابع  متشه : هجو 

نسح خیش  زا  نآ  تیاور  دنس  علطتملا  ۀیافک  رد  یکم  ناّهد  نیدلا  جات  هک  هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  دمحم  نب  دمحا  هکنآ  متشه  هجو 
هَّللا همحر  بیطخلا  وبا  ینالطـسقلا  دمحم  نب  دمحا  نیّدـلا  باهـش  ۀـماّلعلا  مامالل  ۀـّیندللا  بهاوملا  باتک  هدومن  لقن  جـهن  نیاب  یمیجع 

هفلؤم نع  یلمّرلا  دمحا  خیـشلا  نب  دمحم  نیّدلا  سمـش  خیـشلا  نع  ینومیملا  دّمحم  نب  میهاربا  ۀمالعلا  دنـسملا  خیـشلا  نع  ایلاع  هب  ذخا 
ۀفیطل هذهف  دعب  هتفگ و  نآ  لوا  رد  ینالطسق  دوخ  ۀّیعفاشلا و  نییرصملاب و  لسلسم  دنس  اذه  ةزاجإ  ینالطـسقلا  دمحم  نب  دمحا  ۀمالعلا 

فئاطل نم 
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419 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لـضفا هیلع  هَّللا  یّلـص  دّمحم  انّیبن  فرـش  لامک  نم  ةذبن  نع  ئبنت  ۀـّینابّرلا  ایاطعلا  بهاوم  حـنم  نم  ۀـحنم  ۀـّینامحرلا و  فطاوعلا  تاحفن 

هتّیدمحاب ریشبتلا  ۀّیدحالا و  تایانعلا  یف  هتلاسر  توبث  ۀّیلزالا و  نامزالا  یف  هتّوبن  قبس  تالّصلا و  ینـسا  تامیلـستلا و  یمنا  تاولّـصلا و 
هتّیرب رئاس  یف  اهرجف  ءوض  راص  یتلا  هتدالو  تایآ  راونا  عماول  قراوب  قارشا  ۀیضاملا و  ممالا  یف  هتّیدمحمب  ریکذتلا  ۀیلاخلا و  رصعالا  یف 

هتّیدوبع فراعم  فراوع  هترجه و  هتثعب و  هارـسم و  ّرـس  عیبانی  هتناضح و  هعاـضر و  فئاـطل  فطاوع  هتلم و  راـطقا  یف  اـهرخف  ردـب  راد  و 
هـسدق ۀضورل  هتلقن  نیح  یلا  ۀّیلعلا  هتریـس  قئاقح  قئاقد  ۀّیکزلا و  هلاوحا  سافنا  سئافن  هتیالو و  لها  بولق  قافا  یف  اهاذش  فرع  يراسلا 

نـساحم میظعت  هرطخ و  وـلع  هرکذ و  ۀـعفرب  لـیزنتلا  يأ  یف  هعیفرت  تازجعملا و  مئارکب  هـمیرکت  تاـیالا و  فئارـشب  هفیرـشت  ۀـیدحالا و 
نیلسرملا دهاشم  دهشم  یف  ددوسلا  عماوجل  ۀعماجلا  هتدایس  هقئارط و  عابتا  هتّبحم و  بوجو  هتلاسر و  مومعب  هصیصخت  هقئالخ و  هلئامش و 

هججح هتوبن و  مالعا  بئارغ  هحنم و  هتایآ و  بئاـجع  نم  کـلذ  ریغ  یلا  نیرخـآلا  نیلوـالا و  مومعل  ۀـماعلا  یمظعلا  ۀعافـشلاب  هلیـضفت  و 
اهیبنت نیدحوملل و  ۀعفان  يرکذ  نیدحلملا و  یلع  ةرهاق  اججح  اهتدروا 

420 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلثمل نکی  مل  قیرط  یف  ریّسلا  ۀقـشم  کلـسملا و  اذه  ۀبوعـصل  کلانه  امیف  یـسفن  را  مل  کلذل و  الها  هَّللا  نکا و  مل  نیدتهملا و  مئازعل 

ۀسناوملا دهاشم  دهشم  یف  میلعتلا  بیداتلا و  بتکم  یف  ءافطصالا  صیصختلا و  ةرضحب  ءافشلا  باتک  یتءارق  رـس  ۀتکن  وه  اّمنا  کلـسی و 
هتّلم جاهنم  یف  هتریـس  رـسب  ایراس  ۀّیکزلا  هقالخا  میظع  هتقلخ و  تافـص  نساحم  ۀیدمحالا  راونالا  تاّیلجت  یلاجم  یف  ایلجتـسم  میرکتلا  و 
هذه بحاص  ینحنیف  يراسلا  هلـضف  ضیف  يرابلا  حتف  نم  اّدمتـسم  انـسحلا  ۀـهیزنلا  ۀتـس  ۀـضور  ضایر  یف  اعتار  ینـسالا  هیدـه  ءاعو  یلا 

ضایر یف  رظانلا  هزنت  راصبتسالا و  ةریـصب  نیع  يدمحملا  حتفلاب  تحتفناف  هقئاقر  نونکم  نم  هنکا  ام  یل  زربا  هقئاقح و  نوصم  نم  حنملا 
فراعملا ةاکشم  حابـصم  ؤلالت  نم  تسبتقا  اهانعم و  ةروص  لک  نم  ۀّیوبنلا  ۀنّـسلا  تارّدخم  راکبا  نم  تیلجتـساف  رارـسالا  قئاقر  ضایترا 

ةرمث لک  نم  زیزعلا  باتکلا  تایآ  لـیوات  فئاـطل  ناـنفا  نم  تینتجا  اهاذـش و  ۀـیفوص  ۀـقبع  لـک  نم  تقـشتنا  اـهاوضا و  ۀـقراب  لـک  نم 
ضایر ضرا  یلع  یناـعملا  مئاـمغ  تلمهنا  یتح  حوبـص  قوبغ و  یف  حورا  ودـغا و  حـنملا  هذـه  فئاـطل  تاـنج  یف  تلز  ـال  اهاهتـشم و 
اهظافلا عئادـب  ضایح  تقفدـت  اهرامث و  قئاقحلا  قئاقر  ینتجمل  تباط  اهقاروا و  مولعلا  رهاوج  سئافنب  تمّلکت  اهراهزا و  تعنیاف  ینابملا 

يوهلا ءانبا  بولق  بیطخ  بطخ  اهتاملک و  عماوج  لالزب 
421 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناحلا تابرطمب  تلثامت  حاورالا و  سئافن  حایترالا  حار  فالسب  تحنرتف  سأرألا  بیبحلا  نساحم  لامکل  وعدی  سدقالا  مارغلا  ربنم  یلع 
هبیقر هنع  باغ  بیبحلا و  رضح  ادّدرم  ادشنم  افولا  یلوا  ۀصالخ  ةرضحب  افّصلا  مزمزم  مزمز  حابشالا و  مئارک  بوبحملا  لامج  یلا  نینحلا 

ّبحلا قدص  هابحف  هّبح  یف  هبیبح  بحملا  قدـص  هبیبط  بیبحلا  یبلقل و  یبوط  هئاودا  نم  لصولا  داؤف  يواد  هبیـسح  هنع  لاز  میعن  یبسح 
هذـه تعمـس  املف  هبیطخ  بولقلا  بطخ  هنـسحل  ۀـبح و  لعیح  ءاوهالا  عماجل  هبیجو و  مارغلا  یلا  هاعد  امل  هباجاف  هداوف  ّبل  هاّبل  هبیبح  هنم 
عینم ۀّیوبنلا  حنملا  هجو  نع  رفسی  رفـس  یف  باطخلا  اذه  رهوج  ۀصالخ  صیخلتل  مهنایعا  نویع  تتفلت  بابلالا  یلوا  بولق  ناذآ  بهاوملا 

یف بیغلا  تابایغ  یف  یل  اعدوتسم  ناک  ام  اعدوم  باوّصلا  بوص  احناج  مهبلاطم  ریطست  مهبرآم و  لیـصحت  یلا  ملقلا  نانع  تینثف  باقنلا 
ام تدّهم  لیلدلا و  نم  یفخ  ام  تحـضواف  کلانه  ام  یل  ممت  کلذ و  یل  هَّللا  حاتا  یتح  باهولا  يوقلاب  کلذ  یف  انیعتـسم  باتکلا  اذـه 

لّوالا دصقملا  هتفگ  دصاقلا  کلاسلل و  الیهـست  دصاقم  ةرـشع  یلع  هتبتر  ۀیدمحملا و  حنملاب  ۀّیندللا  بهاوملا  هتیّمـس  لیبّسلا و  نم  رّعوت 
سدق رئاظح  یف  هتیانع  عیقوت  هبتک  هتسناؤم و  سلجم  یف  هتلاسر  روشنم  هرشن  هتیلزا و  قباس  یف  هتّوبن  قبسب  مالّسلا  هیلع  هل  هَّللا  فیرشت  یف 

نیهارب هبسن و  ةراهط  هتمارک و 
422 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ابترم هتریـس  هثوعب و  هایارـس و  هیزاغم و  فراعم  فئاطل  هترجه و  هتثعب و  قئاقح  قئاقد  هتناضح و  هعاضر و  هتدالو و  هلمح و  تایآ  مالعا 
ینقفو میمتتلا  لامکلا و  فاصواب  فصّتملا  میلّسلا و  لقعلا  اذ  ای  ملعا  هتضور  ضایرل  هتلقن  هتافو و  تقو  یلا  هتأشن  نیح  نم  نینـسلا  یلع 

نم ۀـّیدّمحملا  ۀـقیقحلا  زربا  هقزر  ریدـقت  هقلخ و  داجیاب  یلاعت  قحلا  ةدارإ  تقلعت  اـمل  هنا  میقتـسملا  طارـصلا  یلا  ۀـیادهلاب  كاـیا  هَّللا و 
مث هملع  هتدارا و  قباس  یف  قبس  امک  همکح  ةروص  یلع  اهلفس  اهولع و  اهلک  ملاوعلا  اهنم  خلس  مث  ۀیدحالا  ةرـضحلا  یف  ۀّیدمـصلا  راونالا 

نویع ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنم  تسجبنا  مث  دـسجلا  حورلا و  نیب  لاق  امک  ـالا  نکی  مل  مدآ  اذـه و  هتلاـسرب  هرّـشب  هتّوبنب و  یلاـعت  هملعا 
سانجالا عیمج  یلع  یلاعلا  سنجلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  وهف  یلحالا  دروملا  مهل  ناکف  یلبالا  رظنملاب  وه  یلعالا و  ألملاب  رهظف  حاورالا 

طابترا همـسج و  دوجو  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هقح  یف  نطابلا  مسالاب  نامّزلا  یهتنا  امل  ساّنلا و  تادوجوملا و  عیمجل  ربکالا  بالا  و 
نا ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وهف  احور  امـسج و  هتیلکب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  رهظف  رهاظلا  مسالا  یلا  نامّزلا  مکح  لقتنا  هب  حورلا 

اکلم و ناک  نم  یباب  الا  هنع  الا  ربخ  لقنی  هنم و ال  ّالا  رما  ذـفنی  الف  رمالا  ذوفن  عضوم  ّرـسلا و  ۀـنازخ  وهف  هتمیق  تفرع  دـقف  هتنیط  ترخاـت 
فقاو نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  ادیس و 

423 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یتا فقاوم  رـصع  لک  یف  هل  ناک  يدملا و  رخآ  یف  دعـسلا  نامزب  یتا  فراط  دیلت و  دجم  ءالعلا  یف  هل  دمحم  یحطبالا  لوسّرلا  کلذـف 

ترابع نیزا  فراص  نوکلا  یف  رمالا  كاذل  سیل  هفالخ و  نوکی  ارما ال  مار  اذإ  فراوع  نسلا و  هیلع  تنثاف  هعدص  ربجی  رهدلا  راسکنال 
ساجبنا هدومرف و  راهظا  هّیدمص  راونا  زا  یلاعت  قح  ار  نآ  هک  تسا  هیدمحم  تقیقح  زا  یلفـس  يولع و  ملاوع  عیمج  خلـس  هک  تسرهاظ 

يارب ربکا  با  سانجا و  عیمج  یلاع  سنج  ترضح  نآ  هتفرگ و  اج  یلجا  رظنمب و  هدش و  رهاظ  یلعا  إلمب  تسترـضحنآ  زا  حاورا  نویع 
نآ زا  رگم  يرما  دوـشیمن  ذـفان  تسیناـّبر و  رما  ذوـفن  عـضوم  ینادزی و  ّرـس  هنازخ  ترـضح  نآ  تسـسان و  عـیمج  تادوـجوم و  عـیمج 
یّلص بآمتلاسر  بانج  رون  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  ترـضح و  نآ  زا  رگم  يربخ  دوشیمن  هدرک  لقن  ترـضح و 
رثآم همیظع و  لئاضف  همه  نیا  هدوب  دـحتم  اهدـیناسا  عونت  اهقرط و  ةرثک  یلع  رون  ثیدـح  هحیرـص  تلالد  بسح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تابثا  يارب  نا  زا  یکی  ره  دـشاب و  ققحتم  تباث و  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  همیخف 

هیلع و هَّللا  یلص  رایخا  رورـس  یـصو  نا  رب  رایغا  مدقت  حبق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  قلخ  عیمج  زا  مالـسلا 
تسیفاک راهطالا  هلآ 

تسا تیلضفا  ببس  يوبن  روناب  ریما  ترضح  رون  داحتا  صوصف : ترابع  مهن : هجو 

نم ّالا  تالامکلا  نم  ائیـش  ذـخای  یبن  نم  ناک  اـم  هحرـش و  مکحلا و  صوصف  یف  هتفگ و  سیمخ  رد  يرکبراـید  نیـسح  هکنآ  مهن  هجو 
ینیطلا هدوجول  هتاکشمب  قلعت  ذإ ال  هتنیط  دوجو  مهنع  رخات  نا  نییبنلا و  متاخ  ةاکشم 

424 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تـسنیا مکحلا  صوصف  رد  یبرعلا  نب  نیّدـلا  ییحم  ترابع  لصا  حابـشالا و  وبا  مدآ  ّنا  امک  حاورالا  وبا  هنال  مهلبق  دوجوم  هتقیقحب  ّهناف 

وه دوجوم و  هتقیقحب  ّهناف  هتنیط  دوجو  رخات  نا  نیّیبّنلا و  متاخ  ةاکشم  نم  الا  ذخای  دحا  مهنم  ام  یبن  رخآ  یلا  مدآ  ندل  نم  ّیبن  لکف 
نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  هلوق 

نا هنا و  نّیبیل  هرکذ  ام  داعا  امنا  هتفگ  نآ  حرـش  رد  يرـصیقلا  دـمحم  نب  دومحم  نب  دواد  ثعب و  نیح  الا  اّیبن  ناک  ام  ءاـیبنالا  نم  هریغ  و 
الزا اهلک  باطقالا  بطق  هنال  ۀمالا  یلا  ۀـلاسرلل  ثعبی  دـجوی و  نا  لبق  ّیبن  وه  حاورالا و  ملاع  یف  هتقیقحب  دوجوم  هناف  هتنیط  دوجو  رّخات 

لیـصفتب ملعلا و  یف  الّوا  دوجوملا  وه  نوکلا و  نم  دوصقملا  وه  مالّـسلا  هیلع  هنال  ۀثعبلا  نیح  الا  ةّوبنلا  مهل  سیل  ءایبنالا  نم  هریغ  ادبا و  و 
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مل مهنکل  مهیف  ةوبنلا  روهظ  نیبلاط  اوناک  نا  مهتادادعتـسا و  بسحب  ءایبنالا  نایعا  اضیا  هیف و  ملاعلا  ناـیعا  لـصح  هتبترم  هیلع  لمتـشی  اـم 
ۀیمـسجلا و ۀـعیبطلا  ماقم  یف  اوققحت  اّملف  اهرون  سمـشلا و  عولط  دـنع  اهراونا  بکاوکلا و  ءافتخاک  ۀـیدمحملا  ۀـقیقحلا  راونا  عم  اورهظی 

مهیلع ایبنا  عیمج  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀملظملا  ۀلیللا  یف  بکاوکلا  رمقلا و  روهظک  ۀیفتخملا  مهراوناب  اورهظ  ۀیرصنعلا  یلایللا  ۀملظ 
دوجوب ار  ترضح  نآ  تاکشم  دندومنیم و  نیعمجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  بانج  تاکـشم  زا  تالامک  ذخا  مالّـسلا 

دوب دوجوم  دوخ  هیلصا  تقیقحب  ترضح  نآ  هک  اریز  تسین  یقلعت  يرهاظ 
425 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج رون  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  تسحابـشالا و  وبا  مدآ  ترـضح  حاورالا و  وبا  ترـضح  نآ  هک  ایبنا  عیمج  لبق 
مه ترـضح  نآ  ةاکـشم  زا  تالامک  ذخا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  هک  دش  مولعم  هدوب  دـحتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ  ياوس  مالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  هک  رونا  رون  نا  رب  هک  دومن  دناوت  زیوجت  یلقاع  هنوگچ  سپ  دندومنیم 
عبات هَّللا  ذاعم  ملاع  رورس  دعب  ملاع  يادتقم  نا  دوش و  مدقتم  رایغا  زا  یسک  دندوب  وا  داقنم  عبات و  دندومرفیم و  وزا  تالامک  ذخا  ملس  و 
عظفا تاـمکحتلا و  عنـشا  تافـسعتلا و  حـبقا  تـالاحملا و  لـحما  نم  اذـه  ّنا  ددرگ  موشغ  مولظ  فوسع  ثلاـث  یناـث و  لوا و  موکحم  و 

دوجوم لمکا  هنال  ۀیدرف  ۀمکح  تناک  اّمنا  ۀیدمحم  ۀـملک  یف  ۀـیدرف  ۀـمکح  ّصف  هتفگ  مکحلا  صوصف  رد  یبرعلا  نبا  زین  تامجهتلا و 
دارفالا لّوا  نییبنلا و  متاخ  ۀیرصنعلا  هتأشنب  ناک  مث  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  ناکف  متخ  رمالا و  هب  يدب  اذهل  یناسنالا و  عونلا  اذه  یف 

تایّمـسم یه  یتلا  ملکلا  عماوج  یتوا  ّهناف  ّهبر  یلع  لیلد  ّلدا  مالّـسلا  اهیلع  ناک  اهنع و  ّهناف  دارفالا  نم  ۀـیلوالا  هذـه  یلع  داز  ام  ۀـثلثلا و 
هَّللا تاولـص  ءایبنالا  نال  عونلا  اذه  یف  دوجوم  لمکا  ناک  امنا  هتفگ  خـلا  ۀـیدرف  ۀـمکح  تناک  اّمنا  لوق  حرـش  رد  يرـصیق  مدآ و  ءامـسا 

لمکا وهف  هرهظم  وه  يذـلا  یهلالا  مسالا  تحت  لخاد  تایلکلا  عیمج  یّلک و  مسـال  رهظم  مهنم  ّلـک  عونلا و  اذـه  لـمکا  نیعمجا  مهیلع 
دارفالا لمکا  هنوکل  عونلا و  اذه  دارفا 

426 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رهظی يذـلا  وه  ۀـیئدتبملا و  یف  ۀـیمدآلا  ةروصلاب  رهظ  يذـلا  وه  لب  يرخا  ۀـلاسرلا  رما  هب  متخ  ـالوا و  هحور  داـجیاب  دوجولا  رما  هب  يدـب 

لوق حرش  رد  دیمحلا و  یلولا  وه  هَّللا  حیرصتلا و  نع  ضیرعتلاب  فتکنلف  ۀیمتخلا  ّرس  مهفی  نم  ّرـسلا  اذه  مهفی  عونلل و  ۀیمتاخلا  ةروصلاب 
ۀبترملا ۀیدحالا و  تاذلا  یه  یف  اهیلإ  راشملا  ۀثالثلا  هذه  ثالثلا و  یه  ۀیلوالا  ۀیدرفلا  هذه  یلع  يأ  هتفگ  خلا  ۀیلوالا  هذه  یلع  داز  ام  و 

ام لوا  ّنا  رظنلا  باحـصا  دنع  اضیا  ررقت  امک  اهنم  رداص  وهف  اهیلع  داز  ام  لوالا و  لقعلاب  ةامـسملا  ۀیدمحملا  ۀیناحورلا  ۀقیقحلا  ۀیهلالا و 
ناک عونلا  اذه  لمکا  يدمحملا  حورلا  ناک  اذإ  يأ و  هتفگ  خلا  هبر  یلع  لیلد  لدا  مالّـسلا  هیلع  ناک  حرـش و  رد  لّوالا و  لقعلا  وه  دجو 
یتلا ملکلا  عماوج  یتوا  هنال  هدوجوب  رهظی  امنیا  اهعمجاب  تاذـلا  تالامک  هرهظم و  هبوبرمب و  ـالا  رهظی  ـال  بّرلا  نـال  هبر  یلع  لـیلد  لدا 

ّیهلالا و مظعالا  مسالا  یلع  لیلد  ّلدا  وهف  مدآ  ءامـسا  تایّمـسمب  دارملا  یه  اهتاّیئزجب و  ۀـعماجلا  ۀـّینوکلا  ۀـیهلالا و  قئاقحلا  تاهما  یه 
لاق ثیح  تسرهاب  رهاظ و  نآ  لوا  زا  مکحلا  صوصف  باتک  بلاطم  تناتم  تلالج و  تیاهن  تنازر و  ۀـقیقح و  لامک  هک  دـنامن  یفخم 

نیرشع و عبس و  ۀنس 627  مرحملا  نم  ریخالا  رشعلا  یف  اهتیرا  ةرّشبم  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تیار  ّیناف  دعب  اما  هردص  یف 
جرخا هذخ و  مکحلا  صوصف  باتکلا  اذه  یل  لاقف  باتک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هدیب  قشمد و  ۀسورحمب  ۀئامتس 

427 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دـصقلا تدّرج  ۀّینلا و  تصلخا  ۀّینمالا و  تققحف  انرما  امک  انم  رمالا  یلوا  هلوسرل و  هّلل و  ۀعاطلا  عمـسلا و  تلقف  هب  نوعفتنی  سانلا  یلا  هب 

هیف ینلعجی  نا  یلاعت  هَّللا  تلاس  ناصقن و  ةدایز و ال  ریغ  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  هّدح  امک  باتکلا  اذه  زاربا  یلا  ۀمهلا  و 
هیلع يوطنی  یناسل و  هب  قطنی  ینانب و  همقری  ام  عیمج  یف  ینّصخی  نا  ناطلس و  مهیلع  ناطیـشلل  سیل  نیذلا  هدابع  نم  یلاوحا  عیمج  یف  و 

نم هیلع  فقو  نم  ققحتیل  امکحتم  امجرتم ال  نوکا  یتح  یماصتعالا  دییاتلاب  یسفنلا  عوّرلا  یف  یحورلا  ثفنلا  یحوبسلا و  ءاقلالاب  ینانج 
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اّمل یلاعت  قحلا  نوکی  نا  وجرا  سیبلتلا و  اهلخدـی  یتلا  ۀیـسفنلا  ضارغالا  نع  هّزنملا  سیدـقتلا  ماقم  نم  ّهنا  بولقلا  باحـصا  هَّللا و  لـها 
ثراو و یّنکل  لوسرب  ّیبنب و ال  تسل  یلع و  هب  لزنی  ام  الا  روّطلا  اذه  یف  لزنا  ّیلا و ال  یقلی  ام  ّالا  یقلا  امف  یئادن  باجا  دق  یئاعد  عمس 

یلع اّونم  مث  اوعمجا  لوقلا و  لمجم  اولّـصف  مهفلاب  ّمث  اوعف  هب  تیتا  ام  متعمـس  اذاف  اوعجراف  هَّللا  یلا  اوعمـساف و  هَّللا  نمف  ثداح  یترخـآل 
يرهطملا يدمحملا  عرـشلاب  دّیق  دّیا و  دّیاتف و  دّیا  نمم  نوکا  نا  وجرا  هَّللا  نم  اوعـسوف و  مکتعـسو  یّتلا  ۀمحرلا  هذـه  اوعنمت  هیبلاط و ال 

یلـص بآمتلاسر  بانج  ار  مکحلا  صوصف  باتک  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  هتما  نم  انلعج  اـمک  هترمز  یف  انرـشحی  نا  دـّیق و  دـّیقتف و 
تیانع یبرع  نباب  هکرابم  هرشبم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

428 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لاوحا عیمج  رد  باب و  نیرد  ار  وا  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ  زا  هدروآ  زاربا  راهظا و  ریخب  ناصقن  تدایز و  ریغب  ار  باـتک  نیا  وا  هدومرف و 

ناب دوشیم  ایوگ  وا و  نانب  ارنآ  دسیونیم  هک  يزیچ  ره  رد  ار  وا  دنک  ّصاخ  تسین و  ناطلس  ناشیا  رب  ار  ناطیـش  هک  دیامرف  یناگدنب  زا 
مکحتم هن  دشاب  مجرتم  وا  هکنآ  ات  یماصتعا  دییأتب  یسفن  بلق  رد  یحور  ثفن  یحوبس و  ءاقلاب  وا  نانج  نا  رب  دوشیم  يوطنم  وا و  ناسل 

نآ لـخاد  سیبـلت  هک  هیـسفن  ضارغا  زا  هک  تسـسیدقت  ماـقم  زا  نآ  هک  دـنادب  دوش  فقاو  نا  رب  بولق  باحـصا  هَّللا و  لـها  زا  هک  ره  و 
يزیچ رکم  یبرع  نیا  دنک  ءاقلا  سپ  دـشاب  هدومرف  تباجاب  نورقم  شیاعد  یلاعت  قح  هک  هدرک  دـیما  یبرع  نبا  زین  تسا و  هزنم  دوشیم 

دوشیم هدرک  لزان  وا  رب  روط  نیرد  هک  ار  يزیچ  نآ  رگم  دنک  لزان  هن  دوشیم و  هدرک  ءاقلا  واب  هک  ار 

نیرون داحتا  ببس  هب  تیلضفا  اب  هطبار  رد  فقاوم  حرش  ترابع  مهد : هجو 

هتاذ و لقعی  دّرجم  ّهنا  ثیح  نم  لّوالا  لولعملا  ّنا  مهـضعب  لاق  فقاوملا  حرـش  یف  هتفگ  سیمخ  رد  يرکبراـید  نیـسح  هکنآ  مهد  هجو 
راونا ۀضافا  یف  هطـسوت  ثیح  نم  املق و  یمـسی  مولعلا  شوقن  تادوجوملا و  رئاس  رودص  یف  ۀطـساو  ّهنا  ثیح  نم  القع و  یمـسی  هؤدـبم 

یمـسی هتایحل  ببـس  ّهنا  ثیح  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ءایبنالا  دّیـس  رون  رثا  نم  ۀـّیدمحملا  تـالامکلا  تاـملکلا  نا  ثیح  نم  ةوبنلا و 
شوقن تادوجوم و  رئاس  رودص  رد  تسهطساو  هک  تیثیح  نیاب  لوا  لولعم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  نایب  ةدایز  اذهل  ءیجیـس  هحور و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  حور  نآ  تّوبن و  راونا  هضاـفا  رد  تسطـسوتم  هطـساو  نیمه  دوـشیم و  یمـسم  ملقب  موـلع 
تسملس

429 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ببس تادوجوم و  عیمج  رودص  رد  هطساو  مه  ترضح  نآ  رون  هدوب  دحتم  يوبن  رون  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  سپ 

هک دش  دناوت  مدـقتم  هیـسدق  نساحم  عوبنی  نا  رب  هیوما  هیودـع و  هّیمیت و  زا  یـسک  هنوگچ  سپ  دـشاب  تانئاک  لک  رب  مولع  شوقن  هضافا 
رد ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ام  ربمغیپ  هتفگ و  ةوبنلا  دهاوش  رد  یماج  نمحرلا  دبع  الم  تستاحمال و  رهظا  تاحـضاو و  يالجا  زا  نآ  حـبق 

امک تسناشیا  زا  نیلوا  بیغ  ملاع  رد  اما  دوب  ربمغیپ  نیرخآ  هچ  رگا  تداهش  ملاع 
نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  مالسلا  هیلع  لاق 

هکنآیب درک  دروخرب  هک  یّلجت  لوا  هعم  ءیـش  هَّللا و ال  ناک  ثیح  لازآ  لزا  رد  لاضفالا  لـالجلا و  وذ  ترـضح  هک  تسنآ  نیا  ناـیب  و 
نآ تیمولعم  تروص  یـضعب و  زا  یـضعب  زایتمایب  ار  نوئـش  عیمج  رم  عماج  یلک  قلطم  دوب  یناش  تروصب  دـشاب  ناـیم  رد  يریغ  دوجو 
اهنآ روصب  هک  یتاّیلجت  دـناتقیقح و  نآ  لیـصافت  ءازجا و  همه  تادوجوم  رئاس  قئاقح  دـنیوگ و  يدـمحم  تقیقح  لوا و  نیعت  ار  ناـش 

حاورا هبترم  رد  الوا  تقیقح  ناـشبوجو  تروص  تسا و  هتفاـی  تقیقح  نآ  تروصب  یّلجت  زا  ثاـعبنا  راـشتنا و  بیغ  رد  تسا  هدـش  عقاو 
ثیح تسا  هدرک  ریبعت  رونب  ای  حورب  ةرات  لقعب و  نا  زا  ةرات  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  عراش  هک  درجم  تسیرهوج 
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يرون وا  یحور  هَّللا  قلخ  ام  لوا  ملقلا و  هَّللا  قلخ  ام  لوا  لقعلا و  هَّللا  قلخ  ام  لوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 
تروـص دوـب و  دـناوت  یمن  ار  زیچ  کـی  زج  تیلوا  هبترم  هک  اریز  تستاراـبتعا  فـالتخا  رب  ینبم  تاراـبع  فـالتخا  هـک  تـسین  کـش  و 

يدوجو تروص  زا  یشتنم  قئاقح  رئاس  يدوجو 
430 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدآ و سپ  مالـسلا  هیلع  تسمدآ  نآ  دارفا  لوا  هک  یناسنا  يرـصنع  ینامـسج  تروصب  دوشیم  یهتنم  ات  ۀبترم  دعب  ۀـبترم  تستقیقح  نآ 
ام ربمغیپ  فالخب  دنتـشگن  فوصوم  توبن  هب  دـندشن  رهاظ  تداهـش  رد  يرـصنع  ینامـسج  تروصب  هک  مادام  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  رئاس 

مکح عئارـش  همه  رد  لعفلاب و  توبن  هب  دناهدرک  مالعا  دـش و  هداد  تراشب  دـش  دوجوم  یناحور  دوجوب  نوچ  هک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
هب امهنع  هَّللا  یضر  لبج  نب  ذاعم  یلع و  نینمؤملا  ریما  تداهش  ملاع  رد  هکنانچ  دندوب  يو  باون  هک  لسر  ایبنا و  تسد  رب  اما  دنداد  اریو 

تعیرـش عیارـش  همه  سپ  هَّللا  دنع  نم  ررقم  عرـش  رابتعاب  زج  تسین  توبن  توبث  هک  اریز  دندرک  ماکحا  غیلبت  دنتفر و  نمی  رد  يو  تباین 
نطاب بسحب  هک  درک  عئارـش  نآ  خسن  دش  رهاظ  يرـصنع  ینامـسج  دوجوب  نوچ  تسا و  هدیـسر  قلخب  يو  باون  تسد  رب  هک  هدوب  يو 

یف هتفگ و  سیمخ  رد  يرکبراید  نیسح  تسعئارش و  فالتخا  یـضتقم  تایلباق  تادادعتـسا و  رد  مما  فالتخا  هک  اریز  دوب  هدرک  اضتقا 
بیغلا ملاع  یف  مهلّوا  هنکل  ةداهشلا  ملاع  یف  ءایبنالا  رخآ  ناک  نا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبن  نا  ةّوبنلا  دهاوش 

نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لاق 
یمـست نأشلا  کلذ  ۀـیمولعم  ةروص  ضعب و  نم  زایتما  ریغ  نم  نوئـشلا  عیمجف  هعم  ءیـش  هَّللا و ال  ناک  لازالا  لزا  یف  یلاعت  هَّللا  ّنا  هناـیب 

بیغلا یف  اهروصب  تعقو  یّتلا  تایّلجتلا  ۀقیقحلا و  کلتف  لیـصافت  ءازجا و  اهلک  تادوجوملا  رئاس  قئاقح  ۀـیدمحم و  ۀـقیقح  الّوا و  انّیعت 
ۀبترملا ۀقیقحلا و  کلت  روصب  یّلجتلا  نم  تثعبنا  تأشن و  امنا 
431 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملقلاب و ةرات  لقعلاب و  ةرات  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  عراشلا  هنع  ّربع  ادّرجم  ارهوج  تناک  حاورالا  ۀبترم  یف  الّوا  ۀـقیقحلا  کلتل  ۀـیدوجولا 
ثیح حورلاب  ةرات  رونلاب و  ةرات 

يرون وا  یحور  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ملقلا و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  لقعلا و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
دعب ۀبترم  ۀقیقحلا  کلتل  ۀیدوجولا  ةروّصلا  دـحاو و  ءیـش  ریغل  حلـصت  ۀـقیقح ال  ۀـّیلوالا  ۀـبترم  ذإ  ّیبتر  تارابعلا  فالتخا  ّنا  ّکش  و ال 

ۀّینامـسج ةروصب  اورهظی  مل  ام  ءایبنالا  رئاـس  وهف و  مدآ  اـهدارفا  لوا  یتلا  ۀـّیناسنالا  ۀّیرـصنعلا  ۀّینامـسجلا  ةروصلا  یلا  تلقتنا  یتح  ۀـبترم 
لعفلاب و ةوبنلاب  هملعا  هرّشب و  یناحور  دوجوب  دجو  امل  هناف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلـص  انّیبن  فالخب  ةّوبنلاب  اوفـصوی  مل  ةداهـشلا  یف  ۀّیرـصنع 

هتباینب ابهذ  ةداهشلا  ملاع  یف  لبج  نب  ذاعم  اّیلع و  ّنا  امک  هباّون  اوناک  نیذلا  لسرلا  ءایبنالا و  يدیاب  نکل  هل  مکحلا  یطعا  عئارشلا  لک  یف 
امل هباون و  يدـیاب  قلخلا  یلا  هتعیرـش  عئارـشل  عیمجف  هَّللا  دـنع  نم  رّرقم  عرـش  رابتعاب  الا  سیل  ةّوبنلا  توبث  ّنم  ماکحالا  اـغلب  نمیلا و  یلا 

تایلباقلا تادادعتسالا و  یف  ممالا  فالتخا  ناف  نطابلا  بسحب  اهاضتقا  ناک  یتلا  عئارشلا  کلت  خسن  يرـصنعلا  ینامـسجلا  دوجولاب  رهظ 
رب ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تقلخ  ّتیقبـسا  تیمدقا و  هکنآ  رد  تسحیرـص  ترابع  نیا  عئارـشلا  فالتخال  ضتقم 

ّتیلضفا لیلد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  رئاس  مدآ و  ترضح 
432 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  بانج  رون  اب  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  تقلخ  مدقت  نینچمه  سپ  تسترـضح  نآ 
یف ناک  ول  دوب و  دهاوخن  اور  ترـضح  نآ  رب  يدحا  مدقت  دوب و  دهاوخ  قلخ  رئاس  رب  ترـضح  نآ  تیفرـشا  تیلـضفا و  لیلد  دوب  دحتم 

ترضح رون  داجیا  نایب  رد  لّوا  نکر  هتفگ  ةوبنلا  جراعم  رد  نیعم  الم  ۀلالک و  ّابا و  كاردا  نع  رسحی  نمع  الضف  ۀلالجلا  لضفلا و  ۀیاغ 
دش دهاوخ  نایب  کلک  موقرم  باب  تشه  نکر  نیرد  ترضح و  نآ  تدالو  تقوب  ات  رون  تقلخ  نیح  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیدمحم 
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نایب رد  لوا  لصف  تسلصف  هس  باب  نیرد  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یلص  يدمحم  ترضح  رورس  اب  رون  رکذ  رد  لوا  باب  زیزعلا  هَّللا  ءاشنا 
يرون یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 

یلع دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  تعن  رب  لمتـشم 
دّمحم لآ 

يرون یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لوا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق 
تعیرش دعاوق  دّهمم  ناسحا  موقر  هفیحص  نافرع  مولع  هفیطل  مکح  راونا  هام  مدق  رارسا  هاش  تاداعس  دنس  تاداس و  دّیس  ترضح  تعنلا 
فئاوط يادتقم  دوصقم  دهاشم  رالاسهپـس  دوجو  لفاوق  رالاس  هلفاق  عئارـش  سرادم  سردم  عئادب  سراغم  سدنهم  تقیقح  دـعاوق  دّیـشم 

لئامش ریشابت  هّیلع و  لئاضف  ریشانم  ناتساد  رازه  شناشن و  تغالب  ناهرب  یلاع  نایب  لبلب  هک  يرورس  نا  يردق  رئارـس  ياشگهرگ  يرـشب 
نآ هنیط  یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  بوتکم  هَّللا  دـنع  ّینا  هک  دـناوخیم  نینچ  شتلاسر  ناتـسلگ  تلالج و  ناتـسوب  رد  شاهیّنس 

يرتهم
433 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوک و ناطق  ناکـس  عماجم  عماسمب  رثا  یلاع  ربخ  نیا  شراثآ  تلاصا  رون  مدـقت  راهظاب  شراعـش  تحاـصف  ناشفارکـش  ناـبزیطوط  هک 
هک دادیمرد  ناکم 

يرون یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لوا 
يأ بلط  نیرخآ  دهع  شکرکـشل  بلـص  نیلوا  غاب  هوابون  لوا  حـلم  نیـسپ و  ياولح  لسرم  ناربمیپ  متخ  يأ  هّرـس  سّدـق  یماظن  خیـشلل 

بارحم ملاع  ود  ره  نیـشنردص  نآ  نیـسوق  باق  رهـش  هباّسن  نینوک  هاـگراب  دّیـس  يأ  شنیرفآ  مشچ  وتب  نشور  شنیب  ياـیتوت  وت  كاـخ 
میوا وت  كاخ  یناگدنز  بآ  همشچرس  یناعم  هصالخ  شوج  رـس  هاگرخ  تفه  يارو  وت  مزب  هاگرد  نابرقم  هاش  نآ  مه  نامـسآ  نیمز و 

مساقلا و وبأ  دـّیؤم  وت  مان  تینک و  يأ  دـنالیفط  همه  یئوت  دوصقم  دـنالیخ  هلمج  یئوت و  لیخ  رـس  ملاع  کـلم  غارچ  وت  رون  مدآ  يور 
هک دیامرفیم  نینچ  هلاون  لاجس  نیملاعلا  سور  یلع  ضافا  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  دمحا و 

يرون هَّللا  قلخ  ام  لوا 
ملاع ياضفب  نوطب  هناختولخ  زا  هک  یـسورع  لوا  دیـشکرب و  لامک  لامج  زا  باـجتحا  باـقن  دوهـش  دـهاشم  رد  هک  يدـهاش  لّوا  ینعی 

ناتـسغاب زا  داجیا  ناـبغاب  هک  هواـبون  نیتسخن  داـتفا و  دوجو  هحفـص  رب  ناـکف  نک  راـکرپ  رـس  زا  هک  هطقن  لّوا  هکلب  دـیمارخ  نورب  روهظ 
رورـس تاـنئاک و  دّیـس  هک  دوب  نم  ترـضح  رورـس  اـب  رون  داد  هولج  ناـکم  نوـک و  هصرع  ناقاتـشم  رب  داـشر  دـشر و  قـبط  رب  دادعتـسا 
یتسه تفایـض  نیرد  يدوجوم  مان  دـنراد  وت  ناـکف ز  نک  هک  يدوج  رهظم  ناـسحا و  علطم  هک  یئوت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  متادوجوم 

ناشن مان و  دوبن  ملاع  مدآ و  زونه  يدوصقم  هک  یئوت  دناوت و  لیفط  همه  مرک  دوج  ناوخب 
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مارکا مادـم  مالعا  مزب  رد  ماـنا  ماـک  دوب و  هدیـسرن  تقیلخ  شوگب  تقلخ  هب  دـید  زونه  ینعی  يدوب  قح  سیلج  تدـحو  هچ  ارـس  رد  هک 
دیراورم هتشر  اب  ار  بش  هبش  دقع  عنـص  رازاب  شورفرهوج  دوب و  هتـسشنن  دوبک  راصح  نیا  هرهچ  رب  دوجو  دود  زونه  دوب  هدیـشچن  داجیا 

رویط ینّابر  تمکح  نادایص  دندوب و  هتشبنن  حاورا  حاولا  هرهچ  رب  ریواصت  لاکشا  ریداقم  مالقاب  ریدقت  نیچ  نایوناب  دوب  هتـسبن  مهرب  زور 
* ُنوُکَیَف ْنُک  لاب  نوملقوب  حبص  سورخ  زونه  دندوب  هتشادن  زاب  ینامسج  حابشا  صافقا  رد  یناسنا  حاورا 

* ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ياوه  رد  نون  فاک و  يامه  دوب و  هدزن  مه  رب 
رد دوهـش  بان  بارـش  قلخ  قلح  دوب و  هدیناشوپن  دوجـسم  مدآ  نت  رد  دوجو  تعلخ  دوجو  مرک  طایخ  دوب  هدینارتسگن  زاب  تفالخ  هیاس 

ٌدُودَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  مزراب  مزب 
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راهچ هن  هدش  ناهنپ  تبیه  رحب  رعق  رد  خزود  گنهرف  اب  گنهن  هن  هتشگ و  ناور  تقلخ  مزلق  يور  رب  تنج  هنیکس  هنیفس  هن  دوب  هدیـشونن 
رد عبرا  رـصانع  مئاوق  مئاعد  هن  هدـمآ  رارقرب  نوک  طاسب  رب  شرف  سدـسم  شلاب  درگ  هن  هتـشگ  راوتـسا  هلمح  هضبق  رد  شرع  عبرم  همئاق 

تمکح ردخ  رد  مدع  ناتـسبش  ناگزیـشود  هدمآ  طیحم  يران  هرک  بّدحم  رب  يوامـس  عبـسم  قابطا  هن  هتـشگ و  ررقم  رودـم  کلف  رعقم 
زا هن  مدآ  هبدـبد  هن  ملاع  هدـبرع  هن  هدـیرورپ  نایمدآ  هن  هدـیرفآ  نایملاع  هن  هدرب  ورف  لومخ  نابیرگب  رـس  یتسه  يایاوز  ناگدزمغ  هتفهن 
زا هن  يوب  تاقولخم  زا  هن  یماج  هنوبحت  زا  هن  یماد  مهبحی  زا  هن  یماب  ایرث  زا  هن  یمان  يرث  زا  هن  يدـمح  ناـیکالفا  زا  هن  يدـمع  ناـیکاخ 
دّیس نیا  فیطل  حور  هطقن  هک  يرثا  یتسه  الآ و  زا  هن  يربخ  یتسپ  الاب و  زا  هن  هزاون  نایشرف  زا  هن  هزاوآ  نایـشرع  زا  هن  ییوگ  تادوجوم 

دینابنجیم حیبست  هجورم  تشگیم و  راوراکرپ  فاطلا  هریاد  ورگ 
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هشنهاش شنیرفآ  غارچ  مشچ و  مه  شنیب  غارچ  هدزون  مه  لّوا  رون  نیسپ و  دیشروخ  لسرم  عیفـش  لسر و  هاش  يرون  هَّللا  قلخ  ام  لوا  هک 
ناشواچ همه  مجنا  شراکب  نامـسآ  رمک  هتـسب  ملاـع  ياوشیپ  همه  زا  شیپ  ملاـع  ياـیمیک  هنیجنگ  یناـعم  هتخت  هدـنناوخ  ینامـسآ  تخت 

هقیـشر و تاریرقت  هحیـصف و  تاراشا  هحیلم و  تارابع  نیا  تلالد  یهتنا و  كاردا  دـنمک  دـسرن  اجناک  كارتف  هدیـشک  هرگنک  رب  شراـب 
رهاز و لیلد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  قلخ  مدـقت  هکنآ  رب  هنیتم  تاحیرـصت  هنیزر و  تاـحیولت  هقینا و  تاریرحت 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  نینچمه  سپ  رهاظ  رپ  تسترـضح  نآ  رب  يدحا  مدقت  زاوج  مدع  ترـضح و  نآ  تیلـضفا  لامک  رب  رهاب  ناهرب 
مدقت ببسب  نیعم  الم  هک  لئاضف  بقانم و  همه  نیا  دشاب و  قلخ  لضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لثم  مه  مالـسلا 

لها یلا  رظناف  دشاب  تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هدرک  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرم  رورـس  بانج  يارب  رون 
رذهلا و بئارغ  نودبی  لالدتسالا و  حضاو  جاجتحالا و  حیحص  یلا  نودتهی  لامـشلا و ال  نیمیلا و  یلا  نوبهذی  فیک  لالزالا  لیوستلا و 

یّلـص ترـضح  نآ  عاضر  تدالو و  لمح و  فیرـش و  بسن  رکذ  رد  لوا  باب  هتفگ  ةّوبنلا  جرادم  رد  قحلا  دبع  خیـش  لاقملا و  تارکنم 
هکنانچ ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تسدمحم  رون  مدآ  ملاع و  قلخ  هطساو  تانئاک و  رودص  هطـساو  تاقولخم و  لوا  هکنادب  ملـس  هیلع و  هَّللا 

هک هدش  دراو  حیحص  ثیدح  رد 
يرون هَّللا  قلخ  ام  لوا 

زا هدش  ادیپ  كاپ  رهوج  نا  زا  رون و  نا  زا  یلفس  يولع و  تانّوکم  رئاس  و 
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لاـبج و راـحب و  نیمز و  نامـسآ و  نج و  سنا و  کـلف و  کـلم و  خزود و  تشهب و  ملق و  حوـل و  یـسرک و  شرع و  حابـشا و  حاورا و 
بیرغ تاریبعت  تارابع و  رهوج  نا  زا  تاقولخم  روهظ  زورب و  تدحو و  نا  زا  ترثک  نیا  رودـص  تیفیک  رد  تاقولخم و  رئاس  راجـشا و 

دناهدروآ و
لقعلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 

هدیسرن و تحصب  نیثدحم  نیققحم و  دزن 
ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لوا  ثیدح 

ِءاْملا یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو  تسا  هدش  عقاو  هک  تسا  ءاملا  شرعلا و  دعب  دارم  هک  دناهتفگ  زین 
دش هدرک  قلخ  نوچ  هک  تسا  هدمآ  تسشرع و  زا  رتشیپ  ءام  قلخ  هک  تسا  هدمآ  تسا و  هدش  عقاو  نادب  حیرـصت  ثیداحا  یـضعب  رد  و 
هک دـش  مولعم  سپ  دـبالا  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  سیونب  تفگ  مسیون  هچ  ملق  تفگ  سیونب  سدـقت  یلاعت و  راـگدرورپ  يوب  تفگ  ملق 

تسقباس و نا  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يو  رون  تسحاورا و  یـسرک و  شرع و  نآ  هک  دـناهتفگ  تسا و  هدوب  ینئاـک  ملق  قلخ  زا  شیپ 
درک رهاظ  رخآ  رد  هچنآ  نوکی  ام  زا  تستباث و  ملاع  نا  رد  لوا  هک  دشاب  هدوب  نآ  لاوحا  تافـص و  ناک  ام  زا  دارم  هک  دـناوت  هجو  نیرب 
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تانئاک و رودص  هطساو  تاقولخم و  لوا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رون  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  ایند  رد  و 
تسمدآ و ترضح  ملاع و  قلخ  ببس 

يرون هَّللا  قلخ  ام  لوا  ثیدح 
شرع مه  تسلخاد و  مالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  حاورا  نا  رد  هک  حابشا  حاورا و  زا  یلفس  يولع و  تانّوکم  عیمج و  تسحیحص و  ثیدح 
تباث ۀهادب  يوبن  رون  تیلـضفا  سپ  هدش  قولخم  ترـضح  نآ  رون  زا  تاقولخم  رئاس  کلف و  کلم و  تشهب و  ملق و  حول و  یـسرک و  و 

يولع رون  نوچ  دش و 
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ياوس ایـصوا  ایبنا و  زا  يدحا  مدـقت  حـبق  دوش و  تباث  مه  يولع  رون  يارب  هّینـس  جرادـم  هّیلع و  بتارم  همه  نیا  هدوب  دـحتم  يوبن  رون  اب 
تعامج هروکشم و  ریغ  هرمز  هروجهم و  هثالث  مدقتب  ات  تسحضاو  رهاظ و  ترضح  نآ  رب  مه  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ 

ریـسلا بیبح  رد  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  دسر و  هچ  تسفـسخ  فیح و  نیع  فسع و  روج و  ضحم  هک  ترـضح  نآ  رب  هروربم  ریغ 
رب هک  دوب  دـهاوخن  رتتـسم  یفخم و  شنیرفآ  هناخراک  نافقاو  رثام  تربخ  رطاوخ  شنیب و  شناد و  لها  رثآم  تنطف  رئامـض  رب  دـیامرفیم 

قبط
ءیش هعم  نکی  مل  هَّللا و  ناک  حیحص  ثیدح 

یهلإ هلماـک  هدارا  نوچ  دومنیمن و  روهظ  هولج  یتـسه  هّصنم  رب  رگید  يزیچ  چـیه  دوب و  دوجوم  ّلـج  ّزع و  قـح  ترـضح  تاذ  لزا  رد 
ياوحف ياضتقم 

فرعال قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  اّیفخم  ازنک  تنک 
رد رـسلا  ضئاـف  رون  درک  عولط  تقلخ  رهپـس  علاـطم  زا  هک  يزیچ  نیتـسخن  هدومرف و  یلفـس  يوـلع و  ملاـع  تاـنکمم  شنیرفآ  ياـضتقا 
هک تسیورم  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هَّللا  دـسا  تیادـه  لها  هانپ  تیالو و  هاـش  زا  هک  اریز  دوب  يدـمحم 
زا ثیدح  نیا  کّیبن و  رون  داد  باوج  ترضح  تسیچ  تاقولخم  لّوا  هک  دیسرپ  اهلضفا  ةولّصلا  نم  هیلع  ءایبنالا  متاخ  ترضح  زا  يزور 

رون قالطالا  یلع  ضایف  هک  هدمآرد  رقحا  هّرذ  نیا  رظنب  ربتعم  خسن  زا  یضعب  رد  هتفای و  دورو  تمس  زین  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  قیرط 
نیرد رگید  یمـسق  افـص و  تفاطل و  تیاغ  رد  یمـسق  تخاس  مسق  ودب  مسقنم  دنیوگ  اضیب  رهوج  ار  نآ  الـضف  زا  هرمز  هک  ار  يدـمحم 

هک نیتسخن  مسق  زا  یلوا  هبترم  نود  فاصوا 
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ناجلا و ینب  ناج و  دنتفگیم  ران  ار  نآ  هک  یناث  مسق  زا  دیرفآ و  ار  هیولع  هفیرش  صاخـشا  ایلوا و  لسر و  ایبنا و  حاورا  دوب  رونب  موسوم 
اریز تسهانپ  تلاسر  ترـضح  رون  تاقولخم  لضفا  مدقا و  هک  ددنویپیم  حوضوب  همدقم  نیزا  هدینادرگ و  دوجوم  ار  هیلفـس  ماسجا  رئاس 

شرع هچ  هتفاتش  دوجو  لزنم  رسب  زورفا  ناهج  عمش  نآ  وترپ  زا  تانئاک  عیمج  دناهتفای و  تقلخ  تفـص  رون  نآ  هطـساوب  هَّللا  يوس  ام  هک 
هَّللا یّلـص  رـشبلا  ریخ  رون  ۀّیلـضفا  یلع  هتلالد  ریـسلا و  بیبح  ینام  یهتنا  تسه  هچ  ره  دوب  شدوجو  لیفط  تسپ  الاب و  هچ  شرف و  هچ  و 

کلملا مالـس  فالآ  هیلع  ّیلع  ۀّیلـضفا  تبثم  هنیعب  وه  ّربدت و  لّمات و  نم  دنع  نایبلا  راهظالا و  نع  ۀـّینغ  رمق  سمـش و  علط  ام  هلآ  هیلع و 
رفسا حص و  ءاضا  ام  امهلآ  امهیلع و  همالس  هَّللا و  تاولص  رهطالا  یبّنلا  سفن  یلع  ربغ  فلس و  نم  مّدقت  حبق  ۀیاهن  رهظم  ربکالا و 

نیرون داحتا  رون و  قلخ  مدقت  ببسب  تیلضفا  تابثا  مهدزای : هجو 

تیلـضفا نا  زا  هک  تافـص  یلاع  خویـش  تاصیـصنت  تاجرد و  یلاع  نیققحم  تاقیقحت  تاداـفا و  همه  نیرب  هوـالع  هکنآ  مهدزاـی  هجو 
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هریثک رابخا  هدیدع و  تایاور  تستاّیلج  حضوا  زا  تادوجوم  رخفم  نا  رون  قلخ  مدقت  ببسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تانئاک  رورس 
نیعم الم  دوشیم  روکذم  اج  نیرد  نا  زا  هلمج  هتـشذگ و  نا  ریغ  هّیّکم و  حـنم  تارابع  رد  نآ  ضعب  دراد  هحیرـص  تلالد  ینعمنیرب  مه 
نیرد هروهشم  تیاور  جنپ  هربتعم  تایاور  هلمج  زا  هتسویپ  روهظب  هفلتخم  تایاور  رون  نآ  داجیا  تیفیک  رد  هکنادب  هتفگ  ةوبنلا  جراعم  رد 
هدروآ هَّللا  همحر  یندم  یسوم  وبا  یفطصملا  فرـش  رد  لّوا  تیاور  تشگ  هلوادتم  همدقتم و  بتکب  هلاوح  یقاب  هدش  هدومن  داریا  هخـسن 

دصهنب تادوجوم  عیمج  زا  شیپ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رورسلا  لماک  رون  هک 
439 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تدعاسمب سپ  دندومرف  بیترت  یطاسبنا  یطاسب  روظنم  رون  نآ  يارب  زا  تبرق  ياوه  ياضف  رد  تردق  ناشارف  هتشگ و  دوجوم  لاس  رازه 
ات تشگیم  بیغ  ملاع  هصرع  رد  هاگ  نیدنچ  یتدم  دمآ و  فاوط  رد  طاسب  نآ  رب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدمحم  رون  نآ  يدحا  قیفوت 
ره زور و  تصـش  دصیـس و  هک  یناهج  نآ  ياهلاس  زا  لاس  دـص  تدـم  دـش  رومام  دوجـسب  الع  ّلج و  بابرالا  ّبر  بانج  زا  هک  هاـگنا 

هک درکیم  دای  حیبست  نیاب  هک  الج  لج  ار  تیدحا  لالج  ترضح  دومرف و  فقوت  دوجس  نا  رد  دشاب  یناهج  نیا  لاس  رازه  يزور 
لخبی يّذلا ال  داوجلا  ناحبس  لجعی  يّذلا ال  میلحلا  ناحبس  لهجی  يذلا ال  میلعلا  ناحبس 

رهوج رون  نا  زا  دـمآ  تانّوکم  فانـصا  تاهما  عرتخم  تانکمم و  لوصا  داجیا  یـضتقم  هرکذ  ّلج  لامک  رپ  عدـبم  تدارا  هکنآ  زا  دـعب 
ۀفرط هچنانچ  دوب  نایرج  رد  لاس  رازه  تدم  بآ  نآ  دـش و  بآ  یهلا  رظن  تبیه  زا  رهوج  نآ  دـینادرگ  روظنم  شتردـق  رظنب  دـیرفایب و 
رازه دص  راهچ  ار  شرع  دروآ و  دوجوب  ار  شرع  لسن  وا  وزج  زا  دینادرگ  مسقنم  وزج  هدب  ار  نآ  سپ  تفرگن  رارق  لحم  چیه  رد  ینیعلا 

هار و هلاس  لهچ  وا  ضرع  هار و  هلاس  دصناپ  وا  لوط  دـیرفایب  ار  ملق  مود  مسق  زا  هار و  هلاس  رازه  دـص  راهچ  ینکر  ات  ینکر  زا  داد  نکر 
ارم ملع  دومرف  مسیون  هچ  ادنوادخ  تفگ  سیونب  ینعی  بتکا  باطخب  دش  رومام  ملق  سپ  هار  هلاس  هاجنپ  بوبنا  ره  بوبنا و  دص  یتیاورب 
زا تشونب  هَّللا  مسب  ملق  نوچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سیونب  هک  دـمآ  ناـمرف  منک  مـالک  هچب  تباـتک  يادـتبا  ایادـخ  تفگ  نم  قلخ  رد 

میحر مساب  لوا و  قش  نامحر  مسا  تباتکب  نآ  زا  دعب  دنامب  حول  رب  هتفاکش  رس  نانچمه  لاس  نیدنچ  دش و  قشنم  هَّللا  مان  تبیه 
440 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نمحرلا هللا  مسب  تباتک  ات  لاس  رازه  ریـسیت  تیاورب  یناهج و  نیا  ياـهلاس  زا  دـش  لاـس  دـصفه  تدـم  لـصاح  دـندمآ  مهارف  یناـث  قش 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تما  زا  هدنب  ره  هک  دوخ  لالج  تزعب و  دومرف  دای  مسق  الج  لج و  دنوادخ  ترضح  سپ  دش  مامت  میحرلا 

تشونب نا  زا  دعب  تدابع  هلاس  دصفه  باوث  وا  ناوید  رد  مسیونب  دیوگب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هملک  راب  کی  هک  درم  نز و  زا  ملس 
هتثعب اقیدص و  هتبتک  یمکحب  یضر  یئامعن و  یلع  رکش  یئالب و  یلع  ربص  یئاضقب و  ملـستسا  نم  یلوسر  دّمحم  انا  الا  هلا  هَّللا ال  انا  ّینا 

یئاوس اهلإ  رتخیلف  یمکحب  ضری  مل  یئامعن و  یلع  رکشی  مل  یئالب و  یلع  ربصی  مل  یئاضقب و  ملستی  مل  نم  نیقیدصلا و  عم  ۀمیقلا  موی 
هچ ره  راهن و  لیل و  دادعا  قئالخ و  قازرا  بوبح و  راجـشا و  قاروا  رافق و  لامر  طاقن  دادـعا  راطما و  تارطق  دادـعا  تشونب  نا  زا  دـعب 
رد درک و  يدوجس  ار  یلاعت  قح  تشون  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  مان  ملق  نوچ  هک  هدروآ  راهزا  رد  تمایق و  زورب  ات  دش  دهاوخ  عقاو 

تفگ دروارب و  رس  سپ  دنامب  لاس  رازه  دوخ  دوجس 
دّمحم ای  کیلع  مالّسلا 

داد زاب  ملق  باوج  مالسلا  هیلع  ملاع  دیس  لبق  زا  یلاعت  هناحبس و  قح 
نمآ هب و  قّدص  نمل  یتمحر و  هل  تبجوا  ۀمحّرلا  یّنم  هیلع  مالّسلا و  مکیلع  لاق و  و 

ریـسیت رد  دیرفایب  ار  حول  موس  مسق  زا  یفطـصملا و  فرـش  تیاورب  میدمآ  زاب  دـمآ  ضرف  باوج  دـمآ و  تنـس  مالـس  زاب  زورنآ  زا  سپ 
يدنوادخ ترضح  زور  ره  نامـسآب  ات  نیمز  زا  وا  ضرع  خرـس  توقای  زا  يو  نارک  دیرفآ و  دیفـس  رد  هناد  کی  زا  ار  حول  هک  دیوگیم 

دنکیم و رظن  راب  تصش  دصیس و  الع  لج و 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 201 

http://www.ghadirestan.com


تیمی اتیم و  ییحی  يور 
441 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ازیزع ّلذی  الیلذ و  ّزعی  اّینغ و  رقفی  اریقف و  ینغی  اّیح و 
ار باتفآ  مجنپ  مسق  زا  هام و  مراـهچ  مسق  زا  هتفریذـپ و  رارقتـسا  یمیرک  کـلم  راـنک  رد  يو  لفـسا  هتـسویپ و  دـیجم  شرعب  حول  ءـالعا 

شیوخ تردقب  تشادب  اوه  رد  شقلعم  هار  هلاس  دصناپ  نآ  یکاغم  گنـسرف  هس  هدروآ  دیدپ  نامـسآ  ریز  رد  يایرد  هک  تسلقن  دیرفایب 
دای دنگوس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دینادرگ و  يراج  يو  رد  ار  هام  باتفآ و  نیا  ددرگیمن و  رطاقتم  يو  زا  هرطق  کی  هک 

رب هچ  ره  یتشگ  باجح  باتفآ  يور  رب  ایرد  نآ  هن  رگا  هک  هلالج  ّلج  تسوا  تردـق  هضبق  رد  دـمحم  ناـج  هک  یئادـخ  نادـب  هک  درک 
قئالخ عومجم  يدیـشک  باقن  هام  يور  رب  ایرد  نیا  هن  رگا  نآ و  ریغ  راجحا و  راجـشا و  زا  یتخوسب  همه  باتفآ  باـت  زا  تسنیمز  يور 
هتعاط لها  هئایلوا و  نم  همـصعی  نا  هَّللا  ءاش  ام  ّالا  يدندیتسرپ  ار  وا  يدوبعمب  يدندرک و  وا  تدابع  هک  يدحب  ات  یتشگ  هام  نسح  نوتفم 
شرع راوـنا  زا  يروـن  ار  وا  زور  ره  تسگنــسرف  رازه  دـص  راـهچ  رازه و  رازه  باـتفآ  هـصرع  هـک  دــیوگیم  نیرکذــملا  ضاـیر  رد  و 

دوش تماـیق  زور  نوچ  دـنزادنایم  منهجب  دـننکیم و  بلـس  يو  زا  ترارح  نآ  رگید  زور  دـنهدیم  يوب  روـن  زا  ترارح  دـنناشوپیم و 
تیاهنب شترارح  تیاغب و  شتملظ  ات  دـننادرگ  جردـنم  باتفآ  مرج  رد  ار  وا  ترارح  عومجم  دـننادرگ و  لقتنم  شرعب  ار  وا  راونا  یمامت 

دیرفآ و تشهب  مشـش  مسق  زا  مصاعلا و  هَّللا  اهّرح و  نم  قئالخلا  لاحب  کّنظ  امف  دنرادب  کیدزن  زگ  لهچ  قئالخ  سور  رب  ار  وا  دسر و 
هانگ زا  بانتجا  سفن و  تواخس  رکنم و  یهن  فورعم و  رماب  دنتسارایب  شزیچ  جنپ  هب  دینادرگ و  ایفصا  لزنم  ایلوا و  نکسم  ارنآ 

442 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ار هکئالم  متـشه  مسق  زا  دـینادرگ و  قئـالخ  بساـکم  شیع و  لـحم  ار  نآ  دـیرفایب و  ار  زور  متفه  مسق  زا  یلاـعت و  هَّللا  دودـحب  ماـیق  و 
زا دیرفایب  ار  یسرک  مهن  مسق  زا  دینادرگ و  لوغشم  تانمؤم  نینمؤم و  رافغتسا  دوخ و  تدابعب  هتخاس  هفلتخم  فانـصا  ار  ناشیا  دیرفایب و 
هد وا  نیمی  رب  ینابایب و  رد  تخاس  هقلح  نوچ  نآ  تقباطم  رد  ار  نیمز  نامسآ و  تفه  دینادرگ و  طیحم  اهنامسآ  رب  ار  وا  ؤلؤل و  هنادکی 

نایراق لامعا  همان  رد  نآ  باوث  دناوخیم و  یسرکلا  ۀیآ  هتسشن و  هتشرف  یـسرک  ره  رب  یـسرک  رازه  هد  وا  راسی  رب  داهنب و  یـسرک  رازه 
یلاوح رب  دوخ  يدوخب  ار  همیرک  هیآ  نیا  تردـق  ملقب  یلاـعت  قـح  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ناـیتما  زا  دنـسیونیم  یـسرکلا  ۀـیآ 
تانسح هفک  رد  باوث  یسرک  نزوب  تمایق  زور  يدنوادخ  ترـضح  دیامن  مادقا  هکربتم  هیآ  نیا  تاءارقب  هک  ره  هتخاس و  تبثم  یـسرک 

كاپ تسیکاخ  زا  ترابع  هّرذ  دش و  قولخم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدّمحم  دوجو  هّرذ  مهد  وزج  مسق  زا  قیفوتلا و  هّللاب  درآ و  دیدپ  وا 
قلخ ار  يدمحم  حور  مهد  ءزج  زا  یتیاورب  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدمحا  ترـضح  تئیه  لصا  تسیدمحم و  رون  هّرذ  جرد  ورد  هک 

نیزا یهتنا  ملعا  هَّللا  لاـس و  رازه  راـهچ  تدـم  رد  دـینادرگ  لوغـشم  دوخ  سیدـقت  حـیبست و  هب  تشادـب و  شرع  نیمی  رب  ار  وا  دومرف و 
ترهش رب  ّصن  نیعم  الم  تسرهاظ و  نآ  لاثما  يونسا و  یکبس و  تاقبط  زا  وا  دماحم  لئاقع  لئالج و  هک  ینیدم  یـسوم  وبا  هک  تیاور 
لئاضف دراد و  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  تلالد  هرهاب  بابـسا  هرهاز و  هوجو  نیدـنچب  يوبن  رون  مدـقت  هک  تسرهاـظ  هدومن  نآ  راـبتعا  و 

رون هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  سپ  تسجردنم  يوطنم و  نآ  نمض  رد  همیخف  دماحم  همیظع و 
443 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مدقت حبق  دشاب و  لصاح  ترـضح  نآ  رون  يارب  رثآم  لئالج  لئاضف و  یلاوع  نیا  تباث و  امتح  اعطق و  هدوب  دحتم  يوبن  رون  اب  بانج  نآ 
دیعس راهنلا و  ۀعبار  یف  سمـشلاک  تسحـضاو  راکفا  بئاوص  همیلـس و  ناهذا  بابرا  رب  رایخا  يایبنا  تقلخ  ادبم  راونالا و  رون  نیرب  رایغا 

شرعلا نود  یه  ۀـمحرلا و  رحب  یمـس  رحب  تحت  ضیبا  ریط  لـثم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هـحور  ناـک  لـیق  هـتفگ و  یقتنم  رد  ینورزاـک 
تاحیبست عبراب  حبسی  ۀنس  فلا  ۀئامعبرا  اهیف  سمغناف 

لّجعی يذلا ال  میلحلا  ناحبس  لخبی  يذلا ال  میرکلا  ناحبس  لزی  يذلا ال  میدقلا  ناحبس  لهجی  يّذلا ال  میلعلا  ناحبس 
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اهنم هَّللا  قلخ  ینب و  رون  ةرطقلا  کلت  نم  قلخ  ةرطق و  حانج  لک  نم  رطقف  حانج  فلا  نورشع  ۀعبرا و  ۀئام و  هل  ناک  رحبلا  نم  جرخ  اّملف 
َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  هلوق  کلذف  مالسلا  مهیلع  اعیمج  ءایبنالا  حاورا 

نیرشع فالآ و  ۀعبرا  فلا و  ۀئامب  سفنت  اهنم  عفترا  امل  هرون  نا  لیق  باتکلا و  انثروا  ءایبنالا  حاورا  رـصنع  کحور  انلعج  دعب  نم  ینعی 
هک یلوا  تیاور  دعب  ةوبنلا  جراعم  رد  مهـسفنت و  نم  نیقیدّصلا  حاورا  ناک  ءایبنالا و  حاورا  سفنت  مث  ءایبنالا  حاورا  هسفنت  نم  ناکف  اسفن 

نوچ هک  تسا  هدروآ  ینورزاک  دیعس  خیش  ریس  رد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیـس  ترـضح  رون  رد  مود  تیاور  هتفگ  دش  روکذم 
تسشرع کیدزن  هک  تمحر  رحب  رد  دیفس  غرم  تروص  رب  تشگ  قولخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رورسلا  لماک  رون 

444 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تفگیم حیبست  هملک  راهچ  نیاب  دروخ و  هطوغ  لاس  رازه  راهچ 

لجعی يّذلا ال  میلحلا  ناحبس  لخبی  يّذلا ال  میرکلا  ناحبس  لزی  يّذلا ال  میدقلا  ناحبس  لهجی  يّذلا ال  میلعلا  ناحبس 
قولخم يربـمغیپ  رون  هرطق  ره  زا  دـیکچ و  ورف  هرطق  وا  لاـب  ره  زا  دوب  لاـب  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  اریو  دـمآ  نورب  رحب  نا  زا  نوچ 

نوریب رحب  نآ  زا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  يدمحم  رون  نوچ  رگید  تیاورب  دندش و  هدیرفآ  نا  زا  مالـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  حاورا  تشگ و 
ناقیدص حاورا  دندز  اهسفن  حاورا  نآ  نآ  زا  دعب  دندش  نّوکتم  مالـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  حاورا  هدز  سفن  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  دمآ 
ناعیطم حاورا  زا  ناعیطم و  حاورا  نادـهاز  حاورا  زا  نادـهاز و  حاورا  ناقیدـص  حاورا  زا  دـندش و  دوجوم  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  ساـفنا  زا 

دعب دنراد  تبحم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  تلاسر  ترـضحب  نایـصاع  ناعیطم و  حاورا  همه  هک  تساجنآ  زا  دندومن و  دلوت  نایـصاع  حاورا 
زا هام و  مسق  کی  زا  دیرفآ و  باتفآ  مسق  کی  زا  دـینادرگ  میـسقت  مسق  راهچب  دوب  ترـضح  نآ  رون  رطاقت  لحم  هک  ار  كاخ  نآ  نآ  زا 

ار نآ  اقل و  يرگید  اطع و  رگید  اقب و  هلـسلس  کی  هتخاس  قلعم  هلـسلس  هتـسب  ار  یلیدـنق  نآ  یلیدـنق و  مراهچ  زا  اوه و  دومع  مسق  کی 
دوب هدـش  نوجعم  هرطق  نآب  هک  ار  كاخ  نآ  ات  دومرف  ار  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دـیکچ  ورف  لیدـنق  نا  زا  هرطق  تخیوآرد  تیانع  قـالعمب 

ود نایم  رد  نا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  مدآ  تنیط  ریمخت  تقوب  ات  دـینادرگ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  رون  لحم  ار  نآ  تشادرب و 
تیاور لثم  مه  تیاور  نیا  تلالد  یهتنا و  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ددرگ  نّیبم  دوخ  لحم  رد  هچناـنچ  داـهن و  تعیدو  مالـسلا  هیلع  مدآ  يوربا 

رون ّتیحجرا  تیمرکا و  تیفرشا و  تیلضفا و  لامک  رب  هقباس 
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ریما باـنج  رون  يارب  سپ  تسروهظ  حوـضو و  لاـمک  رد  نا  زا  هفیرـش  تاـقولخم  رگید  مالـسلا و  مهیلع  هکئـالم  اـیبنا و  قـلخ  يوـبن و 
تنج و هکئالم و  ایبنا و  قلخ  هک  ددرگ  رهاظ  دـشاب و  تباث  ّتیحجرا  تیمرکا و  ّتیفرـشا و  تیلـضفا و  لاـمک  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

میدقتف ساّنلا  عیمج  قلخلا و  رئاس  یلع  ءایبنالا  دّیـس  دـعب  همدـقت  یلع  ۀـلالد  هب  یفک  تسترـضح و  نآ  رون  زا  نآ  ریغ  یـسرک و  شرع و 
نیـسح ساـبتلالا و  لالّـضلا و  یف  ساـّنلا  عاـقیا  ساـق و  نم  لّوا  ۀـعاطا  ساوـسولا و  طـبخلا و  نـیع  مالـسلا  هـیلع  هـیلع  هـمیکحت  هریغ و 

هَّللا ّنا  یلا  عجار  لکلا  لصاح  ةدّدعتم و  تایاور  تدرو  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرون  قلخ  ۀّیفیک  یف  دـیامرفیم و  سیمخ  رد  يرکبراید 
ۀکئالملا و راّنلا و  ۀّنجلا و  ملقلا و  حوللا و  یـسرکلا و  شرعلا و  ضرالا و  تاومّـسلا و  قلخ  لبق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  رون  قلخ 

هرمای ةرات  دوجّـسلاب و  هرمای  ةراتف  سدقلا  ملاع  ءاضف  یف  رّونلا  کلذ  يری  ناک  ۀنـس و  فلا  اذک  اذـکب  تاقولخملا  رئاس  ّنجلا و  سنالا و 
بجحلا نم  جرخ  ام  دعبف  ّصاخ  حیبستب  هیف  یلاعت  هَّللا  حّبـسی  ةدـیدم  ةّدـم  باجح  ّلک  یف  هماقا  ابجح و  هل  قلخ  سیدـقتلا و  حـیبستلاب و 

امک ۀکئالملا  نینمؤملا و  رئاس  ءادهشلا و  نیقیّدّصلا و  ءایلوالا و  ءایبنالا و  حاورا  هسافنا  نم  قلخف  سافناب  سفنت 
رباج ای  کّیبن  رون  وه  لاق  هَّللا  هقلخ  ءیـش  لّوا  نع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلأس  لاـق  يراـصنالا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  نع  يور 

هدعب قلخ  ریخ و  لک  هنم  قلخ  مث  هقلخ 
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مسق و نم  ّیسرکلا  مسق و  نم  شرعلا  قلخ  ماسقا  ۀعبرا  هلعج  مث  ۀنس  فلا  رـشع  ینثا  برقلا  ماقم  یف  هماّدق  هماقا  هقلخ  نیح  ءیـش و  لک 
مسق نم  قلخلا  قلخف  ماسقا  ۀعبرا  هلعج  مث  ۀنس  فلا  رشع  ینثا  ّبحلا  ماقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماقا  مسق و  نم  یسرکلا  ۀنزخ  شرعلا و  ۀلمح 

ءزج نم  ۀکئالملا  قلخف  ءازجا  ۀعبرا  هلعج  مث  ۀنس  فلا  رـشع  ینثا  فوخلا  ماقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماقا  مسق و  نم  ۀّنجلا  مسق و  نم  حوللا  و 
ءازجا ۀعبرا  هلعج  مث  ۀنس  فلا  رـشع  ینثا  ءاجّرلا  ماقم  یف  عبارلا  ءزجلا  ماقا  ءزج و  نم  بکاوکلا  رمقلا و  قلخ  ءزج و  نم  سمـشلا  قلخ  و 

مث ۀنـس  فلا  رـشع  ینثا  ءایحلا  ماقم  یف  عبارلا  ءزجلا  ماـقا  ءزج و  نم  قیفوتلا  ۀمـصعلا و  ءزج و  نم  ملعلا  ملحلا و  ءزج و  نم  لـقعلا  قلخف 
ةرطق لک  نم  هناحبس  هَّللا  قلخف  رونلا  نم  ةرطق  فالآ  ۀعبرا  افلا و  نورشع  فلا و  ۀئام  هنم  ترطقف  افرع  رونلا  حشرتف  هیلإ  هناحبـس  هَّللا  رظن 

موی یلا  نینمؤملا  نم  نیعیطملا  ءادهـشلا و  ءادعّـسلا و  ءایلوالا و  رون  مهـسافنا  نم  هَّللا  قلخف  ءایبنالا  حاورا  تسفنت  مث  لوسر  وا  یبن  حور 
يرون و نم  عبسلا  تاومسلا  ۀکئالم  يرون و  نم  ۀکئالملا  نم  نویناحوّرلا  يرون و  نم  نویبورکلا  يرون و  نم  یـسرکلا  شرعلاف و  ۀمیقلا 
ءاـیبنالا و حاورا  يرون و  نم  قیفوتلا  ملعلا و  لـقعلا و  يرون و  نم  بکاوکلا  رمقلا و  سمـشلا و  يروـن و  نم  میعنلا  نم  اـهیف  اـم  ۀـّنجلا و 

هناحبس قلخ  مث  يرون  جئاتن  نم  نوحلاّصلا  ءادهشلا و  يرون و  نم  لسرلا 
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ۀبیهلا ةداعّسلا و  ۀمارکلا و  باجح  یه  ۀیدوبعلا و  تاماقم  یه  ۀنس و  فلا  باجح  ّلک  یف  عبارلا  ءزجلا  وه  رونلا و  ماقاف  اباجح  رشع  ینثا 
املف ۀنـس  فلا  باجح  لک  یف  رونلا  کلذ  هَّللا  دـبعف  نیقیلا  قدّـصلا و  ربّصلا و  ۀنیکـسلا و  راقولا و  ملحلا و  ملعلا و  ۀـفاّرلا و  ۀـمحّرلا و  و 
مدآ هَّللا  قلخ  مث  ملظملا  لیللا  یف  جارّـسلاک  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  هنم  ءیـضی  ناک  ضرـالا و  یف  هَّللا  هبکر  بجحلا  نم  رونلا  جرخ 
هَّللا هلصوا  نا  یلا  بیط  یلا  رهاظ  نم  لقتنی  ناک  اذکه  شناب و  یلا  هنم  ثیـش و  یلا  هنم  لقتنا  مث  هنیبج  یف  رونلا  هیف  بکر  ضرالا و  یف 

ۀمحر نییبنلا و  متاخ  نیلـسرملا و  دیـس  ینلعجف  ایندلا  یلا  ینجرخا  مث  ۀنمآ  محر  یلا  هنم  بلطملا و  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  بلـص  یلا  یلاعت 
رباج ای  کّیبن  قلخ  أدب  اذکه  نیلجحملا  ّرغلل  ادئاق  نیملاعلل و 

هتفگ و یقتنم  باتک  رد  ینورزاک  دیعس  یقهیبلا و  هرکذ 
مث هقلخ  رباج  ای  کّیبن  رون  وه  لاق  هَّللا  قلخ  ءیـش  لّوا  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تلأس  لاـق  هنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  نع  يور 

شرعلا قلخ  ماسقا  ۀعبرا  هلعج  مث  ۀنس  فلا  ةرشع  ینثا  برقلا  ماقم  یف  همادق  هماقا  هقلخ  نیح  ءیـش و  لک  هدعب  قلخ  ریخ و  لک  هنم  قلخ 
هلعج مث  ۀنـس  فلا  ةرـشع  یتنثا  ۀّبحملا  ماقم  عبارلا  مسقلا  ماقا  مسق و  نم  یـسرکلا  ۀنزخ  شرعلا و  ۀـلمح  مسق و  نم  یـسرکلا  مسق و  نم 

ۀنس فلا  ةرشع  یتنثا  فوخلا  ماقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماقا  مسق و  نم  ۀّنجلا  مسق و  نم  حوللا  مسق و  نم  قلخلا  قلخف  ماسقا  ۀعبرا 
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ماـقم یف  عبارلا  ءزجلا  ماـقا  ءزج و  نم  بکاوکلا  رمقلا و  قلخ  ءزج و  نم  سمـشلا  قـلخ  ءزج و  نم  ۀـکئالملا  قـلخ  ءازجا  ۀـعبرا  هلعج  مث 
ءزجلا ماقا  ءزج و  نم  قیفوتلا  ۀمصعلا و  ءزج و  نم  ملعلا  ملحلا و  ءزج و  نم  لقعلا  قلخف  ءازجا  ۀعبرا  هلعج  ۀنس و  فلا  ةرشع  یتنثا  ءاجرلا 

افلا و نورـشع  فلا و  ۀـئام  هنم  ترطقف  اقرع  رونلا  حـشرتف  هیلإ  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  رظن  مث  ۀنـس  فلا  ةرـشع  یتنثا  ءایحلا  ماقم  یف  عبارلا 
رون مهـسافنا  نم  هَّللا  قلخف  ءاـیبنالا  حاورا  تسفنت  مث  لوـسر  وا  یبـن  حور  ةرطق  لـک  نم  یلاـعت  هَّللا  قـلخف  روـنلا  نم  ةرطق  فـالآ  ۀـعبرا 

يروـن و نـم  نوـیبورکلا  يروـن و  نـم  یـسرکلا  شرعلاـف و  ۀـمایقلا  موـی  یلا  نینمؤـملا  نـم  نـیعیطملا  ءادهـشلا و  ءادعـسلا و  ءاـیلوالا و 
رمقلا و سمـشلا و  يرون و  نم  میعنلا  نم  اـهیف  اـم  ۀـنجلا و  يرون و  نم  عبـسلا  تاومـسلا  ۀـکئالم  يرون و  نم  ۀـکئالملا  نم  نویناـحوّرلا 

مث يرون  جـئاتن  نم  نوحلاّصلا  ءادهـشلا و  يرون و  نم  ءایبنالا  لسرلا و  حاورا  يرون و  نم  قیفوتلا  ملعلا و  لقعلا و  يرون و  نم  بکاوکلا 
ۀمارکلا تاباجح  یه  ۀیدوبعلا و  تاماقم  یه  ۀنـس و  فلا  باجح  لک  یف  عبارلا  ءزجلا  وه  رونلا و  ماقاف  اباجح  رـشع  ینثا  یلاعت  هَّللا  قلخ 

باجح لک  یف  رونلا  کلذ  هَّللا  دبعف  نیقیلا  قدّصلا و  ربصلا و  ۀنیکسلا و  راقولا و  ملحلا و  ملعلا و  ۀفارلا و  ۀمحرلا و  ۀبیهلا و  ةداعّـسلا و  و 
هَّللا هبکر  بجحلا  نم  رونلا  جرخ  اّملف  ۀنس  فلا 
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449 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیف بکر  ضرالا و  نم  مدآ  هَّللا  قلخ  مث  ملظملا  لیللا  یف  جارّسلاک  برغملا  قرشملا و  نیب  ناک  ام  هنم  ءیضی  ناک  ضرالا و  یف  هناحبس 
نب هَّللا  دـبع  بلـص  یلا  هَّللا  هلـصوا  نا  یلا  رهاط  یلا  ّبیط  نم  ّبیط و  یلا  رهاط  نم  لقتنی  ناک  ثیـش و  یلا  هنم  لقتنا  مث  هنیبج  یف  رّونلا 
رغلل ادـئاق  نیملاعلل و  ۀـمحر  نییبنلا و  متاـخ  نیلـسرملا و  دّیـس  ینلعجف  ایندـلا  یلا  ینجرخا  مث  ۀـنمآ  یّمأ  محر  یلا  ۀـنما  بلطملا و  دـبع 

رباج ای  کّیبن  قلخ  أدب  اذکه  نیلجحملا 
ندروآ نورب  رون و  داجیا  تیفیک  رد  موس  تیاور  هتفگ  يوبن  رون  باب  رد  هروهـشم  هربتعم  تایاور  نایب  رد  ةوبنلا  جراـعم  رد  نیعم  ـالم  و 

زا تفگ  هک  هنع  هَّللا  یـضر  هدرک  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  لـقن  تسا و  هدروآ  هَّللا  همحر  ینورزاـک  ریـس  رد  مه  يو  زا  تاـنّوکم 
دومرف ترضح  نآ  دوب  هچ  دیرفایب  یلاعت  قح  هکیزیچ  لّوا  زا  مدرک  لاؤس  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 

رباج ای  کّیبن  رون  وه 
نماـمب نوطب  نمکم  زا  رورـسلا  یفاو  رون  نوچ  تشگ  نوکتم  يو  زا  ایـشا  همه  دـش و  قولخم  رون  نآ  لّوا  ینعی  دوب  وت  ربـمغیپ  روـن  نآ 

کی زا  دینادرگ  مسق  راهچب  ار  نآ  نا  زا  دـعب  تشادـب  برق  ماقم  رد  لاس  رازه  هدزاود  هلالج  لج  يدـنوادخ  ترـضح  ار  وا  دـمآ  روهظ 
رد رگید  لاـس  رازه  هدزاود  ار  عـبار  مسق  سپ  یـسرک  هنزخ  شرع و  هلمح  رگید  مسق  زا  یـسرک و  رگید  مسق  زا  دـیرفآ و  ار  شرع  مسق 

رگید مسق  زا  ار و  حول  رگید  مسق  زا  دـیرفایب و  ار  ملق  مسق  کـی  زا  دـینادرگ  مسقنم  راـهچب  ار  مسق  نآ  نا  زا  دـعب  تشادـب  تبحم  ماـقم 
نا زا  دعب  تشادب  رگید  لاس  رازه  هدزاود  فوخ  ماقم  رد  ار  مراهچ  مسق  ار و  تشهب 
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هدزاود اجر  ماقم  رد  ار  عبار  مسق  رگید و  مسق  زا  ار  هام  رگید و  مسق  زا  ار  باتفآ  دـیرفآ و  مسق  کی  زا  ار  هکئـالم  دـینادرگ  مسق  راـهچ 

رگید و مسق  زا  ملح  اب  ار  ملع  دیرفآ و  مسق  کی  زا  ار  لقع  دینادرگ  مسقنم  شمـسق  راهچب  زاب  ار  وا  نا  زا  دعب  تشادـب  رگید  لاس  رازه 
تخادنا يرظن  مسق  نا  رب  نا  زا  دـعب  تشادـب و  رگید  لاس  رازه  هدزاود  ایح  ماقم  رد  ار  مراهچ  مسق  رگید و  مسق  زا  قیفوت  اب  ار  تمـصع 

نوکتم يربمغیپ  حور  تارطق  نیزا  هرطق  ره  زا  تشگ  رطاقتم  يو  زا  رون  هرطق  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  دـیدرگ  قرع  رد  ایح  تیاغ  زا 
دمآ دنهاوخ  تمایقب  ات  هک  ناعیطم  ادعس و  ادهش و  ایلوا و  حاورا  ناشیا  سافنا  زا  دندز و  اهـسفن  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  حاورا  نا  زا  دعب  دش 

هاـم و باـتفآ و  تسنم و  رون  زا  ملع  لـقع و  تسنم و  رون  زا  یـسرک  شرع و  هک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دومرف  نآ  زا  دـعب  دـش  دوـجوم 
یلاعت قح  هک  دومرف  نا  زا  دـعب  تسنم  رون  زا  همه  ناقیدـص  احلـص و  ایبنا و  حاورا  تسنم و  رون  زا  لسر  حاورا  تسنم و  رون  زا  بکاوک 

قح دمآ  نورب  اهباجح  نیزا  هک  نا  زا  دعب  تشادب  لاس  رازه  یباجح  ره  رد  دوب  نم  رون  زا  هک  ار  عبار  مسق  نآ  دیرفایب و  باجح  هدزاود 
زا جاد و  هلیل  رد  داوس  جارس  هچنانچ  تخورفایم  یئانشور  كاخ  جرد  نا  زا  كاپ  رون  نآ  دومرف و  بیکرت  هیـضرا  يازج  اب  ار  وا  یلاعت 

تعیدو يو  نیبج  رد  ارم  رون  نآ  دومرف و  بلاق  هیوست  مالسلا  هیلع  ار  یفص  مدآ  یلاعت  قح  نا  زا  دعب  تخاسیم  رونم  برغمب  ات  قرـشم 
دبع نب  هَّللا  دـبعب  ات  تشگیم  لقتنم  هرهاط  ماحراب  هبّیط  بالـصا  زا  نا  زا  دـعب  مالـسلا و  هیلع  ثیـشب  هدـش  لقتنم  يو  زا  نا  زا  دـعب  داهن 

دروآ نوریب  ایندب  ارم  نا  زا  دعب  دش  لقتنم  هنمآ  محرب  يو  زا  دیسر و  بلطملا 
نییبنلا متاخ  نیلسرملا و  دیس  ینلعجف 

نارورس همه  نیرتدمآرس 
451 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا دش  هاچ  فسوی ز  هام  نورب  دمآ  رگ  كاپ  ناویا  رب  یکاخ  جنگ  نیا  دش  كاخب  دمآرد  تنج  مدآ ز  رگ  ناربمغیپ  هلمج  زا  رتهدـیزگ 
دّمحم ز تشاذگ  یعرد  رود  رگا  دواد  تشذگ ز  ناج  همشچرس  دّمحم ز  تشذگ  ناویح  بآ  رب  رضخ  رگ  هام و  جوا  رب  هاچ  زا  همـشچ 

رون زا  دمحا  هدرپارـس  دوب  روط  زا  یـسوم  مراط  رگ  تسر و  داب  هچیزاب  دمحم ز  تسب  داب  رب  تخت  رگا  نامیلـس  تشاد  عرد  دـص  هعارد 
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كاخ يور  هدش  هتسش  بآ  نآب  كاپ  تسه  وت  باک  همشچ  ناوت  دیرپ  نوریب  مهف  زا  دوخ  دمحم  دیـسر  نودرگب  یـسیع  دهم  رگ  دوب و 
مدقت و حبق  تاقولخم و  رئاس  رب  يوبن  رون  تیلـضفا  رب  تیاور  نیا  تلالد  یهتنا و  نایکالفا  ناج  هدنزاون  نایکاخ  نک  نشور  مشچ  یئوت 

ترضح نآ  تیلضفا  هدوب  ترضح  نآ  رون  اب  دّحتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  تسرهاظ و  ترـضح  نا  رب  يدحا  مکحت 
فالآ هیلع  راهطا  تیب  لها  رورـس  نآ  رب  رایغا  مدقت  تعاظف  تعانـش و  تیاغب  رافـسالا و  دـنع  حبّـصلا  راهنلا و  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  مه 

هتفگ هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  دمحا  نیدلا  باهش  دشاب و  راکشآ  ادیوه و  راهنلا  لیللا و  عباتت  ام  هَّللا  مالس 
یلاعت هَّللا  هقلخ  ءیـش  لّوا  نع  ینربخا  یما  تنا و  یباب  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  يراصنالا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  نع  هدنـسب  قاّزرلا  دـبع  يور 

مل یلاعت و  هَّللا  ءاش  ثیح  ةردـقلاب  رودـی  رونلا  کلذ  لعجف  هرون  نم  کیبن  رون  ءایـشالا  لبق  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  رباج  ای  لاق  ءایـشالا  لـبق 
دارأ املف  ّیسنا  یّنج و ال  رمق و ال  سمش و ال  ضرا و ال  ءامس و ال  کلم و ال  ران و ال  ۀّنج و ال  ملق و ال  حول و ال  تقولا  کلذ  یف  نکی 

قلخلا قلخی  نا  یلاعت  هَّللا 
452 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم قلخف  ءازجا  ۀـعبرا  عبارلا  مسق  مث  شرعلا  ثلاـثلا  نم  حوللا و  یناـثلا  نم  ملقلا و  لوـالا  ءزجلا  نم  قلخف  ءازجا  ۀـعبرا  رونلا  کـلذ  مسق 
یناثلا نم  تاومـسلا و  لوالا  نم  قلخف  ءازجا  ۀعبرا  عبارلا  مسق  مث  ۀـکئالملا  یقاب  ثلاثلا  نم  یـسرکلا و  یناثلا  نم  شرعلا و  ۀـلمح  لّوالا 

ۀفرعملا یه  مهبولق و  رون  یناثلا  نم  نینمؤملا و  راصبا  رون  لّوالا  نم  قلخف  ءازجا  ۀعبرا  عبارلا  مسق  مث  رانلا  ۀّنجلا و  ثلاثلا  نم  نیضرالا و 
ثیدحلا هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  دیحوتلا ال  وه  مهتنسلا و  رون  ثلاثلا  نم  هّللاب و 

جراعم رد  نیعم  الم  رهاب و  بولطملا  رهاـظ و  بیرقتلا  تسا و  هقباـس  تیاور  تلالدـب  بیرق  يوبن  رون  تیلـضفا  رب  تیاور  نیا  تلـالد  و 
خیش هک  تسنآ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دیـس  رون  رد  مراهچ  تیاور  هتفگ  يوبن  رون  رد  هروهـشم  هربتعم  تایاور  نایب  رد  ةوبنلا 

تادوجوم و هصالخ  هدـبز و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ملاع  هجاوخ  نوچ  هک  هدومرف  داریا  دابعلا  داصرم  رد  هرـس  سدـق  يزار  نیدـلا  مجن 
هک دوب  تانئاک  هرجش  هرمث 

كالفالا تقلخ  امل  كالول 
هرمث مخت  زا  تقیقحب  هرجـش  هرجـش و  نآ  هرمث  مالـسلا  هیلع  هجاوخ  تسا و  هرجـش  لاثم  رب  شنیرفآ  هک  ارچ  دمآ  ومه  تادوجوم  أدـبم 
وترپ زا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ار  يدمحم  رون  لّوا  درآ  دوجو  ياضفب  مدع  متک  زا  ار  تادوجوم  هک  تساوخ  نوچ  یلاعت  قح  سپ  دشاب 

هک هدومرف  هراشا  ترابع  نیدب  ینعم  نا  زا  تّوبن  ناسل  هکنانچ  دروآ  نوریب  دوخ  تیدحا  رون 
دعب ینم  نونمؤملا  هَّللا و  نم  انا 

رون نا  رد  تبحم  رظنب  یلاعت  قح  دمآ  روهظ  ملاعب  رون  هکنآ  زا 
453 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلع و هَّللا  یّلـص  يدّـمحم  رون  تارطق  زا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  حاورا  تشگ  رطاقتم  يو  زا  تارطق  دـش  بلاغ  يو  رب  اـیح  تسیرگن 
حاورا ناـنمؤم  حاورا  راونا  زا  ناـنمؤم و  حاورا  اـیلوا  حاورا  راوـنا  زا  دـیرفایب و  اـیلوا  حاورا  اـیبنا  حاورا  راوـنا  زا  سپ  تشگ  قوـلخم  ملس 
حاورا زا  دیرفایب و  یکلم  حاورا  یناسنا  حاورا  فانصا  زا  نا  زا  دعب  دیرفایب  نارفاک  ناقفانم و  حاورا  نایصاع  حاورا  زا  دیرفایب و  نایـصاع 
حاورا درد  زا  زاب  ناشیا  لاوحا  بتارم و  تواـفت  رب  دـیرفایب  هسلاـبا  هدرم و  نیطایـش و  حاورا  ینج  حاورا  زا  دـیرفایب و  ینج  حاورا  یکلم 

سپ دروآ  دـیدپ  رـصانع  تادرفم  تابکرم و  نداعم و  تاتابن و  سوفن  تایتوکلم و  عاونا  هگنا  دـیرفایب  توافتب  تاـناویح  حاورا  یناـسنا 
تنک نا  ینا و  تشگ و  قولخم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دیس  ترضح  رون  زا  هیتوکلم  هّیکلم و  هیلفس و  هیولع و  تانّوکم  عومجم 
تخت رب  ریوصت  مقر  تانّیب  تایآ  روس  ناررقم  تانئاک و  تاّرذ  تروص  نا  رّوصم  زونه  ینعی  یتوباب  دهاش  ینعم  هیف  یلف  ةروص  مدآ  نبا 

نایم مدآ  زونه  هدینادرگن  رونم  ار  شنیب  هناشاک  يایاوز  حور  راونا  هعشا  هعشعش  راثآب  دندوب و  هدیـشکنرب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تنیط  ریمخت 
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هماه رب  تمحرم  لضف و  راثن  هّدام  نآ  هک  دوب  هدیـشارتن  یتشک  حوتف  يارب  زا  حون  زونه  دوب  لد  ناج و  ناهج  هاش  وا  هک  دوب  لـگ  بآ و 
هقلح یسوم  زونه  دندوب  هتخادرپ  وا  ینارماک  قوجنم  ینابر  لضف  ناداتسا  هک  دندوب  هتخاسن  قینجنم  میهاربا  يارب  زا  زونه  هدیشاپ  شتمه 

تماقا همیخ  کلف  ماب  رب  یـسیع  زونه  هتفور  ینرا  بوراجب  ار  کبر  یلا  رت  ملا  راب  هفـص  وا  هک  دوب  هتفرگن  ورف  ینرا  هرجح  رد  رب  اـضاقت 
ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد  مرح  مرحم  وا  هک  دوب  هدزن 

يونثم دوب  هدش 
454 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نوع  نمادب  مما  شوپ  هدرپ  نوک  هصالخ  نآ  لسرم  دمحا 
نیسپ  زاب  عمش  نیشیپ و  رون  نیقی  غارچ  هد  يانشور 

غالب  ماقم  رد  هراوهگ  لفط  غارچ  هتسجخ  نآ  شیپ  ایبنا 
وا همان  ریز  ظوفحم  حول  وا  هماخ  مقر ز  کی  نون  فاک و 

نوک  هیام  ریمخ  شکاپ  تاذ  نوع  هقیقد  زا  دوخ  تشرس  رد 
زین ملاع  رازه  هدژه  هکلب  زیچ  هدش  وا  دوجو  زا  رهپس  هن 

هداز  وزا  نیمز  نامسآ و  هداد  نورب  نیمز  ار  وا  رون 
دوب هچ  رتگرزب  نیز  یتلود  دوب  هچ  ره  دوب  هچ  ره  هدبز 
هدرک  یتسین  هب  رخافت  وا  هدروآرب  ملع  يو  زا  یتسه 

حرش رد  روشنملا  ۀمارک  یف  رشع  ۀیداحلا  ةولجلا  هتفگ  ءادعسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  یهتنا و 
يرون هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 

ءیـش لک  دش  ایرد  تفه  نا  زا  دمآرب  بآ  رون  نآ  مدق  زا  دوب  روشنم  ود  ار  رون  نآ  دیرفآ  دمحم  رون  تزع  ترـضح  نوچ  تسا  هدروآ 
نامرف سپ  تساجنیزا  بآ  هلمج  یکاپ  دـنیاین و  تدابع  قئال  دـنیوشن  بآ  نا  زا  ار  دوخ  يور  ناهاشداب  ات  تشگ و  نا  زا  ءاـملا  نم  ّیح 
نابنجب رون  يأ  هک  دمآ  نامرف  زاب  دش  يربمغیپ  هرطق  ره  زا  دـیکچ  هرطق  رازه  راهچ  تسب و  کل و  کی  نابنجب  دوخ  روشنم  رون  يأ  دـش 

زا زاـب  دـش  لـیئارزع  لیفارـسا و  نا  زا  دـیکچ  هرطق  ود  پچ  روشنم  زا  دـش و  لـیئاکیم  لـیئربج و  نا  زا  دـیکچ  هرطق  ود  تسار  روشنم  زا 
تـشه نا  زا  دیکچ  هرطق  تشه  تسار  روشنم  زا  زاب  دش  باتهام  پچ  روشنم  هرطق  زا  باتفآ و  نآ  زا  دـیکچ و  هرطق  کی  تسار  روشنم 

زا نامـسآ و  تفه  نا  زا  دیکچ  هرطق  تفه  تسار  روشنم  زا  زاب  دـش  خزود  تفه  نا  زا  دـیکچ  هرطق  تفه  پچ  روشنم  زا  دـش و  تشهب 
تسدمحم يارب  دمحم و  لیفطب  زیچ  همه  ینادب  ات  دش  نیمز  تفه  پچ  روشنم  هرطق 

كالفالا تقلخ  امل  كالول 
تسینعم نیا  رس 

455 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هکئالم قلخ  نیلـسرم و  اـیبنا و  عیمج  قلخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رون  تارطق  زا  هک  تسرهاـظ  تراـبع  نیزا 

نآ يارب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لیفطب  زیچ  ره  تسنیمز و  نامـسآ و  تنج و  رمق و  سمـش و  قلخ  نیبرقم و 
تسترضح

كالفالا تقلخ  امل  كالول  و 
فـالآ هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  باـنج  رونا  رون  اـب  هدوب  دـحتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رون  نوـچ  دراد و  تلـالد  ینعمنیرب 

دـشاب و مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لیفطب  تاقولخم  رگید  هکئالم و  نیلـسرم و  ایبنا و  عیمج  قلخ  سپ  تامیلـستلا  تاـیحتلا و 
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دشاب و قلخ  لضفا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دشاب و  حوجرم  لوضفم و  همه 
رخفا لصا  رهطا و  دجم  رهزا و  ءوض  رونا و  رون  نیرب  يدحا  مدقت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ياوس  هک  تسیهیدب 

لثم ترـضح  نآ  رب  يوما  يودـع و  ّیمیت و  مدـقت  نالطب  ترـضح و  نآ  لـصف  ـالب  تفـالخ  سپ  درادـن  زاوج  زا  یهجو  ربکا  فرـش  و 
روهظ تارقف  رـسک  نایبلا و  حـضواب  ۀّـجحلا  حاضیال  قفوملا  نانحلا  نانملا  هّلل  دـمحلا  نایامن و  نشور و  ناشخرد  حبـص  ناـبات و  سمش 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  رون  باب  رد  هربتعم  تایاور  زا  مجنپ  تیاور  هتفگ  ةوبنلا  جراعم  رد  نیعم  الم  نائنـشلا و  دقحلا و  بابرا 
یّلص تانئاک  دّیس  ترضح  رون  هک  تسقفتم  ناب  زین  داصرم  تیاور  هدروآ و  هَّللا  همحر  یفسن  رمع  نیدلا  مجن  ماما  مولعلا  رحب  ریسفت  رد 

باجح هدزاود  رون  نا  يارب  زا  دـش و  دوجوم  لاـس  رازه  داـتفه  دصـشش و  لاـس و  رازه  رازهب  تادوجوم  یماـمت  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا 
باجح تمحر  باجح  تنم  باجح  تمظع  باجح  تردق و  باجح  دندرک  بیترت 

456 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لماک رون  نا  زا  دعب  تعافش  باجح  تبیه  باجح  تعفر  باجح  تّوبن  باجح  تیاده  باجح  تلزنم  باجح  تمارک  باجح  تداعس 

دوب هتفرگ  قلعت  نادب  هّیلزا  هدارا  هک  رادقم  نآ  بجح  نیزا  باجح  ره  رد  ار  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  روضح  راونا  علطم  رورس  نآ  رورـسلا 
دوب نآ  باجح  نیرد  وا  حیبست  دندینادرگ و  لوغشم  شحیبستب  دنتشاد و  هگن  لاس  رازه  هدزاود  تردق  باجح  رد  الثم  تشادب 

یلعالا ّیبر  ناحبس 
دوب نیا  شحیبست  باجح  نا  رد  دنتشادب و  لاس  رازه  هدزای  شتمظع  باجح  رد  و 

تاّیفخلا رورسلا  ملاع  ناحبس 
هک دوب  منرتم  حیبست  نیدب  لاس  رازه  هد  تنم  باجح  رد  و 

یلعالا عیفرلا  ناحبس 
هک دوتسیم  حیبست  نیاب  ار  دنوادخ  ترضح  تشادب و  لاس  رازه  هن  تمحر  باجح  رد  و 

مّویقلا ّیحلا  ناحبس 
هک دومنیم  تردابم  حیبست  نیاب  لاس  رازه  تشهب  تداعس  باجح  رد  و 

وهسی مئاد ال  وه  نم  ناحبس 
هک دومنیم  تردابم  حیبست  نیاب  لاس  رازه  تفه  تمارک  باجح  رد  و 

رقتفی ینغ ال  وه  نم  ناحبس 
هک دومنیم  مایق  حیبست  نیاب  لاس  رازه  شش  تلزنم  باجح  رد  و 

میلحلا میلعلا  ناحبس 
هک دوب  نیا  شدرو  لاس  رازهجنپ  تیاده  باجح  رد  و 

میظعلا شرعلا  يذ  ناحبس 
دومنیم رکذ  نیا  تمزالم  لاس  رازه  راهچ  تّوبن  باجح  رد  و 

نوفصی امع  ةّزعلا  یبر  ناحبس 
دومرفیم رارکت  حیبست  نیاب  لاس  رازه  هس  تعفر  باجح  رد  و 

توکلملا کلملا و  يذ  ناحبس 
هک دناوخیم  حیبست  نیا  لاس  رازه  ود  تبیه  باجح  رد  و 

هدمحب هَّللا و  ناحبس 
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هک دناریم  نابز  رب  حیبست  نیا  لاس  رازه  کی  تعافش  باجح  رد  و 
هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس 

رد دـندومرف  هطوغ  ار  وا  اـیرد  هد  رد  دـمآ  نوریب  اـهباجح  نیزا  نوچ  تشادـب و  لاـس  رازه  هدزاود  اـهباجح  نیزا  کـی  ره  رد  یتیاورب  و 
يایرد

457 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رد ملع  يایرد  رد  نیقی  يایرد  رد  تبانا  يایرد  رد  تواخـس  يایرد  رد  ربص  يایرد  رد  رکـش  ياـیرد  رد  تحیـصن  ياـیرد  رد  تعاـفش 

تفگیم درکیم و  انش  لاس  رازه  تعافش  يایرد  رد  ّتبحم  يایرد 
ّیبر ّیبر 

تفگیم دومنیم و  تحایس  لاس  رازه  ود  تحیصن  يایرد  رد  و 
یهلا یهلا 

تفگیم درکیم و  يروانش  لاس  رازه  هس  رکش  يایرد  رد  و 
يدّیس يدّیس 

هک تفگیم  درکیم و  یحابس  لاس  رازه  راهچ  ربص  يایرد  رد  و 
دحا ای  دحا  ای 

تفگیم دومرفیم و  یصاوغ  رگید  لاس  رازهجنپ  تواخس  يایرد  رد  و 
دحاو ای  دحاو  ای 

تفگیم تسجیم و  تردابم  تحابسب  لاس  رازه  شش  تبانا  يایرد  رد  و 
درف ای  درف  ای 

تفگیم درکیم و  انش  لاس  رازه  تفه  نیقی  يایرد  رد  و 
ّیلع ای  ّیلع  ای 

تفگیم درکیم و  یصاوغ  لاس  رازه  تشه  ملع  يایرد  رد  و 
میظع ای  میظع  ای 

هک تفگیم  دومنیم و  ددرت  لاس  رازه  هن  تعانق  يایرد  رد  و 
فوءر ای  فوءر  ای 

تفگیم دومنیم و  قمعت  لاس  رازه  هد  تسمهد  يایرد  هک  ّتبحم  يایرد  رد  و 
میرک ای  هَّللا  ای  حوّرلا  ۀکئالملا و  بر  سودق  حوبس 

ماقم دیرفایب  ماقم  دصتفه  طاسب  نا  رد  نیمز و  نامـسآ و  تفه  ربارب  داتفه  یگرزب  هب  دـیرفایب  رون  زا  یطاسب  مهد  يایرد  هشوگ  رب  هاگنا 
ربص رگید  ماقم  رکـش  رگید  ماقم  اجر  رگید  ماقم  فوخ  رگید  ماقم  مالـسا  رگید  ماقم  ناـمیا  رگید  ماـقم  تفرعم  مود  ماـقم  دـیحوت  لّوا 
ماقم تعانق  رگید  ماقم  تریح  رگید  ماقم  تئیه  رگید  ماقم  تیـشخ  رگید  ماقم  تبانا  رگید  ماقم  عوشخ  رگید  ماـقم  عوضخ  رگید  ماـقم 

ماقم هک  نیرخآ  ماقم  ات  اهماقم  رگید  تدارا  رگید  ماقم  ضیوفت  رگید 
458 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماقم دصتفه  نیزا  نوچ  دنامب  لاس  رازه  داتفه  یماقم  ره  رد  ماقم  دصتفه  نیرد  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّیس  رورـسلا  لماک  رون  تستبحم 
يزور ینم  راگدرورپ  ینم  راگدـیرفآ  ینم و  يادـخ  وت  تفگ  ات  تفای  ماهلا  متـسیک  نم  نم  بیبح  رون  يأ  هک  دـمآ  باطخ  تشذـگرد 
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ارم تسرپب  یتخانـش  هکنانچ  نونکا  ارم  یتخانـش  وکین  نم  بیبح  رون  يأ  هک  دمآ  باطخ  سپ  ینم  هدنناریم  ینم  هدننک  هدنز  ینم  هدنهد 
ترضح نا  زا  دعب  داتـسیاب و  مایقب  لاس  رازه  هدفه  هَّللا  يدی  نیب  لوا  تشگ  تمدخب  تسیلوغـشم  تفرعم  یتسرد  ناشن  هک  دنناد  همه  ات 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدمحم  ترـضح  رون  هیطع  نآ  ربارب  رد  تخیر  يو  رب  دوخ  تاذ  رون  زا  هضبق  کی  زا  هلالج  لج  تیدحا  لالج 
هدجس نآ  ربارب  رد  تداعس  لین  كاردا  تهجب  تفای  صاصتخا  برق  تشگ و  وا  هجوتم  صاخ  رظن  هدجس  نادب  دروآ  اجب  تیحت  هدجس 

رد صاخ  رون  زا  رگید  تعلخب  زاب  داتـسیاب  مایقب  تمدخ  ماقم  رد  رگید  لاس  رازه  تساخرب و  زاب  دش  ضرف  وا  تما  يو و  رب  حبـص  زامن 
مایق تبون  جـنپ  نینچمه  دـش  ضرف  يو  رب  رهظ  زامن  هدجـس  نیدـب  درب  شیپ  اـیناث  رکـش  هدجـس  اـطع  نآ  ربارب  رد  زین  وا  دـندیناشوپ  يو 

ره ربارب  رد  دروآیم و  اجب  رکـش  هدجـس  نآ  ربارب  رد  تفاییم و  رون  تعلخ  دومرفیم و  فقوت  لاس  رازه  هدفه  یمایق  ره  رد  دومنیم و 
اهزامن نیا  لاونم  رب  هناگود  يادا  رب  هاگنا  دـش  ضرف  يو  رب  تقو  نا  رد  دوهعم  زامن  تقو  جـنپ  نیا  ات  دـشیم  ضرف  يو  رب  زامن  هدـجس 

رد لاس  رازه  الثم  دناسر  مامتاب  زامن  نآ  ات  تسیاب  لاس  رازه  نیدنچ  اما  هتـشگ  قفوم  هموهفم  راکذا  همولعم و  ناکرا  رب  تسلمتـشم  هک 
میرحت ریبکت 

459 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رازه هسلج و  رد  لاس  رازه  هدجـس و  رد  لاس  رازه  هموق و  رد  لاس  رازه  عوکر و  رد  لاـس  رازه  ماـیق و  رد  رگید  لاـس  رازه  دـینارذگب و 

تـسدب هاگنا  تشاذگب  دهـشت  رد  رگید  لاس  رازه  دـمآ  دهـشتب  نوچ  لاونم  نیدـب  مود  تعکر  نینچمه  دـینارذگب  مود  هدجـس  رد  لاس 
غراف زامن  زا  نوچ  تخادرپ  نادب  رگید  لاس  رازه  داد و  مالس  پچ  تسدب  تخاس و  فورصم  نادب  رگید  لاس  رازه  داد و  مالـس  تسار 

ارم هک  ماهتـسناد  ناـنچ  یهلا  تفگ  هاوخب  یتعلخ  نم  زا  نونکا  يدروآ  اـجب  هدیدنـسپ  تمدـخ  نم  بیبح  رون  يأ  هک  دـمآ  باـطخ  دـش 
دـینادرگ و یهاوخ  ضرف  ناـشیا  رب  ناـکرا  نیاـب  زاـمن  نیا  تخاـس و  یهاوخ  نم  عبت  تما  ار  ناـشیا  دـینادرگ و  یهاوخ  یموق  يادـتقم 

تعلخ منکیم و  ناشیا  راک  رد  زورما  ار  دوخ  زامن  نیا  نم  دش  دهاوخ  عقاو  تاریـصقت  تعاط  يادا  رد  تیرـشب  ياضتقمب  هک  تسررقم 
رون نوچ  مدیدنـسپ  وت  زا  نینچمه  زین  نم  یتـساوخ  یتـعلخ  وـکین  نم  بیبـح  روـن  يأ  هک  دـمآ  باـطخ  مبلطیم  ناـشیا  يارب  زا  ترفغم 
يو زا  رون  هرطق  رازه  دـص  دـیزانب  دوخ  رب  درک  هدـهاشم  تخاون  نیا  هلالج  ّلج  مالع  کـلم  ترـضح  زا  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هجاوخ 

یمـسق ره  زا  دینادرگ و  مسق  رازه  راهچ  تسیب و  دـصب و  دروآرد و  دوخ  تردـق  رظن  رد  تارطق  نا  زا  ار  هرطق  کی  یلاعت  قح  دـیکچب 
رگید زا  لـیئاکیم و  یکی  زا  دـیرفآ و  لـیئربج  یکی  زا  دـینادرگ  شتمــسق  هد  دروآ و  رظن  رد  ار  رگید  هرطق  زاـب  دـیرفایب  يربماـغیپ  حور 

زا شرع و  هـلمح  يرگید  زا  لـیئاد و  رد  يرگید  زا  شرع و  ناکــس  يرگید  زا  ناوـضر و  يرگید  زا  لـیئارزع و  يرگید  زا  لیفارــسا و 
یـسرک و کی  زا  دیرفآ و  شرع  مسق  کی  زا  دینادرگ  مسق  هد  ار  نآ  دروآرد و  تردق  رظن  رد  ار  مهد  مسق  هاگنا  يدـهلا  سار  يرگید 

يرگید زا  ملق و  مسق  کی  زا  دیرفآ و  حول  مسق  کی  زا 
460 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا هتشرف و  رازه  داتشه  هفیلخ  ره  اب  ناوضر  هفیلخ  تشه  يرگید  زا  اههراتـس و  يرگید  زا  باتفآ و  يرگید  زا  هام و  يرگید  زا  تشهب و 
رد درک  يرظن  نآ  رد  سپ  يو  ضرع  هار  لاـس  رازه  راـهچ  يو و  لوـط  هار  لاـس  رازه  راـهچ  يو  تفاـسم  دـیرفایب  يرهوـج  مهد  مـسق 

جاوما تاکرح  زا  دمآرد  جّومت  رد  راحب  نیا  نا  زا  دعب  تفریذپ  باعـشنا  اب  ایرد  بآ  نا  زا  شتآ  یمین  دش و  بآ  یمین  هداتفا  بارطـضا 
هلالج و لج  یهلا  رظن  فرصت  زا  هرهوج  نآ  بارطضا  هطساوب  هک  ار  شتآ  نآ  هاگنا  تفای  نکمت  اوه  رد  تفرگ و  ندیزو  حایر  اهایرد 
دش و دوجوم  بآ  نا  زا  نیمز  دش  ادیپ  بآ  يور  رب  یفک  دمآرد و  شوجب  بآ  ات  دنداد  الیتسا  بآ  نیرب  دوب  هتسویپ  لیـصحتب  هلاون  مع 

تزع قرب  دش  نّوکتم  لابج  جاوما  مکارت  زا  دندش  مکارتم  اهجوم  تسویپ  تروصب  نامـسآ  يالویه  تشگ  دـعاصتم  فک  نا  زا  يراخب 
تفرگ دوجو  خزود  هدام  تخورفارب و  شتآ  دـش  عقاو  كاکطـصا  گنـس  نهآ و  نایم  دـندمآ و  دـیدپ  مد  نا  رد  نواعم  دیـسر  اههوکب 

قبط تفه  ار  نیمز  سپ  دوب  دـناوت  ماوه  رویط و  مئاهب و  عابـس و  شوحو و  تاناویح و  نکـسم  ات  دـنتخاس  طـسبنم  ار  نیمز  طاـسب  هدـعب 
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ناج ار  ناج  موق  شتآ  نآ  تالعش  زا  هاگنا  دینادرگ  نکاس  ار  تاقولخم  زا  یعمج  هقبط  ره  رد  دومرف  نییعت  یلحم  ار  یکی  ره  تخاس و 
تهجب تفرگ  رارق  متفه  نیمز  تحت  رد  خزود  ناـکم  متفه و  نامـسآ  قوف  رب  تشهب  ّلـحم  تشاذـگ و  ناـشیا  فرـصتب  ار  نیمز  داد و 

تملظ رون و  ّداوم  زا  دینادرگ و  نابات  تردـق  قراشم  تمکح و  علطم  زا  ار  بکاوک  هام و  باتفآ و  مک  شیب و  باسح  ملاع و  یئانـشور 
نآ حرش  رد  رگید  تیاور  تشگ و  ادیپ  بش  زور و 

461 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلفس ماسجا  يولع و  مارجا  هّدام  لصا  هک  رهوج  نآ  هک  هدیشکرد  طبض  کلس  رد  فدص  ره  ّرد  هچنانچ  هدیسر  رظنب  رظنم  یلاع  رهوج 
راهچ تمظع  رد  رهوج  نآ  ددرگن و  نیبم  یفاص  چیه و  فیصوتب  نآ  لامج  فصو  لامک و  حرش  هچنانچ  ینارون  سپ  دوب  يرهوج  دوب 
یثلث ران و  یثلث  دـش و  بآ  نا  زا  یثلث  دـش  مسق  هس  هب  مسقنم  تفاگـشب و  دومرف  رظن  يو  رد  تبیه  رظنب  نوچ  دوب  ملاع  ماـمت  ربارب  دـص 

نوکتم جاوما  زا  لابج  دبز و  زا  نیمز  ناخد و  زا  نامسآ  دمآ  دیدپ  جاوما  نا  زا  تشگ و  دعاصتم  يو  زا  یناخد  تخیمایب  ران  اب  بآ  رون 
زا هتفای  رارق  طسوا  رد  رگید  هبعش  لفسا و  رد  رگید  هبعش  یلعا و  رد  هبعش  کی  دینادرگ  هبعش  هس  هب  بعشنم  ار  رون  نآ  نا  زا  دعب  دندش 
نآ تشگ و  نوکتم  هیلاع  نانج  یسرک و  شرع و  یطسو  هبعش  زا  دش و  قولخم  هیولع  هینارون  مارجا  موجن و  هام و  باتفآ و  یلفـس  هبعش 

لحم رد  هغلاب  تمکح  ياضتقم  رب  ات  داهن  تعیدو  شدوجو  رـس  زونک  توکلم و  نئازخ و  رد  تسایلع  هبعـش  زا  تراـبع  هک  ار  یلعا  رون 
نییزت دـنداهن  نوریب  مدـق  ّتبحم  قشع و  طاسبناب  تداهـش  طاسب  رب  بیغ  تالجح  زا  تفرعم  بابرا  هکنآ  زا  دـعب  دـهن  تعیدو  بساـنم 

قباس و همه  رب  هک  رون  هعطق  نا  زا  مالسلا  مهیلع  ناربمغیپ  راتسا  فاشکنا  نادحوم و  رارسا  حیرـشت  نافراع و  بولق  ریونت  نالقاع و  ماهفا 
رد دوب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  تلالج  هاگراب  هاش  نیا  بیـصن  تلاسر و  ترـضح  هّصح  نا  زا  هچنآ  اـما  تشگ  ققحتم  دوب  یلعا  همه  زا 

ّتیشم يارحصب  تردق  نئازخ  زا  دش  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضحنا  روهظ  تقو  ات  تشادیم  روتسم  شتردق  نئازخ 
462 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رورـسم رورـسلا  لماک  رون  ناب  ار  ملاع  رازه  هدژیه  تسارایب و  نادـب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ار  يدـمحم  تاـکرب  اـب  تاذ  دروآ و  نوریب 
قاس ردنا  لاس  رازه  تفه  دمآ  شرع  قاسب  ات  هک  دمآ  نامرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ار  بیبح  رون  سپ  یلوالا  ۀیاورلا  یلا  انعجر  دینادرگ 

رازهجنپ دمآ  یـسرکب  اجنآ  زا  تخورفایم  رون  حول  رد  رگید  لاس  رازهجنپ  دما  حولب  اجنآ  زا  تفگیم  لیلهت  حیبست و  تفاتیم و  شرع 
لیئارزع لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربجب و  دـمآ  نامرف  هاگنا  داـشگیم  حـیبست  هب  ناـبز  دادیم و  هولج  لاـمج  رون  یـسرک  رد  رگید  لاـس 

دهع بحاـص  رون  دـهم  دـیهمت  تهج  كاـپ  كاـخ  رادـقم  تسا  هرهطم  هضور  یئاـج  هک  لـحم  نا  زا  دـیور و  نیمزب  هک  مالـسلا  مهیلع 
دیشوجب دوخ  رب  نیمز  نآ  قوش  تیاغ  زا  دندیناسر  نیمزب  یلاعت  هناحبس و  قح  نامرف  نوچ  دنیامن  بیترت  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  كالول 

تفرگب و یلاقثم  رادـقم  كانقوش  كاپ  كاخ  نا  زا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تشگ  رهاظ  روفاـک  نوچ  دیفـس  كاـپ  كاـخ  تفاکـشب و  و 
لیبسلـس و نیعم و  ءام  لبنـس و  نارفعز و  کشم و  روفاک و  رادقم  ور و  تشهب  هب  لیئربج  يأ  هک  دـمآ  نامرف  دومن  تعجارم  دوخ  ماقمب 

ناوختسا روفاک  زا  هک  دمآ  باطخ  دومن  راسفتسا  نآ  تمکح  مالـسلا  هیلع  لیئربج  زیمایب  كاخب  ار  همه  نیا  نک و  بیترت  مینـست  بارش 
نخس لیبسلس  زا  وا و  يوم  لبنس  زا  وا و  نوخ  کشم  زا  منک و  بیترت  وا  یپ  نارفعز  زا  منیرفایب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ار  دمحم 

لگ نآ  نوچ  منادرگ  قیالخ  عیمج  عیفـش  عمج و  يوگ  نخـس  ار  وا  منیرفآیب و  وا  ترابع  مینـست  زا  وا و  ناهد  بآ  نیعم  بارـش  زا  وا و 
لیئربج يأ  هک  دمآ  نامرف  تشگ  هتخادرپ  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلص  يدّمحم  دوج  اب  دوجو  ّرد  جرد  هدام  نآ  دش و  هتخاس 

463 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رحب رب و  رد  هد و  هطوغ  ار  نآ  تشهب  ياهیوج  رد  هداد  هولج  کـئالم  نمجنا  ردـنا  نادرگب و  تاوامـس  قاـبطا  درگ  رب  ار  زورفا  بش  ّرد 

نکیم يدانم  نک و  ضرع  قئالخ  رب  ار  وا  ملاع 
نیرخآلا یف  روکذم  نیلوالا و  یف  روهشم  نیبنذملا  عیفش  نیملاعلا و  ّبر  بیبح  ۀنیط  اذه 
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یلـص هجاوخ  رون  لحم  ار  نآ  دنتخیوآ و  رد  دیجم  شرع  قاس  رد  یلیدنق  نوچ  ار  هتخاس  ینارون  جرد  نآ  هتخادرپ و  لگ  نا  نا  زا  دـعب 
ود نایم  رد  مالسلا  هیلع  دش  مدآ  بلاک  نتخاس  تقو  ات  دوبیم  لیجبت  اب  لیدنق  نا  رد  رورسلا  لماک  رون  نآ  دندینادرگ و  ملس  هیلع و  هَّللا 

هیلع مدآ  ندب  رد  حور  نوچ  هتفرگ  رارق  لحم  نا  رد  دننکیم  هرذب  نآ  زا  ریبعت  هک  تنیط  نآ  دوب  هدـنام  یکاغم  مالـسلا  هیلع  مدآ  يوربا 
ءاشنا ددرگ  نّیبم  یفوتسم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  دبات  نامسآ  رد  هرهز  هک  تفاتیم  نانچ  وا  يوربا  ود  نایم  زا  رون  نآ  دندیمدرد  مالسلا 
تیمک تیفیک و  ریخات و  میدـقت و  بسحب  هک  تسا  هدروآ  زین  رگید  تایاور  دوب و  هدیـسر  رظنب  هک  تایاور  هصالخ  دوب  نیا  یلاـعت  هَّللا 
شناد ملاع  رد  ءایـشالا  وبا  شنیرفآ و  لوصالا  لصا  هک  نیرب  تسقفتم  تایاور  عومجم  اماف  دش  روکذـم  هچنآب  دراد  یفالتخا  هلمجلا  یف 

اماف دراد  يرذعت  لیصفت  لیبس  رب  نآ  نایب  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  دوب  نییبنلا  متاخ  نیلسرملا و  دیس  ترـضح  رون  نیقیب  نامگیب  شنیب  و 
مدآ عون  ینب  داجیا  زا  ضرغ  ملاع و  رازه  هدژه  دوجو  زا  دوصقم  ات  یئامن  لـمات  تادوجوم  هطبار  تاـقولخم و  هلـسلس  رد  قیقحت  هدـیدب 
جوا رب  لالج  ناورداش  يدّمحم  دوج  اب  دوجو  تمـشح  تمرح و  رگا  شیورد  يأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دوب  ام  هجاوخ  تاکرب  اب  تاذ 

فئاظو يدینارتسگن  لابقتسا  لابقا 
464 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یَلَع ُنمْحَّرلا  هک  یتخادـنا  هک  دـیجم  شرع  دـیج  رد  دـیجمت  هدالق  يدـینارورپن و  تیبرت  لیلظ  لظ  هطیح  رد  ار  فطاوع  باـبرا  فئاوط 
يوَتْسا  ِشْرَْعلا 

َنوُرُطْسَی  ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  هک ن  يدیشکرب  هک  ملق  روشنم  ناونع  رب  مسق  مقر  يدوب  يدمحا  نارکاچ  ریدقت  ناوید  ریرحت  ریدقت  هن  رگا 
زگره يدوب  كاپ  ملاع  معن  فراوع  فراوذـب  كالول  هجاوخ  نامزالم  بیترت  يارب  زا  هن  كاخ  هرک  زکارم  رب  كالفا  رئاود  تطاحا  رگا 

َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  هک  يداتفین  یسرک  شود  رب  تعسو  تحدم  ناسلیط 
بکاوک قئاقشب  زگره  یتسج  تردابم  تدوجب  کلف  رازهزبس  نیا  هرـضان  هرهاز  ضایر  رد  وا  هرظان  هرـصاب  ماگزیت  هدنود  دنمـس  هن  رگا 

َنیِرِظاَّنِلل  اهاَّنَّیَز  َو  یتشگن  نّیزم 
عیقوت زگره  يدـنزاسیمن  نیمز  طوبـضم  طوـبرم  طیـسب  طاـسب  اربـغ و  شرف  نیرب  وا  تهاـجو  تنطلـس  ناورداـش  تلـالج و  همیخ  رگا 

َنوُدِهاْملا  َمِْعنَف  اهانْشَرَف  َضْرَْألا  َو  يدیشکنرب  وا  شارتفا  روشنم  رب  شاقتنا 
َنوُدَتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  تیاده  غارچ  هن  رگا 

راعش تیاده  راونا  دومن  هک  موجر  ای  موجن  تسدب  شتما  يادتها  تهج  زا 
موجنلاک یباحصا 

ِبِکاوَْکلا  ٍۀَنیِِزب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ  نییزت  ماج  يدیشوپن و  رد  روهظ  تعلخ  رون و  سابل  زگره  يدادن 
شوقنم ار  نوملقوب  طاسب  نوماه و  طیـسب  يدیدن و  دوخ  ماسجا  مارجا  زا  دـیراورم  رد و  رپ  ار  نامـسآ  يراگنز  بش  رداچ  يدیـشونن و 

يدوب هدید  ود  ره  یئانـشور  هدیزگرب و  دیـس  نیا  رون  هن  رگا  شیورد  یه  یه  یتفاین  دوخ  مالقا  ماقرا  تاحـشر  زا  دیلاوم  سوفن  شوقنب 
رد تالجـس  هن  یتشونب و  يرتشم  ماـنب  اـضق  روشنم  ردـق  هن  یتشاـگنب  وا  ربارب  رد  لودـم  جاود  هن  یتـشاد و  قرف  رب  لـّلکم  جاـت  لـحز  هن 

یتخاس وا  ماکحاب  نهربم  كالفا  رضاحم 
465 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

گنخ هرقن  ار  يامیپ  کلف  ياسآدیـشمج  دیـشروخ  هن  يدوب و  تسـش  رد  قلعم  يراـگنز  حاـمر  هن  تسد و  رد  بلغت  رجنخ  ار  خـیرم  هن 
کلف هزوریف  بارحم  قاط  رب  باتفآ  مظعا  رین  مرج  شتآ  رب  لیدنق  نیا  هن  يدرک و  نوریب  عولط  ةالخم  زا  رـس  قرـشم  لبطـصا  رد  تلود 

نافیرح مزب  رد  هن  يدوب و  برط  فک  رد  بغـش  فد  موس  رـصق  رد  ار  هرهز  هن  یتشگ و  نابات  انیم  هقـش  رد  لـعل  لـک  دـننام  هزور  شش 
كونب ریق  يایرد  هطقن  زا  دراطع  ریبد  هن  يدروآ و  صقر  رد  دوخ  دور  رورـس  عاس  زا  ار  يولع  عماوص  ناشوپ  عملم  كـالفا  هناـخ  برط 
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هام هن  يدرک  رهاظ  زور  هجابید  رب  ضایب  شقن  نیّرز  لیمب  يروفاک  هروراق  زا  هن  يدز و  مقر  رفزا  کشم  زا  بش  هحفـص  رب  ریدـقت  هماخ 
هسمش لکش  رب  ای  رصیق  يرسک و  ضّضفم  نحم  لکش  رب  ای  رهوج و  یلالب و  عصرم  قبط  لکش  رب  ای  رز  رپ  نیمیس  نحص  لکـش  رب  رونم 

ربلد دق  ورس  قوشعم  دخ  هرئاد  لکش  رب  ای  نیمیس  نابرطم  فک  رد  فد  لکش  رب  ای  رظنم  یلاع  يامن  یتیگ  هنیئآ  لکش  رب  ای  رکیپ  رد  دم 
يدومن ترارح  شتآ  ین  تفاطل  ار  اوه  هن  يدوب و  تقر  ار  بآ  ین  یتفرگ  ندومن  رونا  لامج  رـضخا  نوگلین  دبنگ  نیا  ياوه  ياضف  رد 

نطوتم نکاما  رد  تانکمم  يدـماین  نراقم  رگیدـکی  اـب  فورظم  فرظ و  یتشکن  نکمتم  نداـعم  رد  رهاوز  رهاوج  تفاـثک  كاـخ  ین  و 
هن رازهزبـس  رد  يدوب  يرفولین  هشفنب  هن  رازغرم  رد  يدوب  يرط  هفوکـش  هن  يدومنن  نیعتم  نطاوـب  رهاوـظ و  رد  توـکلم  کـلم و  يدوـبن 

زبس و هقرخ  كرب  دـص  هن  راذـعلگ  خر  خرف  خرـس  لگ  هن  راگنرز  رورپزان و  درز  لـگ  هن  رارط  ناـبز  هد  نسوس  هن  راـمیب  ناوتاـن  سگرن 
راتفر شوخ  تسد  هاتوک  ورس  هن  راورجنخ  دیبات  اب  دیب  هن  رادقم  یلاع  رفاب  رفولین  هن  راتسد  دیفس 

466 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هن رازلگ  رد  نالان  لـبلب  هن  راـسهک  رد  ناـمارخ  يرد  کـبک  هن  راـیط و  اوه  ّوج  رد  زادرپاون  كواـکچ  هن  رازلگ  راـطقا  رد  راـیط  راوطا  هن 

راطق و ردنا  راطق  رویط  فانصا  همه  نیا  لصاح  راهنا  رانک  رب  شکمد  سواط  هن  راحسا  رد  شکمد  رتوبک  هن  راجشا  رانم  رب  يرقم  يرمق 
مه ناکم  نیکم و  رارق  نامز و  نیمز و  رادید  راهن  لیل و  ران و  رون و  رام و  روم و  زا  تانوکم  عیمج  هکلب  راطقا  رد  عابس  شوحو و  عاونا 
مرک ناوخ  يالـصب  دـنتفای و  دوجو  تعلخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناهج  ود  ره  هجاوخ  لج و  سنا و  دیـس  نیا  دوج  اـب  دوجو  تکرب  زا 

باتفآ رون  رد  ایبنا  راونا  وت  رون  شیپ  تسیناف  دیرفآ  وت  رون  شرفب ز  ات  شرع  زا  دیدپ  ناکم  نوک و  وت  يارب  زا  هتشگ  يأ  دنتفاتـشب  دوجو 
تروص زونه  ونـشب  رگید  ترابعب  شیورد  يأ  دیفتـسم  وت  رون  شیوخ ز  روهظ  ردنا  تست و  روهظ  رون  وترپ  نوک  تاّرذ  دیدپان  هّرذ  دوب 

زا لیلخ  لیبن  صخش  دندوب  هدیناسرن  کلم  جاوفا  عماجم  عماسمب  لعاج  ّینا  هروس  دندوب و  هدرکن  تابثا  ترطف  حول  رب  مالـسلا  هیلع  مدآ 
هدرپ رد  مالـسلا  مهیلع  فسوی  فسات  بوقعی و  بورک  لیعامـسا و  لیـصات  قاحـسا و  قایتشا  دوب و  هداهنن  دوجو  لبج  رب  مدق  مدع  راغ 

ناـنتما مقر  دوب و  هداـهنن  دواد  تمه  هماـه  رب  دودو  کـلم  ناـمرفب  دوج  راد  هنیزخ  هل  اـنرفغف  ترفغم  رفغم  زونه  دوـمنیم  يراوـتم  بیغ 
ررقم لوسرب  ارـشبم  نداد  تراشب  هب  لوتب  ءارذع  رـسپ  دوب و  هدیـشکن  ناج  سنا و  روشک  مکاح  نآ  تفالخ  روشنم  رب  نامیلـس  اهانمهفف 

ٍةَّوُِقب َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  توتف  تمصع و  يارغط  دوب و  هتشگن 
دوب هدومن  دانتسا  لوصو  تخت  رب  لوبق  هاگراب  رد  تیانع  رظن  روظنم  نیا  رورس  اب  ترون  هک  دندوب  هتشونن  ایرکز  رسپ  ماظن  اب  مانب 

467 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تینابردب دندیشکیم  تنج  ناورداش  وچ  دندیرفآ  ناطلـس  هلمج  رب  ارت  دندیرفآ  نابوخ  هک  يزورنآ  رد  يرون  یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لوا  هک 

دندیرفآ ناسنا  عون  سپ  ناز  تداعس و  عیقوت  دنداد  ارت  دندیرفآ  ناعنک  هام  هگنآ  سپ  دندرک  متخ  رسکی  وت  رب  تحالم  دندیرفآ  ناوضر 
یهتنا و دـندیرفآ  نادـیم  هک  ات  دـماین  یبوخ  نادـیم  رد  وت  نوچ  يراوس  دـندیرفآ  نادرگ  نودرگ  ناز  دـندربب و  يدرگ  وت  يوک  درگ  ز 
هعئار و تاـکن  هحیلم و  تاداـفا  هحیـصف و  تاراـبع  هقینا و  تاراـشا  هقیـشر و  تاـملک  هفینم و  تاـیاور  هفیرـش و  ثیداـحا  نـیا  تلـالد 

هلآ هیلع و  تانئاک  رورس  تیلضفا  ببس  يوبن  رون  مدقت  هکنیا  رب  هقئار  تاهیبنت  هقئاف و  تاحاصفا  هعراب و  تاحیضوت  هعـصان و  تاحیملت 
ببسب يولع  رون  تیلضفا  رب  نآ  تلالد  سپ  ناعمل  قورش و  روفس و  عوطس و  روهظ و  غوزب و  لامک  رد  تستامیلـستلا  تایحتلا و  فالآ 

قوزرم نبا  هرکذ  امم  ناطقلا  نبا  ماکحا  یف  هتفگ  بهاوم  رد  ینالطسق  نیدلا  باهش  نایع و  حضاو و  مه  مدقت 
ماع فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخ  لبق  ّیبر  يدی  نیب  ارون  تنک  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نا  هّدج  نع  هیبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  نع 

هتفگ دابعلا  ریخ  ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  رد  یماش  فسوی  نب  دمحم  و 
ّزع و ّیبر  يدی  نیب  ارون  تنک  اعوفرم  هّدج  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  يور  ناطقلا  نب  نسحلا  یبأ  دـقانلا  ظفاحلل  ماکحالا  باتک  یف 

ماع فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  ّلج 
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هتفگ نوماملا  نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  رد  یعفاشلا  یبلحلا  میهاربا  نب  یلع  نیدلا  رون  و 
نب یلع  نع 

468 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀعبراب مالّسلا  هیلع  مدآ  قلخ  لبق  ّیبر  يدی  نیب  ارون  تنک  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  هّدج  نع  هیبا  نع  امهنع  هَّللا  یضر  نیـسحلا 

ماع فلا  رشع 
ریما بانج  رون  دـشاب  یلاعت  قح  يوربور  لاس  رازه  هد  راهچب  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق  يوبن  رون  فیرـش  ثیدـح  نیا  دافمب  هاـگ  ره  سپ 

ۀیلـضفالا و یلع  ۀـلالدلا  نم  اذـه  یف  دوب و  دـهاوخ  لاـعتم  ّبر  يوربور  لاـس  رازه  هدراـهچب  مدآ  قلخ  لـبق  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا 
نم دحا  هیف  بیرتسی  ام ال  نیعمجا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نییبنلا  متاخ  يوس  ءایفـصالا  ءایبنالا و  عیمج  نم  ۀّیفرـشالا  مّدقتلا و  ۀـّیحجرالا و 
بر دـمحلا هللا  نیبصعتملا و  نیتنعتملا  ۀـسایر  ۀـعاظف  نیبّلغتملا و  مدـقت  حـبق  امتح  اعطق و  تبثف  نیلّماـتملا  ءاـیکذالا  نینطفتملا و  ءـالقعلا 

هتفگ و بهاوم  رد  ینالطسق  زین  نیملاعلا و 
یلاعت هَّللا  هعفر  مث  هرون  رئاس  یلع  بلغیف  هنیبج  یف  عملی  ناکف  هرهظ  یف  يدّـمحملا  ّيوبّنلا  رونلا  کلذ  لعج  مدآ  هَّللا  قلخ  اـمل  ربخلا  یف 

هتوکلم بئاجع  يریل  تاومسلا  یف  هب  اوفاطف  مهرما  ۀکئالملا و  فاتکا  یلع  هلمح  هتکلمم و  ریرس  یلع 
هدینادرگ مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  رهظ  رد  یلاعت  قح  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

هدوب دـحتم  يوبن  رون  اب  يولع  رون  نوچ  هدوب و  بلاغ  ترـضح  نآ  رون  رئاس  رب  عمال و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نیبج  رد  رون  نآ  سپ 
شحفا بلاثم و  حبقا  زا  بلاغ  رون  نیرب  بصاون  همئا  میکحت  میدقت و  سپ  دشاب  بلاغ  مدآ  ترضح  رون  رئاس  رب  مه  بلاغلا  هَّللا  دسا  رون 

براملا فاعسا  بلاطملا و  حاجن  قفوملا ال  هّلل  دمحلا  دشاب و  بیاعم 
469 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینعم یف  بتکلا  ضعب  یف  هتفگ  یقتنم  رد  ینورزاک  دیعس  و 

هَّللا یّلـص  دّمحم  رون  عضو  لج  زع و  هَّللا  نا  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  اّیبن  تنک  یتم  لئـس  نیح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوق 
اهنم ساّنلا  بّجعت  ةرثک  نم  اهتیور  مدآ  یّنمت  یتح  اهنم  نوبّجعتی  سانلا  ناک  عمّشلا و  لثم  هتهبج  یف  رهزی  ناک  هتهبج و  یف  ملـس  هیلع و 

نا دهشا  لاقف  هعبصاب  راشاف  دّمحم  همسا  كدالوا  نم  دلو  رون  لاقف  اذه  ام  ّبر  ای  لاقف  ۀبابّسلا  هعبصا  سار  یلا  یتای  نا  یلاعت  هَّللا  رما  و 
رونلا بهذف  ءاّوح  عم  مدآ  سلج  مث  اهعـضوم  یلا  هَّللا  اهّدر  مث  ةداهـشلاب  ةراشالا  عضوم  اذـه  راصف  هَّللا  لوسر  ادّـمحم  نا  هَّللا و  ّالا  هلا  ال 

مدآ یلا  هَّللا  یحوا  ثیـش و  ۀهبج  یف  اهعـضو  ثیـشب و  تلمحف  عمـش  لثم  اهییدث  نیب  رهزت  تناک  ءاّوح و  محر  یلا  ۀفطنلا  عم  هتهبج  نم 
اذهل هدالوا  عیمج  نم  هّبحی  مدآ  ناک  ثیـش  دلو  اّملف  لالحلاب  الا  اهوعیـضی  یتح ال  كدالوا  رم  لالحلاب و  الا  ۀـعیدولا  هذـه  عیـضت  نا ال 

َنیِدِجاَّسلا  ِیف  َکَبُّلَقَت  َو  یلاعت  هلوق  ینعم  اذه  رّونلا و 
حافس ریغ  نم  احاکن  انطبف و  انطب  ارهظف و  ارهظ  تاهّمالا  ماحرا  ءابالا و  بالصا  یف  يأ 

بجعت نا  زا  مدرم  عمـش و  لـثم  دوـب  ناـبات  نشور و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ههبج  رد  يوـبن  روـن  هـکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تـیاور  نـیا 
هبابس رـسب  رون  نآ  هک  دومرف  مکح  یلاعت  قح  سپ  نا  زا  سان  بّجعت  ترثک  ببـسب  دومرف  نآ  ندید  يوزرآ  مدآ  ترـضح  دندرکیم و 

دید ار  رون  نا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هاگ  ره  دیآرب و  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
470 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رب هحضاو  لئالد  همه  نیا  دومرف و  ادا  تلاسر  دیحوت و  تداهـش  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  هک  تسناد  و 
تیفرشا تیلضفا و  هدوب  رون  نیا  اب  دحتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  نوچ  تسقئالخ و  عیمج  زا  رون  نیا  تیحجرا  تیلـضفا و 

یبّنلا دلوم  لبق  ضرالا  یلع  رختفت  تناک  ءامّسلا  ّنا  مّمیتلا  ۀحابا  یف  ۀمکحلا  نا  لیق  هتفگ و  یقتنم  رد  ینورزاک  زین  مه و  نآ  تیمرکا  و 
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ّیف و رمقلا  سمـشلا و  ّیف و  دّجّـسلا  عکّرلا و  ّیف و  حّبّـسلا  ۀکئالملا  ّیف و  ۀمکحلا  ّیف و  شرعلا  ّنا  لوقت  تناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ترختفا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  نومیملا  دلو  نا  یلا  ضرالا  یلع  رخفلا  اهل  ءامّـسلا  تناکف  هلک  اذـه  نع  ّولخ  تنا  ّیف و  موّجنلا 

یلص كرابملا  یبّنلا  يرهظ  یلع  دلو  دقف  کیف  ۀکئالملا  موجنلا و  کیف و  رمقلا  سمشلا و  تناک  نا  تلاقف  ذئنیح  ءامّـسلا  یلع  ضرالا 
يرهظ یلع  هتیبرت و  يرهظ  یلع  هتدالو و  يرهظ  یلع  هرون  نم  ضرـالا  تاومّـسلا و  رون  هرون و  نم  سمـشلا  رون  يذـلا  ملـس  هیلع و  هَّللا 

هَّللا یّلص  دّمحم  هّیبنب  ءامّسلا  یلع  اهراختفا  هَّللا  عمـسف  هربق  هترفح و  هتوم و  يرهظ  یلع  هتعیرـش و  لمعتـست  يرهظ  یلع  هتوعد و  هثعبم و 
اهبرغ ضرالا و  قرـش  تلعج  هتمال و  هل و  اروهط  کبرغ  کقرـش و  بارت  تلعج  دّـمحم  یّیبنب  ترختفا  ثیح  مرج  لاـقف ال  مّلـس  هیلع و 

کلذل دّمحم و  كراختفال  یّلصم  مهل و  دجاسم 
اروهط ادجسم و  ضرالا  یل  تلعج  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

یتلا ةرهوجلا  کلت  یف  هرون  ناک  لاقی  و 
471 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تلاقف ضرالا  ءامـسلا و  رختفا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلاق  ام  اذـه  ضرالا و  یلا  سمـشلا  رهزت  امک  رهزت  ضرـالا  اـهنم  یلاـعت  هَّللا  قلخ 
نوحلاّصلا و ءایبنالا و  ّیف  ّهنأل  لضفا  انا  لب  ضرالا  تلاق  ّیـسرکلا و  شرعلا و  ّیف  نوّحبـسملا و  ّیف  نوفاّصلا و  ّیف  هنال  لضفا  انا  ءامّـسلا 

نیزا اذه  لثم  وا  اذه  اهتمصخف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  نینم  ّیف  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  نم  کموجن  كرون و 
مه يولع  رون  زا  ضرا  موجن و  تاوامس و  رون  شرع و  رون  سپ  تسیوبن  رون  زا  موجن  تاوامـس و  رون  شرع و  رون  هک  تسرهاظ  تیاور 

ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ثیح  دمحلا  هّلل  هتشاد و  يوبن  رون  اب  داحتا  هک  دشاب  دافتسم 
هتفگ نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  نیّدلا  رون  و 

رباج ای  لاق  ءایشالا  لبق  یلاعت  هَّللا  هقلخ  ءیش  لّوا  نع  ینربخا  یّمأ  تنا و  یباب  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  امهنع  یـضر  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع 
ثیدحلا هرون  نم  کّیبن  رون  ءایشالا  لبق  قلخ  دق  یلاعت  هَّللا  ّنا 

عاونا مها  زا  هتفگ  نآ  لوا  رد  هک  بابحالا  ۀـضور  رد  ثّدـحم  نیّدـلا  لامج  ملعا و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  دوجوم و  ّلـکل  لـصا  هنا  هیف  و 
رابخا و تاور  نید و  هزوح  ةامح  هک  تسنیحلاص  فلـس  نیعبات و  هباحـص و  نآ و  لاوحا  تفرعم  رورـس و  نا  تریـس  ملع  ثیدـح  مولع 
رهاظ و ملع  نا  زا  عابتا  باحصا و  لآ و  ترضح و  نآ  هنسحتسم  هقیرط  هنـسح و  تنـس  هچ  دناهدوب  نییبنلا  متاخ  نیلـسرملا و  دیـس  راثآ 

بلجتسم نیلزنم و  تدایس  عبتتـسم  مارک  هباحـص  هیوبن و  تریـس  يده و  ءافتنا  ّتنـس و  عابتا  ورغ  ددرگیم و ال  نیبم  لصفم و  نشور و 
تداعس

472 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  همیرک  هیآ  تسنیراد و 

ربتعم ربخ  و 
ۀّنجلا یف  یعم  ناک  ینّبحا  دقف  یتّنس  بحا  نم 

هَّللا لوسر  ای  دـنتفگ  هباحـص  تلم  کی  لها  رگم  دنـشاب  یخزود  همه  هک  دـش  دـنهاوخ  تلم  هس  داتفه و  نم  تما  تسا  هدومرف  هکنآ  و 
دوب و دناوتیم  یغتبم  نیرب  حئال  یتجح  یعدم و  نیرب  حضاو  یلیلد  مینآ  رب  منارای  نم و  هچنآ  هک  دومرف  باوج  رد  ّتلم  نآ  تسمادـک 

هّلجا همئا  تاور و  تاقث  هلیـسوب  وا  باحـصأ  ترـضح و  نآ  لاوحا  ریـس و  رب  فوقو  ار  راـصعا  نیا  لـها  هک  تسین  هبئاـش  ینعم  نیا  رد 
هلقن تاور و  نیعبات و  هباحـص و  لاوحا  تفرعم  رورـس و  نآ  تریـس  ملع  هک  تسنآ  نمؤم  لاح  رب  راوازـس  سپ  دش  دـناوت  لصاح  تابثا 

نوریب تسنآ  طرش  هچنانچ  تعباتم  هدهع  زا  ات  دیامن  طبض  دنیوگ  لاجر  ءامـسا  ار  نآ  ثیدح  لها  فرع  رد  دنانیحلاص و  فلـس  هکنآ 
راعش تلدعم  ترصن  تراما  ترـضح  الو  نیا  رد  تامدقم  نیا  رب  انب  دش  دناوت  هیلاع  هجرد  نادب  لصاو  هیجان و  هقرف  لخاد  دمآ و  دناوت 
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فعاض هراصنا و  یلاعت  هَّللا  ّزعا  ریش  یلع  نیدلا  ۀلودلا و  ماظن  ریشمش  هب  قح  نایب  رد  شنابز  تسه  هک  یتمه  بحاص  نآ  راث  تفـصن و 
نید و مولع  هعلاطمب  هتـسویپ  تلود  کـلم و  حـلاصمب  لاغتـشا  دوجو  اـب  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  هک  هرادـتقا  قحلا  لـیبس  كولـس  یف 

تیشمت يدمحم و  تعیرـش  تیوقت  هانپ و  تقیقح  يافرع  تبحاصم  هَّللا و  لها  ارقف و  تسلاجم  نیقی و  بابرا  فراعم  قئاقح و  هدافتـسا 
تسلابو و همدقم  نید  هیاریپیب  ایند  هیامرـس  هک  هدـش  نشور  شرینم  ریمـض  رب  شناد  روفو  لقع و  لامکب  هچ  تسلوغـشم  يدـمحا  ّتلم 

قفوم اریو  یلاعت  دنوادخ  مرجال  لالضا  هجیتن  تعیرش  ياضریب  تعیبط  ياوه 
473 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دومرف و تاریخ  رب  تلالد  تانسح و  تعاشا  تاّربم و  هضافا  تاقدص و  میدقت  هتخاس  یقاب  تایح  هلیسو  ار  یناف  تایح  تدم  ات  دینادرگ 
تـسراگدیرفآ تمحر  طبهم  راکذت و  سرد و  ماقم  راکذا و  رد  ار  وا  لحم  هک  سرادم  دجاسم و  ناسارخ  تکلمم  فانکا  فارطا و  رد 

ریقح ریقف  نیا  هک  اهراب  زا  یتبون  تخاس  نیـصح  ياهطابر  اهعقب و  تسرطخ  فوخ و  لحم  رذـح و  هّنظم  هک  اهنابایب  رد  دومن و  سیـسات 
رب لمتشم  یباتک  هک  دهاوخیم  نانچ  رطاخ  هک  دندومرف  دشیم  فرشم  لوبق  صاصتخا و  لوثم و  فرشب  ترـضح  نآ  یلاع  سلجم  رد 

ثیدح و ةاور  عبت و  نیعبات و  باحـصا و  لآ و  ریهاشم  تفرعم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  لاوحا  تریـس و  یمامت 
دندرگ ظوظحم  دنمهرهب و  نا  زا  قئالخ  مومع  هک  يرآرد  ریرحت  طبـض و  دـیق  رد  ترابع  فلکت  زا  یلاخ  یـسراف  تغلب  نیحلاص  فلس 

فّنص نم  ۀّیضرم  هّیضق  ربانب  دیناسریم و  ضرع  زعب  هددعتم  سلاجم  رد  ار  دوخ  تعاطتـسا  مدع  تعاضب و  تلق  دنچ  ره  یعاد  ریقف  نیا 
تفاین هراچ  لاثتما  زا  ریغب  هک  دیماجنا  يّدحب  دندوزفایم  رما  نآ  ریرقت  دیکات و  رد  دـندومرفیمن و  لوبق  دومنیم  افعتـسا  فدهتـسا  دـقف 

یمع و یمودخم و  نم  ةزاجتسالا  ةراشتسالا و  مث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ۀّیوبنلا  ةرضحلا  نم  دادمتسالا  یلاعت و  هَّللا  نم  هراختسا  دعب  سپ 
دّیوملا دنسلا  دّیسلا  قاقحتسالاب  ینعملا  ةروصلا و  یف  عوبتملا  قالطالا و  یلع  مودخملا  يدامتعا  يالوم و  يدنس و  يدّیـس و  يذاتـسا و 
تمدخ هطـساوب  هتفای  هچ  ره  ریقف  نیا  هک  هئاقب  لوطب  نیملـسملا  هَّللا  عّتم  هَّللا  دبع  نیّدلا  يوقتلا و  ۀعیرـشلا و  قحلا و  لیـصا  هَّللا  دـنع  نم 

هناتسآ
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عورـش ریطخ  مهم  نیدب  دراد  نابغاب  هچنآ  دوب  هدیچ  غاب  میوگیم ز  هچ  ره  تسوا  نخـس  هطاقل  هتفای  ناشیا  تیبرت  نمیب  ترـضح و  نآ 
مّلـس و هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ریـس  زا  هتـسویپ  توبثب  هچنآ  خـیراوت  دـیلاوم و  ریـس و  ثیداحا و  ریـسافت و  بتک  زا  مدومن و 

مسا نایب  رب  لمتشم  ثیدح  هّمئأ  نیعبات و  عبت  نیعبات و  هباحـص و  تیبلا و  لها  ریهاشم  لاوحا  زا  اهب و  قلعتی  ام  نآ و  تامّمتم  تامدقم و 
مکح و زا  هدیـسر  رظنب  هچنآ  زا  یـضعب  تاصوصخم و  تالامک و  لئاضف و  حرـش  تاـفو و  تدـالو و  خـیرات  بقل و  تینک و  بسن و  و 

باحصالا لآلا و  یبنلا و  ریس  یف  بابحالا  ۀضور  ار  نآ  مدیـشک و  ریرحت  کلـس  رد  هدومن  جارختـسا  کی  ره  تالامک  راثآ و  ظعاوم و 
دنادرگ و هتـسکش  نیا  قیفر  ار  قیفوت  روما  رئاس  مهم و  نیا  مامتا  رد  هک  میامنیم  تلأسم  یناما  لامآ و  باهو  ترـضح  زا  متخاسب و  مان 

فیلات مهنع  هَّللا  یـضر  وا  مارک  عابتا  باحـصا و  لآ و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  لاوحا  تکربب  هک  منانچ  راودیما 
هّللاب دـشاب و  یعاد  فلوم  یهانپ و  تراما  ترـضح  لیمج  مسا  ياقب  بجوم  ایند  رد  لیزج و  باوث  لوصو  جـتنم  ترخآ  رد  باـتک  نیا 
دراو هعّونتم  رابخا  هددعتم و  تایاور  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  يدمحم  رون  قلخ  تیفیک  رد  دیامرفیم  ۀّنملا  دمحلا و  هل  ۀمصعلا و  قیفوتلا و 

نامـسآ و شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  دنچب  یلاعت  دـنوادخ  ترـضح  هک  دوشیم  عجار  ینعم  نیاب  ملعا  هَّللا  اهنآ و  عومجم  لصاح  هدـش 
رد دـیرفآ و  ار  ترـضح  نآ  تّوبن  رون  تاقولخم  رئاـس  نج و  سنا و  کـلم و  خزود و  تشهب و  ملق و  حول و  یـسرک و  شرع و  نیمز و 

تشادیم و لوغـشم  سیدـقت  حـیبست و  هب  اریو  یهاگ  درکیم و  رما  شدوجـسب  یهاـگ  دومرفیم  تیبرت  ار  رون  نآ  سدـق  ملاـع  ياـضف 
هدومرف قلخ  اهباجح  رون  نآ  رقتسم  تهجب 
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بجح نا  زا  هکنآ  زا  دـعب  دومرفیم  دای  ار  یلاعت  قح  ترـضح  صاـخ  حـیبست  هب  تشادیم و  هاـگن  ار  وا  دـیدم  تّدـم  یباـجح  ره  رد  و 
مـسق دنچ  ار  نآ  دـیرفایب  هکئالم  نانمؤم و  رئاس  ادهـش و  ناقیّدـص و  ایلوا و  ایبنا و  حاورا  وا  هکّربتم  سافنا  زا  دروآرب  اهـسفن  دـمآ  نوریب 

بکاوک و باتهام و  باتفآ و  نیمز و  نامـسآ و  لوصا  ّداوم و  خزود و  تشهب و  ملق و  حول و  یـسرک و  شرع و  ماـسقا  نا  زا  تخاـس و 
تهجب ار  هقبط  ره  هقبط و  تفه  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دینادرگ و  طسبنم  ار  نیمز  نامسآ و  نا  زا  دعب  دینادرگ  دوجوم  لابج  حایر و  راحب و 

ربق عضوم  زا  دیفـس  كاپ  كاخ  هضبق  اـت  دومرف  ار  نیما  لـیئربج  سپ  دروآ  دـیدپ  بش  زور و  دومرف  ررقم  تاـقولخم  زا  یعمج  نکـسم 
هـضبق نیا  اب  ار  رون  نآ  دـش و  دـنب  راک  هدومرف  بجومب  لیئربج  دزاس  طولخم  رون  نآـب  درادرب و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاـسر  باـنج 

اهنامـسآ و رب  داد و  هطوغ  یتشهب  ياهیوج  رد  ار  نآ  تخاـس و  اـضیب  هّرد  لاونم  رب  درک و  ریمخ  مینـست  بآـب  تخیماـیب و  كاـپ  كاـخ 
ربتعم ربخ  هکنانچ  دنتخانشب  دوش  قولخم  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  اریو  ات  درک  ضرع  اههوک  اهایرد و  اهنیمز و 

هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  بوتکم  هَّللا  دنع  ینا 
بـسح هک  تسحـضاو  تراـبع  نیزا  یهتنا  مدـع  زا  هدرواـین  تخر  زونه  مدآ  وا  طاـسب  تّوبن  طاـسب  رد  هدرتسگ  تسانعمنیدـب  یتراـشا 

قلخ زا  لبق  لاس  رازه  دـنچب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  باـنج  رون  قلخ  هک  تسرهاـظ  هعّونتم  راـبخا  هددـعتم و  تاـیاور 
ملاع ياضف  رد  هدـش و  عقاو  تاقولخم  رئاـس  نج و  سنا و  کـلم و  خزود و  تشهب و  ملق و  حول و  یـسرک و  شرع و  نیمز و  نامـسآ و 

تاقادرس سدق و  بجح  رد  هتفای و  تیبرت  سدق 
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ایبنا و رونا  رون  نا  هکربتم  ساقلا  زا  هتشاد و  لاغتشا  لاعتم  دزیا  سیدقت  حیبست و  هب  رارمتسا و  رارقتـسا و  دیعب  دهع  دیدم و  تدم  ات  سنا 
نینمؤملا ریما  بانج  يارب  هیماس  دماحم  هیلاع و  لئاضف  نیا  توبث  رد  سپ  دـندیدرگ  قولخم  نیبرقم  هکئالم  ادهـش و  نیقیدـص و  ایلوا و 

ماـقم مادـک  هدوب  دـحتم  نرتـقم و  لـصّتم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رون  اـب  ترـضح  نآ  رون  هک  مالـسلا  هیلع 
قیفوتلا و یلو  هَّللا  هابتـشا و  مادـک  بابرالا  بر  رونم  رون  نا  رب  بانذالا  يوذ  میدـقت  تجامـس  حـبق و  تیاـهن  رد  باـیترا و  کیکـشت و 

امل لاق  رابحالا  بعک  نع  هتفگ  سیمخ  رد  يرکبراید  بابّتلا و  رابتلا و  نم  لّصنتلا  مار  نمل  هتیانعب  ذـقنملا  باوّصلا و  راـثیا  یلا  يداـهلا 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ربق  عضوم  یه  یتلا  ءاضیبلا  ۀضبقلاب  هاتاف  لیئربج  رما  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  قلخی  نا  یلاعت  هَّللا  دارأ 

نا لبق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  ۀکئالملا  تفرعف  ضرالا  تاومسلا و  یف  اهب  فیط  ۀّنجلا و  راهنا  یف  تسمغ  مث  مینستلا  ءامب  تنجعف 
یف ةزمح  یبأ  نب  هَّللا  دـبع  ینّابرلا  فراعلا  رکذ  دـیامرفیم  هیندـل  بهاوم  رد  ینالطـسق  مدآ و  ۀـنیطب  اهنجع  مث  مالـسلا  هیلع  مدآ  فرعت 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ادّـمحم  قلخی  نا  یلاعت  هَّللا  دارأ  امل  لاق  رابحالا  بعک  نع  رودّـصلا  ءافـش  یف  عبـس  نبا  هلبق  نم  سوفنلا و  ۀـجهب  هباتک 
عیقرلا ۀـکئالم  سودرفلا و  ۀـکئالم  یف  لیئربج  طبهف  لاـق  اـهرون  اـهئاهب و  ضرـالا و  بلق  یه  یتلا  ۀـنیطلاب  هیتاـی  نا  لـیئربج ع  رما  مّلس 

یتح ۀنجلا  راهنا  نیعم  یف  مینستلا  ءامب  تنجعف  ةرینم  ءاضیب  یه  فیرشلا و  هربق  عضوم  نم  ۀضبق  ضبقف  یلعالا 
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راحبلا لابجلا و  ضرالا و  تاومّـسلا و  یف  یـسرکلا و  شرعلا و  لوح  ۀـکئالملا  اهب  تفاط  مث  میظع  عاعـش  اـهل  ءاـضیبلا  ةّردـلاک  تراـص 
تنیط هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  تیاور  نیا  مالّسلا  امهیلع  مدآ  فرعی  نا  لبق  هلـضف  ادّمحم و  اندّیـس  قلخلا  عیمج  ۀکئالملا و  تفرعف 

تنج راهنا  نیعم  رد  مینـست  ءامب  تسنآ و  رون  اهب و  ضرا و  بلق  هک  هدوب  اهتنیط  لضفا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
لابج ضرا و  تاوامس و  یسرک و  شرع و  لوح  ار  نآ  هکئالم  هدوب و  میظع  عاعـش  نآ  يارب  هدش و  اضیب  هّرد  لثم  هکنآ  ات  هدش  نوجعم 
لامک دنتخانـش و  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآم  تلاسر  بانج  قلخ  عیمج  هکئـالم و  سپ  دـنداد  فاوط 

نب دمحم  تیاور  بسح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تنیط  داحتا  نوچ  دنتفایرد و  بانج  یلاع  نآ  ّتیحجرا  تیمرکا و  تیلـضفا و 
نآ تیلـضفا  دـشاب و  تباث  مه  نینمؤملا  ریما  باـنج  تنیط  يارب  بقاـنم  لـئاضف و  همه  نیا  تسرهاـظ  نآ  ریغ  قودـص و  يزورم  فلخ 
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نیما لیئربج  ترـضح  هک  یتفایرد  بابحالا  ۀـضور  همدـقتم  تراـبع  زا  کـلذ و  یلع  دـمحلا  هّلل  ددرگ و  ققحم  اـمتح  اـعطق و  ترـضح 
رون ثیدح  اب  تافانم  مهوت  عافدنا  سپ  هدومرف  طولخم  هدوب  ایشا  همه  رب  قباس  هک  يوبن  رون  اب  ار  همرکم  تنیط  نیا  نیملاعلا  ّبر  مکحب 

يوبن رون  قلخ  تسیوا  فلاخم  رهاـظب  هک  تسدراو  یتاـیاور  تاـقولخم  لوا  هراـبرد  هک  دـنامن  یفخم  تسروهظ و  حوضو و  لاـمک  رد 
تایاور دناهتشاد و  نآ  تقیقح  رب  تاقولخم  عیمج  زا  ار  نا  مدقت  ار و  يوبن  رون  قلخ  تیلوا  ماخف  نیققحم  مالعا و  ياملع  نکل  دشابیم 

تاهیجوت هدیدع و  تالیواتب  نآ  تحص  میلست  دعب  رگید 
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یلعی وبا  لاق  يدـمحملا  رونلا  دـعب  تاـقولخملا  لوا  یف  ملعلا  لـها  فلتخا  دـق  هتفگ و  هّیندـل  بهاوم  رد  ینالطـسق  هتخاـس  لّوا  هدـیدس 
امل ملقلا  لبق  شرعلا  ّنا  ّحصالا  ینادمهلا 

تاومـسلا و قلخی  نا  لبق  قئالخلا  ریداـقم  هَّللا  رّدـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  حیحـصلا  یف  تبث 
ءاملا یلع  هشرع  ناک  ۀنس و  فلا  نیسمخب  ضرالا 

ملقلا قلخ  لّوا  دنع  عقو  ریدقتلا  شرعلا و  قلخ  دعب  عقو  ریدقتلا  نا  یف  حیرص  اذهف 
اضیا هحّحص  يذمرتلا و  دمحا و  هاور  ءیش  لک  ریداقم  بتکا  لاق  بتکا  هل  لاق  ملقلا  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  اعوفرم  تماصلا  نب  ةدابع  ثیدحل 

شرعلا لبق  قلخ  ءاملا  ّنا  اعوفرم  یلیقعلا  نیزر  یبأ  ثیدح  نم 
رونلا ادع  ام  یلا  ۀبـسنلاب  ملقلا  ۀّیلوا  ناب  هلبق  ام  نیب  هنیب و  عمجیف  ءاملا  لبق  قلخ  امم  ائیـش  قلخی  مل  هَّللا  ّنا  ةدّدعتم  دیناساب  يدّسلا  يور  و 

یهتنا شرعلا  ءاملا و  يدّمحملا و  ّيوبّنلا 
سیمخ رد  يرکبراید  نیـسح  اهیقاب و  یف  اذـک  يرون و  راونالا  نم  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  يأ  هسنج  یلا  ۀـفاضالاب  ءیـش  لک  یف  ۀـیلوالا  لیق  و 

یف ملقلا و  ۀیاور  یف  لقعلا و  ۀیاور  یف  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  رون  ۀـیاور  یفف  تاقولخملا  لوا  یف  تایاورلا  فلتخا  هتفگ و 
هَّللا قلخ  ام  لّوا  یف  ۀفلتخملا  رابخالا  دورو  فالتخالا  أشنم  حوللا و  ۀیاور 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رون  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ربخ  یفف 
حوللا یسرکلا و  شرعلا و  لبق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رون  الّوا  قلخ  هَّللا  ّنا  لیلجلا  سنالا  یف  و 

479 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀنس فلا  نیعبس  ۀئامتس و  فلا و  فلاب  رانلا  ۀّنجلا و  ضرالا و  ءامّسلا و  ملقلا و  و 

کب عنما و  کب  یطعا و  کب  یلالج  یتّزع و  لاقف و  ربداـف  ربدا  هل  لاـق  مث  لـبقاف  لـبقا  هل  لاـقف  لـقعلا  هَّللا  قلخ  اـم  لّوا  رخآ  ربخ  یف  و 
بقاعا کب  بیثا و 

مث لبقا  هل  لاق  مث  ربداف  ربدا  هل  لاق  مث  ماقف  مق  هل  لاق  لقعلا  هَّللا  قلخ  امل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  ةاکـشملا  یف  و 
فرعا و کب  یطعا و  کب  ذـخآ و  کب  کنم  نسحا  کنم و ال  لضفا  کنم و ال  ریخ  وه  اقلخ  تقلخ  ام  هل  لاـق  مث  دـعقف  دـعقا  هل  لاـق 

نامیالا بعش  یف  یقهیبلا  هاور  ءاملعلا  ضعب  هیف  ملکت  دق  باقعلا و  کیلع  باوثلا و  کب  بقاعا و  کب 
ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  رخآ  ربخ  یف  و 

يذمرتلا دمحا و  هاور  ءیش  لک  ریداقم  بتکا  لاق  بتکا  ام  ّبر  لاقف  بتکا  هل  لاقف  ملقلا  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  اعوفرم  تماّصلا  نب  ةدابع  نع 
کلذل ۀمیقلا و  موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  يرجف  هحّحص  و 
هَّللا ملع  یلع  ملقلا  ّفج  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاق 

ۀمیقلا موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  ّفج  ۀیاور  یف  و 
ظوفحملا حّوللا  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  رخآ  ربخ  یف  و 
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كرادـملا یف  هَّللا و  اـّلا  هیف  اـم  ملعی  ـال  نوکی  ناـک و  اـمم  هیف  بتک  اـمب  هَّللا  ظـفحی  ظوفحملا  حوللا  هَّللا  قلخ  اـم  لّوا  ساـّبع  نبا  نع  و 
رون یقیقحلا  لّوالا  لاقی  نا  لکلا  ۀحص  ریدقت  یلع  ةروکذملا  ۀفلتخملا  ثیداحالا  نیب  عمجلا  هجو  یهتنا و  ناطیـشلا  لوصو  نم  ظوفحم 

نم لقعلا و  تادّرجملا  نم  قولخم  لّوا  ینعی  ۀّیفاضا  ملقلا  لقعلا و  ۀّیلّوا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبن 
480 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زازعالا و عاوناب  ةزعلا  بر  نم  زافف  عاطاف  راـبدالا  لاـبقالاب و  هرما  یلاـعت  هَّللا  هقلخ  اـمل  يذـلا  لـقعلا  لوقعلا  لّوا  لاـقی  وا  ملقلا  ماـسجالا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  راونالا  لّوا  ظوفحملا و  حوللا  یف  ءایـشالا  تاریدـقت  یلاعت  هَّللا  رماب  تبثا  يذـلا  ملقلا  مالقالا  لّوا  مارکالا و 

عئاملا دوسالا و  ّنا  امک  تارابعلا  تددعت  هتایثیح  هبسن و  رابتعاب  نکل  دحاو  ءیـش  ثیداحالا  هذه  نم  دارملا  نا  یلع  قیقحتلا  لها  مّلس و 
رونلا دـعب  تاقولخملا  لّوا  یف  اوفلتخا  هتفگ  رفاس  رون  رد  سوردـیعلا  هَّللا  دـبع  نب  خیـش  بسنلا و  راـبتعاب  نکل  ربحلا  نع  ةراـبع  قاّربلا  و 

نم حص  امل  شرعلا  لیقف  يدّمحملا 
ءاملا یلع  هشرع  ناک  ۀنس و  فلا  نیسمخب  ضرالا  تاومسلا و  قلخی  نا  لبق  قلخلا  ریداقم  هَّللا  رّدق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

حص و 
ءیش لک  ریداقم  بتکا  لاق  بتکا  ام  بر و  ای  لاق  بتکا  لاقف  ملقلا  هَّللا  قلخ  ام  لوا 

ّحص نکل 
شرعلا لبق  قلخ  ءاملا  نا  عوفرم  ثیدح  یف 

نم تملع  امل  ملقلا  مث  شرعلا  مث  ءاملا  مث  يدّمحملا  رونلا  قالطالا  یلع  ءایشالا  لّوا  نا  ملعف 
ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 

هتفگ جراعم  رد  نیعم  الم  هدعب و  امل  ۀبسنلل  هیف  ۀیلوالا  رکذف  ملقلا  قلخ  دنع  عقو  ریدقتلا  شرعلا و  دعب  ریدقتلا  ّنا  یلع  نیلادلا  هلبق  ام  عم 
لئاوا ثیداحا  زا  هکنادـب  ّهلد  ام  هوجو  زا  یهجوب  اهنآ  زا  کی  ره  تیلّوا  ناـیب  یلاـعت و  هَّللا  قلخ  اـم  لّوا  ثیداـحا  لـیوات  رد  موس  لـصف 

هک تسنآب  رظان  اهنا  زا  یکی  ره  هک  هتفای  ترهش  ناثدحم  نایم  رد  ثیدح  راهچ 
481 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیامرفیم اجکی  لّوا  الثم  تسراهچ  نا  زا  یکی  تاقولخم  لوا 
یحور یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لّوا 

دیامرفیم رگید  لحم  و 
لقعلا یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لّوا 

دیامرفیم رگید  ياج  و 
ملقلا یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لّوا 

ار زیچ  کی  زج  ّتیلّوا  هبترم  هک  اریز  دیامنیم  ضقانت  ةروص  هدوب و  اهنیزا  یکی  ءایـشا  لّوا  هک  دـنکیم  تلالد  ثیداحا  نیزا  کی  ره  و 
لوا هک  تسنآ  دـناهتفر  نا  رب  رثکا  هک  لوا  لیوات  تسلیوات  راهچب  عجار  اهنا  تحـص  ریدـقت  رب  ثیداحا  نیا  نایم  قیفوت  دوب و  دـناوتیمن 
یّلص دوب  دمحم  حور  حاورا  زا  قولخم  لوا  ینعی  تسیفاضا  ملق  لقع و  حور و  ّتیلوا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  تسام  ربمغیپ  رون  یقیقح 

تقیقح رب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يدـمحم  روـن  تیلوا  مود  لـیوات  ملق  ماـسجا  زا  لوا  دوـب و  لـقع  تادرجم  زا  لوا  ملـس و  هـیلع و  هَّللا 
ثیدـح رد  هک  دوب  لـقع  نآ  اـهلقع  همه  لّوا  ینعی  تسا  هقحـال  لوقعب  رظن  لـقع  تیلوا  ۀـقیقح و  تسقباـس  ایـشا  همه  رب  هک  تسدوـخ 

امک دومرف  نآ  فصو 
ثیدحلا رخآ  یلا  ربدا  هل  لاق  مث  لبقاف  لبقا  هل  لاقف  لقعلا  یلاعت  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
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هدرک تبث  حول  رب  ار  ایـشا  تاریدـقت  یلاعت  دـنوادخ  رماب  هک  تسملق  نآ  مالقا  لوا  تسقباس و  لوقع  رئاـس  رب  لـقع  نیا  دوجو  هک  ینعی 
کی زا  تیانک  ۀـقیقحلا  یف  همه  اـماف  دـناهدش  روکذـم  هددـعتم  يامـساب  هفلتخم  تاـیثیحب  ثیدـح  راـهچ  ره  نیا  هک  تسنا  موس  لـیوات 

زا دـنیوگ و  لقع  ار  وا  دـنک  لقعت  ار  ایـشا  رئاس  هکلب  ار  دوخ  داـعم  ادـبم و  تاذ و  دوخ و  هعرتخم  دوجو  هک  تیثیح  نا  زا  ینعی  تسزیچ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  يوبن  سدـقم  ترـضح  تاکرب  اب  تاذـب  تالامک  ناـضیف  تسریغ و  رهظم  تسرهاـظ و  دوخب  رهوج  نآ  هک  تهج  نآ 

يو طسوتب  نوچیب  عدبم  زا  مّلس 
482 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دافتـسم تادوجوم  لک  تایح  تستاذـلاب و  یح  هک  هجو  نا  زا  دـنناوخ و  ترـضح  نآ  رون  ار  نآ  هتفای  روهظ  وا  وترپ  زا  هتـشگ و  ضئاـف 
طسوتب ظوفحم  حول  رد  ای  تاعونصم  رئاس  رد  مولع  شوقن  هک  تهجنآ  زا  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دنیوگ  يدّمحم  حور  ار  نآ  تسوزا 

دومرف هک  تسیفاش  ینایب  هفّوصتم  ناسلب  ةوبنلا  دهاوش  رد  هَّللا  همّلـس  ار  نیققحملا  ةودق  ینعم  نیمه  قیقحت  رد  دـنیوگ و  ملق  ار  وا  تسوا 
قلطم دوب  یناش  تروصب  دبای  لخدـم  نا  رد  ریغ  دوجو  هکنآیب  درک  دوخ  رب  هک  یلجت  لّوا  هعم  ءیـش  هَّللا و ال  ناک  ثیح  لازآ  لزا  رد 

هَّللا یّلـص  دنیوگ  يدمحم  تقیقح  لوا و  نییعت  ارناش  نآ  تیمولعم  تروص  یـضعب و  زا  یـضعب  زایتمایب  ار  نویـش  عیمج  رم  عماج  یّلک 
تسیرهوج حاورا  هبترم  رد  الوا  تقیقح  نآ  يدوجو  تروص  دناتقیقح و  نآ  لیصفت  ءازجا  همه  تادوجوم  رئاس  قئاقح  مّلـس و  هیلع و 

هک تسین  کـش  تسا و  هدرک  ریبعت  رونب  اـی  حورب  ةراـت  ملقب و  ةراـت  لـقعب و  نا  زا  ةراـت  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  عراـش  هک  درجم 
دعب ۀـبترم  تستقیقح  نآ  يدوجو  تروص  زا  هرـشتنم  قئاقح  رئاـس  يدوجو  تروص  تستاراـبتعا و  فـالتخا  رب  ینبم  تاراـبع  فـالتخا 

قیقحت مالسلا و  هیلع  تسمدآ  نآ  دارفا  لوا  هک  یناسنا  يرصنع  ینامسج  تروصب  دوشیم  یهتنم  ات  ۀبترم 
هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  بوتکم  هَّللا  دنع  ّینا 

زا توکلم  کلم و  هک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسیدمحم  رون  یقیقح  لوا  هک  تسنآ  مراهچ  لیوات  ملعا  هَّللا  دیامن و  لامج  لیوات  نیرد 
ۀبترم دـعب  ۀـبترم  دـنراد  وا  حور  رون  وترپ  زا  تاـیح  تاـناویح  رئاـس  سنا و  نج و  کـلم و  زا  دـنحورلا  تاوذ  هچ  ره  تسقوـلخم و  يو 

دناسوفن تاوذ  هچ  ره  تشذگ و  نا  زا  هّمش  هچنانچ 
483 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رون نا  هک  دـیامنیم  نینچ  نا  قیقحت  سپ  دـنراد  وا  لـقع  هجیتـن  زا  سوفن  هیاـم  هلمج  تاـبن  داـمج و  رـصانع و  كـالفا و  بکاوـک و  زا 
هدش قشنم  ایح  زا  هرکذ  لج  یهلا  ّتبحم  رظن  هطساوب  رون  نآ  هک  ارچ  دیامرفیم  هیبشت  ملقب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ار  يدّمحم  ترـضح 

هک دمآ  مسق  دروم  هک  دوب  ملق  نامه  نیا  رسیا و  قش  لقع  نمیا و  قش  حور  لقع  رگید  قش  دمآ و  حور  يو  قش  کی  ات  ملق  لاثم  رب  دوب 
َنوُرُطْسَی  ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن 

مئاق دوب  رـسیا  قش  لقع  نوچ  مالـسلا و  هیلع  دـمآ  مدآ  لاثم  رب  شلاثم  دـش  نمیا  قش  حور  نوچ  هک  دـنیوگیم  هفیطل  اجنیا  هراشا  لها  و 
زین اجنیا  نهوفلاخ  نهورواش و  هک  دمآ  یتسار  مزلتسم  قدص و  بجوم  وا  تفلاخم  دوب  پچ  يولهپ  زا  اوح  هچنانچ  ینعی  دمآ  اوح  ماقم 
لج ار  سدق  ترضح  بانج  ددنب  لایخ  زا  هچ  ره  دنک  تروشم  تافـص  تاذ و  تفرعم  رد  وا  اب  ار  حور  رم  تسپچ  يولهپ  زا  لقع  نوچ 

هنحـش دیـسر  ناطلـس  نوچ  تسا  هنحـش  دوخ  لقع  دسانـش  وا  قلاخ  ار  وا  ترـضح  دنک  نآ  كاردا  لقع  هچ  ره  دناد و  هزنم  نا  زا  الع  و 
بابحالا ۀضور  رد  ثدـحم  نیدـلا  لامج  یهتنا و  بات  هچ  وا  باتفآ  اب  ار  هیاس  باتفآ  نوچ  دوب  قح  هیاس  لقع  دـیزخ  یجنک  رد  هراچیب 
حیحص ثیدح  هچنانچ  دوبن  ینکمم  چیه  لزا  رد  هک  تسنآ  هَّللا  مهمحر  تعامج  تنس و  لها  بهذم  كایا  هَّللا و  ینقفو  نادب  هتفگ 

ءیش هعم  نکی  مل  هَّللا و  ناک 
زجع زا  هنایشآ  قلخ  رد  ریخات  هدومرف و  داجیا  ار  ناشیا  دناهدوب  مودعم  تانکمم  هکنآ  زا  دعب  یلاعت  قح  ترضح  دنکیم و  نا  رب  تلالد 

لقع لّوا  دنیوگیم  یضعب  دوب  هچ  تاقولخم  لّوا  هکنآ  رد  دنراد  فالتخا  املع  تسین و  کفنم  یلاعت  وا  تاذ  زا  تردق  هکلب  دوب 
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484 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  يدمحم  توبن  رون  تاقولخم  لوا  هک  دننآ  رب  یعمج  هتشگ و  دوجوم  ملق  لوا  دنیوگیم  رگید  هفئاط  دش و  قولخم 

هک تسثیدح  نیا  یکی  هدش  دراو  تاقولخم  لوا  باب  رد  هفلتخم  رابخا  هک  تسنآ  فئاوط  نیا  فالتخا  أشنم  انامه  دوب و 
بقاعا کب  یطعا و  کب  یلالج  یتزع و  لاقف و  ربداف  ربدا  لاق  مث  لبقاف  لبقا  لاقف  لقعلا  هَّللا  قلخ  ام  لوا 

هک دومرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسثیدح  نیا  يرگید  و 
ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا 

هک تسثیدح  نیا  يرگید  و 
يرون هَّللا  قلخ  ام  لوا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  تسام  ربمغیپ  رون  یقیقح  لّوا  مییوگ  هک  تسنآ  ملعا  هَّللا  همه و  تحـص  ریدـقت  رب  هفلتخم  ثیداحا  ناـیم  عمج  هجو  و 
هک تسلقع  نا  لوقع  لّوا  مییوگ  دوخ  اـب  ملق  ماـسجا  زا  دوب و  لـقع  تادرجم  زا  قولخم  لوا  ینعی  تسیفاـضا  لـقع  ملق و  تیلوا  ملس و 

لّوا تسـصوصخم و  مارکا  زازعا و  نونفب  تزع  ترـضح  زا  درک و  تعاطا  يو  رابدا و  لابقاب و  دومرف  رما  دـیرفآ  نوچ  ار  وا  یلاـعت  قح 
لها مالّـسلا و  ةولّـصلا و  هیلع  يدـمحم  رون  راونا  لوا  درک و  تبث  حول  رد  ار  ایـشا  تاریدـقت  یلاعت  دـنوادخ  رماـب  هک  تسملق  نآ  مـالقا 

هک تیثیح  نا  زا  هدـش  روکذـم  هددـعتم  يامـساب  هفلتخم  تایثیح  رابتعاب  هک  تسیزیچ  کی  هثالث  تاراـبع  نیزا  دارم  هک  دـننآ  رب  قیقحت 
رون اریو  تسرون  نآ  وترپ  زا  يدمحم  تالامک  هک  تیثیح  نا  زا  دنیوگ و  لقع  ار  وا  دنک  لقعت  ار  ایـشا  رئاس  دوخ و  أدبم  شیوخ و  تاذ 

یـضعب زا  دـنیوگ و  ملق  ار  وا  تسوا  طسوتب  ظوفحم  حول  رد  تاعونـصم  رئاـس  رد  مولع  شوقن  هک  تیثیح  نا  زا  دـنناوخ و  ترـضح  نآ 
هک دناهدومرف  نینچ  ثیدح  حارش  ناققحم  زا  یعمج  دوشیم و  مولعم  ملق  قلخ  رب  بآ  شرع و  قلخ  قبس  هحیحص  ثیداحا 

ملقلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح 
تسلومحم
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لّوا هکنآ  نایب  رد  راتفگ  هتفگ  افصلا  ۀضور  رد  یهتنا و  ملعا  هَّللا  دوب و  ملق  دش  هدیرفآ  هک  يزیچ  لوا  بآ  شرع و  قلخ  زا  دعب  هکنآ  رب 

شناد و دیزمب  هک  هنع  هَّللا  یـضر  يراصنا  رباج  هک  هدیـسر  رظنب  ربتعم  خـسن  زا  یـضعب  رد  تسیک  تادوجوم  لضفا  تسیچ و  تاقولخم 
زا دومنیم و  تبحاصم  هفئاط  نیا  لاثما  يراصن و  ءاملع  دوهی و  رابحا  اب  مالسا  تلم  روهظ  زا  شیپ  تشاد  يزایتما  هنیدم  لها  زا  تلیضف 
رب وا  رطاخ  هدینـش  هنیابتم  لاوقا  هفلتخم  مما  زا  تاقولخم  لوا  نیعت  باـب  رد  دومرفیم و  رابختـسا  راسفتـسا و  ناـشیا  زا  هتـشذگ  ياـیاضق 

یصاصتخا ار  رباج  تشگ  علاط  برثی  راید  قفا  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  يدمحم  تلاسر  باتفآ  نوچ  تفاییمن و  رارق  اهنا  زا  کیچیه 
رب شیوخ  ءاقترا  هدرک  سابتقا  توبن  ةاکشم  زا  نافرع  راونا  هتسویپ  دش  ادیپ  اهامنا  اهمتا و  ةولّـصلا  نم  هیلع  ایبنالا  متاخ  فیرـش  سلجمب 
رد تقلخ  تعلخ  یلاعت  هناحبـس و  يراب  هک  يزیچ  لّوا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  يزور  هک  تسلوقنم  يدومن  ساسحا  نا  رباـنب  هیلاـع  جرادـم 
زین ار  يدـمحا  تلم  بابرا  زا  یـضعب  هک  دـنامن  هدیـشوپ  هتکن  نیا  رباج و  ای  وت  ربمغیپ  رون  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دوب  هچ  دـیناشوپ  يو 

امک هدش  دراو  باب  نیرد  هفلتخم  ثیداحا  هکنآ  رهاظ  فالخ  أشنم  تسفالتخا و  باب  نیرد 
هل لاق  لبقاف و  لبقا  هل  لاقف  لقعلا  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ملقلا و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  يرون و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 

بقاعا کب  بیثا و  کب  عنما و  کب  یطعا و  کب  یلالج  یتّزع و  لاقف و  ربداف  ربدا 
هک تسا  هتفگ  هتخاس  مضنم  ثیدح  نیاب  رگید  ثیدح  رد  یناعملا  رداون  باتک  بحاص  و 

هَّللا لوسر  لاق 
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حوّرلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  حوللا و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ینمیلا دعسا  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  ماما  نیرخأتملا  ةوسا  نیققحملا و  ةودق  هکنآ  تالیوات  نسحا  دناهدرک و  اهلیوات  ار  ثیداحا  نیا  املع  و 

کی ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  دارم  هروکذم  ثیداحا  تحـص  ریدقت  رب  هک  هدروآ  یناعملا  رداون  باتک  رد  مه  یعفایلا 
عقاو يو  طسوتب  نوچیب  عدـبم  زا  يوبن  سدـقم  تاذ  رب  تالامک  ناضیف  ریغ و  رهظم  تسرهاـظ و  دوخب  رهوج  نآ  هکنآ  رباـنب  تسرهوج 

تشگ و ملقب  ّربعم  شوقن  تاحفـص  رب  ای  ظوفحم  حول  رب  تسمولع  شاقن  هکنآ  رابتعاب  هدومرف و  تفاـضا  دوخب  هتفگ و  رون  ار  نآ  هدـش 
تـسا هتباث  نایعا  شوقن  ّلحم  هکنآ  هطـساوب  دش و  لقعب  موسوم  هدومن  لقعت  ار  ایـشا  رئاس  دوخ و  تاذ  شیوخ و  عرتخم  هک  تهج  نیزا 
دادـعت هک  دـیامنیم  تایهیدـب  يـالجا  زا  ینعم  نیا  دـندناوخ و  شحور  ریغ  ییحم  تستاذـلاب و  یح  هک  تیثیح  نیزا  دـنتفگ و  شحوب 

ار نآ  هک  يدمحم  رون  رب  لالج  لامج و  تفصب  تزع  ترضح  هکنآ  همدقم  نیا  دیهمت  زا  ضرغ  تسین  یمـسم  فالتخا  بجوم  اهمـسا 
یمـسق دوب  ایـض  تفاطل و  ینـشور و  افـص و  تیاغ  رد  یمـسق  تشگ  مسق  ودب  مسقنم  رهوج  نآ  هدومرف و  یّلجت  دنیوگ  زین  اضیب  رهوج 

بکاوک و هّیولع و  هفیرـش  صاخـشا  لّوا  مسق  زا  دـنتفگ  راـن  ار  مود  روـن و  ار  لوا  دوـمنیم  لوا  هبترم  نود  لـقع  رظنب  ایـشا  نیرد  رگید 
وا دالوا  ناج و  لامش و  باحصا  حاورا  مود  مسق  زا  دش و  هدیرفآ  نیمی  باحصا  ایفصا و  ایلوا و  لسر و  ایبنا و  حاورا  تاوامـس و  قابطا 

مدـع هیواز  زا  هاـنپ  یمتخ  ترـضح  رون  هطـساوب  هَّللا  يوس  اـم  هک  تسویپ  حوضوب  ریرقت  نیزا  دنتـشگ و  قولخم  هیلفـس  ساـنجا  رئاـس  و 
ياضفب
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هملک هچنانچ  هدمآ  دوهش  دوجو و 

كالفالا تقلخ  امل  كالول 
هک ینکمم  لّوا  باب  رد  دیوگ  فورح  نیا  مقار  دـشاب  تادوجوم  لضفا  فرـشا و  ترـضح  نآ  فرـشا  تاذ  مرجال  تسانعم  نیا  دـیؤم 
رب لمح  نخـس  رهاوج  نامظان  هک  دـیما  دـمآ  هدیـشک  اهنآ  رب  فیفخت  مقر  لیوطتلل  افوخ  هدـمآ  رگید  راـبخا  هتـشگ  یلحتم  دوجو  هیلحب 

دنیامرفن هنیمک  ریصقت 

اهنامسآ تقلخ  زا  لبق  شرع  رب  لوسر  ترضح  مسا  ندش  هتشون  لیلدب  تیلضفا  مهدزاود : هجو 

هتفگ سئارع  رد  یبلعث  هکنآ  مهدزاود  هجو 
ای لاقف  اهیف  رظن  حاولالا  یسوم  یطعا  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  هدانساب  یبایرفلا  دّمحم  رمع  وبا  انربخا 
ام ذـخف  یمالکب  یتلاسرب و  سانلا  یلع  کتیفطـصا  ّینا  یـسوم  ای  لاـق  یلبق  نیملاـعلا  نم  ادـحا  اـهب  مرکت  مل  ۀـمارکب  ینتمرکا  دـقل  ّبر 

ّتبثا يذـلا  دـمحا  لاق  دّـمحم  نم  ّبر و  ای  یـسوم  لاق  دّـمحم  ّبح  یلع  تومت  ۀـظفاحم  ّدـج و  ةّوقب و  يأ  نیرکاشلا  نم  نک  کتیتا و 
یقلخ و عیمج  نم  ّیلا  ّبحا  وه  یقلخ و  نم  یتریخ  یّیفص و  یّیبن و  هنا  ماع و  یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  قلخا  نا  لبق  یشرع  یلع  همسا 

یلاعت هَّللا  لاق  یتّما  نم  کیلع  مرکا  ۀـما  تقلخ  لهف  کقلخ  عیمج  نم  کیلإ  ّبحا  دـمحم  ناک  نا  ّبر  ای  یـسوم  لاقف  یتکئالم  عیمج 
قلخلا عیمج  یلع  یلضفک  ممالا  رئاس  یلع  دمحم  ۀّما  لضف  نا 

یلـص نیلـسرملا  متاخ  بانج  بح  رب  تافو  رب  میرک  ّیبن  نآ  صیـصخت  دعب  میلک  یـسوم  باطخب  یلاعت  قح  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
نآ مسا  تابثا  ءایفـصالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ایبنا  رورـس  ياـنث  حدـم و  فیرعت و  ماـقمب  میهبلا  ءاـضا  قسغلا و  جـلتبا  اـم  هلآ  هیلع و  هَّللا 

قلخ لبق  شرع  رب  ترضح 
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ّتیمرکا و روهظ  بجوم  میخف و  سب  فرـش  میظع و  تیاهن  لضف  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  هدومرف  نایب  لاس  رازه  ودـب  ضرا  تاوامس و 
مه ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  قلخ  مدـقت  سپ  تسملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ّتیلـضفا 
ریما بانج  رون  مدـقت  نینچمه  تسترـضح  نآ  تیلـضفا  لـیلد  يوبن  رون  مدـقت  هچناـنچ  دـشاب و  ترـضح  نآ  ّتیمرکا  تیلـضفا و  لـیلد 
بر مالـس  مهیلع  هلآ  هیلع و  نییبنلا  متاخ  ياوس  اـیبنا  عیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تیفرـشا و  ّتیمرکا و  لـیلد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دشاب نیقولخم  رئاس  هکئالم و  عیمج  زا  تیحجرا  نیملاعلا و 

شرع رب  تباتک  رد  هنراقمب  تیلضفا  رب  مدآ  جاجتحا  مهدزیس : هجو 

تباتک رد  یلاعت  قح  مسا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  مسا  تنراقمب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هکنآ  مهدزیس  هجو 
مـسا تنراقم  هاگ  ره  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  ّتیلـضفا  ّتیمرکا و  رب  هدومرف  جاجتحا  لالدتـسا و  شرع  رب 
دـشاب ترـضح  نآ  تیلـضفا  لیلد  شرع  رب  تباتک  رد  یلاعت  قح  سدقا  مسا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  كرابم 

رئاس مدآ و  ترـضح  قلخ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  مدقت  لثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  مدقت 
ریما ترـضح  تیلـضفا  تیفرـشا و  ّتیمرکا و  لیلد  زین  شرع  رب  یلاعت  قح  يوربور  رون  نیا  ندوب  مالّـسلا و  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ایبنا 

نامیلس نب  دمحا  همالع  یناسنا  تاکلم  يواح  یناث  ریظنلا ال  میدع  ثّدحم  امزج  انیقی و  امتح و  اعطق و  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
هدمآ ینادـمچیه  يامیپ  هیداب  نیا  تسدـب  ینادزی  تادـییات  ینادمـص و  فاطلا  ینابر و  تایانعب  نآ  هخـسن  هک  ریغـص  مجعم  رد  یناربط 

دیامرفیم
يرهفلا یندملا  دیعس  نب  دمحا  انثدح  يرصملا  یفدصلا  ملسا  نب  دواد  نب  دّمحم  انثدح 
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هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  باّطخلا  نبا  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  ملـسا  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  نع  یندملا  لیعامـسا  نب  هَّللا  دبع  انثدح 

یحواف یل  ترفغ  ّالا  دمحم  ّقحب  کلأسأ  لاقف  شرعلا  یلا  هسار  عفر  هبنذا  يّذلا  بنّذلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  مدآ  بنذا  اّمل  مّلـس  هیلع و 
لوسر دمحم  هَّللا  الا  هلآ  بوتکم ال  هیف  اذاف  کشرع  یلا  یسار  تعفر  ینتقلخ  امل  کمسا  كرابت  لاقف  دمحم  نم  دمحم و  ام  هیلإ و  هَّللا 

کتیرذ نم  نییبنلا  رخآ  هنا  مدآ  ای  هیلإ  ّلج  زع و  هَّللا  یحواف  کمسا  عم  همـسا  تلعج  نمم  اردق  كدنع  مظعا  دحا  سیل  هنا  تملعف  هَّللا 
کتّیرذ نم  ممالا  رخآ  هتّما  نا  و 

هتفگ و یقتنم  رد  ینورزاک  دیعس  دیعس و  نب  دمحا  هب  دّرفت  دانسالا  اذهب  الا  رمع  نع  يوری  ال 
ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  یلاعت  هلوق  ریسفت  یف  نورّسفملا  هدروآ  ام  رمع  نع  يور 

لاق دّمحم  نم  کیردی  ام  هیلإ و  هَّللا  یحواف  یل  ترفغ  الا  دمحمب  کلأسا  بر  ای  لاق  هبنذا  يذلا  بنذـلا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  بنذا  امل  لاق 
نمم كدـنع  مرکا  دـحا  سیل  هنا  تملعف  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  هیف  اذاف  کشرع  یلا  یـسار  تعفر  ینتقلخ  امل  ّبر  اـی 

نبا نع  يور  کتقلخ و  ام  هالول  کتیّرذ و  نم  نییبنلا  رخآل  ّهنا  یلالج  یتّزع و  مدآ و  ای  هیلإ  یلاعت  هَّللا  یحواف  کمسا  عم  همـسا  تلعج 
فرشلا هل  تبهو  نم  قحب  لاق  مدآ  نا  رخآ  ۀیاور  یف  دّمحم و  یباب  ینینکی  ناب  رما  یلاعت  هَّللا  ّنا  یه  ةدایز و  هیف  هوحن و  ساّبع 

490 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دّمحم کبیبح  کّیضر و  کّیفص و  يدّیس  يالوم و  یهلا و  لاقف  هقحب  ینلأست  يّذلا  اذه  نم  مدآ  ای  ءادنلا  هاتاف  یترثع  ینتلبقا  ّالا  ربکالا 
باوبا یلع  تاومسلا و  حئافص  یلع  ظوفحملا و  حوللا  یف  شرعلا و  قدارس  یلع  همسا  تیار  دق  ینیع و  نیب  هتلعج  يّذلا  رونلا  اذه  وه  و 

طعت لس  مدآ  ای  هل  لیقف  ۀقیلخلا  مرکا  وه  الا و  کلذ  لعفت  مل  ّکنا  ّبر  ای  تملع  دق  نانجلا و 
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یف هقلخ  دعب  هقلخ و  لبق  لاح  لک  یف  زئاج  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلاب  لسوتلا  نا  لوقا  هتفگ  ماقـسالا  ءافـش  رد  یکبـس  باهولا  دبع  و 
هب لّسوتی  نا  لوالا  عونلا  عاونا  ۀثلث  یلع  وه  ۀّنجلا و  ۀمیقلا و  تاصرع  یف  ثعبلا  دعب  خزربلا و  ةدم  یف  هتوم  دـعب  ایندـلا و  یف  هتایح  ةدـم 
اّما حیحـص  ریخ  اهنم  لک  یف  درو  دـق  ۀـثلثلا و  لاوحالا  یف  کلذ  زوجیف  هتکربب  وا  ههاجب  وا  هب  یلاعت  هَّللا  لأسی  ۀـجاحلا  بلاـط  ّنا  ینعمب 
ام وه  هتحص و  انل  نیبت  ام  یلع  اهنم  انرصتقا  همالس  مهیلع و  هَّللا  تاولص  نیضاملا  ءایبنالا  نع  راثآ  کلذل  لدیف  هقلخ  لبق  یلوالا  ۀلاحلا 

لدعلا روصنم  نب  دمحم  نب  ورمع  دیعـس  وبا  انثّدح  لاق  امهدـحا  وا  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسملا  یف  عیبلا  نب  هَّللا  دـبع  وبا  مکاحلا  هاور 
انربخا ۀملـسم  نب  لیعامـسا  انثّدح  يرهفلا  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  ثرحلا  وبا  انثّدح  یلظنحلا  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  انثدح 
فرتقا اّمل  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  ملـسا  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع 

یلاعت هَّللا  لاقف  یل  ترفغ  امل  دمحم  قحب  کلأسا  ّبر  ای  لاق  ۀئیطخلا  مدآ 
491 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مئاوق یلع  تیارف  یـسار  تعفر  کحور  نم  ّیف  تخفن  كدیب و  ینتقلخ  امل  ّکنال  ّبر  ای  لاق  هقلخا  مل  ادمحم و  تفرع  فیک  مدآ و  ای 
ّهنا مدآ  ای  تقدـص  هَّللا  لاقف  کیلإ  قلخلا  ّبحا  ّالا  کمـسا  یلا  فضت  مل  کـّنا  تفرعف  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  اـّلا  هلا  ـال  اـبوتکم  شرعلا 

ثیدـح لوا  وه  دانـسالا و  حیحـص  ثیدـح  اذـه  مکاحلا  لاق  کتقلخ  ام  دّـمحم  ول ال  کل و  ترفغ  دـقف  هقحب  ینتلاس  ذإ  قلخلا  ّبحـال 
یناربطلا هرکذ  نمحرلا و  دبع  هب  درفت  لاق  ةّوبنلا و  لئالد  یف  اضیا  یقهیبلا  هاور  باتکلا و  اذه  یف  ملـسا  نب  دیز  نب  نمحرلا  دـبعل  هترکذ 

ساّبعلا نب  نوراه  انثّدـح  لدـعلا  داشمج  نب  ّیلع  نع  اـضیا  ثیدـحلا  اذـه  عم  مکاـحلا  رکذ  کـتیّرذ و  نم  ءاـیبنالا  رخآ  وه  هیف و  داز  و 
نبا نع  ّبیـسملا  نب  دیعـس  نع  ةداتق  نع  ۀبورع  یبأ  نب  دیعـس  انثّدح  يراصنالا  سوا  نب  ورمع  انثّدـح  قلاو  نب  لدـنج  انثّدـح  یمـشاهلا 

مدآ و تقلخ  ام  دّمحم  ولف ال  هب  اونمؤی  نا  کتّما  نم  هکردا  نم  رم  دمحمب و  نمآ  یسیع  ای  مالّسلا  هیلع  یسیع  یلا  هَّللا  یحوا  لاق  ساّبع 
نکسف هَّللا  ّالا  هلا  تبتکف ال  برطضاف  ءاملا  یلع  شرعلا  تقلخ  دقل  رانلا و  ۀّنجلا و  تقلخ  ام  دمحم  ول ال 

ّنا هغلب  دانسالا و ال  اذهب  هیلع  ۀّیمیت  نبا  فقی  مل  روکذملا  ثیدحلا  مکاحلا و  هلاق  هاجرخی  مل  دانسالا و  حیحـص  ثیدح  اذه  مکاحلا  لاق 
هیلع و هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  دحا  هلقن  لصا و ال  هل  سیلف  هب  هلـسوت  نم  مدآ  ۀّصق  یف  هرکذ  ام  اّما  ۀّیمیت  نبا  ینعا  لاق  ّهناف  هححـص  مکاحلا 

دامتعالا حلصی  دانساب  ملس 
492 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ول صرختلا و  مهولاب و  هتحت  لصاح  امب ال  اّدج  کلذ  یف  مالکلا  لاطا  بذک و  هنا  ۀّیمیت  نبا  یعّدا  مث  داهـشتسالا  رابتعالا و ال  هیلع و ال 
ملـسا نب  دـیز  نب  نمحرلا  دـبع  یف  نعطی  کلذ  دـعب  هغلب  نا  هب  یناک  هنع و  باوجلل  ضرعتل  وا  کلذ  لاق  اـمل  هحّحـص  مکاـحلا  ّنا  هغلب 
يّذلا ّدحلا  یلا  فعـضلا  یف  غلبی  ملـسا ال  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  اضیا  مکاحلا و  یلع  هحیحـصت  یف  اندمتعا  دق  نحن  ثیدـحلا و  يوار 

اذه دیزنس  ثیدحلا و  اذه  هیف  درو  دق  عرـش و  لقع و ال  هّدری  يّذلا ال  میظعلا  رمالا  اذه  عنم  یلع  رـساجتی  نا  ملـسمل  لحی  فیک  هاعدا و 
اذهب هنع  انیفتکا  نورّسفملا و  هرکذف  ءایبنالا  نم  امهریغ  میهاربا و  حون و  لسوت  نم  درو  ام  اما  ماسقالا و  ءافیتسا  دعب  انییبت  ۀحص و  ینعملا 

عم فیرشلا  همسا  ۀباتکب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هتیصوصخ  باب  هتفگ  يربک  صئاصخ  رد  یطویـس  همالع  هحیحـصت و  هتدوجل و  ثیدحلا 
توکلملا یف  ام  رئاس  شرعلا و  یلع  یلاعت  هَّللا  مسا 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  باطخلا  نب  رمع  نع  رکاسع  نبا  میعن و  وبا  ریغـصلا و  یف  یناربطلا  یقهیبلا و  مکاحلا و  جرخا 
تخفن كدیب و  ینتقلخ  امل  کنال  لاق  ادمحم  تفرع  فیک  لاق و  یل  ترفغ  امل  دمحم  قحب  کلأسأ  بر  ای  لاق  ۀئیطخلا  مدآ  فرتقا  امل 

الا کمـسا  یلا  فضت  مل  کنا  تملعف  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  الا  هلا  ـال  اـبوتکم  شرعلا  مئاوق  یلع  تیارف  یـسار  تعفر  کـحور  نم  ّیف 
کتقلخ ام  دمحم  ول ال  تقدص و  لاق  کیلإ  قلخلا  بحا 

مث نیلسرملا  ءایبنالا و  ددعب  اّیصع  مدآ  یلع  لزنا  هَّللا  ّنا  لاق  رابحالا  بعک  نع  رکاسع  نبا  جرخا  و 
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493 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هبنج یلا  رکذاف  هَّللا  ترکذ  ام  لک  یقثولا و  ةورعلا  يوقتلا و  ةراـمعب  اهذـخف  يدـعب  نم  یتفیلخ  تنا  ینب  يأ  لاـقف  ثیـش  هنبا  یلع  لـبقا 

ّالا اعـضوم  تاومـسلا  یف  را  ملف  تاومـسلا  تفط  ّینا  مث  نیطلا  حورلا و  نیب  انا  شرعلا و  قاس  یلع  ابوتکم  همـسا  تیأر  ّیناف  دّـمحم  مسا 
نیعلا و روحلا  روحن  یلع  ابوتکم  دّمحم  مسا  الا  ۀفرغ  ارـصق و ال  ۀنجلا  یف  را  ملف  ۀّنجلا  یننکـسا  ّیبر  ّنا  هیلع و  ابوتکم  دّمحم  مسا  تیأر 

رثکاـف ۀـکئلملا  نیعا  نیب  بجحلا و  فارطا  یلع  یهتنملا و  ةردـس  قرو  یلع  یبوط و  ةرجـش  قرو  یلع  ۀـنجلا و  ماـجآ  بصق  قرو  یلع 
اهتاعاس لک  یف  هرکذت  ۀکئلملا  ناف  هرکذ 

هتفگ و یفطصملا  راد  رابخا  یف  افولا  ۀصالخ  رد  يدوهمس  و 
مل ادمحم و  تفرع  فیک  مدآ و  ای  لاقف  یل  ترفغ  امل  دمحم  قحب  کلأسأ  بر  ای  لاق  ۀـئیطخلا  مدآ  فرتقا  امل  ثیدـح  مکاحلا  حـحص 

دمحم هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  مئاوق  یلع  تیأرف  یـسار  تعفر  کحور  نم  ّیف  تخفن  كدیب و  ینتقلخ  امل  کنال  بر  ای  لاق  هقلخا 
دقف هقحب  ینتلاس  ذإ  یلا  قلخلا  بحال  هنا  مدآ  ای  تقدص  هَّللا  لاقف  کیلإ  قلخلا  ّبحا  الا  کمـسا  یلا  فضت  مل  ّکنا  تفرعف  هَّللا  لوسر 

کتقلخ ام  دمحم  ول ال  کل و  ترفغ 
هتفگ هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  و 

ّالا دمحم  قحب  کلأسا  ّبر  ای  لاق  ۀئیطخلا  مدآ  فرتقا  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  نع 
تعفر کحور  نم  ّیف  تخفن  كدیب و  ینتقلخ  امل  ّکنا  ّبر  ای  لاق  هقلخا  مل  ادّمحم و  تفرع  فیک  مدآ و  ای  یلاعت  هَّللا  لاقف  یل  ترفغ 

ّالا کمسا  یلا  فضت  مل  ّکنا  تملعف  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  مئاوق  یلع  تیأرف  یسار 
494 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کتقلخ ام  دّـمحم  ول ال  کل و  ترفغ  دـقف  هقحب  ینتلاس  ذإ  ّیلا و  قلخلا  ّبحال  ّهنا  مدآ  ای  تقدـص  یلاـعت  هَّللا  لاـقف  کـیلإ  قلخلا  ّبحا 
یناربطلا هرکذ  هححـص و  مکاحلا و  هاور  نمحرلا و  دبع  هب  درفت  لاق  ملـسا و  نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  ثیدح  نم  هلئالد  یف  یقهیبلا  هاور 

کتیّرذ نم  ءایبنالا  رخآ  وه  هیف و  داز  و 
میهاربا تذختا  تنک  نا  لوقی  کبر  ّنا  لاقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلع  لیئربج  طبه  لاق  رکاسع  نبا  دـنع  ناملـس  ثیدـح  یف  و 
كالول يدنع و  کتلزنم  کتمارک و  مهفرعال  اهلها  ایندلا و  تقلخ  دقل  کنم و  ّیلع  مرکا  اقلخ  تقلخ  ام  ابیبح و  کتذـختا  دـقف  الیلخ 

ایندلا تقلخ  ام 
دبالا یلا  میقملا  وه  میعنلا  اذـه  دـسج  ای  ائینه  شعف  داوفلا  نکـس  اهلوا  یتلا  هتدیـصق  یف  لاق  ثیح  یئافولا  یلع  يدّیـس  لـئاقلا  رد  هّلل  و 
رـصبا ول  درو  امل  اهرون  وه  نیعا  مه  مهعیمج  رودـصلا  مدآ و  یـسیع و  دـجو  نمل  دوجولا  متام  هالول  دـحاو  وه  نم  تایح  دوجولا  حور 

لج هَّللا  لامج  نکل  دنع  لیلخلا و ال  عم  لیلجلا  دبع  هلامج  رون  دورمنلا  يار  ول  وا  دجـس  نم  لوا  ناک  مدآ  هجو  یف  هرون  ۀـعلط  ناطیـشلا 
هتفگ سیمخ  رد  يرکبراید  دمّصلا و  هَّللا  نم  صیصختب  الا  يری  الف 

یل رفغا  دّمحم  قحب  ّمهّللا  لاق  هتیـصعم  دنع  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ّنا  امهریغ  يدنقرمـسلا و  ثیللا  وبا  یکملا و  دـمحم  وبا  یکح  ءافـشلا  یف 
يدبع يوری  هَّللا و  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  ۀّنجلا  یف  تیأر  لاق  ادّـمحم  تفرع  نیا  نم  هل  لاقف  یتبوت  لّبقت  يوری و  یتئیطخ و 

ینتقلخ امل  مدآ  لاقف  يرخا  ۀیاور  یف  هیلع و  هَّللا  باتف  کیلع  کقلخ  مرکا  هنا  تملعف  یلوسر  و 
495 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

كدنع اردق  مظعا  دحا  سیل  ّهنا  تملعف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  هیف  اذاف  کشرع  یلا  یـسار  تعفر 
کتفلخ ام  هالول  کتّیّرذ و  نم  ءایبنالا  رخآل  ّهنا  یلالج  یتّزع و  هیلإ و  لج  ّزع و  هَّللا  یحواف  کمسا  عم  همسا  تلعج  نمم 

هتثعبب هب و  ربخا  فرشلا و  اذهب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  انّیبن  یلاعت  هَّللا  صخف  رـشبلا  یباب  لیق  دّمحم و  یباب  ینکی  مدآ  ناک  لاق و 
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یف لیق  کلذ و  یلع  دـمحلا  هّللف  هب  نما  نم  رئاصب  ّيوق  هدابع و  یلع  ۀّـجحلا  کلذـب  مزلا  لیوط و  رهدـب  هدوجو  لبق  لـسّرلا  ۀنـسلا  یلع 
لامج ممالا و  مرکا  اّنک  لسّرلا  مرکاب  هتعاطل  انیعاد  هَّللا  اعد  امل  مدهنم  ریغ  انکر  ۀـیانعلا  نم  انل  ّنا  مالـسالا  رـشعم  انل  يرـشب  رعـش  ینعملا 

هک هدومرف  باطخ  قح  ترضح  نک  هلاقا  ارم  ترثع  هک  دمحم  قحب  یهلا  تفگ  مدآ  هک  تسلقن  هتفگ  بابحالا  ۀضور  رد  ثّدحم  نیّدلا 
دوب هتشون  اجنآ  رب  هک  مدید  داتفا  شرع  رب  مرظن  یتخاس  قولخم  ارم  هک  نامز  نآ  تفگ  مدآ  یتخانش  اجک  زا  ار  دمحم 

هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 
تیّرذ ناربمغیپ  رخآ  وا  هک  دیـسر  ادن  سپ  ياهدینادرگ  دوخ  مان  نیرق  ار  وا  مان  هک  دوب  دهاوخ  وا  وت  دزن  قئالخ  نیرتیمارگ  هک  متـسناد 

دنک و دمحم  وبا  ار  دوخ  تینک  هکنآب  دش  رومام  یلاعت  قح  ترـضح  دزن  زا  مدآ  زور  نا  رد  دـنیوگ  ماهدـیرفآ و  وا  لیفطب  ارت  تسا و  وت 
وت بوبحم  هدـیزگرب و  هک  داد  باوج  مدآ  ینکیم  يو  قحب  لاؤـس  هک  تسیک  دیـسرپ  مدآ  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  هکنآ  رگید  یتـیاورب 

دوب هتشون  هک  مدید  تشهب  باوبا  ظوفحم و  حول  شرع و  قاس  رب  تسوا و  رون  تسنم  یناشیپ  رب  هک  رون  نآ  تسا و 
هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

وت هورگ  رس  زا  مدیزرمآ و  ارت  مدآ  ای  هک  دمآ  باطخ  سپ  تسوا  وت  دزن  تاقولخم  مرکا  هک  متسناد  اجنآ  زا 
496 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دبع دـمحم  یهتنا و  منک  اور  شتجاح  مزرمایب و  ار  وا  دـیوج  لسوت  واب  هک  وت  نادـنزرف  زا  سک  ره  هک  نم  لالج  تزعب و  متـشذگرد و 
فیعـضلا دـبعلا  لوقیف  دـعب  هتفگ و  نآ  لوا  رد  هک  هّیـسدقلا  ثیداحالاب  هینـسلا  تافاحتالا  باتک  رد  يدانملا  نیفراـعلا  جاـت  نب  فوءّرلا 

هیلع تقبس  ام  هیف  تدروا  باتک  اذه  يداعم  وانم و  لک  رش  هَّللا  هافک  يدادحلا  يوانملا  فؤرلا  دبع  دّمحم  فیطللا  فوءرلا  وفع  یجارلا 
مالـسلا هیلع  یفطـصملا  هردص  امیف  لّوالا  نیباب  یلع  هل  ابترم  ۀـیربلا  ریخ  نع  دـیناسالاب  ةدراولا  ۀّیـسدقلا  ثیداحالا  نم  هیلإ  قبـسا  مل  امم 

یل رفغی  نا  الئاس  مجعملا  فورح  یلع  نیبابلا  الک  تبتر  هنمـض و  یف  یلاعت  هَّللا  لوق  اهریغب و  هردص  ام  یناثلا  ّلج و  ّزع و  هَّللا  لاق  ظفلب 
هتفگ ۀّیسدقلا  ثیداحالاب  ۀّینسلا  تافاحتالا  هتیمس  میحر و  فوءر  میرک  داوج  هنا  محری  بونّذلا و  نم  هتبکترا  ام 

ّبر ای  لاق  دعب  هقلخا  مل  ادمحم و  تفرع  فیک  یلاعت و  هَّللا  لاقف  یل  ترفغ  الا  دـمحم  قحب  کلأسا  بر  ای  لاق  ۀـئیطخلا  مدآ  فرتقا  امل 
فضت مل  ّکنا  تملعف  هَّللا  لوسر  دّمحم ، هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  تیأرف  کشرع  یلا  یسار  تعفر  کحور  یف  تخفن  ینتقلخ و  امل  ّکنال 
کتقلخ ام  هالول  کل و  ترفغ  دقف  هقحب  ینتلاس  اذإ  ّیلا و  قلخلا  بحال  ّهنا  مدآ  ای  تقدـص  هَّللا  لاقف  کیلإ  قلخلا  بحا  ّالا  کمـسا  یلا 

رمع نع  رکاسع  نبا  مکاحلا و  میعن و  وبا  یناربطلا و  هاور 
هتفگ نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  و 

ّقح کلأسا  بر  ای  لاق  ۀـئیطخلا  مدآ  فرتقا  اّمل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  نع 
یف امک  ظفل  یف  ادمحم و  تفرع  فیک  لاق و  یل  ترفغ  ّالا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم 

497 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ابوتکم ال شرعلا  مئاوق  یلع  تیأرف  یـسار  تعفر  کحور  نم  ّیف  تخفن  كدیب و  ینتقلخ  امل  کنال  لاق  دمحم  نم  دّمحم و  ام  ءافولا و 
کتقلخ و امل  دمحم  ول ال  مدآ و  ای  تقدـص  لاق  کیلإ  قلخلا  ّبحا  ّالا  کمـسا  یلا  فضت  مل  ّکنا  تملعف  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  ّالا  هلا 

سیل ّهنا  تملعف  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  هیف  اذاف  کشرع  یلا  یـسار  تعفر  ینتقلخ  امل  مدآ  لاق  ءافـشلا  یف  امک  ظفل  یف 
ام هالول  کتّیرذ و  نم  نیّیبنلا  رخآل  ّهنا  یلالج  یتّزع و  هیلإ و  یلاعت  هَّللا  یحواف  کمـسا  عم  همـسا  تلعج  نمم  كدنع  اردـق  مظعا  دـحا 

کتقلخ
مدآ زا  نوچ  هک  دناهدروآ  داهن و  تینک  دمحم  وبا  ار  وا  یلاعت  قح  مدآ  دش  هدرک  قلخ  نوچ  هتفگ و  ةوبنلا  جرادم  رد  قحلا  دبع  خیـش  و 
مدآ یتخانـش  اجک  زا  ار  دمحم  وت  هک  یلاعت  يادخ  دومرف  دمحم  تمدخب  شزغل  نیزا  ارم  نک  هلاقا  ادـنوادخ  تفگ  دـش  عقاو  شزغل  نآ 
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مدید هتشون  اجنآ  رد  داتفا و  تشهب  باوبا  شرع و  رب  نم  رظن  ارم  يدرک  قلخ  هک  نامز  نآ  هک  تفگ 
هَّللا لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 

ناربمغیپ رخآ  يو  هک  دمآ  ادن  سپ  يدینادرگ  دوخ  مان  نیرق  ار  وا  كرابم  مان  هک  دوب  دـهاوخ  وا  وت  دزن  قئالخ  نیرتیمارگ  هک  متـسناد 
وا لـیفطب  ارت  ار و  نیمز  نامـسآ و  مدرکیمن  ادـیپ  دوـبیمن  وا  رگا  دـمحم  نیمز  رد  تسدـمحا و  نامـسآ  رد  وا  ماـن  تـست و  تـیّرذ  زا 
هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  كرابم  مسا  تنراقمب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسرهاب  رهاظ و  هدیدع  تایاور  نیزا  یهتنا  ماهدیرفآ 

دمحلا هّلل  ترضح و  نآ  تیبحا  تیمرکا و  تیلضفا و  رب  هدومرف  لالدتسا  شرع  رب  تباتک  رد  یلاعت  قح  سدقا  مسا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و 
رب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  كرابم  مسا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  فیرـش  مسا  تباـتک  هک  ۀـنملا  و 

هعونتم راثآ  هددعتم و  رابخا  زا  هفیرش  تاماقم  رگید  شرع و 
498 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج دعب  مهریغ  وا  اوناک  ءایبنا  قلخ  عیمج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبحا  تیمرکا و  تیلـضفا و  سپ  تسراکـشا  ادیوه و 
ریشب و ترضح  رابخا  ریبخ و  دزیا  داشرا  ریرقت و  ریدق و  کلم  یفص  ترضح  لالدتسا  بسح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

ریما بانج  مسا  تنراقم  رب  ّهلاد  تایاور  دـشاب و  رینتـسم  رهاظ و  یلج و  نشور و  تیاهن  ریبعلا  کـسملا و  خـفن  اـم  هیلع  هَّللا  یلـص  ریذـن 
دوریم راصتقا  افتکا و  ماقم  نیرد  نآ  ضعب  رب  تسرایسب  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  مسا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ندوب بوتکم  تایاور  تسا  هلمجنآ  زا  سپ 
هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 

وا
یلعب هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  دمحم 

هتفگ یفطصملا  قوقح  فیرعت  یف  افش  باتک  رد  یبصحیلا  یسوم  نب  ضایع  یضاق  شرع  قاس  رب 
هَّللا ّالا  هلا  بوتکم ال  شرعلا  یلع  اذإ  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  یـضاقلا  عناق  نبا  يور 

ّیلعب هتدیا  هَّللا  لوسر  دمحم 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  و 

ینثّدح لاق  هیقفلا  يرامک  نب  بیطلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  یلع  وبا  انربخا  لاق  انذا  يوحنلا  لهـس  نب  دـمحا  نب  دـمحم  انربخا 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ءارمحلا  یبأ  یلا  هعفری  ۀّیلع  نب  لیعامسا  ینثّدح  لاق  یفوعلا  رکب  وبا  ینثّدح  لاق  قاحسا  نب  دّمحم 

یتوفـص دّمحم  يدیب  ندع  ۀـّنج  تسرغ  يریغ  هلا  يدـحو ال  انا  نمیالا  شرعلا  قاس  یلع  تیأر  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  اّمل  لوقی  ملـس  و 
ّیلعب هتدیا 

هتفگ بقانم  باتک  رد 
ملـس نب  رمع  نب  دّمحم  انثّدح  ظفاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  انربخا  يرقملا  دـمحا  نب  نسحلا  انربخا  اذـه  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  ینابنا 

نم سادرم  نب  نسحلا  نب  دمحم  ینثدح  هنع  ّالا  هتبتک  ام  ظفاحلا و 
499 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بحاص ءارمحلا  یبأ  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  دـیبع  نب  سنوی  نع  هیلع  نب  لیعامـسا  انثّدـح  یفوکلا  نسحلا  نب  دـمحا  انربخا  هباتک  لصا 
نم یتوفص  دمحم  ندع  ۀّنج  تسرغ  انا  شرعلا  قاس  یلع  اتبثم  یب  يرسا  ۀلیل  تیار  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هَّللا  لوسر 

ّیلعب هتدیا  یقلخ 
ضعب یلع  شرعلا و  قاس  یلع  کلذ  هبتک  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیبن  هَّللا  دییأتب  هصاصتخا  رکذ  هتفگ  ةرـضنلا  ضایر  رد  يربط  ّبحم  و 
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ناویحلا
هنیمی نم  اباتک  تیأرف  نمیـالا  شرعلا  قاـس  یلا  ترظن  ءامـسلا  یلا  یب  ۀـلیل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  ءارمحلا  یبأ  نع 

هتریس یف  ألملا  هجّرخ  هب  هترصن  ّیلعب و  هتدیا  هَّللا  لوسر  دّمحم 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  رجح  یف  اهاقلاف  ءارـضخ  ةرون  هیف  یف  رئاطب  اذاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  دـنع  اـنک  لاـق  ساـّبع  نبا  نع 
یلعب هترصن  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  ءارـضخ  ۀقرو  اهفوج  یف  اذاف  اهرـسک  مث  اهلبقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  اهذخاف 

یمکاحلا ینیوزقلا  ریخلا  وبا  هجرخ 
هتفگ و نیطمسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  و 

یقلخ نع  یتوفص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  قاس  یف  تیأر  یب  يرسا  اّمل  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  يوری 
هب هترصن  یلعب و  هتدیا 

ّیلعب هتدیا  یتوفص  دمحم  يدیب  ندع  ۀّنج  تسرغ  يریغ  هلا  يدحو ال  هَّللا  ینا  ابوتکم  نمیالا  شرعلا  قاس  یلع  تیأر  ۀیاور  یف  و 
هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  و 

هَّللا الا  هلا  شرعلا ال  قاس  یلع  بوتکم  هنا  بتکلا  ضعب  یف  بوتکم  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  هّبنم  نب  بهو  نع 
500 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بیطخلا رکب  وبا  ظفاحلا  هاور  هب  هترصن  یلعب و  هتدیا  هَّللا  لوسر  دّمحم 
قاس یلا  ترظن  ءامسلا  یلإ  یب  يرسا  ۀلیل  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلاعت  هَّللا  یـضر  سیمخلا  یبأ  نع  و 

يدنرزلا و هاور  هتریس و  یف  الملا  هجرخ  لاق  يربطلا و  هاور  هب  هترـصن  یلعب و  هتدیا  هَّللا  لوسر  دّمحم  هتمهف  اباتک  تیأرف  نمیالا  شرعلا 
نم یتوفص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  قاس  یف  تیأر  یب  يرـسا  امل  ملـس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  هظفل 

هب هترصن  یلعب و  هتدیا  یقلخ 
یلعب هتدیا  یتوفص  دمحم  يدیب  ندع  ۀنج  تسرغ  يریغ  هلا  يدحو ال  هَّللا  انا  ابوتکم  نمیالا  شرعلا  قاس  یلع  تیأر  ۀیاور  یف  وش  لاق 

ملـس كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  ملـس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  ءارمحلا  یبأ  نع  و 
هَّللا لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  نیمی  نع  تیأرف  ۀـنجلا  یف  تعلطا  لاـق  وا  ۀـنجلا  تلخد  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  اّـمل  لوقی 

بیطخلا رکب  وبا  ظفاحلا  هاور  هب  هترصن  یلعب و  هتدیا 
هتفگ یقتنم  رد  ینورزاک  دیعس  و 

هَّللا الا  هلا  بوتکم ال  شرعلا  یلع  اذإ  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ءارمحلا  یبأ  نع  عناق  نبا  يور 
یلعب هتدیا  هَّللا  لوسر  دّمحم 

هتفگ روثنم  رد  یطویّسلا  نیدلا  لالج  خیش  و 
الا هلا  ابوتکم ال  شرعلا  قاس  یلع  تیار  یب  جرع  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  رکاسع  نبا  يدـع و  نبا  جرخا 

ّیلعب هتدیا  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا 
هتفگ يربک  صئاصخ  رد  یطویس  زین  و 

ابوتکم شرعلا  قاس  یلع  تیار  یب  جرع  امل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  رکاسع  نبا  يدع و  نبا  جرخا 
501 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلعب هتدیا  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
هتفگ لاملا  ۀلیسو  رد  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلا  نب  دمحا  و 
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تیأرف نمب  الا  شرعلا  قاس  یلا  ترظن  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  ۀلیل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  نسحلا  یبأ  نع 
هتریس یف  اّلملا  هجرخ  هب  هترصن  ّیلعب و  هتدیا  هَّللا  لوسر  دّمحم  هتمهف  اباتک 

هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  و 
هلا هَّللا ال  انا  ینا  شرعلا  قاس  یلع  اـتبثم  یب  يرـسا  ۀـلیل  تیأر  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  ءارمحلا  یبأ  نع  رکاـسع  نبا  جرخا 

ّیلعب هتدّیا  یقلخ  نم  یتوفص  دّمحم  يدیب  ندع  ۀنج  تقلخ  يریغ 
لوسر دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  نمیالا  شرعلا  قاس  یف  تیأرف  ۀّنجلا  تلخد  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هنع  ریبکلا  یف  یناربطلا  دـنع  و 

هترصن یلعب و  هتدّیا  هَّللا 
هتفگ افخلا  ۀلازا  رد  بطاخم  دجام  دلاو  هَّللا  یلو  هاش  و 

هتدـّیا هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  قاس  یلع  تیأر  یبأ  جرع  امل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  سنا  نع 
ّیلعب

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآم  تلاسر  بانج  سدـقا  مساب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  كراـبم  مسا  ندوب  نورقم  تسا  هلمجنآ  زا  و 
هدرک تیاور  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ماقم  راچ  رد  ملس 

هیلإ رظنلاب  تسناف  نطاوم  ۀعبرا  یف  یمساب  انورقم  کمـسا  تیأر  ینا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  نع 
هریزوب هترـصن  هریزوب و  هتدّیا  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  اهب ال  ةرخـص  یلع  تدـجو  ءامّـسلا  یلا  یجارعم  یف  سدـقملا  تیب  تغلب  اّمل 

دمحم يدحو و  انا  ّالا  هلا  هَّللا ال  انا  ینا  اهیلع  تدجو  یهتنملا  ةردس  یلا  تیهتنا  املف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق  يریزو  نم  لیئربجل و  تلقف 
یقلخ نم  یتوفص 

502 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
شرع یلا  تیهتنا  یهتنملا و  ةردـس  نم  تزواج  املف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق  يریزو  نم  لیئربجل و  تلقف  هریزوب  هترـصن  هریزوب و  هتدـّیا 

ابوتکم تدجوف  نیملاعلا  بر 
رازه ودـب  ضرا  تاوامـس و  قلخ  زا  لبق  تنج  باـبرب  هَّللا  لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  ندوب  بوتکم  تاـیاور  تسا  هلمجنآ  زا  و 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  لاس 
ثیدحلا ۀنجلا  باب  یلع  بوتکم  مالّسلا  هیلع  هلوق 

نب دمحم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  مکربخا  هل  تلق  هبرقاف  هیلع  یتءارقب  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفاشلا  هیقفلا  رفظملا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  انربخا 
ان ینانکلا  ییحی  نب  ایرکز  ان  یلصوملا  یّنثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  ان  هَّللا  همحر  یطـساولا  ظفاحلا  قّسلا  نباب  بقلم  ینزملا  نامثع 
نع دیعـس  نب  ۀیطع  نع  مادک  نب  رعـسم  ینثدـح  لاق  نسحلا  یلع  لضفی  ناک  حـلاص و  نب  نسحلا  نع  رمع  نب  ثعـشا  ان  ملاس  نب  ییحی 

یفلاب ضرالا  تاومّسلا و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  ۀنجلا  باب  یلع  بوتکم  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج 
هوخا یلع  هَّللا و  لوسر  دّمحم  ماع 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یمزراوخ  بطخا  دیوملا  وبا  و 
نب دمحم  نع  یناربطلا  لاق  هاشداف  نب  نیـسحلا  نب  دمحا  انربخا  لاق  رقـشالا  لیعامـسا  نب  دومحم  انربخا  لاق  ةزاجإ  اذه  رادرهـش  ینربخا 
نع دوعـسم  نع  نسحلا  یلع  لضفی  ناک  حـلاص و  نب  نسحلا  نع  رمع  نب  ثعـشا  نع  ملاس  نب  ییحی  نب  ایرکز  نع  هبیبش  یبأ  نب  نامثع 
یبأ نب  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  ۀنجلا  باب  یلع  بوتکم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ۀـّیطع 

ماع یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  قلخی  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  بلاط 
503 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هتفگ و ءادعسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  و 
* ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  یلاعت  هلوق  دنع  رردلا  یف 

ماع یفلاب  یلاعت  هَّللا  قلخی  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ۀنجلا ال  باب  یلع  تیار  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
نانجلا شرعلا و  یف  یبّنلا  مسا  نیرق  همسا  ّنا  یف  رشع  عبارلا  بابلا  هتفگ  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهـش  و 

نانجلا درب  حورلا و  حور  نم  هل  ایف 
نب یلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  ۀنجلا  باب  یلع  بوتکم  لاق  هنا  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رباج  نع 
یلا هدانساب  یناحلاصلا  هاور  ماع  یفلاب  ضرالا  تاومّسلا و  قلخ  نا  لبق  ملـس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  وخا  بلاط  یبأ 

لوسر دّـمحم  ۀـّنجلا  باب  یلع  بوتکم  هظفل  اضیا و  رباج  نع  بیطخلا  رکب  وبا  ظفاحلا  هاور  اعوفرم  هدانـساب  هیودرم  نب  رکب  یبأ  ظفاحلا 
ۀنس فلا  فلاب  تاومسلا  قلخی  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  یلع  هَّللا 

هتفگ و سلاجملا  ۀهزن  رد  يروفص  نمحرلا  دبع  و 
ماع یفلاب  تاومسلا  قلخی  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  ۀنجلا  باب  یلع  بوتکم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع 

هتفگ ریسفت  رد  باهولا  دبع  یجاح  و 
تاومّـسلا و هَّللا  قلخی  نا  لبق  ۀـنجلا  باب  یلع  بوتکم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  نع 

یلزاغملا نبا  هاور  هوخا  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  ماع  یفلاب  ضرالا 
هتفگ یلعلا  جراعم  رد  ملاع  ردص  دمحم  و 

ۀنجلا باب  یلع  بوتکم  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  قرتفملا  قفتملا و  یف  بیطخلا  رکاسع و  نبا  طـسوالا و  مجعملا  یف  یناربطلا  جرخا 
ماع یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  قلخت  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

504 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  و 

بوتکم ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  نع  قرتفملا  قفتملا و  یف  بیطخلا  طسوالا و  یف  یناربطلا  جرخا 
ماع یفلاب  ضرالا  تاومّسلا و  قلخی  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ۀنجلا ال  باب  یلع 
هوخا یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ۀنجلا ال  باب  یلع  ابوتکم  تیار  اعوفرم  هنع  دمحا  دنع  يرخا  ۀیاور  یف  و 

هتفگ اّیصو  ناک  هدعب  هاوس  وا  یفطصملا  ونص  ناک  هاوس  نم  رعش  حرشب  هیولع  هفحت  حرش  هیدن  هضور  رد  ریمالا  لیعامسا  نب  دمحم  و 
یف هَّللا و  لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  ۀنجلا  باب  یلع  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  رباج  ثیدح  نم  اضیا  دمحا  جرخا 

ۀنس یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  قلخی  نا  لبق  هَّللا  لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  بوتکم  ۀیاور 
ندوب بوتکم  تسا  هلمجنآ  زا  هَّللا و  همحر  يربطلا  بحملا  کلذ  دافا 

هَّللا ّیلو  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 
هتفگ نیطمسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  ّتنج  هینامث  باوبا  رب 

یلا هدنـسب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لضف  هباتک  یف  هَّللا  همحر  يومحلا  دیؤملا  دّمحم  نب  میهاربا  نیدـلا  ردـص  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  لقن 
ّیلع راّنلا  ۀـّنجلا و  ضرعب  رما  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  اّمل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع 

ام هَّللا  لوسر  ای  تأرق  مالـسلا  هیلع  لیئربج  یل  لاق  تعجر  اّملف  اهباذـع  عاونا  رانلا و  تیأر  اهمیعن و  ناولا  ۀـّنجلا و  تیأرف  اعیمج  امهتیارف 
ّنا لاقف  لیئربج  ای  تلقف ال  رانلا  باوبا  یلع  ابوتکم  ناک  ام  ۀنجلا و  باوبا  یلع  ابوتکم  ناک 

505 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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لئاضفلا حیجرت  یلع 
هتفگ

رما ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  ملـس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع 
هیلع لیئربج  یل  لاق  تعجر  اـملف  اهباذـع  عاونا  راـنلا و  تیأر  اـهمیعن و  ناولا  ۀـّنجلا و  تیأر  اـعیمج  اـمهتیأرف  ّیلع  راـنلا  ۀـنجلا و  ضرعب 

ۀینامث ۀـنجلل  ّنا  لاقف  لیئربج  ای  تلقف ال  راّنلا  باوبا  یلع  ابوتکم  ناک  ام  ۀـّنجلا و  باب  یلع  ابوتکم  ناـک  اـم  هَّللا  لوسر  اـی  تأرق  مالّـسلا 
باب لک  یلع  باوبا  ۀعبـس  رانلل  نا  اهلمعتـسا و  اهملعت و  نمل  اهیف  ام  ایندـلا و  نم  ریخ  ۀـملک  لک  تاملک  عبرا  اهنم  باب  لـک  یلع  باوبا 

هیلع لیئربج  یعم  عجرف  اهأرقال  یعم  عجرا  لیئربج  ای  تلقف  اهفرع  اهملعت و  نمل  اهیف  ام  ایندـلا و  نم  ریخ  ۀـملک  لک  تاملک  ثـالث  اـهنم 
بلط ۀـلیح  ۀـلیح و  ءیـش  لکل  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  لوالا  بابلا  یلع  اذاـف  ۀـّنجلا  باوباـب  أدـبف  مالّـسلا 

دّمحم هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  یناثلا  بابلا  یلع  ریخلا و  لها  ۀسلاجم  دسحلا و  كرت  دقحلا و  ذـبن  ۀـعانقلا و  لاصخ  عبرا  ایندـلا  یف  شیعلا 
یف یعسلا  لمارالا و  یلع  فطعتلا  یماتیلا و  سار  حسم  لاصخ  عبرا  ةرخآلا  یف  رورسلا  ۀلیح  ۀلیح و  ءیـش  ّلکل  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر 
ۀلیح ءیش  ّلکل  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  ثلاثلا  بابلا  یلع  نیکاسملا و  ءارقفلا و  دقفت  نیملـسملا و  جئاوح 

دّمحم هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  عبارلا  بابلا  یلع  یـشملا و  ۀّلق  مانملا و  ۀّلق  مالکلا و  ۀّلق  ماعطلا و  ۀلق  لاصخ  عبرا  ایندـلا  یف  ۀحـصلا  ۀـلیح  و 
نمؤی ناک  نم  هفیـض  مرکیلف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  هراج  مرکیلف  رخآلا  مویلا  هّللاـب و  نمؤی  ناـک  نم  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر 

ربیلف رخآلا  مویلا  هّللاب و 
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ّیلو ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  سماخلا  بابلا  یلع  تکـسیل و  وا  اریخ  لقیلف  رخآلا  مویلا  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  هیدـلاو 
یقثولا ةورعلاب  کسمتـسی  نا  دارأ  نم  ملظی و  الف  ملظی  نا ال  دارأ  نم  مشی و  الف  متـشی  نا ال  دارأ  نم  لذی و  الف  ّلذی  نا ال  دارأ  نم  هَّللا 

نم هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  اهنم  سداسلا  بابلا  یلع  هَّللا و  لوسر  دّـمحم  هَّللا  اـّلا  هلا  ـال  لوقب  کسمتـسیلف 
ملظی نا ال  بحا  نم  دـجاسملا  سنکیلف  ضرالا  تحت  نادـیدلا  هلکای  نا ال  ّبحا  نم  دـجاسملا  ّقنیلف  احیـسف  اعـساو  هربق  نوکی  نا  ّبحا 
دّمحم هَّللا  الا  هلا  بوتکم ال  اهنم  عباسلا  بابلا  یلع  دجاسملا و  طسب  رتشیلف  ضرالا  تحت  ایرط  یقبی  نا  ّبحا  نم  دجاسملا  رّونیلف  هدـحل 

یلع ضرقلا و  عفر  یتوملا و  نافکا  ءارـش  زئاـنجلا و  عاـبتا  ضیرملا و  ةداـیع  یف  لاـصخ  عبرا  یف  بلقلا  ضاـیب  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر 
عبراب کسمتـسیلف  ۀـینامثلا  باوبالا  هذـه  نم  لوخدـلا  دارأ  نم  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  اهنم  نماـثلا  باـبلا 
ثالث اهنم  لوالا  باـبلا  یلع  اذاـف  راـنلا  یلا  اـنئج  مث  ّلـج  ّزع و  هَّللا  داـبع  نع  يذـالا  ّفک  قلخلا و  نسح  ءاخـسلا و  ۀـقدصلاب و  لاـصخ 

نما و هَّللا  فاخ  نم  دعـس و  هَّللا  اجر  نم  بوتکم  اهنم  یناثلا  بابلا  یلع  نیملاّظلا و  هَّللا  نعل  نیلخابلا  هَّللا  نعل  نیبذاکلا  هَّللا  نعل  تاملک 
دولجلا سکیلف  ۀمیقلا  یف  انایرع  نوکی  نا ال  دارأ  نم  بوتکم  اهنم  ثلاثلا  بابلا  یلع  هریغ و  فاخ  هَّللا و  يوس  اجر  نم  رورغملا  کلاهلا 

یف ناشطعلا  قسیلف  ۀمیقلا  موی  یف  اناشطع  نوکی  نا ال  دارأ  نم  ایندلا و  یف  عئاجلا  معطیلف  ۀمیقلا  یف  اعئاج  نوکی  نا ال  دارأ  نم  ۀیراعلا و 
اهنم عبارلا  بابلا  یلع  ایندلا و 
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ناـعا نم  هَّللا  ّلذا  مّلـس  كراـب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  ّیبن  تیب  تیبلا  لـها  ناـها  نم  هَّللا  لذا  مالـسالا  ناـها  نم  هَّللا  ّلذا  بوتکم 

طقـستف کینعی  امیف ال  کقطنم  رثکت  نامیالا و ال  بناجی  يوهلا  ناف  يوهلا  عبتی  سماخلا ال  بابلا  یلع  نیقولخملا و  ملظ  یلع  نیملاّـظلا 
انا نیدـهتجملا  یلع  مارح  انا  بوتکم  اهنم  سداسلا  بابلا  یلع  نیملاظلل و  قلخت  مل  ۀـّنجلا  ّناف  نیملاّظلل  اـنوع  نکت  ـال  کـبر و  نیع  نم 
لبق مکسفنا  اوجن  اوبـساحت و و  نا  لبق  مکـسفنأ  اوبـساح  بوتکم  اهنم  عباسلا  بابلا  یلع  نیمئاصلا و  یلع  مارح  انا  نیقدصملا  یلع  مارح 

يدنرزلا هاور  کلذ  یلع  اوردقی  الف  هیلع  اودرت  نا  لبق  ّلج  ّزع و  هَّللا  اوعدا  اوخبوت و  نا 
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بوتکم تسا  هلمجنآ  زا  تیبلا و  لها  لضف  هباتک  یف  یلاعت  هَّللا  همحر  دیؤملا  نب  دمحم  نب  میهاربا  نیدلا  ردص  ملاعلا  خیشلا  لقن  لاق  و 
ندوب

هَّللا ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءامسا  دادعت  رد  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیـس  تنج  بابرب  بهذب 

اهنم هتفگ 
لاق نیعمجا  مهنع  هنع و  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  هّدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  یـسوم  نع  هَّللا  ّیلو 
هَّللا ّالا  هلا  بهذلاب ال  ابوتکم  ۀّنجلا  باب  یلع  تیأر  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  مّلـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق 

هدانساب یسوم  وبا  ظفاحلا  هاور  هباب  یف  یتایس  همامتب  ثیدحلا  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم 
ندوب بوتکم  تسا  هلمجنآ  زا  و 

هَّللا بیبح  یلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
ندوب بوتکم  تسا  هلمجنآ  زا  تنج و  بابرب 

ۀّجحلا میقم  یلع  ۀمحرلا  ّیبن  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 
شرع رب 
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هتفگ و بقانملا  باتک  رد  یمزراوخ  دیؤملا  وبا 

رفعج نع  هَّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نع  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  دمحم  وبا  انثدح  ناذاش  نب  دمحا  نب  دّمحم  مامالا  نع  دانـسالا  هذـهب 
نع شمعالا  نع  حارجلا  نب  عیکو  نع  دیلولا  نب  دمحم  نب  دمحا  رـصن  وبا  انثّدح  راطعلا  نامثع  ینثدـح  لاق  میرکلا  دـبع  نع  دـمحم  نب 

یلاعت هَّللا  یحواف  هّلل  دمحلا  لاقف  مدآ  سطع  هحور  هیف  خفن  مدآ و  هَّللا  قلخ  نا  امل  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  نع  لئاو  یبأ 
عفرا مدآ  ای  معن  لاق  یّنم  نانوکیف  یهلا  لاق  کتقلخ  ام  ایندـلا  راد  یف  امهقلخا  نا  دـیرا  نادـبع  ول ال  یلـالج  یتّزع و  يدـبع و  یندـمح 

باط و یکز و  ّیلع  قح  فرع  نم  ۀّجحلا  میقم  ّیلع  ۀمحرلا  ّیبن  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  شرعلا ال  یلع  بوتکم  اذاف  هسار  عفرف  رظنا  کسار و 
ینعاطا نا  هاصع و  نم  رانلا  لخدا  نا  یتزعب  تمسقا  یناصع و  نا  هعاطا و  نم  ۀنجلا  لخدا  نا  یتزعب  تمسقا  باخ  نعل و  هقح  رکنا  نم 

ۀّجحلا میقم  اهنم  هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءامسا  رکذ  رد  لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  و 
هحور نم  هیف  خـفن  مدآ و  یلاـعت  هَّللا  قلخ  اـمل  ّهنا  مّلـس  كراـب و  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  نع  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نبا  نع 

مدآ ای  لاق  یلاعت  هَّللا  ّنا  ثیدحلا  اذه  یف  ةرفغملاب و  هرّشب  هیلإ و  یلاعت  هَّللا  یحواف  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  لاقف  مالسلا  هیلع  مدآ  سطع 
اکز و ّیلع  ّقح  فرع  نم  ۀّـجحلا و  میقم  یلع  ۀـمحرلا  ّیبن  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  شرعلا ال  یلع  بوتکم  اذاف  هسار  عفرف  رظناـف  کـسار  عفرا 

لخدا نا  یلالج  یتّزعب و  تمـسقا  یناصع و  نا  هّبحا و  نم  ۀـنجلا  لخدا  نا  یلالج  یتزعب و  تمـسقا  باخ  نعل و  هقح  رکنا  نم  باـط و 
یناحلاّصلا ۀنّسلا  ییحم  هاور  ینعاطا  نا  هاصع و  نم  رانلا 
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یمزراوخلا مث  یکملا  دمحا  نب  قفوملا  دیؤملا  یبأ  ءابطخلا  بطخا  فینصت  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  نیعبرالا  باتک  نم 

لیئاصرـص فک  ود  ره  نایم  رد  ۀّجحلا  میقم  بلاط  یبأ  نب  یلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ندوب ال  بوتکم  تیاور  تسا  هلمجنآ  زا  و 
هتفگ بقانملا  باتک  رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  لاس  رازه  هدزاودب  ایند  قلخ  زا  لبق 

فیرـشلا انابنا  الاق  يدادغبلا  دمحم  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  روصنم  وبا  نیّدلا  مجن  لجالا  مامالا  اذـه و  ینادـمهلا  ظفاحلا  ءالعلا  وبا  ینابنا 
لاق ناذاش  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  مامالا  نع  یبنیزلا  یلع  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  بلاط  وبا  يدـهلا  رون  لـجالا  ماـمالا 
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مهیلع هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  بیهـص  نع  یمـصاعلا  یلع  نب  نسحلا  نع  ایرکز  نب  فاـعملا  انثدـح 
هَّللا و حبسی  ناسل  فلا  سار  لک  یف  اسار  نورشع  هل  کلم  هیلع  طبهف  ۀملس  مأ  تیب  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  انّیب  لاق  مالّـسلا 

مل لیئربج  لاقف  لیئربج  ّهنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  بسحف  نیضرا  عبس  تاوامس و  عبس  نم  عسوا  هتحار  يرخالا  هبشی  ۀغلب ال  هسدقی 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  رونلا  نم  رونلا  جوزتل  کیلإ  هَّللا  ینثعب  لیئاصرـص  انا  لیئربج  انا  ام  لاق  طق  ةروصلا  اذـه  لثم  یف  ینتات 

لیئاصرـص یفک  نیب  اذاف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  رظنف  لاق  لیئاصرـص  لیئاکیم و  لیئربج و  ةداهـشب  یلع  نم  ۀـمطاف  کتنبا  لاق  نم 
اذه بتک  مک  ذنم  لیئاصرص  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  ۀّجحلا  میقم  بلاط  یبأ  نب  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال 

ایندلا قلخی  نا  لبق  نم  لاق  کیفتک  نیب 
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ۀنس فلا  ةرشع  ینثاب 
رد یمزراوخ  دیؤملا  وبا  هچنانچ  لیئربج  حانج  رب  دیحوت  ۀملک  دعب  هَّللا  یصو  یلع  ای  ّیصولا  یلع  ندوب  بوتکم  تیاور  تسا  هلمجنآ  زا 

هتفگ بقانملا  باتک 
نب نیـسحلا  رهاط  وبا  انثّدح  لاق  ۀباتک  اذه  ینادمهلا  سودبع  نب  هَّللا  دبع  نب  سودـبع  حـتفلا  وبا  انربخا  لاق  ةزاجإ  اذـه  رادرهـش  ینربخا 
نع نیسحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  دّمحم  نبا  رفعج  نع  یبأ  ینثدح  لاق  دابع  نب  بیهـص  نب  تماصلا  جرفلا  وبا  انثدح  لاق  ۀملـس  نب  یلع 
ّالا هلا  بوتکم ال  اذاف  هیحانج  رشن  دق  لیئربج و  یناتا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هیبا 

ّیصولا یلع  هَّللا  ّالا  هلا  رخآلا ال  یلع  بوتکم  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هَّللا 
اهنم هتفگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ءامسا  رکذ  رد  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیدلا  باهش  دیس  و 

یناتا لاق  ملس  كراب و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  مامالا  هّدج  نع  مامالا  هیبا  نع  قداّصلا  رفعج  مامالا  نع  هَّللا  ۀفیلخ  هَّللا و  یـصو 
هلا بوتکم ال  رخآلا  یلع  هَّللا و  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  بوتکم ال  هیحانج  دحا  یلع  اذاف  هیحانج  رشن  دق  مالّسلا و  ةولصلا و  هیلع  لیئربج 

اضیا هدانساب  یناحلاصلا  هاور  هَّللا  ّیصو  یلع  هَّللا  الا 
لبق دوب  جلث  زا  شفصن  ران و  زا  شفصن  هک  یکلم  ههبج  رد  ار  ّیلعب  ادّمحم  هَّللا  دیا  ّلج  زع و  يادخ  تباتک  تیاور  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  لاس  رازه  ودب  ایند  قلخ  زا 
یلا یب  جرع  اّمل  یبّنلا  لاق  لاق  ۀیفنحلا  نب  دمحم  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  یمـشاهلا  هَّللا  دـبع  نب  عیبرلا  انثدـح 

ۀعبارلا ءامسلا  یف  تیار  ءامّسلا 
511 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بجعتت مم  کلملا  یل  لاقف  ابجعتم  تیقبف  یلعب  ادـمحم  هَّللا  دـیا  بوتکم  هتهبج  یف  جـلث  نم  هفـصن  رانلا و  نم  هفـصن  اـکلم  هسداـسلا  وا 
ماع یفلاب  ایندلا  لبق  يرت  ام  یتهبج  یف  هَّللا  بتک 

تباتک تیاور  تسا  هلمجنآ  زا  و 
هَّللا ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

هتفگ یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  هچنانچ  تاوامس  قلخ  زا  لبق  دمح  ياول  رب 
ؤلؤل نم  هتـضبق  ءارمح  ۀتوقای  هنانـس  ماع  فلا  هلوط  لاق  هتفـص  ام  دـمحلا  ءاول  نع  ینربخا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  مالـس  نب  هَّللا  دـبع  نع 
لوالا رطّسلا  رطسا  ۀثالث  اهیلع  بوتکم  ایندلا  طسو  یف  ثلاث  برغملاب و  ۀیواز  قرشملاب و  ۀیواز  ایاوز  ثالث  هل  ءارـضخ  درمز  هجز  ءاضیب 

لک لوط  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ثلاثلا ال  رطـسلا  نیملاـعلا و  ّبر  هّلل  دـمحلا  یناـثلا  رطـسلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هَّللا بتک  نم  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ایندلا  یف  یئاول  لمحی  يذـلا  اهلمحی  لاق  کلذ  لمحی  نمف  هَّللا  لوسر  ای  تقدـص  لاق  موی  فلا  رطس 
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یتعیش قحلا  ۀعیش  هَّللا و  ءایلوا  نونمؤملا  لاق  کئاول  تحت  لظتسی  نمف  هَّللا  لوسر  ای  تقدص  لاق  ضرالا  تاومسلا و  قلخی  نا  لبق  همسا 
يذلا هماقم  نع  هعفد  یف  اّیلع  بذک  وا  یلع  یف  ینبذـک  نمل  لیولا  بآم و  نسح  مهل و  یبوطف  هراصنا  هوبحم و  یلع و  ۀعیـش  یّبحم و  و 

هیف هَّللا  هماقا 
ندوب بوتکم  تیاور  تسا  هلمجنآ  زا 

ۀیربلا ریخ  دّمحم  لآ 
یناهفصالا هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  هچنانچ  هدومرف  قلخ  لاس  رازه  ودب  تاوامـس  قلخ  زا  لبق  ار  نآ  ّلج  زع و  دنوادخ  هک  رون  ءاول  رب 

دیامرفیم هنع  لقن  ام  یلع  نیرهطملا  ۀبقنم  رد 
هَّللا دبع  نب  رباج  نع 

512 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کتعمس هَّللا  لوسر  ای  ۀناجد  لاق  ۀّنجلا  انباحصا  ضعب  رکذف  ۀنیدملا  دجسم  یف  اموی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  انیب  لاق  يراصنالا 

نا لبق  امهقلخ  دـجربز  نم  ادومع  رون و  نم  ءاول  هّلل  ّنا  تملع  اـما  هل  لاـقف  اـهلخدا  یتح  ممـالا  رئاـس  نییبنلا و  یلع  ۀـمرحم  ۀـنجلا  لوقت 
موقلا ماما  ءاوللا  بحاص  ۀیربلا  ریخ  دّمحم  لآ  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ءاوللا ال  کلذ  ءادر  یلع  بوتکم  ۀنـس  یفلاب  تاومـسلا  قلخی 

هَّللا هنکـسا  نحتما  انبحا و  نم  نا  تملع  اما  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هل  لاقف  انفرـش  انمرک و  کب و  اناده  يّذلا  هّلل  دـمحلا  ّیلع  لاقف 
ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  ۀیآلا  هذه  الت  وا  انعم 

ارضخ هزول  رد  هک  ءارـضخ  هقرو  ای  ءارـضخ  هّرد  رب  یلعب  هترـصن  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ندوب ال  بوتکم  تیاور  تسا  هلمجنآ  زا  و 
هقباس ترابع  زا  هچناـنچ  دوب  هتخادـنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  رونلا  رهاـب  روضح  رد  يرئاـط  ار  هزول  نا  دوب و 

هتفگ سلاجملا  ۀهزن  رد  يروفصلا  نمحرلا  دبع  دش و  حضاو  رهاظ و  يربط  ّبحم 
هَّللا یلص  یبّنلا  اهذخاف  اهاقلاف  ءارضخ  ةزول  همف  یف  رئاطب  اذإ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دنع  اّنک  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  لاق 

یلعب هترصن  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  ّالا  هلا  رفصالاب ال  اهیلع  بوتکم  ءارضخ  ةرد  اهیف  دجوف  ملس  هیلع و 

ترضحنآ رون  تقلخ  مدقت  عرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  توبن  مدقت  مهدراهچ : هجو 

نیلـسرم و ایبنا و  رئاس  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  لیلد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  مدقت  هکنآ  مهدراهچ  هجو 
ببـس هک  ترـضح  نآ  رون  مدقت  سپ  تسترـضح  نآ  رون  قلخ  مدـقت  عرف  ترـضح  نآ  توبن  مدـقت  هک  تسرهاظ  تسنیقولخم و  عیمج 

نینمؤملا ریما  بانج  يارب  قلخ  مدقت  نوچ  دشاب و  ترضح  نآ  تیلضفا  لیلد  یلوالاب  تسالوا 
513 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ياوس  نیلسرملا  ءایبنالا و  یتح  نیقولخم  عیمج  زا  لضفا  مه  ترضح  نآ  سپ  تستباث  مه  مالـسلا  هیلع 
لئالجل نیزئاـح  اوناـک  باحـصالا و  مّدـقت  فیکف  درادـن  زاوج  زا  یتمـس  باـنج  نا  رب  باـنجنآ  مارک  ياـیبنا  مدـقت  سپ  دـشاب  نیعمجا 

ام اضیا  يرهاظلا  مهمالـسا  دعب  اودبا  بایترالا و  سابتلالا و  ججل  یف  نیـسمغنم  اوناک  نیذلا  ۀثلثلا  مدقت  فیکف  باقلالا  رهاوز  بقانملا و 
بآمتلاسر بانج  توبن  مدـقت  دـهاوش  باهتلالا و  عایتلالا و  دـشا  هکاردا  بجوی  بارطـضالا و  قلقلا و  عجوا  مهباحـصا  هعامـس  ثروی 

زا هلمج  داریا  راصتخا  زاجیا و  ربانب  راکشآ  ادیوه و  رابک  ياملع  رافسا  بتک و  رظان  رب  تسرایسب و  زا  رایسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
تفگ ریغص  خیرات  رد  يراخبلا  لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  میامن  يراصتقا  افتکا و  رابحا  نیققحم  تارابع 

هَّللا لوسر  بحاص  ۀیراس  نب  ضابرع  نع  یملّسلا  لاله  نب  یلعالا  دبع  نع  دیوس  نب  دیعس  نع  ۀیواعم  ینثّدح  حلاص  نب  هَّللا  دبع  انثدح 
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هتنیط و یف  لدـجنمل  مدآ  ّنا  نییبنلا و  متاـخ  هَّللا و  دـبع  ّینا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
لوسر مأ  نا  نیری و  ءایبنالا  تاهّما  کلذـک  تأر و  یتلا  یّمأ  ایور  میرم و  نب  یـسیع  ةراشب  میهاربا و  یبأ  ةوعد  انا  کلذ  نع  مکربخاـس 

ماشلا روصق  هل  تءاضا  ارون  هتعضو  نیح  تأر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
ثیدـحلا کـلذ  لـصا  هتفگ و  ءاـحطبلا  هراد  نم  اـهاری  وّرلاـب و  رـصیق  روـصق  تءارت  رعـش و  حرـش  رد  هیکم  خـسن  رد  یکم  رجح  نـبا  و 

حیحصلا
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا 

514 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یما ایور  یسیع و  یخا  ةراشب  میهاربا و  یبأ  ةوعد  انا  کلذ  نع  مکربخاس  هتنیط و  یف  لدجنمل  مدآ  ّنا  نییبنلا و  متاخ  هَّللا و  دبع  ینا  لاق 

ماشلا روصق  اهل  ءاضا  ارون  هتعضو  نیح  تأر  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّمأ  ّنا  نیری و  ءایبنالا  تاهّما  کلذک  تأر و  یتلا 
هتعـضو ۀـلیل  تیأر  يرخا  یف  ماشلا و  روصق  تیأر  یتح  ضرالا  هل  تءاضا  باهـش  یجرف  نم  جرخ  ّهناک  تیأر  تلاق  اـهنع  ۀـیاور  یف  و 

رذق و هب  ام  افیظن  هتدلوف  ماشلا  روصق  هل  ءاضا  یتح  رون  یجرف  نم  جرخ  هتدـلو  امل  يرخا  یف  اهتیأر و  یتح  ماشلا  روصق  هل  تءاضا  ارون 
قرـشملا و نیب  ام  یل  ءاـضا  ۀـقباسلا و  ءافـشلا  ۀـیاور  یف  برغملا و  قرـشملا و  نیب  اـم  هل  ءاـضا  رون  ینم  جرخ  ینم  لـصف  اـمل  يرخا  یف 

موّرلا روصق  ضعب  یلا  ترظن  یتح  برغملا 
یف ةدایز  هتدالو  دنع  هلمح و  دنع  نیتّرم  تعقو  ةءاضالا  کلت  نال  هعـضو  ءادتبا  دنع  کلذ  لثم  تأر  اهنا  ۀیاور  تایاوّرلا  هذه  یفانی  و ال 
نع بعک  لقن  مث  نم  اهیلإ و  هتّوبن  رون  قبـس  نم  هب  تّصخ  امل  تاـیاورلا  رثکا  یف  رکذـلاب  ماـشلا  تّصخ  هنید و  روهظ  هروهظب و  ةراـشبلا 

رجاه امک  هنم  سّدقملا  تیب  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هب  يرسا  اذهل  اهئارظن و  لبق  اهیلإ  هقبـس  رابتعاب  يأ  هکلم  راد  اهنا  نیقباسلا  بتکلا 
ام رکذ  هتفگ  ةّوبنلا  لئالد  رد  میعن  وبا  رشنملا و  رشحملا و  ضرا  یه  مالّسلا و  هیلع  یـسیع  لزنی  اهب  مالـسلا و  امهیلع  اهیلإ  طول  میهاربا و 

مّلس امهیلع و  هَّللا  یّلص  مدآ  ۀقلخ  مامت  لبق  هتّوبن  مدقت  یف  يور 
یبایرفلا دّمحم  نب  رفعج  انث  ناجرهملا  نب  بوقعی  نب  دمحا  انث 
515 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب دواد  ان  بیبش  نب  میحرلا  دبع  نب  دّمحم  ان  میهاربا  نبا  دمح  نب  دمحم  دمحا  وبا  یـضاقلا  انث  یقـشمدلا ح و  یفقثلا  صفح  نب  رمع  ان 
نامثع نب  ورمع  نب  دـمحا  رماع و  نب  یـسوم  اـن  يورهلا  نامیلـس  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  اـن  قاحـسا  نب  دـمحا  اـن  ماـمه ح و  وبا  دیـشر و 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لئس  لاق  ةریره  یبأ  نع  ۀملس  یبأ  نع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  ان  یعازوالا  انا  ملسم  نب  دیلولا  ان  اولاق  نایقـشمدلا 
هیف حورلا  خفن  مدآ و  قلخ  نیب  لاق  ةوبنلا  کل  تبجو  یتم  ملس 

نامهط نب  میهاربا  انث  یفوعلا  نانس  نب  دّمحم  انث  الاق  یکملا  دواد  نبا  دمحا  یقرلا و  حابصلا  نب  رمع  نب  صفح  انث  دمحا  نب  نامیلـس  انث 
حورلا و نیب  مدآ  لاق و  ایبن  تبتک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  رجفلا  ةرسیم  نع  قیقش  نب  هَّللا  دبع  نع  ةرـسیم  نب  لیدب  نع 

دسجلا
نب میهاربا  انث  یناه  نبا  ینعی  ذاعم  اـنث  سـالفلا  یلع  نب  ورمع  اـنث  لازغلا  نسحلا  نب  دـیبع  اـنث  لاـسعلا  دـمحم  نب  مساـقلا  نب  دّـمحم  اـنث 
نب هَّللا  دبع  ان  کلام  نب  رکب  وبا  انث  ینیدملا ح و  هَّللا  دبع  نب  یلع  انث  یضاقلا  قاحـسا  نب  لیعامـسا  انث  دالخ  نب  رکب  وبا  انث  هلثم  نامهط 

رفعج ان  يرجالا  رکب  وبا  ان  نیعم ح و  نب  ییحی  ان  ۀبیش  یبأ  نبا  نامثع  نب  دمحم  ان  نسحلا  نب  دّمحم  ان  یبأ ح و  ینثدح  لبنح  نب  دمحا 
نب نمحرلا  دبع  ان  اولاق  رادنب  راشب  نب  دمحم  ان  نامیلـس  نب  دـمحا  نب  دـمحم  ان  قاحـسا  نب  دـمحا  ان  میهاربا ح و  نب  بوقعی  ان  یبایرفلا 

لاق اّیبن  تبتک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  رجفلا  ةرسیم  نع  قیقش  نب  هَّللا  دبع  نع  ةرسیم  نب  لیدب  نع  دعس  نب  روصنم  ان  يدهم 
516 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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دسجلا حوّرلا و  نیب  مدآ  و 
نب هَّللا  دبع  نع  ةرسیم  نب  لیدب  نع  دیز  نب  دامح  ان  دیعـس  نب  ۀبیتق  ان  یبایرفلا  دمحم  نب  رفعج  ان  ناجرهملا  نب  بوقعی  نب  دمحا  انثّدح 

انثّدح ةرسیم  رکذی  مل  هاور و  اذک  خیـشلا  لاق  دسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  اّیبن  تبتک  یتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  لیق  لاق  قیقش 
نب هَّللا  دبع  نع  هیبا  نع  ءاّذحلا  دلاخ  نع  ۀملـس  نب  دامح  انثّدح  لاهنم  نب  جاّجح  انا  یـضاقلا  قاحـسا  نب  لیعامـسا  انث  دالخ  نب  رکب  وبا 
نع لاق  ۀملـس و  نب  دامح  هاور  اذک  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  لاق و  اّیبن  تبتک  یتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لأس  ّهنا  لجر  نع  قیقش 
نب هَّللا  دبع  نع  ءاّذحلا  دلاخ  ان  نسحلا  نب  دمحا  نب  دمحم  یلع  وبا  انثّدح  دلاخ  نب  بیهو  دلاخ  نع  هیلع  هعبات  ةرـسیم و  مسی  مل  لجر و 

هلثم رکذف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لئس  الجر  نا  قیقش 
قیقش نب  هَّللا  دبع  نع  ةرـسیم  نب  لیدب  نع  رانید  نب  نسح  انث  نابیـش  انث  یلهابلا  ورمع  نب  رکب  نب  دمحم  انث  ملـسم  نب  رمع  نب  دّمحم  انث 

قاحسا نب  بوقعی  ان  دمحا  نب  نامیلـس  انث  دسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تبتک  لاق  اّیبن  تبتک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  رجفلا  ةرـسیم  نع 
لدجنم مدآ  لاق و  اّیبن  تلعج  یتم  رمع  لاق  لاق  یحبانـصلا  نع  میور  نب  ةورع  نع  دـقاو  نب  ورمع  ان  یلیفنلا  رفعج  وبا  ان  یبلحلا  ریبزلا  نب 

نیطلا یف 
یبعـشلا نع  رباج  نع  عیبرلا  نب  سیق  ان  محازم  نب  رـصن  ان  حیبص  نب  ةرامع  نب  دـمحم  انث  یلجبلا  سابع  نب  یلع  ان  دـمحا  نب  نامیلـس  انث 

ان رفعج  نب  هَّللا  دـبع  انث  محازم  نب  رـصن  هب  درفت  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  اـّیبن  تبتک  یتم  هَّللا  لوسر  اـی  لـیق  لاـق  ساـّبع  نبا  نع 
دیوس نب  دیعس  نع  میرم  یبأ  نب  رکب  وبا  ان  نامیلا  وبا  ان  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا 
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وبا هاور  اذک  هتنیط  یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبّنلا و  متاخ  باتکلا و  ّمأ  یف  هَّللا  دبع  ینا  لوقی  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  ۀیراس  نب  ضابرعلا  نع 

انثّدح هلثم  نامیلا  یبأ  نع  لبنح  نب  دمحا  هب  ثدح  هنع  ضابرعلا  نع  دیعـس  نع  حلاص  نب  ۀـیواعم  هدّوج  ضابرعلا و  نع  دیعـس  نع  رکب 
نع لاله  نب  یلعالا  دبع  نع  دیوس  نب  دیعـس  نع  حلاص  نب  ۀیواعم  ینثدح  حلاص  نب  هَّللا  دبع  ان  لهـس  نب  رکب  انثّدح  دـمحا  نب  نامیلس 

هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  هَّللا و  دبع  انا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  یملّسلا  ۀیراس  نب  ضابرعلا 
ۀلمرح ان  نایفـس  نب  نسحلا  ان  نادمح  نب  دمحا  نب  دمحم  رمع و  وبا  ان  هلثم  ۀیواعم  نع  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  بهو و  نب  هَّللا  دبع  هاور 

تعمـس لاق  ضابرع  نع  یملّـسلا  لاله  نب  یلعالا  دبع  نع  دیوس  نب  دیعـس  نع  حلاص  نب  هیواعم  ینثدح  بهو  نب  هَّللا  دبع  ان  ییحی  نب 
هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  ّنا  نییبنلا و  متاخل  بوتکم  هَّللا  دنع  ینا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

هَّللا دبع  نع  یبلحلا  دیوس  نب  دیعـس  نع  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  ان  یبأ  ینثدح  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  ان  کلام  نب  رکب  وبا  انثّدـح 
هلثم و ۀیواعم  نع  دعـس  نب  ثیل  هاور  هتنیط و  یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخل  هَّللا  دنع  ّینا  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ضابرعلا  نع  لاله  نب 

نب ۀیواعم  نع  دعـس  نب  ثیللا  ان  یـصمحلا  شایع  نب  یلع  ان  یقـشمدلا  ۀعرز  وبأ  ان  دـمحا  نب  نامیلـس  انثّدـح  لاله  نب  یلعالا  دـبع  لاق 
تعمس لاق  ضابرعلا  نع  لاله  نب  یلعالا  دبع  نع  دیوس  نب  دیعس  ینثدح  حلاص 
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هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  هَّللا  دنع  ینا  لوقی  هَّللا  لوسر 

نب دیلخ  ان  ۀملـسم  نبا  ینعی  دیلولا  ان  یقـشمدلا  نسحلا  نب  نمحرلا  دبع  ان  يورهلا  نامیلـس  نب  دمحا  نب  دّمحم  ان  قاحـسا  نب  دـمحا  انث 
مهرخآ قلخلا و  یف  نییبنلا  لّوا  تنک  لاق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  نسحلا  نع  ةداتق  نع  ریـشب  نب  دیعـس  جلعد و 

ثعبلا یف 
نع ضایع  یبأ  نع  يرجهلا  میهاربا  نع  ملسم  نب  زیزعلا  دبع  ان  هَّللا  دبع  نب  متاخ  ان  هَّللا  دبع  نب  لیعامسا  انثّدح  رفعج  نب  هَّللا  دبع  انثّدح 

ۀمیقلا موی  نوقباسلا  نورخآلا  نحن  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ 
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هانثّدح ام  اذه  لاق  مامه  ان  رمعم  ان  قاّزرلا  دبع  ان  میهاربا  نب  قاحسا  ان  هیوریش  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  ان  دمحا  نبا  دمحم  دمحا  وبا  انثّدح 
ّهنأل ۀمیقلا  موی  قباسلا  وه  ةّوبنلا و  تمتخ  هب  ثعبلا و  یف  مهرخآ  ناکف  ۀـمیقلا  موی  نوقباسلا  نورخآلا  نحن  لاق  هَّللا  لوسر  نع  ةریره  وبا 

دهعلا ةوبنلا و  یف  بوتکم  لّوا 
وه باجیالا  اذه  نوکی  نا  لمتحی  رشبلا و  وبا  وه  يّذلا  مدآ  قلخ  لبق  ةّوبنلا  هل  هَّللا  بجوا  امل  هَّللا  لوسرل  ۀمیظعلا  ۀلیضفلا  ربخلا  اذه  یفف 

یلع ربصلا  هل  قح  ۀلیضفلا  هذه  زاح  نمف  نامزلا  رخآ  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتثعب  نم  هئاضق  هملع و  یف  قبـس  ام  هتکئالم  هَّللا  ملعا  ام 
نود ضرعت  يولب  ةدـش و  ضراع و  ّلک  لامتحا  یف  عسولا  غارفتـسا  اـهلبق و  نم  ماـظعا  اـهدر و  نمم  ۀـیذالا  لاـمتحا  ةوعّدـلا و  ۀلـصاوم 

فئاطل رد  یلذاشلا  هَّللا  ءاطع  نب  دمحا  لّوالا و  قلخلا  مدقتملا و  دـهعلا  یف  ءایبنالا  نم  همّدـقت  نم  لئاضف  یلع  ۀـقباس  ۀلیـضفلا  ذإ  اهتماقا 
مالّسلا هیلع  مدآ  یلع  هلیضفت  اما  هتفگ و  ننملا 
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نمف

یئاول تحت  ۀمیقلا  موی  ءایبنالا  نم  هنود  نمف  مدآ  اّیبن و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
هنع ضرالا  قشنت  نم  لّوا  انا  عّفشم و  لوا  ّینا  عفاش و  لّوا  ّینا  هلوقل  و 

هتفگ یقتنم  رد  ینورزاک  دیعس  و 
یمهجلا باطخ  نب  ییحی  نب  قیطملا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  انا  جاجزلا  سراف  نب  دمحم  نب  میحرلا  دبع  تنب  ۀشئاع  ةدیعّسلا  انتخیـش  انث 

وبا انا  نارـشب  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انا  یبیبزلا  دـمحم  نب  دارط  بیقنلا  انا  يربالا  جرفلا  نب  دـمحا  تنب  ةدهـش  انتئبنا 
انا میهاربا  نب  لیعامسا  انث  ینیدملا  نب  یلع  انا  يدبعلا  ءاربلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  انا  قاقّدلا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  نب  نامثع  ورمع 

مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هم  هم  ساّنلا  لاقف  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  لجر  لاق  لاق  قیقـش  نب  هَّللا  دبع  نع  ءاّذحلا  دـلاخ 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  هوعد 

قاثیملا ذخا  هتوبن و  مدقت  قلخلا و  یف  نییبنلا  لّوا  هنوکب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ۀیصوصخ  باب  هتفگ  يربک  صئاصخ  رد  یطویـس  و 
هیلع

یف مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  نسحلا  نع  ةداتق  نع  قیرط  نم  لئالدلا  یف  میعن  وبا  هریسفت و  یف  متاح  یبأ  نبا  جرخا 
مهلبق هب  أدبف  ثعبلا  یف  مهرخآ  قلخلا و  یف  نییبنلا  لّوا  تنک  لاق  ۀیآلا  مهقاثیم  نییبنلا  نم  انذخا  ذإ  یلاعت و  هلوق 

و
هَّللا یّلص  دّمحم  راص  فیک  یلع  نب  دّمحم  رفعج  ابا  تلاس  لاق  ینادمهلا  حلاص  نب  لهـس  نع  هیلاما  نم  ءزج  یف  ناطقلا  لهـس  وبا  جرخا 

تـسل مهـسفنا أ  یلع  مهدهـشا  مهتاّیّرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  ذخا  امل  هَّللا  ّنا  لاق  ثعب  نم  رخآ  وه  ءایبنالا و  مّدـقتی  مّلـس  هیلع و 
لاق نم  لّوا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ناک  مّکبرب 
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ثعب نم  رخآ  وه  ءایبنالا و  مدقتی  راص  کلذل  یلب و 

مدآ لاق و  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  رجفلا  ةرـسیم  نع  میعن  وبا  مکاحلا و  یناربطلا و  هخیرات و  یف  يراـخبلا  دـمحا و  جرخا  و 
دسجلا حوّرلا و  نیب 

باتکلا مأ  یف  هَّللا  دنع  ّینا  لوقی  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ۀیراس  نب  ضابرعلا  نع  یقهیبلا  مکاحلا و  دـمحا و  جرخا  و 
هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  ّنا  نییبنلا و  متاخل 

خفن مدآ و  قلخ  نیب  لاق  ةوبّنلا  کـل  تبجو  یتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  لـیق  ةریره  یبأ  نع  میعن  وبا  یقهیبلا و  مکاـحلا و  جرخا  و 
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هیف حوّرلا 
نیب مدآ  لاق و  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  اـی  لـیق  لاـق  ساـّبع  نبا  نع  یبعـشلا  قیرط  نم  میعن  وبا  طـسوالا و  یف  ّیناربطلا  راّزبلا و  جرخا  و 

دسجلا حورلا و 
لسرم نیطلا  یف  لدجنم  مدآ  لاق و  اّیبن  تلعج  یتم  رمع  لاق  لاق  یحبانصلا  نع  میعن  وبا  جرخا  و 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اذإ  لاق  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  اعدجلا  یبأ  نبا  نع  دعس  نبا  جرخا  و 
حورلا و نیب  لاق  اّیبن  تنک  یتم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لأـس  ـالجر  نا  ریخّـشلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  فرطم  نع  دعـس  نبا  جرخا  و 

مدآ نم  نیّطلا 
قاثیملا یّنم  ذخا  نیح  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  لاق و  تئبنتسا  یتم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  لجر  لاق  لاق  رماع  نع  دعس  نبا  جرخا  و 

هَّللا ذـخا  لاق  کتّوبن  لّوا  ناک  ءیـش  يأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبّنلل  لاق  اّیبارعا  ّنا  یناـسغلا  میرم  یبأ  نع  میعن  وبا  یناربطلا و  جرخا  و 
جارـس اـهیلجر  نیب  نم  جرخ  ّهنا  اـهمانم  یف  یّمأ  تأر  یـسیع و  يرـشب  میهاربا و  یبأ  ةوعد  مهقاـثیم  نییبـنلا  نم  ذـخا  اـمک  قاـثیملا  ینم 

ماشلا روصق  هل  تءاضا 
خیشلا لاق  ةدئاف 
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میظعت ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلاب  هیونّتلا  نم  ۀیآلا  هذـه  یف  ّهنرـصنتل  هب و  ّننمؤتل  یف  ۀـنملا  میظعّتلا و  هباتک  یف  یکبّـسلا  نیّدـلا  یقت 

نم قلخلا  عیمجل  ۀّماع  هتلاسر  هتّوبن و  نوکتف  مهیلإ  السرم  نوکی  مهنامز  یف  هئیجم  ریدقت  یلع  ّهنا  کلذ  عم  هیف  یفخی و  ام ال  یلعلا  هردق 
نوکی هتما و  نم  مهلک  مهمما  ءایبنالا و  نوکت  ۀمیقلا و  موی  یلا  مدآ  نمز 

ۀّفاک ساّنلا  یلا  تثعب  هلوق 
ینعملا کلذب  نیبتی  اضیا و  مهلبق  نم  لوانتی  لب  ۀمیقلا  یلا  هنامز  نم  ساّنلا  هب  صتخی  ال 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  فصو  ءایشالا و  عیمجب  طیحم  هَّللا  ملع  نال  ینعملا  اذه  یلا  لصی  مل  اّیبن  ریصیس  هناب  هَّللا  ملعب  هرـسف  نم  نا  و 
هَّللا لوسر  دّمحم  شرعلا  یلع  ابوتکم  همـسا  مدآ  يار  اذهل  تقولا و  کلذ  یف  هل  تباث  رما  ّهنا  هنم  مهفی  نا  یغبنی  تقولا  کلذ  یف  ةّوبّنلاب 

ۀّیـصوصخ هل  نکی  مل  لبقتـسملا  یف  ریـصیس  امب  ملعلا  درجم  کلذب  دارملا  ناک  ول  تقولا و  کلذ  یف  اتباث  ینعم  کلذ  نوکی  نا  ّدـب  الف 
هیلع هَّللا  یّلص  ّیبّنلل  ۀّیـصوصخ  نم  ّدب  الف  هلبق  تقولا و  کلذ  یف  مهتّوبن  هَّللا  ملعی  ءایبنالا  عیمج  نال  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  ّیبن و  هناب 

کلذ مهفا  نا  دیرا  تلق  ناف  لاق  کلذـب و  ربخلا  مهل  لصحیف  یلاعت  هَّللا  دـنع  هردـق  اوفرعیل  هتّمال  امالعا  ربخلا  اذـهب  ربخا  اهلجال  ملـس  و 
لبق هب  فصوی  فیکف  اضیا  ۀنـس  نیعبرا  غولب  دـعب  نوکی  اـّمنا  ادوجوم و  هب  فوصوملا  نوکی  نا  ّدـب  ـال  فصو  ةوبّنلا  ناـف  دـئازلا  ردـقلا 

حاورالا قلخ  هَّللا  ّنا  ءاج  دق  تلق  کلذک  هریغف  کلذ  ّحص  نا  هلاسرا و  لبق  هدوجو و 
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ةراشالا نوکت  دقف  داسجالا  لبق 
اّیبن تنک  هلوقب 

قئاقحلا کلت  نا  مث  یهلا  رونب  هّدـما  نم  اهقلاخ و  اهملعی  امنا  اهتفرعم و  نع  اـنلوقع  رـصقت  قئاـقحلا  هتقیقح و  یلا  وا  ۀفیرـشلا  هحور  یلا 
کلذ هَّللا  اهاتا  مدآ  قلخ  لبق  نم  نوکت  دق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀقیقحف  ءاشی  يذلا  تقولا  یف  ءاشی  ام  اهنم  ۀقیقح  لک  هَّللا  یتؤی 
ملعیل ۀـلاسرلل  هنع  ربخا  شرعلا و  یلع  همـسا  بتک  اّیبن و  راصف  تقولا  کلذ  نم  اهیلع  هضافا  کلذـل و  ۀـئّیهتم  اهقلخ  نوکی  ناـب  فصولا 

فاصوالاب هتقیقح  فاصتا  اهب و  فصتملا  فیرـشلا  هدسج  رّخات  نل  تقولا و  کلذ  نم  ةدوجوم  هتقیقحف  هدنع  هتمارک  مهریغ  هتکئالم و 
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لجعم هتقیقح  ۀفیرشلا و  هتاذ  لهات  نم  هَّللا و  ۀهج  نم  هل  ام  لک  غیلبلا و  ثعبلا و  رّخاتی  امنا  ۀیهلالا و  ةرـضحلا  نم  هیلع  ۀضافملا  ۀفیرـشلا 
هریغ مّلس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  رهظ  نا  یلا  هلقنت  هنّوکت و  رّخأتملا  اّمنا  ةوبنلا و  مکحلا و  باتکلا و  هؤاتیا  هؤابنتـسا و  کلذک  هیف و  ریخات  ال 

نم هب  ملاع  هّللاف  عقی  ام  ّلک  ّنا  کش  هناحبـس و ال  ءاشی  امک  ةدمب  هدوجو  دعب  هیلع  ۀمارکلا  کلت  هَّللا  ۀضافا  نوکت  دق  ۀمارکلا و  لها  نم 
هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  ةوبن  مهملعک  هروهظ  دنع  مهیلإ  لصی  ام  اهنم  ساّنلا  ملعی  ۀّیعرـشلا و  ۀیلفعلا و  ّۀلدالاب  کلذب  هملع  ملعن  نحن  لزالا و 

هرایتخا هتدارا و  هتردق و  راثآ  نم  هتامولعم و  ۀـلمج  نم  یلاعت  هلاعف  نم  لعف  وه  لیئربج و  هءاج  ام  لّوا  یف  نآرقلا  هیلع  لزن  نیح  ملـس  و 
ثدحت یلاعت  هلاعفا  نم  طئاسو  نیتبترملا  نیب  نایعلل و  ةرهاظ  ۀیناّثلا  ناهربلاب و  ۀمولعم  یلوالا  ناتبترم  ناتاهف  اهب  فصتی  ّصاخ  ّلحم  یف 

523 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
کلذ نیقولخملا و  نم  دـحال  رهظی  مل  نا  ّلحملا و  کلذـل  لامک  هب  لصحی  ام  اهنم  کلذ و  دـعب  مهل  رهظی  ام  اهنم  هراـیتخا  بسح  یلع 

قداصلا و ربخلاب  الا  انیلإ  کلذ  ملع  لصی  کلذ و ال  دـعب  هل  لصحی  لامک  یلا  هقلخ و  نیح  نم  لحملا  کـلذ  نراـقی  لاـمک  یلا  مسقنی 
لوصح حیحـصلا  ربخلاب  انفرعف  هّلحم  نم  فرـشا  لحم  هلامک و ال  نم  مظعا  قولخمل  لاـمک  ـالف  قلخلا  ریخ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا 

یلع قیثاوملا  هل  ذخا  مث  تقولا  کلذ  نم  ةّوبنلا  هاطعا  هنا  هناحبـس و  ّهبر  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انّیبنل  مدآ  قلخ  لبق  نم  لامکلا  کلذ 
یف مسقلا  مال  تلخد  کلذل  فالختـسالا و  ینعم  یف  یه  قیثاوملا و  ذـخا  یف  مهلوسر و  مهّیبن و  ّهنا  مهیلع و  مّدـقملا  ّهنا  اوملعیل  ءایبنالا 

میظعتلا اذـه  رظناف  انه  نم  تذـخا  ءافلخلا  نامیا  لعل  ءافلخلل و  ذـخوت  یتلا  ۀـعیبلل  نامیا  اهناک  یه  يرخا و  ۀـفیطل  ّهنرـصنتل  هب و  ننمؤتل 
یف رهظا  اذهل  ءایبنالا و  ّیبن  وه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلاف  کلذ  فرع  اذاف  یلاعت  هناحبس و  هبر  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  میظعلا 

یـسوم و میهاربا و  حون و  مدآ و  نمز  یف  هئیجم  قفتا  ول  مهب و  یلـص  ءارـسالا  ۀلیل  کلذک  ایندـلا  یف  هئاول و  تحت  ءایبنالا  عیمج  ةرخآلا 
هرما اـمنا  هل و  لـصاح  ینعم  مهیلإ  هتلاـسر  مهیلع و  قاـثیملا  هَّللا  ذـخا  کلذـب  هترـصن و  هب و  ناـمیالا  مهمما  یلع  مهیلع و  بجو  یـسیع 
لوبق یلع  لعفلا  فقوت  نیب  قرف  هیـضتقت و  امب  هفاصتا  مدـع  یلا  ـال  مهدوجو  یلا  عجار  رمـال  کـلذ  رخاـتف  هعم  مهعاـمتجا  یلع  فقوتی 

ۀهج نم  امنا  ۀفیرـشلا و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  تاذ  ۀهج  نم  لعافلا و ال  ۀهج  نم  فّقوت  انهف ال  لعافلا  ۀیلها  یلع  هفقوت  لحملا و 
مهمزل مهرصع  یف  دجو  ولف  هیلع  لمتشملا  رصعلا  دوجو 
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نم ادحاو  یتای  ّهنا  ساّنلا  ضعب  نظی  امک  هلاح ال  یلع  میرک  ّیبن  وه  هتعیرـش و  یلع  نامّزلا  رخآ  یف  یـسیع  یتای  اذهل  کش و  الب  هعابتا 

هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحم  انّیبن  ۀعیرـشب  مکحی  اّمنا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  هعابتا  نم  هانلق  امل  ۀّمالا  هذه  نم  دحاو  وه  معن  ۀّمالا  هذه 
ءیـش و هنم  صقنی  مل  هلاح  یلع  میرک  ّیبن  وه  ۀـّمالا و  رئاسب  قلعتی  امک  هب  قلعتم  وهف  یهن  وا  رما  نم  اهیف  ام  لک  ۀّنـسلا و  نآرقلاب و  ملس 

مهتلاسر مهتّوبن و  یلع  نیرمتسم  اوناک  مدآ  حون و  میهاربا و  یسوم و  نمز  یف  وا  هنامز  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ثعب  ول  کلذک 
یف مهعئارش  عم  قفتم  مظعا و  لمشا و  معا و  هتلاسر  هتّوبنف و  مهعیمج  یلا  لوسر  مهیلع و  یبن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مهمما و  یلا 
اّما صیـصختلا و  لیبس  یلع  اّما  عورفلا  نم  هیف  فالتخالا  عقی  هاسع  امیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتعیرـش  مدقت  فلتخت و  اهنال ال  لوصالا 

ام ممالا  کئلوا  یلا  ۀبسنلاب  تاقوالا  کلت  یف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀعیرـش  نوکت  لب  صیـصخت  خسن و ال  وا ال  خسنلا  لیبس  یلع 
انل ناب  اذهب  تاقوالا و  صاخشالا و  فالتخاب  فلتخت  ماکحالا  ۀعیرشلا و  هذه  ۀمالا  هذه  یلا  ۀبـسنلاب  تقولا  اذه  یف  مهءایبنا و  هب  تءاج 

امهدحا انع  اّیفخ  ناک  نیثیدح  ینعم 
ۀفاک سانلا  یلا  تثعب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

یناثلا مهرخآ و  مهلّوا و  ساّنلا  عیمج  هنا  نابف  ۀمایقلا  موی  یلا  هنامز  نم  ّهنا  ّنظن  انک 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

هغولب ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدسج  دوجو  دعب  ام  نیب  لاحلا  قرتفی  امنا  هانحرـش و  ام  یلع  کلذ  یلع  دئاز  ّهنا  نابف  ملعلاب  هنا  ّنظن  انک 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 239 

http://www.ghadirestan.com


ۀبسنلاب کلذ  لبق  ام  نیعبرالا و 
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نوکی دـق  طورـشلا  یلع  ماکحالا  قیلعت  کلذ و  لـبق  اولّهاـت  ول  مهیلإ  ـال  هیلإ و  ۀبـسنلاب  ـال  همـالک  عامـسل  مهلّهاـت  مهیلإ و  ثوعبملا  یلا 
عامـس مهلوبق  مهیلإ و  ثوعبملا  لباقلا  لحملا  بسحب  وه  اّمنا  قیلعّتلا  انهف  فّرـصتملا  لعافلا  بسحب  نوکی  دـق  لـباقلا و  ّلـحملا  بسحب 

حیحـص و لیکّوتلاف  اوفک  تدجو  اذإ  هتنبا  جیوزت  یف  الجر  بالا  لّکوی  امک  اذه  هناسلب و  مهبطاخی  يّذلا  فیرـشلا  دـسجلا  نم  باطخلا 
یف حدقی  کلذ ال  ةّدـم و  دـعب  الا  دـجوی  وفک و ال  دوجو  یلع  فّرـصّتلا  فقوت  لصحی  دـق  ۀـتباث و  هتلاکو  ۀـلاکولل و  لها  لجّرلا  کلذ 

هتفگ هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  نیدلا  باهش  هظفلب و  یکبسلا  مالک  یهتنا  لیکولا  ۀیلها  ۀلاکولا و  ۀحص 
قلخی نا  لبق  قلخلا  ریداقم  بتک  یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق  هنا  معلص  یبنلا  نع  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  ثیدح  نم  هحیحص  یف  ملسم  جرخا 

ءاملا یلع  هشرع  ناک  ۀنس و  فلا  نیسمخب  ضرالا  تاومّسلا و 
نییبنلا و متاخ  ادمحم  نا  باتکلا  مأ  وه  رکذلا و  یف  بتک  ام  ۀلمج  نم  و 

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

هیف و حوّرلا  خفن  لبق  ضرالا  یلع  یقلم  احیرط  ینعی  لدجنملا  هلوق  دانسالا و  حیحص  لاق  و 
هاور دـمحا و  مامالا  ۀـیاور  ظفل  اذـه  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  لاق  ایبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  اـی  تلق  لاـق  یبّضلا  ةرـسیم  نع 

مکاحلا هحّحص  ۀیلحلا و  یف  میعن  وبا  هخیرات و  یف  يراخبلا 
دصاقملا هباتک  یف  يواخسلا  ریخلا  وبا  ظفاحلا  انخیش  لاقف  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ظفلب  ۀنسلالا  یلع  رهتشا  ام  اّما  و 
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اذک تلق  یهتنا  ۀباتکلا  نم  ایبن  تبتک  یتم  هیوری  مهـضعب  فئاطللا و  یف  بجر  نبا  ظفاحلا  لاق  یهتنا و  ظفللا  اذـهب  هیلع  فقن  مل  ۀـسحلا 

نم ءزج  یف  هانیور 
دسجلا حوّرلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تبتک  لاق  اّیبن  تبتک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  هظفل  دیجن و  نب  لیعامسا  ورمع  یبأ  ثیدح 

بجاو وه  امیف  لمعتـست  ۀباتکلا  ناف  جراخلا  یف  اهروهظ  اهتوبث و  هتوبن و  بوجو  یلع  ۀیراس  نب  ضابرعلا  ۀیاور  عم  ۀـیاورلا  هذـه  لمحتف 
ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  یلاعت  لاق 
ِیلُسُر  َو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک  و 

هقلخ لبق  نم  ۀفورعم  ةروکذم  تناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتّوبن  نا  یلا  ةراشا  هیف  باتکلا  مأ  یف  هَّللا  دـنع  ینا  دـمحا  ۀـیاور  یف  هلوق  و 
یف رکذلاب  ظوفحملا و  حوللاب  باتکلا  ّمأ  رّسف  دق  مالسلا و  هیلع  مدآ  یف  حورلا  خفن  لبق  نم  باتکلا  ّمأ  یف  ابوتکم  ناک  هنا  مالّسلا و  هیلع 

ِباتِْکلا  ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  هلوق 
ثیدح هیلع  ّلد  امک  ضرالا  تاومـسلا و  قلخی  نا  لبق  هدنع  باتک  یف  کلذ  بتک  یلاعت  ّهنا  مث  یلزا  میدق  یلاعت  هَّللا  ملع  ّنا  بیر  و ال 

یجراخلا و دوجولا  عاونا  نم  عون  وه  ۀباتکلا و  ۀبترم  یلا  ملعلا  ۀبترم  نم  تاقولخملا  تلقتنا  ذئنیح  نمف  قباسلا  ورمع  نب  هَّللا  دبع 
هتنیط یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخل  باتکلا  ّمأ  یف  هَّللا  دنع  ینا  هلوق 

ثیدـحلا یف  ّیناسنالا و  عونلا  نم  قلخ  ام  لّوا  وهف  مدآ  یف  حوّرلا  خـفن  لـبق  باـتکلا  مأ  یف  اـبوتکم  کـلذ  نوک  نع  راـبخالا  هنم  دارملا 
ّیجراخلا ینیعلا  دوجولا  ۀبترم  یلا  ۀباتکلا  ملعلا و  ۀبترم  نم  هجورخ  وه  ۀثلاث و  ۀـبترم  هذـه  ةوبنلا و  هل  ثیح  ۀـلاحلا و  کلت  یف  هنا  رخآلا 

دعب جراخلا  یف  ةدوجوم  هتوبن  تراصف  ئّبنن  مدآ و  رهظ  نم  ذئنیح  جرختسا  یتایس  امک  مالّسلا  هیلع  هناف 
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باتکلا و ّمأ  یف  ةردقم  ۀبوتکم  تناک  نا 
يذمرتلا هاور  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  لاق و  ةّوبنلا  کل  تبجو  یتم  هَّللا  لوسر  ای  اولاق  مهنا  ةریره  یبأ  نع 

نسح و ثیدح  لاق  و 
هَّللا یّلص  دّمحم  راص  فیک  یلع  نب  دمحم  رفعج  ابا  تلأس  لاق  ینادمهلا  حلاص  نب  لهس  نع  ناّطقلا  لهـس  یبأ  یلاما  نم  ءزج  یف  انیور 

مهـسفنا أ یلع  مهدهـشا  مهتایّرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  ذـخا  امل  یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق  ثعب  نم  رخآ  وه  ءایبنالا و  مدـقتی  ملـس  هیلع و 
ثعب نم  رخآ  وه  ءایبنالا و  مدقتی  راص  کلذل  یلب و  لاق  نم  لوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ناک  مّکبرب  تسل 

هدوجو و لبق  هب  فصوی  فیکف  اضیا  ۀنـس  نیعبرا  غولب  دعب  نوکی  اّمنا  وا  دوجوم  هب  فوصوملا  نوکی  نا  ّدب  فصو ال  ةوبنلا  ّنا  تلق  ناف 
نع اذه و  نع  ۀیوستلا  خفنلا و  باتک  یف  یلازغلا  باجا  هلاسرا 

اثعب مهرخآ  اقلخ و  ءایبنالا  لّوا  انا  مالسلا  هیلع  هلوق 
ریدقتلا یف  ۀقباس  تالامکلا  تایاغلا و  نکل  اقولخم و  ادوجوم  نکی  مل  هّمأ  هتدلو  نا  لبق  هناف  داجیالا  نود  ریدـقتلا  انه  قلخلاب  دارملا  ّناب 

ام لّوا  رادـلل  ردـقملا  سدـنهملا  ّنا  هنایب  ةرکفلا و  لوا  لمعلا  رخآ  لمعلا و  رخآ  ةرکفلا  لوا  مهلوق  ینعم  وه  لاق و  دوجولا و  یف  ۀـقحال 
لّوا یه  ۀلماکلا  رادلاف  ۀـلماکلا  رادـلا  یه  هلامعا  نم  دـجوی  ام  رخآ  ءانبلا و  ۀـلماک  اراد  هریدـقت  یف  لصحیف  رادـلا  ةروص  هسفن  یف  لثمی 

یه لامک و  ۀیاغ و  یلا  ۀلیسو  عوذجلا  بیکرت  ناطیحلا و  ءانب  تانبللا و  برـض  نم  اهلبق  ام  نالا  دوجو  اهرخآ  اریدقت و  هقح  یف  ءایـشالا 
اما لاق و  مث  لامعالا  تالآلا و  موقت  اهلجال  رادلا و 

اّیبن تنک  مالّسلا  هیلع  هلوق 
مدآ ۀقلخ  مامت  لبق  ریدقتلا  یف  اّیبن  ناک  ّهناف  هانرکذ  ام  یلا  ةراشاف 
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لاق و ال افـصلا  لامک  غلب  نا  یلا  اجیردت  یفـصتسی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ۀیّرذ  نم  عزتنیل  الا  مدآ  قلخ  أشنی  مل  هنال  مالـسلا  هیلع 

یف نهذـلا  جراخ  رادـلا  ةروص  یلا  رظنی  ّهنا  هغاـمد و  سدـنهملا و  نهذ  یف  ادوجو  نیدوجو  راّدـلل  ّنا  ملعی  ناـب  ـالا  ۀـقیقحلا  هذـه  مهفی 
قفو یلع  دـجوی  مث  ردـقی  یلاعت  هَّللا  نا  ملعاف  کلذـک  ۀـلاحم و  قباس ال  وهف  ینیعلا  جراـخلا  دوجولا  ببـسب  ینهذـلا  دوجولا  ناـیعألا و 

ةراشالا نوکت  دقف  داسجالا  لبق  حاورالا  قلخ  هَّللا  ّنا  ءاج  دق  هنا  یکبسلا  نیدلا  یقت  خیشلا  لوقب  بقعتم  وه  یهتنا و  ایناث  ریدقتلا 
قئاقحلا نم  ۀقیقح  یلا  وا  ۀفیرشلا  هحور  یلا  اّیبن  تنک  هلوقب 

ام اهنم  ۀـقیقح  لک  هَّللا  یتؤی  قئاقحلا  کلت  ّنا  مث  یهلا  رونب  هَّللا  هدـما  نم  اهقلاخ و  اهملعی  امنا  اـهتفرعم و  نع  اـنلوقع  رـصقت  قئاـقحلا  و 
ۀئّیهتم اهقلخ  نوکی  ناب  فصولا  کلذ  هَّللا  هاـتا  مدآ  قلخ  نّوکت  لـبق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ۀـقیقحف  ءاـشی  يذـلا  تقولا  یف  ءاـشی 
هدـنع هتمارک  مهریغ  هتکئالم و  ملعیل  ۀـلاسرلاب  هنع  ربخا  شرعلا و  یلع  همـسا  بتک  اّیبن و  راصف  تقولا  کلذ  نم  اـهیلع  هضاـفا  کلذـل و 

نم هیلع  ۀـضافملا  ۀفیرـشلا  فاصوالاب  هتقیقح  فاـصتا  اـهب و  فصّتملا  فیرـشلا  هدـسج  رّخاـت  نا  تقولا و  کـلذ  نم  ةدوجوم  هتقیقحف 
کلذک هیف و  رّخات  لجعم ال  هتقیقح  ۀفیرشلا و  هتاذ  لّهات  ۀهج  نم  هَّللا و  ۀهج  نم  هلام  لک  غیلبتلا و  ثعبلا و  رّخاتی  امنا  ۀّیهلالا و  ةرضحلا 

هرّسف نم  نا  اذه  نم  ملع  دق  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  رهظ  نا  یلا  هلقنت  هنوکت و  رّخأتملا  اّمنا  ةّوبنلا و  مکحلا و  باتکلا و  هؤاتیا  هؤابنتـسا و 
ریصیس هناب  هَّللا  ملعب 
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تقولا کلذ  یف  ةوبنلاب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  فصو  ءایـشالا و  عیمجب  طیحم  یلاـعت  هَّللا  ملع  ّنـأل  ینعملا  اذـه  یلا  لـصی  مل  اـّیبن 

ّهناب ۀّیصوصخ  هل  نکی  مل  لبقتـسملا  یف  ریـصیس  امب  ملعلا  درجم  کلذب  دارملا  ناک  ول  تقولا و  کلذ  یف  تباث  رما  ّهنا  هنم  ملعی  نا  یغبنی 
هَّللا یّلـص  ّیبّنلل  ۀیـصوصخ  نم  دـب  الف  هلبق  تقولا و  کلذ  یف  مهتوبن  یلاعت  هَّللا  ملعی  ءایبنالا  عیمج  نـال  دـسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  ّیبن و 
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یلاعت و هَّللا  دنع  هردق  اوفرعیل  هتمال  امالعا  ربخلا  اذهب  ربخا  اهلجال  ملس  هیلع و 
رباج ۀیاور  نم  دعس  نبا  هاور  قاثیملا و  ینم  ذخا  نیح  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  لاق و  تئبنتـسا  یتم  هَّللا  لوسر  ای  لجر  لاق  یبعـشلا  نع 

بجر نبا  هرکذ  امیف  یفعجلا 
یتح مدآ  رهظ  یلا  دـیعا  مث  قاثیملا  هنم  ذـخا  ئّبن و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنم  جرختـسا  اـنیط  مدآ  روص  نیح  نم  ّهنا  یلع  لدـی  اذـهف 

دمحم هیف و  حور  اتاوم ال  ذـئنیح  ناک  مدآ  نال  هلبق  مدآ  قلخ  لاقی  ـال  اـقلخ  مهلوا  وهف  هیف  هجورخ  هَّللا  هردـق  يذـّلا  هجورخ  تقو  جرخی 
مدآ ۀیّرذ  جارختسا  نا  تلق  ناف  اثعب  مهرخآ  اقلخ و  نییبنلا  لوا  وهف  هقاثیم  هنم  ذخا  ّیبن و  جرختسا و  نیح  اّیح  ناک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

باجا مالسلا  هیلع  مدآ  یف  حورلا  خفن  لبق  یبن  جرختـسا و  هنا  انه  رّرقت  يّذلا  ثیداحالا و  رثکا  هیلع  لد  امک  هیف  حوّرلا  خفن  دعب  ناک  هنم 
قلخ نم  دوصقملا  وه  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  ناف  حورلا  حفن  لبق  مدآ  رهظ  نم  هجارختساب  ّصخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هناب  مهضعب 

ۀحیرص ۀقباسلا  ثیداحالا  هدقع و  ۀطساو  ۀصالخ و  هنیع و  وه  یناسنالا و  عونلا 
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ملعا و هَّللا  کلذ و  یف 
نئل ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یف  دهعلا  هیلع  ذخا  الا  هدعب  نمف  مدآ  نم  اّیبن  یلاعت  هَّللا  ثعبی  مل  لاق  ّهنا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  يور 

هریسفت یف  ریثک  نب  دامعلا  امهرکذ  اضیا  ساّبع  نبا  نع  يورم  وه  هموق و  یلع  کلذب  دهعلا  ذخأی  ّهنرصنیل و  هب و  ّننمؤیل  یح  وه  ثعب و 
و

مهقطنا ام  هرون  نم  مهیشغف  مالسلا  مهیلع  ءایبنالا  راونا  یلا  رظنی  نا  هرما  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  انّیبن  رون  قلخ  امل  یلاعت  هَّللا  ّنا  لیق 
هَّللا لاقف  هتّوبنب  هب و  اّنمآ  اولاق  ءایبنا  مکتلعج  هب  متنمآ  نا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  رون  اذه  یلاعت  هَّللا  لاقف  هرون  انیـشغ  نم  اّنبر  ای  اولاق  هب و  هَّللا 
اِمل ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  کلذف  معن  اولاق  مکیلع  دهشا  یلاعت 

ُهَّنُرُْصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم 
َنیِدِهاَّشلا  َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو  هلوق  یلا 

عم هیف  یفخی و  ام ال  یلعلا  هردق  میظعت  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلاب  هیونتلا  نم  ۀفیرـشلا  ۀیآلا  هذه  یف  یکبـسلا  نیّدلا  یقت  خیـشلا  لاق 
مدآ نمز  نم  قلخلا  عیمجل  ۀماع  هتلاسر  هتّوبنب و  نوکتف  مهیلإ  السرم  نوکی  مهنامز  یف  هئیجم  ریدقت  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  کلذ 

نوکی هتّما و  نم  مهلک  مهمما  ءایبنالا و  نوکت  ۀمیقلا و  موی  یلا 
ۀفاک ساّنلا  یلا  تثعب  هلوق و 

ینعم کلذب  نّیبتی  اضیا و  مهلبق  نم  لوانتی  لب  ۀمیقلا  موی  یلا  هنامز  نم  ساّنلا  هب  صتخی  ال 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

رهظ اذهل  ءایبنالا و  ّیبن  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلاف  اذه  فرع  اذاف  لاق  مث 
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میهاربا حون و  مدآ و  نمز  یف  هئیجم  قفتا  ول  مهب و  یّلـص  ءارـسالا  ۀلیل  کلذک  ایندلا  یف  هئاول و  تحت  ءایبنالا  عیمج  نا  ةرخآلا  یف  کلذ 
یهتنا و مهیلع  قاثیملا  هَّللا  ذخا  کلذب  هترصن و  هب و  نامیالا  مهمما  یلع  مهیلع و  بجو  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  یـسیع  یـسوم و  و 

نبا هلبق  نم  سوفنلا و  ۀجهب  باتک  یف  ةزمح  یبأ  نب  هَّللا  دبع  ینابّرلا  فراعلا  رکذ  سداسلا و  دصقملا  یف  کلذل  دـیزم  هَّللا  ءاشنا  یتایس 
ضرالا و بلق  یه  یتلا  ۀـنیطلاب  هیتای  نا  لیئربج  رما  ادـمحم  قلخی  نا  یلاعت  هَّللا  دارأ  امل  لاق  راـبخالا  بعک  نع  رودّـصلا  ءافـش  یف  عبس 

عضوم نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀضبق  ضبقف  یلعالا  عیقرلا  ۀکئالم  سودرفلا و  ۀکئالم  یف  لیئربج  طبهف  لاق  اهرون  اهؤاهب و 
اهب تفاط  مث  میظع  عاعـش  اهل  ءاضیبلا  ةّردـلاک  تراص  یتح  ۀـّنجلا  راهنا  نیعم  یف  مینـستلا  ءامب  تنجعف  ةرینم  ءاـضیب  یه  فیرـشلا و  هربق 
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لبق هلضف  ادّمحم و  اندّیس  قلخلا  عیمج  ۀکئالملا و  تفرعف  راحبلا  لابجلا و  ضرالا و  تاومّسلا و  یف  یـسرکلا و  شرعلا و  لوح  ۀکئالملا 
ًاهْرَک َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  هلوقب  ضرالا  ءامسلا و  یلاعت  هَّللا  بطاخ  امل  لیق  مالسلا و  امهیلع  مدآ  فرعت  نا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀنیط  لصا  ساّبع  نبا  لاق  دق  اهیذاحی و  ام  ءامّـسلا  نم  ۀفیرـشلا و  ۀبعکلا  عضوم  باجا  نیعئاط  انیتأ  اتلاق 
نم ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  یفطـصملا  ةّرذ  الا  ضرالا  نم  باجا  ام  ناب  رعـشی  اذـه  ءاملعلا  ضعب  لاقف  ۀـکمب  ضرـالا  ةّرـس  نم 

نیوکتلا یف  لصالا  وه  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  راصف  ضرالا  تیحد  ۀبعکلا  عضوم 
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نا اذه  یضتقم  ناک  هنفدم و  صخـشلا  ۀبرت  تلق  ناف  ۀیقلخلا  مأ  ۀیّرذ  وا  يرقلا  مأ  ۀکم  نال  اّیّمأ  یّمـس  کلذل و  لیق  هل و  عبت  تانئاکلا  و 
هفراوع و نم  انیلع  هَّللا  ضافا  فراعملا  فراوع  بحاص  هنع  باجا  دقف  اهنم  هتبرت  تناک  ثیح  ۀکمب  مالـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هنفدم  نوکی 

هتبترت يذاحی  ام  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ةرهوج  تعقوف  یحاونلا  یلا  دبزلا  یمر  جومت  امل  ءاملا  نا  لیق  هناب  هفطاوعب  انیلع  فّطعت 
يدهلا و لبـس  رد  یماش  فسوی  نب  دّـمحم  یهتنا و  ۀـنیدملاب  هتبرت  ۀـکم و  یلا  هنینح  اّیندـم  اّیکم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناکف  ۀـنیدملاب 

ناف اّیبن  دلو  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  یلع  قباسلا  بابلا  یف  مدـقت  امم  هریغ  یبعـشلا و  ربخب  لدتـسی  هتفگ و  دابعلا  ریخ  ةریـس  یف  داشرلا 
نع ةرّخاتم  ایندلا  یلا  هجورخ  ةدم  تناک  نکل  ذئنیح  نم  اّیبن  ناکف  مدآ  بلـص  نم  جرختـسا  ثیح  قاثیملا  هنم  ذخا  نیح  هل  تبجو  هتّوبن 
نا هتیالو و  نیح  نم  هل  تباث  ۀـیالولا  مکحف  لبقتـسم  نمز  یف  اهیف  فرـصتلاب  رمؤی  ۀـیالو و  ّیلوی  نمک  اّیبن  هنوک  عنمی  کلذ ال  کـلذ و 

هراشا نادب  هک  یبعـش  ثیدح  کلذ و  یف  ۀحیرـص  هتوبن  مدـقت  باب  یف  ۀـقباسلا  ثیداحالا  تقولا و  ءیجم  نیح  یلا  رّخاتی  هفّرـصت  ناک 
تسنیا هدرک 

ذخا نیح  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  تئبنتسا  یتم  هَّللا  لوسر  ای  لجر  لاق  الـسرم  یبعّـشلا  نع  دعـس  نبا  لاقو 
قاثیملا ینم 

هکئـالم يوـسب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تثعب  ّهلدا  رد  یمیمت  یکم  رجح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  يواـتف  رد  و 
ربخب لدتسا  هدعب و  نمف  مدآ  ءایبنالا  عیمج  یلا  لسرا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنا  هل  فیلات  یف  نیب  دق  یکبسلا  نا  اهنم  تسروکذم و 

اّیبن تنک 
533 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دسجلا حوّرلا و  نیب  مدآ  و 
ربخب و 

ۀّفاک ساّنلا  یلا  تثعب 
ۀیآلا و مکتیتا  امل  نییبنلا  قاثیم  هَّللا  ذخا  ذإ  ءایبنالا و  یلع  قیثاوملا  هَّللا  ذخا  اذهل  و 

دّمحمب نمؤیل  هقاثیم  هَّللا  ذخا  ّالا  حون  ندل  نم  ّطق  ّیبن  ثعبی  مل  لاق  ریسفتلا  یف  يدسلا  نع  متاح  یبأ  نبا  جرخا 
نم ةّوبنلا  هاطعا  ّهنا  هناحبس و  ّهبر  نم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبنل  مدآ  قلخ  لبق  نم  لامکلا  لوصح  حیحـصلا  ربخلاب  انفرع  یکبّـسلا  لاق  و 

ءایبنالا و ّیبن  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مهف  مهلوسر  مهّیبن و  ّهنا  مهیلع و  مدـقملا  ّهنا  اوملعیل  ءایبنالا  یلع  قیثاوملا  هل  ذـخا  مث  تقولا  کـلذ 
امک هترـصن  هب و  نامیالا  مهمما  مهمزل و  مهنمز  یف  هئیجم  قفتا  ول  ءارـسالا و  ۀلیل  کلذک  اینّدـلا  یف  هئاول و  تحت  ةرخآلا  یف  اوناک  اذـهل 
هرما امنا  هل و  لصاح  ینعم  مهیلإ  هتلاسر  مهیلع و  هتّوبنف  مهمما  یلا  مهتلاـسر  مهتّوبن و  یلع  مهئاـقب  عم  کلذـک  قاـثیملا  مهیلع  هَّللا  ذـخا 

هتعیرـش مظعا و  ّمعا و  هتلاسر  هتّوبنف و  هیـضتقت  امب  هفاصتا  مدـعل  مهدوجو ال  یلا  عجار  رمـالا  کـلذ  رخاـتف  هعم  مهعاـمتجا  یلع  فقوتی 
خسنلا صیصختلا و  لیبس  یلع  اما  عورفلا  نم  هیف  فالتخالا  عقی  هاسع  امیف  هتعیرش  مدقت  فلتخت و  اّهنال ال  لوصالا  یف  مهعئارـشل  ۀقفاوم 

هذه ۀّمالا  هذـه  یلا  ۀبـسنلاب  تقولا  اذـه  یف  مهؤایبنا و  هب  تءاج  ام  ممالا  کئلوا  یلا  ۀبـسنلاب  تاقوالا  کلت  هتعیرـش  نوکی  لب  وا ال و ال 
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هتفگ سیمخ  خیرات  رد  يرکبراید  یکبسلا و  مالک  لصاح  یهتنا  تاقوالا  صاخشالا و  فالتخاب  فلتخت  ماکحالا  ۀعیرشلا و 
یبّنلا نع  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  ثیدح  نم  هحیحص  یف  ملسم  جرخاو 
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هـشرع ناک  ۀنـس و  فلا  نیـسمخب  ضرالا  تاومّـسلا و  قلخی  نا  لبق  قلخلا  ریداقم  بتک  لج  ّزع و  هَّللا  ّنا  لاـق  هنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ءاملا یلع 
نییبنلا و متاخ  ادّمحم  ّنا  باتکلا  مأ  وه  رکذلا و  یف  بتک  ام  ۀلمج  نم  و 

لّواب مکربخاس  هتنیط و  یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  هَّللا  دنع  ینا  لاق  ّهنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ۀیراس  نب  ضابرعلا  نع 
دمحا و هاور  ماشلا  روصق  هنم  تءاضا  رون  اهنم  جرخ  دـق  ینتعـضو و  نیح  تأر  یتلا  یّمأ  ایؤر  یـسیع و  ةراشب  میهاربا و  ةوعد  ینا  يرما 

مکاحلا یقهیبلا و 
ۀنسلا حرش  یف  اذک  دانسالا  حیحص  لاق  و 

هتنیط یف  لدجنمل  هلوق 
هیف و حوّرلا  خفن  لبق  ضرالا  یلع  یقلم  احیرط  ینعی 

یف يراخبلا  هاور  دمحا و  مامالا  ۀـیور  ظفل  اذـه  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  یبضلا  ةرـسیم  نع 
مکاحلا هححص  ۀیلحلا و  یف  میعن  وبا  هخیرات و 

مأ ۀنسحلا  دصاقملا  هباتک  یف  يواخسلا  ریخلا  وبا  ظفاحلا  خیشلا  لاقف  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ظفلب  ۀنسلالا  یلع  رهتشا  ام  اّما  و 
ۀباتکلا نم  ایبن  تبتک  ینم  ۀیاورب  مهضعب  فئاطللا و  یف  بجر  نبا  ظفاحلا  لاق  یهتنا  ظفللا  اذهب  هیلع  فقن 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  تبتک و  لاق 
بجاو وه  امیف  لمعتـست  ۀباتکلا  ناف  جراخلا  یف  اهروهظ  اهتوبث و  هتّوبن و  بوجو  یلع  ۀیراس  نب  ضابرعلا  ۀیاور  عم  ۀـیاورلا  هذـه  لمحتف 

ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  یلاعت  هَّللا  لاق 
حورلا نیب  مدآ  لاق و  ةوبنلا  کل  تبجو  یتم  هَّللا  لوسر  ای  اولاق  مّهنا  هریره  یبأ  نع  ِیلُسُر و  َو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک  و 

535 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يذمرتلا هاور  دسجلا  و 

یلاعت هناحبس و  هَّللا  ّنا  ملعا  هتفگ  رـشاعلا  نرقلا  رابخا  نع  رفاس  رون  لّوا  رد  سوردیعلا  خیـش  نب  رداقلا  دبع  خیـش  نسح و  ثیدح  لاق  و 
یلع اهلفس  اهولع و  اهلک  ملاوعلا  اهنم  خلس  مث  ۀّیدحالا  هترـضح  یف  ۀیدمّـصلا  هراونا  نم  ۀیدّمحملا  ۀقیقحلا  یف  زربا  هقلخ  داجیا  دارأ  امل 

ءایبنالا و ّیبن  ّهناب  هتلاسر و  هتوعد و  مومعب  هرّـشب  هتّوبن و  هلاـمکب و  یلاـعت  هملعا  مث  هملع  هتدارا و  یف  قبـس  هتمکح و  لاـمک  هاـضتقا  اـم 
ملاع یلع  ۀـمدقتملا  اهملاوع  یف  اهل  اّدـمم  رهظف  حاورـالا  نویع  هنم  تسجبنا  مث  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  هوبا  ءایفـصالا و  عیمج  ۀطـساو 
یلع ّزیمت  همسج  دوجو  رخات  نا  وهف و  سانلا  تادوجوملا و  عیمجل  ربکالا  بالا  سانجالا و  عیمج  یلع  یلاعلا  سنجلا  وه  ناک  حابشالا و 

ّحص ینامحرلا و  دادمالا  دّرفت  دتحم  ینادمّصلا و  ّرسلا  ۀنازخ  وه  ذإ  همدقت  هتعفرب و  اهلک  ملاوعلا 
یلع هشرع  ناک  ۀنس و  فلا  نیسمخب  ضرالا  تاومّسلا و  قلخی  نا  لبق  قلخلا  ریداقم  بتک  هَّللا  ّنا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا  ملسم  یف 

ءاملا
هیف حوّرلا  خفن  لبق  یقلم  حیرطل  يأ  هتنیط  یف  لدجنمل  مدآ  نا  نییبنلا و  متاخ  ادمحم  نا  باتکلا  مأ  وه  رکذلا و  یف  بتک  ام  ۀـلمج  نم  و 

اضیا ّحص  و 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  اّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  ای  هل  لیق  هنا 
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ۀباتکلا نم  تبتک  يوری  و 
نیطلا ءادلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ربخ  و 

ظفللا و اذهب  هیلع  فقن  مل  ظاّفحلا  ضعب  لاق 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  لاق و  ةوبنلا  کل  تبجو  یتم  هَّللا  لوسر  ای  ربخ  يذمرتلا  نسح 

َنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک  وحن  جراخلا  یف  اهروهظ  اهتوبث و  اهتباتک  ةوبنلا و  بوجو  ینعم  و 
536 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 

راهظالا ّصخ  ءایبنالا و  ۀّیقب  یلع  هّزیمت  هفرش و  میظعب  امالعا  حاورالا  ملاع  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هحور  ۀکئالملل و  اهروهظ  دارملا  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّصتخاف  رهظا  متا و  ذـئنیح  زیامتلا  داسجالا و  ملاع  یلا  حاورالا  لوخد  ناوا  ّهنـأل  دـسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  نوک  ۀـلاحب 

هتاذ و دوجو  لبق  ةوبنلاب  هسفن  هفصو  نع  یلازغلا  باجا  متا و  مظعا و  اّزیمت  هریغ  یلع  ّزیمتیل  ذئنیح  هفرش  راهظا  ةدایزب  ملس 
اثعب مهرخآ  اقلخ و  ءایبنالا  لّوا  ّنا  ربخ  نع 

ریدقتلا یف  ۀقباس  تالامکلا  تایاغلا و  نکل  ادوجوم و  اقولخم  نکی  مل  هّمأ  هب  لمحت  نا  لبق  ّهناف  داجیالا  ریدقتلا ال  انه  قلخلاب  دارملا  ّناب 
اببس اّینهذ  ادوجو  سدنهملا  نهذ  یف  راّدلل  ّنا  هقیقحت  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هتّیّرذ  نم  عزتنیل  الا  أشنی  مل  ذإ  مدآ  ۀقلخ  مامت  لبق 
نیبا نسحا و  وه  ام  یلا  یکبـسلا  بهذ  اصّخلم و  یهتنا  ایناث  ریدقتلا  قفو  یلع  دجوی  مث  رّدـقی  یلاعت  هّللاف  هیلع  اقباس  یجراخلا و  دوجولل 

هابح نم  هَّللا و  الا  اهملعی  هقئاقح و ال  نم  ۀـقیقح  وا  ۀفیرـشلا  هحور  یلا  اّیبن  تنکب  ةراشالاف  داسجالا  لبق  تقلخ  حاورالا  ّنا  ءاج  ّهنا  وه  و 
مدآ قلخ  نیح  نم  نوکت  دق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتقیقحف  ءاش  تقو  ّيأ  یف  ءاش  ام  اهنم  ۀـقیقح  لک  یتؤی  یلاعت  ّهنا  مث  اهیلع  عالطالاب 

میلعتل شرعلا  یلع  همـسا  بتک  اّیبن و  راصف  تقولا  کلذ  نم  اهیلع  هضاـفا  هل و  ۀـئیهتم  اـهقلخ  ناـب  فصولا  کـلذ  هَّللا  اـهاتا  مالّـسلا  هیلع 
فیرشلا هدسج  رّخات  نا  تقولا و  کلذ  نم  ةدوجوم  هتقیقحف  هدنع  ۀمارک  مهریغ  هتکئالم و 

537 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف هلقنت  هنّوکت و  رّخأـتملا  اـّمنا  هیف و  رّخاـت  ـال  لـجعم  اـهتالامک  هتقیقح و  فاـصوا  رئاـس  ۀـمکحلا و  ةّوبنلا و  هئاـتیا  وحنف  اـهب  فـصتملا 
هملع نال  ینعملا  اذهل  لصی  مل  اّیبن  ریصیس  ّهناب  هَّللا  ملعب  کلذ  رّسف  نم  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  رهظ  نا  یلا  ةرهاّطلا  ماحرالا  بالـصالا و 

ءایبنالا ذإ  ّیبن  ّهناب  ّصتخی  مل  الا  هیف و  هل  تباث  رما  ّهنا  هنم  مهفی  نا  یغبنی  تقولا  کلذ  یف  ةّوبنلاب  فصولاف  ءایـشالا  عیمجب  طـیحم  یلاـعت 
یلاعت و هملعب  ۀبسنلاب  کلذک  مهلک 

قاثیملا یّنم  ذخا  یتح  دسجلا  حوّرلا و  نیب  مدآ  لاق و  هَّللا  لوسر  ای  تئبنتسا  یتم  یبعشلا  نع  دعس  نبا  جرخا 
وا جرخیل  هرهظ  یلا  دیعا  مث  قاثیملا  هنم  ذخا  ّیبن و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  جرختـسا  انیط  رّوص  امل  مالـسلا  هیلع  مدآ  ّنا  یلع  ّلدی  وه  و 
هنم ذـخا  ئبن و  جرختـسا  نیح  اّیح  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیف و  حور  اـتاوم ال  ناـک  قباّـسلا  مدآ  قلخ  اـقلخ و  مهلّوا  وهف  هدوجو  نا 

کلذب مدآ  ینب  نیب  نم  ّصخ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنأل  هیف  حوّرلا  خـفن  دـعب  ناک  اّمنا  مدآ  ۀـّیّرذ  جارختـسا  نا  اذـه  یفانی  قاثیملا و ال 
لّوالا و جارختسالا 

َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  یف  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  یلع و  نع  ریثک  نب  دامعلا  ریسفت  یف 
کلذب دهعلا  ذخأی  ّهنرـصنیل و  هب و  ننمؤیل  ّیح  وه  ثعب و  نئل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یف  دـهعلا  هیلع  ذـخا  الا  اّیبن  ثعبی  مل  ۀـیآلا 

هموق یلع 
ۀمیقلا موی  یلا  مدآ  نم  قئالخلا  عیمجل  ۀّماع  هتلاسر  هتوبن و  نوکتف  مهیلإ  لسرم  هنامز  یف  هئیجم  ریدقت  یلع  ّهنا  ۀیآلا  نم  یکبـسلا  ذخا  و 

ءایبنالا نوکت  و 
538 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هتما نم  مهلک  مهمما  و 
ۀفاک ساّنلا  یلا  تثعب  هلوقف و 

ینعم نّیبتی  هب  اضیا و  هنامز  لبق  نم  لوانتی 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک 

ءارسالا و ۀلیل  مهب  هتالص  هئاول و  تحت  ةرخآلا  یف  ءایبنالا  نوک  انمکح  و 
ةردقلاب رودی  رّونلا  کلذ  لعجف  هرون  نم  ءایشالا  لبق  دّمحم  رون  قلخ  هَّللا  ّنا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  هدنـسب  قازرلا  دبع  يور 

ملق حول و ال  تقولا  کلذ  یف  نکی  مل  هَّللا و  ءاش  ثیح 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  رجفلا  ةرسیم  هک  تسیورم  هتفگ  بابحالا  ۀضور  رد  ثّدحم  نیّدلا  لامج  هلوطب و  ثیدحلا 

هک مّلس 
اّیبن تنک  یتم 

نکمتم هلمح  لـهاک  رب  شرع  دـیرفایب و  ار  اـهنیمز  اهنامـسآ و  دـیرفایب  میظع  شرع  یلاـعت  هَّللا  نوچ  دومرف  يدوب  ربـمغیپ  وـت  زاـب  یک  زا 
تشون شرع  قاس  رب  تردق  ملقب  تخاس 

ءایبنالا متاخ  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال 
دعب دوب  هتفاین  نکمت  وا  دسج  رد  حور  ینعی  دوب  دـسج  حور و  نایم  مدآ  درک و  تبث  تشهب  ياهمیخ  اهبق و  اهقرو و  اهرد و  رب  ارم  مان  و 

رورـس وت و  نادـنزرف  نیرتهب  رون  نیا  مدآ  يأ  تفگ  درپسب و  تعیدوب  يو  یناشیپ  رد  ار  رون  نآ  دـیرفایب  ار  مدآ  لاـمک  رب  رداـق  هکنآ  زا 
هیرگ و رد  هتـسویپ  دنداتـسرف  ایندب  دندومن و  بیدات  دـش  رداص  وزا  هک  تلز  نآ  تهجب  ار  مدآ  نوچ  هک  دـناهدروآ  تسلـسرم  ناربمغیپ 

هتفگ نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  میهاربا  نب  یلع  یهتنا و  دش  لوبق  وا  هبوت  هتخاس  هلیسو  ار  هَّللا  لوسر  دمحم  رمالا  رخآ  ات  دوب  تبانا 
قلخ تاوامـس و  عبـس  ّنهاّوسف  ءامـسلا  یلا  يوتـسا  ضرالا و  هَّللا  قلخ  امل  لاـق  اـّیبن  تنک  یتم  هَّللا  لوسر  اـی  تلق  ةرـسیم  نع  ءاـفولا  یف 

یمسا بتک  اّوح و  مدآ و  اهنکسا  یتلا  ۀنجلا  هَّللا  قلخ  ءایبنالا و  متاخ  هَّللا  لوسر  دّمحم  شرعلا  قاس  یلع  بتک  شرعلا 
افوصوم يأ 

539 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةوبنلاب

اهنم ّصخا  وه  امب  وا 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  مایخلا و  بابقلا و  قاروالا و  باوبالا و  یلع  روهشملا  وه  ام  یلع  ۀلاسّرلا  وه  و 

هدسج حوّرلا  لخدت  نا  لبق  يأ 
هیلإ یمساب  اعفشتسا  ابات و  ناطیّشلا  امهّرغ  اّملف  كدلو  دّیس  ّهنا  یلاعت  هَّللا  هربخاف  یمسا  يارف  شرعلا  یلا  رظن  هَّللا  هایحا  املف 

مدآ دوجو  لبق  ةوبنلاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  فصو  دقف  يأ 
لاق هتکئالم و  دجـسا  هدیب و  هَّللا  هقلخ  مدآ  مهـضعب  لاقف  یلاعت  هَّللا  یلع  مرکا  قلخلا  يأ  مدآ  دلو  مصتخا  ریبج  نب  دیعـس  نع  اضیا  هیفو 

قربف اسلاج  تیوتسا  یتح  یمدق  غلبت  مل  حوّرلا  ّیف  خفن  امل  لاقف  مدآل  کلذ  اورکذف  لج  ّزع و  هَّللا  اوصعی  مل  مهنال  ۀکئالملا  لب  نورخآ 
ّلج ّزع و  هَّللا  یلع  قلخلا  مرکا  كاذف  هَّللا  لوسر  دمحم  هیف  ترظنف  شرعلا  یل 

تسوا رون  تقلخ  توبن و  مدقت  عرف  هللا  لوسر  توبن  قاثیم  ذخا  مهدزناپ : هجو 
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زا ترـضح  نآ  توبن  رب  قاثیم  ذخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  توبن  مدـقت  عرف  هک  تسرهاظ  هکنآ  مهدزناپ  هجو 
هجو رد  دراد و  تارـضح  نیزا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  تلالد  نیقباس  يایبنا  زا  ترـضح  نآ  توبن  رب  قاثیم  ذـخا  تسنیقباس و  ياـیبنا 

لـصا دنکیم  تیلـضفا  رب  تلالد  عرف  عرف  هاگ  ره  سپ  تسترـضح  نآ  رون  قلخ  مدقت  عرف  ترـضح  نآ  تّوبن  مدقت  هک  دـش  نّیبم  قباس 
باـنج روـن  اـب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  روـن  درک و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  تلـالد  اـمتح  اـعطق و  تلـالد  یلوـالاب 

نآ رون  يارب  هک  دیدرگ  حضاو  تباث و  سپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  قلخ  رب  مدـقتم  هدوب و  دـحتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 
تسمالسلا مهیلع  نیقباس  يایبنا  زا  قاثیم  ذخا  نآ  عرف  عرف  هک  هدوب  لصاح  همیظع  هلیلج  تلیضف  نینچ  ترضح 

540 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هابتـشا و ماقم  مادک  نییعت  ّصن و  ریغب  تفالخ  صیمق  نیـصمقتم  نیبلغتم و  مدقت  حـبق  نیقباس و  يایبنا  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رد  سپ 

وبا هدیدع  تایاور  زا  تسرهاظ  سپ  تسترـضح  نآ  قلخ  مدـقت  عرف  ترـضح  نآ  توبن  قاثیم  ذـخا  هکنیا  اّما  تسنیفـصنم  يارب  بایترا 
یلِإ اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  لاقف  ثعبلا  یف  همّدـقت  نم  یلع  رکذـلا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  همّدـق  مث  هتفگ  ةوبنلا  لـئالد  رد  میعن 

َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون 
ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َو  هلوق  یلا 

ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  لاق  و 
ام کلذ  و 

ةداتق ان  ریـشب  نب  دیعـس  ینثدح  ۀّیقب  انث  رامع  نب  ماشه  انث  مصاع  نب  دمحا  نب  رفعج  انث  بّویا  نب  میهاربا  نب  هَّللا  دبع  دّـمحم  وبا  هانثّدـح 
ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  هلوق  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  نسحلا  نع 

نب دـیلولا  انث  رامع  نب  ماشه  ان  نیفـس  نب  نسحلا  ان  نادـمح  نب  ورمع  وبا  هانثّدـح  ثعبلا و  یف  مهرخآ  قلخلا و  یف  نیّیبنلا  لّوا  تنک  لاق 
انا یضاقلا  لیعامـسا  انث  دالخ  نب  رکب  وبا  هانثّدح  هلثم  یبّنلا  نع  ةریره  یبأ  نع  نسحلا  نع  ةداتق  نع  دیعـس  جلعد و  نب  دیلخ  نع  ملـسم 

نسحلا نب  قاحسا  ان  نسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  انثّدح  هلثم  لاق  هَّللا  ّیبن  ّنا  انل  رکذ  لاق  ةداتق  نع  دیعس  ان  عیرز  نب  دیرن  ان  لاهنلا  دمحم 
هلثم لاق  هَّللا  ّیبن  ّنا  انل  رکذ  لاق  ةداتق  نع  نابیش  ان  يزورملا  دمحم  نب  نیسح  ان  یبرحلا 

رهاظ و ترـضح  نآ  تّوبن  نکیل  دوب  نئاک  تباـث و  اـیبنا  هماـمت  توبن  یهلا  ملع  رد  هچ  رگا  هتفگ  ةوبنلا  جرادـم  رد  يولهد  قحلا  دـبع  و 
موتکم ایبنا  توبن  حاورا و  هکئالم و  نایم  رد  دوب  مولعم 

541 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناشیا رب  دوب  هیهلا  مولع  ضیفم  ایبنا و  حاورا  ّیبرم  ملاع  نا  رد  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  حور  هک  دنیوگیم  هکلب  دوب  روتـسم  و 

جراخ رد  لعفلاب  ملاع  نا  رد  دوب  لسرم  یبن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يو  سپ  مدآ  ینب  رئاس  رب  دوب  لسرم  ثوعبم و  ایند  تأشن  رد  هکنانچ 
تراشا هک  دناوت  طقف و  یهلا  ملع  رد  هن 

نورخآلا نوقباّسلا  نحن 
دعب مدآ  رهظ  زا  رئارذ  جارختسا  تاشن و  نیا  دوجو  هچ  رگا  دوب و  تفص  نیرب  زین  قاثیم  تاشن  رد  هک  دناهتفگ  یضعب  دشاب و  ینعم  نیاب 
رئارذ زا  تسمدـقم  وا  رهظ  زا  ترـضح  نآ  هرذ  جارختـسا  نکیل  تسلاد و  نا  رب  ثیداـحا  رثکا  هکناـنچ  مدآ  دـسج  رد  تسحور  خـفن  زا 

ار وا  درک  رما  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  رون  يو  زا  دـمآ  نوریب  ترـضح و  نآ  رون  دـش  قولخم  نوـچ  هک  هدـمآ  راـبخا  رد  ملعا و  هَّللا  رگید و 
تسیک نیا  ام  راگدرورپ  يأ  دنتفگ  ار  ناشیا  راونا  دیشوپ  ترضح و  نآ  درک  رظن  سپ  ناشیا  راونا  بناجب  دنک  رظن  هک  یلاعت  راگدرورپ 

دنتفگ ایبنا  ار  امـش  منادرگیم  يوب  دـیروآ  نامیا  رگا  تسا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  رون  نیا  یلاعت  هَّللا  تفگ  ار  ام  راونا  يو  رون  دیـشوپ  هک 
َذَخَأ ْذِإ  َو  هناحبـس  قح  لوق  ینعم  تسنیا  امـش و  رب  مدـش  هاوگ  هلالج  لج  ةّزعلا  ّبر  تفگ  سپ  يو  توبن  يوب و  بر  ای  میدروآ  ناـمیا 
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ٍۀَمْکِح َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا 
تسایبنالا و یبن  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  سپ  تسا  هتشذگ  ترضحنا  لئاضف  رکذ  رد  اقباس  همیرک  هیآ  نیا  ریسفت  رکذ  ۀیآلا و 

درک تماما  ءارسا  بش  رد  نینچمه  هعم و  ملس  مهیلع و  هَّللا  یلص  دنشاب  يو  ياول  تحت  ایبنا  عیمج  هک  ترخآ  رد  ینعم  نیا  ددرگ  رهاظ 
رب تشگیم  بجاو  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  نمز  رد  وا  یجم  داتفایم  قافتا  رگا  ار و  ناـشیا 

دسیونب هک  ار  وا  دش  مکح  ملق  دش  هدیرفآ  نوچ  قاثیم و  ناشیا  رب  یلاعت  قح  تسا  هتفرگ  نیاب  یلو و  ترصن  يوب  ناشیا  مما  رب  ناشیا و 
تشهب باوبا  شرع و  قاس  رب 

542 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نآ مایخ  تایفو و  نآ  قاروا  و 

هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
یتیاور رد  و 

ءایبنالا متاخ  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
تسا هدمآ  هکنانچ  تمایق  زور  ات  تسنئاک  هچ  ره  تشون  نا  زا  دعب  و 

نئاک وه  امب  ملقلا  ّفج 
بیبح ۀّیلـضفا  یلع  قاثیملا  ذـخا  ۀـلالد  رکنی  تسا و ال  هدیـسر  تایهیدـب  تایلوا و  هبترمب  سپ  تیلـضفا  رب  قاثیم  ذـخا  تلالد  اّما  یهتنا 

لئاضف رکذ  رد  ةوبنلا  لئالد  رد  میعن  وبا  قاعز  هؤام  قافن و  هنید  يذـلا  قاقـشلا  سامـشلا و  طبخلا و  یف  عضوملا  کـمهنملا  ـالا  قـالخلا 
ملف هورـصن  هب و  اونما  لوسر  مهءاج  نا  هئایبنا  عیمج  یلع  قاثیملا  هَّللا  ذخا  هلئاضف  نم  هتفگ و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

ۀعاطلا دایقنالا و  مهمزلی  هل  اعابتا  مهلک  مهلعجف  مهنم  قاثیملا  هذخال  رـصنلا  هب و  نامیالا  هیلع  بجو  ّالا  لوسرلا  مهنم  دحا  كردـیل  نکی 
ام کلذ  هوکردا و  ول 

نب رمع  نع  رباج  نع  یبعشلا  نع  دلاجم  انث  میشه  انث  اعّدلا  ریـشب  نب  دمحم  انث  مکحلا  نب  فسوی  انث  نسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  هانثّدح 
اّیح ناک  یسوم  ّنا  ول  هدیب  یسفن  يذلا  لاقف و  بتکلا  لها  ضعب  نم  هتبصا  باتک  یعم  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تیتا  لاق  باطخلا 

ینعبتی نا  ّالا  ۀعسو  ام  مویلا 
نم زیزعلا  هب  هَّللا  ربخا  امیف  عباّسلا  لصفلا  هتفگ  یفطصملا  قوقح  فیرعتب  افش  باتک  رد  یبصحیلا  یسوم  نب  ضایع  لضفلا  وبا  یـضاق  و 

ٍۀَمْکِح َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  هتبتر  ةوظح  ءایبنالا و  یلع  هتلزنم  فیرش  هردق و  میظع 
َنیِدِهاَّشلا  َنِم  هلوق  یلا 

لاق ۀیآلا  هذه  یف  هرکذ  ام  وه  هب و  هنابا  هریغ  ادحا  هتؤی  مل  لضفب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  یلاعت  هَّللا  ّصتخا  یسباقلا  نسحلا  وبا  لاق 
اّیبن ثعبی  مل  یحولاب و  قاثیملا  هَّللا  ذخا  نورّسفملا 

543 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مث هلوق  مدـعب و  نمل  هنّیبـی  نا  مهقاـثیم  ذـخای  هموقل و  هنّیبـی  نا  لـیق  هب و  ّننمؤیل  هکردا  نا  هقاـثیم  هیلع  ذـخا  هتعن و  ادّـمحم و  هل  رکذ  ـالا 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحمل  نیرصاعملا  باتکلا  لهال  باطخلا  مکءاج 
ثعب نئل  مالّسلا  ةولّـصلا و  هیلع  دّمحم  یف  دهعلا  هیلع  ذخا  ّالا  هدعب  نمف  مدآ  نم  اّیبن  هَّللا  ثعبی  مل  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق 

ةداتق يدّسلا و  نع  هوحن  هموق و  یلع  کلذب  دهعلا  ذخای  ّهنرصنیل و  هب و  ننمؤیل  ّیح  وه  و 
ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  دحاو  هجو  ریغ  نم  هلضف  تنّمضت  يأ  یف 

ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  لاق  ۀیآلا و 
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ای یّمأ  تنا و  یباب  لاقف  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  هب  یکب  مالک  یف  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  نع  يور  اًـلیِکَو و  هلوق  یلا 
ْنِم َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  لاقف  مهلّوا  یف  كرکذ  ءایبنالا و  رخآ  کثعب  نا  هَّللا  دـنع  کتلیـضف  نم  غلب  دـقل  هَّللا  لوسر 

ٍحُون 
نوبّذـعی اهقابطا  نیب  مه  كوعاـطا و  اونوکی  نا  نوّدوی  راـنلا  لـها  نا  هدـنع  کتلیـضف  نم  غلب  دـقل  هَّللا  لوسر  اـی  یّمأ  تنا و  یباـب  ۀـیآلا 

الوسّرلا انعطا  هَّللا و  انعطا  انتیلی  نولوقی 
ثعبلا یف  مهرخآ  قلخلا و  یف  ءایبنالا  لّوا  تنک  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نا  ةداتق  لاق 

مهرخآ وه  مهلبق و  رکذلاب  هصیـصختل  مالّـسلا  هیلع  انّیبن  لیـضفت  اذه  یف  يدنقرمـسلا  لاق  هریغ  حون و  لبق  انه  امدقم  هرکذ  عقو  کلذـلف 
مدآ رهظ  نم  مهجرخا  ذإ  قاثیملا  مهیلع  هَّللا  ذخا  ینعملا 

544 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع هَّللا  یّلص  ادّمحم  تاجرد  مهضعب  عفر  هلوقب و  دارأ  ریسفتلا  لها  لاق  ۀیآلا  ضعب  یلع  مهضعب  انلّضف  لسّرلا  کلت  یلاعت  لاق  رّذلاک و 

ّالا ۀمارک  ۀلیـضف و  یطعا  ءایبنالا  نم  دحا  سیلف  تازجعملا  هیدی  یلع  ترهظ  مئانغلا و  هل  تلحا  دوسالا و  رمحالا و  یلا  ثعب  ّهنأل  ملـس  و 
ۀلاسرلا ةّوبنلاب و  مهبطاخ  مهئامساب و  ءایبنالا  بطاخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  هلضف  نم  مهضعب و  لاق  اهلثم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  یطعا  دق  و 

* ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای  لاقف  هباتک  یف 
* ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  و 

يأ میهاربال  دّمحم  ۀعیش  نم  ّنا  يأ  دّمحم  یلع  ةدئاع  ءاهلا  نا  میهاربال  هتعیـش  نم  نا  یلاعت و  هلوق  یف  یبلکلا  نع  يدنقرمـسلا  یکح  و 
بهاوم سداس  دـصقم  رد  ینالطـسق  مالّـسلا و  ةولّـصلا و  هیلع  حون  دارملا  لیق  یّکم و  هنع  هاـکح  ءاّرقلا و  هراـتخا  هجاـهنم و  هنید و  یلع 

َذَخَأ ْذِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ّهنرـصنیل  هوکردا و  نا  هب  ّننمؤیل  ۀّنم  الـضف و  نیّیبّنلا  یلع  قاثیملا  هل  یلاعت  هَّللا  ذـخا  یف  یناثلا  عونلا  هتفگ  هّیندـل 
ُهَّنُرُْصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا 

هلاق اضعب  مهـضعب  قّدصی  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  یلا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ندل  نم  هثعب  ّیبن  لک  قاثیم  ذـخا  ّهنا  یلاعت  ربخا  ۀـیآلا 
ممالا و رکذ  نع  مهرکذب  ینغتسا  مهمما و  نییبنلا و  نم  قاثیملا  ذخا  یلاعت  ّهنا  هانعم  لیق  ةداتق و  سؤاط و  نسحلا و 

ّیح وه  مّلـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ثعب  نئل  قاثیملا  هیلع  ذـخا  ءایبنالا ال  نم  ایبن  هَّللا  ثعب  ام  ساـّبع  نبا  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  نع 
ّهنرصنیل هب و  ّننمؤیل 

هلاق ام  ّداضی و  سؤاط ال  نسحلا و  ةداتق و  هلاق  ام  و 
545 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ثعب اذإ  ّهناب  مهمما  نم  قاثیملا  نوذـخای  اوناک  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنالا  نا  هانعم  لیق  هیـضتقی و  همزلتـسی و  لب  هیفنی  ساـبع و ال  نبا  یلع و 
یّلـص دمحمب  نامیالا  مهیلع  بجی  مهنم  قاثیملا  هَّللا  ذخا  نیّذلا  ّناب  هل  جتحا  هورـصنی و  نا  هب و  اونمؤی  نا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 

نا نیعتف  افّلکم  نوکی  ّتیملا ال  تاومالا و  ۀلمج  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ثعبم  دنع  ءایبنالا  ناک  هثعبم و  دـنع  مّلـس  هیلع و  هَّللا 
اذـه نیقـساف و  اوناکل  اّولوت  ول  مّهنا  قاثیملا  مهیلع  ذـخا  نیذـلا  یلع  مکح  یلاعت  ّهنا  اذـه  دـّیؤی  اولاق و  ممالا  یلع  اذوخأم  قاثیملا  نوکی 

دّمحم نامیالا  مهیلع  بجول  ةویحلا  یف  اوناک  ول  ءایبنالا  نا  ۀیآلا  نم  دارملا  نوکی  ناب  بیجا  ممالاب و  قیلی  امنا  ءایبنالاب و  قیلی  فصولا ال 
َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  یلاعت  هلوق  هریظن  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ِلیِواقَْألا َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  یلاعت  لاق  ضرفلا و  ریدـقتلا و  لیبس  یلع  مالکلا  اذـه  جرخ  نکل  كرـشی و  هنا ال  یلاـعت  هَّللا  مکح  دـق  و 
َنِیتَْولا  ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل 

َنیِِملاَّظلا  يِزَْجن  َِکلذَک  َمَّنَهَج  ِهیِزَْجن  َِکلذَف  ِِهنوُد  ْنِم  ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلُقَی  ْنَم  َو  ۀکئالملا  یف  لاق  و 
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ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  مهناب ال  مهنع  ربخا  یلاعت  ّهنا  عم 
ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمُهَّبَر  َنُوفاخَی  مّهناب  و 

یّلص دّمحمب  اونمؤی  نا  ءایبنالا  عیمج  یلع  بجوا  یلاعت  هَّللا  ّنا  یلع  ۀیآلا  هذه  تلّزن  اذإ  ریدقتلا و  ضرفلا و  لیبس  یلع  جرخ  کلذ  لکف 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحمب  نامیالا  نوکی  نالف  نیقسافلا  ةرمز  یف  اوراصل  کلذ  اوکرت  ول  مّهنا  ءایحالا و  یف  اوناک  ول  ملـس  هیلع و  هَّللا 

فرص ناکف  یلوا  باب  نم  مهمما  یلع  ابجاو 
546 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

السرم نوکی  هنامز  یف  مهئیجم  ریدقت  یلع  مالّسلا  هیلع  ّهنا  ۀیآلا  هذه  یف  یکبسلا  لاق  دوصقملا  لیصحت  یف  يوقا  ءایبنالا  یلا  قاثیملا  اذه 
نوکی هتّما و  نم  مهّلک  مهمما  ءایبنالا و  نوکت  ۀمیقلا و  موی  یلا  مدآ  نمز  نم  قلخلا  عیمجل  ۀّماع  هتلاسر  هتوبن و  نوکتف  مهیلإ 

ۀفاک ساّنلا  یلا  تثعب  هلوق و 
ّهنا مهیلع و  مدـقملا  ّهنا  اوملعیل  ءایبنالا  یلع  قیثاوملا  ذـخا  اّمنا  اضیا و  مهلبق  نم  لوانتی  لب  ۀـمیقلا  موی  یلا  هنامز  یف  ساـّنلا  هب  ّصتخی  ـال 

اهنأک یه  ۀفیطل و  ّهنرصنیل  هب و  ّننمؤیل  یف  مسقلا  مال  تلخد  کلذل  فالختـسالا و  ینعم  یف  یه  قیثاوملا و  ذخا  یف  مهلوسر و  مهیبن و 
یلاعت ّهبر  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  میظعلا  میظعتلا  اذه  رظناف  انه  نم  تذخا  ءافلخلا  نامیا  لعل  وا  ءافلخلل  ذخوت  یتلا  ۀعیبلا  نامیا 
ایندـلا یف  هئاول و  تحت  ءایبنالا  عیمج  ّنا  ةرخآلا  یف  کلذ  رهظ  اذـهل  ءایبنالا و  ّیبن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  یبّنلاف  اذـه  تفرع  اذاف 

هعابتا و مهمما  یلع  مهیلع و  بجو  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  نمز  یف  هئیجم  قفتا  ول  مهب و  یّلـص  ءارـسالا  ۀـلیل  کلذـک 
رّخأتف هعم  مهعامتجا  یلع  فقوتی  هرما  اّمنا  هل و  لصاح  ینعم  مهیلإ  هتلاسر  هتوبنف و  مهیلع  قاثیملا  هَّللا  ذخا  کلذب  هترـصن و  هب و  نامیالا 
لعافلا ۀـیلها  یلع  هفّقوت  لحملا و  لوبق  یلع  لعفلا  فقوت  نیب  قرف  هیـضتقی و  امب  مهفاصتا  مدـع  یلا  مهدوجو ال  یلا  عجار  رمـال  کـلذ 

ولف هیلع  لمتشملا  رصعلا  دوجو  ۀهج  نم  وه  ّانا  ۀفیرشلا و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  تاذ  ۀهج  نم  لعافلا و ال  ۀهج  نم  فقوت  انهیهف ال 
مهرصع یف  دجو 
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یتای ّهنا  سانلا  ضعب  نظی  امک  هلاح ال  یلع  میرک  ّیبن  وه  هتعیرـش و  یلع  نامزلا  رخآ  یف  یـسیع  یتاـی  اذـهل  کـش و  ـالب  هعاـبتا  مهمزل 
یّلـص دّمحم  انّیبن  ۀعیرـشب  مکحی  امنا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  هعابتا  نم  انلق  اّمل  ۀّمالا  هذه  نم  دحاو  وه  معن  ۀّمالا  هذه  نم  ادحاو 

هنم صقنی  مل  هلاح  یلع  میرک  یبن  وه  ۀّمالا و  رئاسب  قلعتی  امک  هب  قلعتم  وهف  یهن  رما و  نم  اهیف  ام  ّلک  ۀّنّسلا و  نآرقلاب و  ملس  هیلع و  هَّللا 
مهتّوبن و یلع  نیرمتسم  اوناک  مدآ  حون و  میهاربا و  یسوم و  نامز  یف  وا  هنامز  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ثعب  ول  کلذک  ءیش و 

عم قفتم  مظعا و  لمـشا و  معا و  هتلاـسر  هتوبنف و  مهعیمج  یلا  لوسر  مهیلع و  ّیبـن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  مهمما و  یلا  مهتلاـسر 
لیبس یلع  اّما  عورفلا  نم  هیف  فـالتخالا  عقی  هاـسع  اـمیف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتعیرـش  مّدـقت  فلتخت و  ـال  اـهنال  لوصـالا  یف  مهعئارش 

یلا ۀبسنلاب  تاقوالا  کلت  یف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ۀعیرـش  نوکت  لب  صیـصخت  خسن و ال  وا ال  خسنلا  لیبس  یلع  اما  صیـصختلا و 
صاخـشالا و فالتخاب  فلتخت  ماکحالا  ۀعیرـشلا و  هذـه  ۀـّمالا  هذـه  یلا  ۀبـسنلاب  تقولا  اذـه  یف  مهؤایبنا و  هب  تءاج  ام  ممـالا  کـئلوا 

امهدحا انع  نیّیفخ  اناک  نیثیدح  ینعم  انل  ناب  اذهب  تاقوالا و 
ۀفاک سانلا  یلا  تثعب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

یناثلا مهرخآ و  مهلوا و  سانلا  عیمج  ّهنا  نابف  ۀمیقلا  موی  یلا  هنامز  نم  هنا  نظن  اّنک 
دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

دئاز ّهنا  نابف  ملعلاب  ّهنا  ّنظن  انک 
548 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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ثوعبملا یلا  ۀبـسنلاب  کلذ  لبق  ام  نیعبرالا و  هغولب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدـسج  دوجو  دـعب  ام  نیب  لاحلا  قرتفی  اـمنا  کـلذ و  یلع 
لحملا بسحب  نوکت  دـق  طورّـشلا  یلع  ماکحالا  قیلعت  کلذ و  لبق  اولهات  ول  مهیلإ  ـال  هیلإ و  ۀبـسنلاب  ـال  همـالک  عامـسل  مهلّهاـت  مهیلإ و 

باطخلا و عامس  مهلوبق  مهیلإ و  ثوعبملا  وه  لباقلا و  لحملا  بسحب  وه  اّمنا  قیلعتلا  انههف  فّرـصتملا  لعافلا  بسحب  نوکت  دق  لباقلا و 
لجّرلا کلذ  حیحـص و  لیکوتلاف  اوفک  تدجو  اذإ  هتنبا  جیوزت  یف  الجر  بالا  لّکوی  امک  اذه  هناسلب و  مهبطاخی  يذلا  فیرـشلا  دـسجلا 

ۀلاکولا و ۀحـص  یف  حدقی  کلذ ال  ةدم و  دعب  الا  دجوی  ؤفکلا و ال  دوجو  یلع  فرـصتلا  فقوت  لصحی  دق  ۀتباث و  هتلاکو  ۀلاکولل و  لها 
هتفگ هّیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  هک  يدینش  افنآ  ملعا و  یلاعت  هَّللا  یهتنا و  لیکولا  ۀیلها 

نئل مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  یف  دهعلا  هیلع  ذخا  الا  هدعب  نمف  مدآ  نم  ایبن  یلاعت  هَّللا  ثعبی  مل  لاق  ّهنا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  يور 
هریسفت یف  ریثک  نب  دامعلا  امهرکذ  اضیا  ساّبع  نبا  نع  ّيورم  وه  هموق و  یلع  کلذب  دهعلا  ذخای  هنرصنیل و  هب و  ّننمؤیل  ّیح  وه  ثعب و 

هَّللا مهقطنا  ام  هرون  نم  مهیشغف  مالّسلا  مهیلع  ءایبنالا  راونا  یلا  رظنی  نا  هرما  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اّیبن  قلخ  امل  یلاعت  هَّللا  ّنا  لیق  و 
هَّللا لاقف  هتّوبنب  هب و  انمآ  اولاق  ءایبنا  مکانلعج  هب  متنمآ  نا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  رون  اذـه  یلاعت  هَّللا  لاقف  هرون  انیـشغ  نم  اّنبر  اـی  اولاـق  هب و 

549 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  کلذف  معن  اولاق  مکیلع  دهشا  یلاعت 
ُهَّنُرُْصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل 

َنیِدِهاَّشلا  َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو  هلوق  یلا 
عم هیف  یفخی و  ام ال  یلعلا  هردق  میظعت  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلاب  هیونتلا  نم  ۀفیرـشلا  ۀیآلا  هذه  یف  یکبـسلا  نیدلا  یقت  خیـشلا  لاق 

نمز نم  قلخلا  عیمجل  ۀـّماع  هتلاسر  هتّوبن و  نوکتف  مهیلإ  الـسرم  نوکی  مهنامز  یف  مهئیجم  ریدـقت  یلع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  کلذ 
نوکی هتّما و  نم  مهّلک  مهمما  ءایبنالا و  نوکت  ۀمیقلا و  موی  یلا  مدآ 

ۀفاک سانلا  یلا  تثعب  هلوق و 
ینعم کلذب  نیبت  اضیا و  مهلبق  نم  لوانتی  لب  ۀمیقلا  موی  یلا  هنامز  نم  سانلا  هب  صتخی  ال 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلوق 
کلذک ایندلا  یف  هئاول و  تحت  ءایبنالا  عیمج  نا  ةرخآلا  یف  رهظ  اذهب  ءایبنالا و  ّیبن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلاف  اذـه  فرع  اذاف  لاق  مث 

یلع مهیلع و  بجو  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولص  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  نمز  یف  هئیجم  قفتا  ول  مهب و  یلص  ءارـسالا  ۀلیل 
دبع خیـش  سداسلا و  دصقملا  یف  کلذـل  دـیزم  هَّللا  ءاشنا  یتایـس  یهتنا و  مهیلع  قاثیملا  هَّللا  ذـخا  کلذـب  هترـصن و  هب و  نامیالا  مهمما 
يو ندوب  رب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  تمارک  لضف و  تیاغ  رب  دنکیم  تلالد  هچنآ  زا  لصو و  هتفگ  ةوبنلا  جرادـم  رد  قحلا 
ْنِم ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  تسا  همیرک  هیآ  نیا  يو  ناـیتما  مکح  رد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  اـیبنا  ندوب  اـیبنالا و  یبن 

550 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ُهَّنُرُْصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک 
ُمُه َکـِئلوُأَف  َکـِلذ  َدـَْعب  یَّلَوَـت  ْنَمَف  َنیِدِـهاَّشلا  َنِم  ْمُکَعَم  اـَنَأ  َو  اوُدَهْـشاَف  َلاـق  اـنْرَْرقَأ  اُولاـق  يِرْـصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَـخَأ  َو  ُْمتْرَْرقَأ  َأ  َلاـق 

َنوُقِساْفلا 
مداد هکیزیچ  هنییآ  ره  هک  ار  نآ  ربمغیپ  نامیپ  دـهع و  سدـقت  یلاعت و  ملاع  راگدرورپ  تفرگ  هک  یتقو  دّـمحم  يأ  نک  رکذ  دـیامرفیم 

هک تسایبنا  همامت  تفص  نیا  تسامش و  اب  هک  اریزیچ  تسا  هدننک  قیدصت  هک  یلوسر  ار  امش  دیایب  رتسپ  تمکح  باتک و  زا  ار  امش  نم 
يو تسهداد  ربخ  ار  وا  دیهدیم  ترصن  لوسر و  ناب  امش  دیرآیم  نامیا  هنییآ  ره  نید  لوصا  رد  دناقفاوتم  دننکیم و  رگیدکی  قیدصت 

روهمج ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ناـمز  ار ز  وا  تسا  هداتـسرف  هک  يربمغیپ  ره  زا  تسا  هتفرگ  دـهع  هک  یلاـعت 
اب هدرک  رکذ  هکنآ  رگم  اریربمغیپ  چیه  یلاعت  يادخ  هداتسرف  هن  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تسدمحم  لوسر  نیاب  دارم  هک  دننارب  نارـسفم 
زا تفرگ  قاثیم  ایبنا  زا  نوچ  دـبال  يوب و  درآ  نامیا  دـبایرد  رگا  هک  قاثیم  يو  رب  تفرگ  ار و  وا  فاصوا  يو  اـب  تفگ  ار و  دّـمحم  يو 
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یبأ نب  یلع  تفگ  ناشیا و  رکذـب  تیآ  رد  هدرک  افتکا  دـناعوبتم  لصا و  ایبنا  نوچ  دـشاب و  هتفرگ  زین  دـنناشیا  ناـعبات  هک  ناـشیا  ناـیتما 
دّمحم دبایرد  دشاب و  رگا  هک  یقاثیم  يو  رب  تفرگ  هکنآ  رگم  اریربمغیپ  چیه  یلاعت  يادخ  هداتسرفن  امهنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  بلاط و 

هک ار  یقاثیم  یلاعت  يادخ  تفرگ  هک  تسنآ  دارم  هک  دناهتفگ  یـضعب  ار و  وا  دـهد  ترـصن  يوب و  درآ  نامیا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ار 
زا دعب  هک  یناسکب  ار  نیا  دینک  نایب  يوب و  دـیرآ  نامیا  ددرگ  ثوعبم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  نوچ  هک  دـنتفرگ  دوخ  مما  رب  ایبنا 

ار وا  دندرک  بیذکت  هدروآ  مودق  هنیدمب  ترـضح  نآ  نوچ  دـندوب  ترـضح  نآ  رـصاعم  هک  باتک  لهاب  دیـسر  ات  نینچمه  دـنیایب  امش 
درک ذـخا  هک  یناسک  نآ  هکنآب  ضعب  نیا  تسا  هدرک  جاجتحا  هیآ و  نیا  دـش  لزاـن  ناـشیاب و  ار  قاـثیم  نیا  ترـضح  نآ  داد  داـی  دوهی 

یلاعت يادخ 
551 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّتیم دـندوب و  تاوما  هلمج  زا  تثعب  تقو  رد  اـیبنا  ثعبم و  دزن  ترـضح  نآ  رب  ناـمیا  ناـشیا  رب  دوش  بجاو  هک  دـیاب  ناـشیزا  ار  قاـثیم 
َِکلذ َدـَْعب  یَّلَوَت  ْنَمَف  دومرف  یلاـعت  قح  هک  ار  لوـق  نیا  تسدـیؤم  دـشاب و  مما  رب  ذوخاـم  قاـثیم  هک  دـش  نیعتم  سپ  دـشابیمن  فـّلکم 

َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف 
هدنز رگا  ایبنا  هک  تسریدقت  ضرف و  قیرطب  هیآ  زا  دارم  هک  تسا  هدش  هداد  باوج  تّماب و  تسقئال  هکلب  ایبناب  تسین  قئال  فصو  نیا  و 

ریدقت ضرفب و  هک  ماکحا  اسب  دوجو  رد  نآ  عوقوب  تسرابخا  هکنآ  هن  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  نامیا  ناشیا  رب  تسبجاو  دنـشاب 
َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  هکنانچ  دیآ 

ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 
ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلُقَی  ْنَم  َو 

ضرف و رب  مالک  ياـنب  نوچ  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  تمارک  فرـش و  لـضف و  راـهظا  رد  تسیفاـک  رادـقم  نیا  تاـیآلا و 
َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  یَّلَوَت  ْنَمَف  یلاعت  يو  لوق  تسریدقت 

دوب دهاوخ  بجاو  زین  نایتما  رب  نامیا  ناشیا  رب  تسبجاو  تایح و  ریدقت  رب  تفرگ  قاثیم  درک و  مکح  ایبنا  رب  نوچ  زین  دـیآ و  تسرد  زین 
َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  یَّلَوَت  ْنَمَف  یلوا  قیرطب 

یکبـس ماما  تفگ  مهفاف  دوصقم  رد  دـشاب  لخدا  يوقا و  ناشیا  رب  دـیدشت  ریرقت و  دـیکات و  ایبنا و  رب  قاـثیم  ذـخا  سپ  تسمماـب  تبـسن 
ناشیا يوسب  دشاب  لسرم  يو  نامز  رد  ایبنا  تایح  ریدقت  رب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تستراشا  هیآ  نیرد  هیلع  هَّللا  ۀمحر 

لوق دـشاب و  وا  تما  همه  ناشیا  مما  ایبنا و  تمایق و  زور  ات  مدآ  نمز  زا  ار  قلخ  عیمج  رم  لماش  ماع و  يو  تلاسر  توبن و  اـب  دـشاب  سپ 
ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  یلاعت  قح  لوق  سان و  هفاکب  نم  مدش  هداتسرف  هک  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  يو 

هکلب دناتمایق  زور  ات  يو  نامز  زا  هک  یمدرمب  دشابن  صوصخم 
552 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا یّلـص  يو  هک  دـننک  مولعم  ات  هک  تفگ  نآ  يارب  ایبنا  رب  يو  يارب  قاثیم  ذـخا  دـندوب و  يو  زا  شیپ  هک  زین  ار  ناـسک  نآ  تسلواـنتم 
نیا رم  میظع  میظعت  نیاب  فاصناب  قداص  بلاط  يأ  نک  رظن  سپ  تسناشیا  لوسر  یبن و  يو  ناشیا و  رب  تسمظعم  مدـقم و  ملـس  هیلع و 

اجنیزا ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تساـیبنا  یبن  يو  تسدـمحم و  یبن  هک  یتسناد  ار  نیا  یتخانـش  نوچ  يو و  راـگدرورپ  زا  ار  میرک  یبن 
دومرف هکنانچ  دنشاب  وا  ءاول  تحت  وا  زج  مدآ و  ترخآ  رد  هک  دوش  رهاظ 

یئاول تحت  هنود  نم  مدآ و 
ناـمیا همه  هـنیئآ  ره  دوـبیم  ناـشیا  ناـمز  رد  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یلـص  يو  اـی  دـندوبیم  يو  ناـمز  رد  مالـسلا  مـهیلع  اـیبنا  اـضرف  رگا  و 

دومرف اذهل  ار و  وا  دندادیم  ترصن  يوب و  دندروآیم 
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یعابتا الا  هعسو  ام  اّیح  یسوم  ناک  ول  و 
تّوبن رب  تسیقاب  تسمیرک و  یبن  يو  هکنآ  لاح  دیایب و  يو  تعیرش  رب  نامز  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  اذهل  يو و  رب  قاثیم  تهج  زا 
تلاسر تّوبن و  رب  دـناتباث  رمتـسم و  ناشیا  نامز  رد  ناشیا  دوجو  ضرفب  ایبنا  همامت  نینچمه  يزیچ و  يو  زا  تسا  هدـشن  ناـصقن  دوخ 

نیا رد  نک  لمات  تسلمشا  مظعا و  معا و  يو  توبن  سپ  ناشیا  يوسب  تسلوسر و  ناشیا و  رب  تسا  یبن  ترضح  نآ  دوخ و  مما  رب  دوخ 
هدرک لیـصفت  قیقحت و  هّیندـل و  بهاوم  بحاص  تسا  هتفگ  نینچ  نیا  ایبنا  زا  تستلاسر  توبن و  یفن  اج  نیا  رد  هک  يربن  نامگ  ات  ینعم 

تسقاثیم ذخا  هیآ  رهاظ  هک  دنامن  هدیـشوپ  نیقیلا  نامیالا و  دیزمب  هَّللا  هّصخ  نیکـسم  هدنب  تفگ  دش و  هدرک  هچنآ  زا  هدایز  ار  نیا  تسا 
ٍۀَمْکِح َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  يو  لوق  رهاظ  هنیرقب  ایبنا  زا 

ناب دارم  هک  مه  ترـصن  ترـضحنآب و  نامیا  قاثیم  ذـخا  تقو  رد  ایبنا  زا  هک  تسنآ  رهاـظ  ساـّبع و  نبا  یلع و  نینمؤملا  ریما  حیرـصت  و 
سک اسب  هدمآ و  دوجوب  دشاب  ترصن  دصق  ای  دهع  قیثوت  تقفاوم  نیمه 

553 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک فلاس  قلخ  همامت  هکلب  هریغ  راّجن و  بیبح  لـثم  دـندروآ  ناـمیا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يو  يرـصنع  دوجو  زا  شیپ  ترـضحنآب  هک 

ایبنا و ندوب  رد  تسیفاک  ردق  نیا  دندوب و  هدـش  فرـشم  قباس  نامز  رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تالامک و  لئاضف و  تّوبن و  ربخ  عامـسب 
رد ءارـسا  بش  رد  دوخ  مالـسلا و  مهیلع  اـیبنا  ناـشیاب و  تبـسن  لوسر  يو  ندوب  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يو  تما  مکح  رد  ناـشیا  مما 

ایبنا و تایح  رب  تستما  قافتا  دوخ  دندروآ و  نامیا  تقو  نآ  رد  سپ  يوب  دندومن  ادتقا  همه  درک و  تماما  هک  دندش  عمج  یصقا  دجسم 
لضف و زین  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  يو  ترـصن  نامیاب و  دوخ  مما  رب  ایبنا  نتفرگ  قاثیم  رد  هچ  رگا  يواـیند  یقیقح  تاـیحب  ناـشیا  ياـقب 

نبا یهتنا و  قیفوتلا  هّللاب  تسمظعا و  زعا و  نا  رب  ایبنا  زا  هناحبـس  قح  نتفرگ  قاثیم  رد  نکیل  دوبن  ار  نآ  رگید  هک  تسترـضح  نآ  فرش 
ةرتف و تضم  ام  هتفگ  ءایبنالا  کب  اهموق  ترّشب  ّالا  لسّرلا  نم  ةرتف  تضم  ام  رعش  حرش  رد  هّیزمه  هدیصق  حرـش  هیکم  حنم  رد  یکم  رجح 

وحن ّهنا  روهشملا  اهردق و  یف  اوفلتخا  مالّسلا و  ةولّصلا و  امهیلع  انّیبن  یسیع و  نیب  امک  هیلی  يذلا  لوسرلا  ۀثعب  لوسرلا و  توم  نیب  ام  یه 
الا كرکذ  هیف  یـسن  لسّرلا  نم  لاـخ  نمز  یـضم  اـم  يأ  باـتکلا  لوا  هفیرعت  ّرم  لوسر و  عمج  لـسّرلا  نم  لاـخ  نمز  يأ  ۀنـسل  ۀـئامتس 
نا ۀبترلا و  مّدـقتم  وه  لعافلا و  ریمـضلا  عجرم  ّنأل  رکذـلا  لبق  رامـضالا  هیف  سیل  اهموق  ّراّسلا  ربخلا  یه  ةراشبلا و  نم  ترـشب  هتددـج و 

رهام کتثعب و  برقب  يأ  کب  ةرتفلا  کلت  یف  نینئاکلا  ماوق  ـالا  ترـشب  ـالا  يأ  ةرتفلل  ریمـضلا  نا  دـعب  یلع  لـمتحی  ّهنا  یلع  هظفل  رّخاـت 
ءایبنالا کتمظع  کتلاسر و 

554 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یبن ّهناف  لسرلا  ۀنـسلا  یلع  هتعفر  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هفرـش  لامک  یلع  حضاو  لالدتـسا  اذه  یف  ةرتفلا و  دعب  اوتا  نیذـلا  لسرلا  يأ 

ُهُمْـسا يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نع  یلاعت  هلوق  کلذ  دـهاش  مهمما و  مه و  هل  نوعباتلا  مهیلع  مدـقملا  ءایبنالا 
ُدَمْحَأ

مث نم  و 
میهاربا یبأ  ةوعد  انا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  لاق 

َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  یلاعت  هلوق  یسیع و  ةراشب  مهنم و  الوسر  مهیف  ثعبا  انبر و  ۀیآ  یف  يأ 
ّدـسم ّدس  ننموتل  قاثیملا و  ذخا  هنّمـضت  يذلا  مسقلل  ۀیطوت  ۀحوتفم  امل  عابتالا  رکذ  نع  نیعوبتملا  رکذب  ءانغتـسا  فذـح  مهمما و  يأ و 

ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  لجال  يأ  ةروسکم  ۀّیطرشلا و  ام  باوج  هباوج و 
هَّللا یـضر  سابع  نبا  یلع و  هلاق  يذلا  اهیف و  نورّـسفملا  فلتخا  دق  ۀیآلا و  هنرـصنتل  هب و  ّننمؤتل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  وه  يأ و 
نئل ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یلا  مدآ  ندل  نم  هثعب  ّیبن  لک  یلع  ذخا  یلاعت  ّهنا  هَّللا  مهمحر  ةداتق  سؤاط و  نسحلا و  مهعبت  مهنع و 
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نا نا  مهناب  مهمما  نم  قاثیملا  نوذخای  اوناک  ءایبنالا  نا  اذه  نم  مزلی  ّهنرصنیل و  هب و  ننمؤیل  ّیح  وه  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ثعب 
ناب ملعلا  لّوالا  یفانی  ةدودرم و ال  لوالا  نود  ۀـیآلا  ینعم  وه  اذـه  نا  يوعد  هورـصن و  هب و  اونما  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـمحم  اوکردا 

کلذ ال لثم  یف  قیلعتلا  ّنأل  کلذ  نع  یلوت  نم  یلع  قسفلاب  ۀیآلا  رخآ  یف  مکحلا  ملـس و ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتایح  نوکردی  ءایبنالا ال 
يرت الا  عوقولا  مزلتسی 

555 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  یلاعت  هلوق  یلا 

ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 
لاق مث  نم  اضیا و  ریرقتلا  ریدقتلا و  ضرفلا و  نیتیآلا  نیتاه  نم  دـصقلا  ّنا  امک  کلذ  مهمزل  ءایحا  مه  ثعب و  ّهنا  ضرف  ول  هنا  دوصقملاف 

عیمجل هماع  هتلاسر  هتّوبن و  نوکتف  مهیلإ  الـسرم  ناک  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنمز  اوکردا  ول  مّهنا  یلع  ۀـیآلا  تلد  ّیکبّـسلا  یقتلا  ماـمالا 
یف نولخدی  ذئنیح  ۀعاّسلا و  مایق  یلا  مدآ  ندل  نم  مهمما  ءایبنالا و  قلخلا 

ۀفاک ساّنلا  یلا  تلسرا  هلوق و 
مهلوسر و مهّیبن و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  مهیلع و  مّدقتملا  ّهناب  مدآ  ندل  نم  مهمما  مهمالعا و  ءایبنالا  یلع  قاثیملا  اذه  ذخا  ۀمکح  و 

هیلع یـسیع  نوکی  نامزلا  رخآ  یف  لب و  هئاول  تحت  مهّلک  مهناب  ةرخآلا  یف  رهظی  ءارـسالا و  ۀلیل  مهّما  هنوکب  ایندلا  یف  کلذ  هَّللا  رهظا  دق 
ام هلوق  هتفگ  هیدـمحا  تاحوتف  رد  لمج  نامیلـس  خیـش  هسفن و  ۀعیرـش  نود  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀعیرـشب  امکاح  لزنی  مالـسلا 

ردق یف  اوفلتخا  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  انّیبن  یسیع و  نیب  امک  هیلی  يذلا  لوسّرلا  ۀثعب  لوسرلا و  توم  نیب  ام  یه  ءافلا و  حتفب  ةرتف  تضم 
یلع برعلا  دـیزت  الـصا و  لوسر  نمزل  اذـه  یف  نکی  مل  ذإ  مهریغ  برعلا و  قح  یف  ةرتف  هذـه  ۀنـس و  ۀئامتـس  ّهنا  روهـشملا  اـمهنیب و  اـم 

یـضم ام  يأ  دّمحم  الا  لیعامـسا  دعب  برعلل  لسری  مل  ذإ  نینـسلا  نم  فولا  وه  دـمحم و  لیعامـسا و  نیب  ام  مهقح  یف  ةرتفلا  ناب  مهریغ 
ةراشبلا نم  ترشب  هلوق  ءایبنالا و  هتدّدج  ّالا  كرکذ  هیف  یسن  لسرلا  نم  لاخ  نمز 

556 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هنوکل ۀبتر  همدقتل  اظفل  رخات  نا  ءایبنالا و  یلع  دـئاع  ریمـضلا  اهموق  هلوق  ءیـسملا و  راّضلا  ربخلا  اّهناف  ةراذـنلا  فالخب  ّراّسلا  ربخلا  یه  و 

يأ ءایبنالا  کتمظع  کتلاسر و  رهاب  کـتثعبب و  اـهیف  نینئاـکلا  ماوقـالا  يأ  ةرتفلا  موق  ترـشب  اـّلا  يأ  ةرتفلا  یلع  دوعی  نا  ّحـصی  ـالعاف و 
ّیبن ّهنا  لسّرلا و  ۀنسلا  یلع  هتعفر  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هفرـش  لامک  یلع  حضاو  لالدتـسا  اذه  یف  ةرتفلا و  کلت  دعب  اوتا  نیذلا  لسرلا 

َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هلوق  کلذ  دهاش  مهمما و  مه و  هل  نوعباتلا  مهیلع  مّدقتملا  ءایبنالا 
نم نا  مدآ  ندل  نم  هثعب  ّیبن  لک  یلع  ذخا  یلاعت  ّهنا  نسحلا  سؤاط و  ساّبع و  نبا  یلع و  هلاق  يذلا  اهیف و  نورّسفملا  فلتخا  دق  ۀیآلا و 

مهناب مهمما  یلع  قاثیملا  نوذخای  اوناک  ءایبنالا  نا  اذه  نم  مزلی  ّهنرـصنیل و  هب و  ّننمؤیل  یح  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادّمحم  كردا 
بیجا قاثیملا  کلذ  ذخا  ةدئاف  امف  مهنمز  یف  رهظی  ّهنا ال  هَّللا  ملع  دق  تلق  ناف  هورصن  هب و  اونما  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ادمحم  اوکردا  نا 

ناک هنمز  اوکردا  ول  مهنا  یلع  ۀیآلا  ّتلد  یکبسلا  لاق  هب  نامیالا  مهیلع  بجول  مهنمز  یف  دجو  هنا  ردق  ول  ّهنا  هل و  میظعت  فیرـشت و  هناب 
یف نولخدی  ۀعاّسلا و ح  مایق  یلا  مدآ  ندل  نم  مهمما  ءایبنالا و  قلخلا  عیمجل  ۀماع  هتلاسر  هتّوبن و  نوکتف  مهیلإ  السرم 

ۀفاک ساّنلا  یلا  تلسرا  هلوق و 
ۀلیل مهّما  هنوکب  ایندلا  یف  کلذ  رهظ  دق  مهلوسر و  مهّیبن و  ّهنا  مهیلع و  مدقتملا  ّهناب  مهمما  مهمالعا و  ءایبنالا  یلع  قاثیملا  ذخا  ۀمکح  و 

هئاول تحت  مهلک  مّهناب  ةرخآلا  یف  رهظی  ءارسالا و 
557 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تارابع و نیا  هظحالم  دـعب  هسفن  ۀعیرـش  نود  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀعیرـشب  اـمکاح  لزنی  یـسیع  نوکی  ناـمزلا  رخآ  یف  لـب و 
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یّلص بآمتلاسر  بانج  تّوبن  قاثیم  ذخا  هکنآب  دوشیم  لصاح  مزاج  عطق  قثاو و  نیقی  هیّنس  نیقّقحم  نیطاسا  هّمئا و  رباکا  تاحیرـصت 
عاطم و تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورـس  تیلـضفا  رب  عطاق  ناهرب  عطاـس و  لـیلد  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

باب رد  نا  تسترـضح و  نآ  قلخ  مدقت  عرف  قاثیم  ذخا  هاگ  ره  تسترـضح و  نآ  رب  يدحا  مدقت  زاوج  مدع  ترـضح و  نآ  ندوب  عوبتم 
دعب قلخ  عوبتم  عاطم و  تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  دـعب  قلخ  لـضفا  مه  ترـضح  نآ  سپ  تسققحتم  مه  ملعلا  ۀـنیدم 

دمحب نیرب  هوالع  دوب و  دهاوخن  اور  زئاج و  ترضح  نا  رب  یـسک  تسایر  يدحا و  مدقت  دشاب و  مارکلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانا  رورس 
تباث ۀحارص  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  قاثیم  ذخا  عوقو  تاجرد  یلاع  هینس  مظاعا  تایاور  بسح  هقیفوت  نسح  هَّللا و 

ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  توـبن  قاـثیم  ذـخا  باـب  رد  هک  هقینا  تاداـفا  هقیـشر و  تاریرقت  همه  نیا  سپ  تسققحتم  و 
عیدخت و بابرا  هنـسلا  عطق  لاق و  لیق و  لاجم  قییـضت  دش و  دهاوخ  يراج  ترـضح  نآ  تیالو  قاثیم  ذـخا  رد  رییغت  ینداب  تسروکذـم 

َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  دش  دهاوخ  لصاح  هوجو  غلباب  لالزا 
دبع نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  ار  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  رب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  ثعب  ثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  سپ 

ینعـسرلا و هَّللا  قزر  نب  قازرلا  دبع  یمزراوخلا و  یکملا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  یبلعثلا و  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  مکاحلا و  هَّللا 
یلع دیس 

558 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دمحم  نب  باهولا  دبع  ینالیجلا و  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  دمحا و  نیدلا  باهـش  دیـس  ینادمهلا و  نیدلا  باهـش  نب 
ملع ۀفرعم  باتک  رد  مکاحلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  دناهدرک  تیاور  یـشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  دـمحا و  نیّدـلا  عیفر 

هتفگ ثیدح  هدیدع  عاونا  رکذ  دعب  ثیدحلا 
ان لیـضف  نب  دّمحم  ان  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  ان  رباج  نب  یلع  ان  ناوزغ  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  ان  ظفاحلا  رفظملا  نب  دـمحم  ینثّدـح 

انلـسرا نم  لأسا  دّمحم و  ای  لاقف  کلم  یناتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  لاق  لاق  هَّللا  دبع  نع  دوسالا  نع  میهاربا  نع  ۀقوس  نب  دـمحم 
رباج نب  یلع  هب  دّرفت  مکاحلا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلـسر  نم  کلبق  نم 

لیضف نب  دمحم  نع  دلاخ  نب  دمحم  نع 
اهلاثم و یلع  يرجت  ثیدـحلا  نم  فولالا  لثم  اهانرکذ  یتلا  عاونالا  هذـهف  نوماـم  ۀـقث  ظـفاح  اندـنع  وه  رفظم و  نبا  نع  ـالا  بتکن  مل  و 

هتفگ دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  اهننس و 
نب هَّللا  دبع  انثدح  یلـصوملا  يدزالا  نیـسحلا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  انثّدح  يرونیدـلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  انربخا 
نع لیضف  نب  دّمحم  انثدح  لاق  لیعامسا  نب  دمحم  هَّللا و  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  انثّدح  رباج  نب  یلع  انثّدح  يدادغبلا  ناوزغ  نب  دمحم 
لس دمحم  ای  لاقف  کلم  یناتا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  نع  ۀمقلع  نع  میهاربا  نع  ۀقوس  نب  دمحم 

بلاط یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم 
هتفگ بقانم  رد  مزراوخ  بطخا  و 

559 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ةزاجإ اذه  رادرهش  ینربخا  و 

لاق ناوزغ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق  ظفاحلا  رفظملا  نب  دّـمحم  انثدـح  لاق  مکاحلا  انثّدـح  لاق  ةزاجإ  فلخ  نب  دـمحا  انربخا  لاق 
نع میهاربا  نع  ۀقوس  نب  دمحم  انثّدح  لاق  لیـضف  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق  هَّللا  دـبع  نب  دـلاخ  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق  رباج  نب  ّیلع  انثّدـح 
یلع انلسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم  لس  دّمحم و  ای  لاقف  کلم  یناتا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق  لاق  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  نع  دوسالا 

بلاط یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام 
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هتفگ لئاضفلا  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیضوت  رد  دمحا  نیّدلا  باهش  و 
عمتجاف جارعملا  ۀـلیل  یب  يرـسا  امل  ملـس  كراب و  هلآ و  یلع  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 

کتّوبنب و رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  اـمب  دّـمحم  اـی  مهلـس  ّیلا  هَّللا  یحواـف  ءامـسلا  یف  ءاـیبنالا  ّیلع 
هاور لاق  هفیناصت و  ضعب  یف  ینادـمهلا  یلع  نیّدـلا  فرـش  دّیـسلا  ّینّابرلا  فراعلا  یـضترملا  خیـشلا  هدروآ  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ۀـیالولا 

میعن وبا  ظفاحلا 
هتفگ دوخ  ریسفت  رد  باهولا  دبع  خیش  و 

یحواف ءامسلا  یف  ءایبنالا  یلع  عمتجاف  جارعملا  ۀلیل  یب  يرسا  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ةریره  یبأ  نع 
بلاط یبأ  نب  یلعل  ۀـیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّـمحم  ای  مهلـس  ّیلا  یلاعت  هَّللا 

میعن وبا  ظفاحلا  هاور 
یشخبرونلا یجهاللا  ینالیجلا  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیّدلا  سمش  و 

560 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هحرش هدومن و  جهن  نیاب  زار  نشلگ  حورش  رکذ  رد  نآ  رکذ  ینیطنطسقلا  هَّللا  دبع  نب  یفطـصم  هک  زار  نشلگ  حرـش  زاجعالا  حیتافم  رد 
ایسراف احرش  ۀنـس  یفوتملا  یـشخبرونلا  ینالیجلا  یجهاللا  یلع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  خیـشلا  يزاریـشلا و  یلع  نیّدلا  رفظم 

رد لصاح  تشگ  لوا  هک  هیاس  ره  تیب ز  نیا  حرش  رد  ۀئامنامث  نینامث و  عبس و  ۀنس  ۀّجحلا  يذ  یف  هضّیب  زاجعالا  حیتافم  هاّمس  اجوزمم 
طاقن رد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  تقیقح  دیـشروخ  رود  ریـس و  زا  هچنانچ  ینعی  دـیامرفیم  لباقم  رگید  یکی  دـش  رخآ 

هیاس هدیـسر  دوب  اوتـسا  تقو  هک  ترـضح  نآ  نامزب  ات  دوب  هتفای  روهظ  لماک  نیعت  هیاـس و  هطقن  ره  زا  تّوبن  قرـشم  زا  عاـفترا  تاـجرد 
مالـسلا مهیلع  ایبنا  صاخـشا  زا  یـصخش  ره  لباقم  رد  درک  طاطحنا  بناجب  ور  تشذـگرد و  اوتـسا  زا  دیـشروخ  نآ  نوچ  دـش و  ناـهنپ 
دـشابیم هتبلا  یبرغ  طاقن  زا  هطقن  یقرـش  طاقن  زا  هطقن  ره  يذاحم  لـباقم و  رد  هرئاد  رد  هچ  دوب  دـناوت  عقاو  اـیلوا  زا  یـصخشت  ینّیعت و 

لسرم یبن  چیه  دش  هدومن  ریوصت  قرشم  هباثمب  هک  تّوبن  بناج  رد  مالسلا  هلآ  یلع  هیلع و  يدمحم  ترـضح  هنامز  اب  تبـسن  هکنآ  لاثم 
هک دوبن  برقا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا 

ّیبن هنیب  ینیب و  سیل  ّهناف  میرم  نب  یسیعب  ساّنلا  یلوا  ّینا 
هک تشگ  یضترم  ترضح  تیالو  رس  روهظ  تستیالو  فرط  هک  برغم  بناج  زا  و 

نمؤم لک  یلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  اّیلع  نا 
اضیا و 

یثراو یّیصو و  اّیلع  نا  ثراو و  یصو و  یبن  لکل 
اضیا و 

نآرقلا لیوات  یلع  لتاقی  ّیلع  نآرقلا و  لیزنت  یلع  لتاقا  انا 
اضیا و 

ءاوس لدعلا  یف  ّیلع  ّفک  یفک و  رکب  ابا  ای 
اضیا و 

بابلا تایلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
اضیا و 

ةرجش نم  یلع  انا و 
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561 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یتش راجشا  نم  سانلا  ةدحاو و 

اضیا و 
ادحاو اءزج  ساّنلا  ۀعست و  یلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق 

اضیا و 
هَّللا یلوت  دقف  ینّالوت  دقف  هّالوت  نمف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ۀیالوب  ینقدص  یب و  نما  نم  یصوا 

اضیا و 
نا ال ةداهش  یلع  انثعب  اولاقف  متثعب  اذ  امب  دّمحم  ای  مهلس  ّیلا  یلاعت  هَّللا  یحواف  ءامسلا  یف  ءایبنالا  یلع  عمتجاف  جارعملا  ۀلیل  یب  يرسا  امل 

بلاط یبأ  نب  یلعل  ۀیالولا  کتّوبنب و  رارقالا  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یشخدب  ناخ  دمتعم  نب  دمحم  ازریم  و 

ای لاقف  کلم  یناتا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع  ینعـسرلا  قاّزرلا  دـبع  جرخا 
بلاط یبأ  نب  یلع  ۀیالو  کتیالو و  یلع  لاق  اوثعب  ام  یلع  تلق  لاق  اوثعب  ام  یلع  انلسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم  لأسا  دّمحم و 

سمش دناهدرک و  رکذ  هنع  القن  باهولا  دبع  یجاح  دمحا و  نیّدلا  باهـش  دیـس  ینادمه و  یلع  هک  میعن  وبا  تیاور  زا  هک  دنامن  یفخم 
تسرهاظ هدرک  تبسن  لالدتـسا  جاجتحا و  ماقم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  ار  نآ  مزج  متحب و  ینالیج  نیدلا 
نینمؤملا ریما  بانج  تیالو  رارقا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تّوبن  رارقا  رب  دناهدش  ثوعبم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هک 

مه رگید  تایاور  رد  سپ  تستراما  تسایر و  تماما و  تیالو  زا  دارم  تیـالو  لـبق  توبن  رکذ  هنیرقب  هک  تسرهاـظ  سپ  مالـسلا و  هیلع 
هدومن ار  توبن  قاثیم  ذخا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  زا  یلاعت  قح  هچنانچ  هک  دش  تباث  امتح  اعطق و  سپ  دـشاب  تماما  تراما و  تیالو  زا  دارم 

تماما سپ  هدومن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  قاثیم  ذخا  تارضح  نیزا  نانچمه 
562 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تیلـضفا تیاهن  تابثا  يارب  قاثیم  ذـخا  رد  هک  هینـس  هّمئا  هفیطل  تاریرقت  دـیدرگ و  تباث  روهظ  حوضو و  لامکب  ترـضح  نآ  هلـصافیب 
رد دناهدرک  رکذ  مهریغ  نع  الـضف  ایبنا  يارب  ترـضح  نآ  ندوب  عاطم  عوبتم و  تابثا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیالو  رب  ایبنا  ثعب  ثیدح  رد  ار  تیالو  جاجوعا  بّصعت و  دیزمب  رگا  ظفللاب و  اظفل  تسیراج  اج  نیا 
مهیلع ایبنا  هاگ  ره  هک  دوشیم  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  مه  زاب  دـنریگ  ّتبحم  ینعمب  ار  نآ  دـننادرگن و  لومحم 

تسین و یبیر  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رد  دشاب  توبن  رارقا  یلات  بانج  نآ  تبحم  رارقا  دنوش و  بانج  نآ  تبحم  رارقا  رب  ثوعبم  مالـسلا 
ریما باـنج  تیـالو  ضرع  تیاور  تسا  هلمجنآ  زا  فاـستعالا و  لـها  ۀـفاش  لصاتـسم  فاـش و  فاـک  هَّللا  دـمحب  اـضیا  ۀّیلـضفالا  توبث 

نینمؤملا ریما  بانج  همسا  زع  يراب  دزیا  هک  ترضح  نآ  لاؤس  مالّسلا و  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  ترضح  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هتفگ اجنلا  حاتفم  رد  یناشخدب  دمحم  ازرم  دنادرگب  ترضح  نآ  تیّرذ  رد  ار  مالسلا  هیلع 

َنیِرِخْآلا  ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  یلاعت  هلوق  یف  هنع  هَّللا  یضر  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  نع  هیودرم  نبا  جرخا 
کلذ هَّللا  لعفف  یتّیّرذ  نم  هلعجا  مهّللا  لاقف  مالسلا  هیلع  میهاربا  یلع  هتیالو  تضرع  بلاط  یبأ  نب  یلع  وه  لاق 

مالـسلا هیلع  هلا و  اـنیبن و  یلع  میهاربا  ترـضح  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیـالو  هک  تسرهاـظ  حوضو  لاـمکب  تیاور  نیزا 
هک درک  لاؤس  ایاطعلا  بهاو  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلزنم  تعفر  تبترم و  ولع  روهظ  ببـسب  بانج  نآ  دش و  هدرک  ضرع 

فاعسا حاجناب و  بانجنآ  ياعد  نیا  دنادرگ و  ترضح  نآ  تیّرذ  رد  ار  بانجنآ  یلاعت  هناحبس و  وا 
563 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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َنیِرِخْآلا  ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  هیآ  ریسفت  تسنیمه  دیسر و  مه 
تیمرکا و تیلـضفا و  مه  رگید  هجوب  تسبانج  نآ  تیمرکا  تیلـضفا و  مزلتـسم  هک  بانج  نآ  تیالو  ضرع  رب  هوالع  تیاور  نیزا  سپ 

بانج نآ  هک  دومرف  بلط  یلاعت  هناحبس و  قح  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دش  رهاظ  نا  زا  هچ  دیـسر  روهظب  بانج  نآ  تیفرـشا 
بانج تیمرکا  تیلـضفا و  هجوب  رگم  تسین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياعد  نیا  هک  تسرهاظ  دنادرگ و  ترـضح  نآ  تیّرذ  رد  ار 

دوش و مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رب  ناشتیالو  ضرع  هک  همیظع  هبترم  نیا  هثالث  يارب  هک  تسرهاظ  رپ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
لک ریماب  تّصخ  ریدقلا  هَّللا  نم  ۀینس  ۀبهوم  ۀمیظع و  ۀیزم  هذه  ّنا  تبثف  تسین  لصاح  دنک  دوخ  تیرذ  زا  ناش  لعج  لاؤس  ترضح  نآ 

لیلجلا ّبّرلا  نم  لیلخلا  میهاربا  وعدی  نا  ۀیـصاق  لحارمب  مه  نیذلا  ۀثلثلل  نیاف  ریبعلا  کسملا و  حاف  ام  مالـسلا  ةولّـصلا و  هلآ  هیلع و  ریما 
ۀمیظعلا ۀبقنملا  کلت  لصخ  زرحا  ءانـسلا و  ةرهابلا  ۀبترملا  هذـه  زاح  نم  یلع  سوارتلا  مدـقتلا و  هترتع  یف  مهرییـصت  هتّیّرذ و  نم  مهلعج 

رد هکئالم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تراما  قاثیم  ذـخا  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  هک  یثیدـح  تسا  هلمجنآ  زا  ءاـنثلا  حدـملا و 
ماللا بابرا  ول  لصف  رد  هدـمآ  دـیبعلا  لقا  نیا  تسدـب  نآ  لقن  دـیدش  ّدـک  دـیهج و  دـهج  دـعب  دـیمح  ّبر  تیانعب  هک  سودرفلا  باتک 

ۀفیذح دیوگیم 
َذَخَأ ْذِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  نینمؤملا و  ریما  یّمـس  هلـضفا  رکنا و  اـم  نینمؤملا  ریما  ّیلع  یمـس  یتم  ساـّنلا  ملع  ول 

ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر 
انا لاقف  یلب  ۀکئالملا  تلاق 
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مکریما یلع  مکّیبن و  دّمحم  مکبر و 

بآمتلاسر بانج  تّوبن  نایب  هدومرف  دوخ  ّتیبوبرب  قاثیم  ذخا  هکئالم  زا  هکنآ  دعب  یلاعت  قح  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  تیاور  نیا 
توبن ّتیبوبر و  قاثیم  هچنانچ  هک  دیدرگ  ققحتم  سپ  هدومرف  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تراما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

زا مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تراما  قاثیم  ذـخا  نینچمه  دـش  هتفرگ  هکئالم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج 
قاثیم ذـخا  ببـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ومـس  ّولع و  لضف و  فرـش و  لامک  هچنانچ  سپ  هدـش  عقاو  هکئالم 

نینمؤملا ریما  بانج  ءانس  الع و  لضف و  فرـش و  تیاهن  نانچمه  دناهدرک  نآ  ریرقت  هیّنـس  نیطاسا  رباکا  تسرهاظ و  ترـضح  نآ  توبن 
نیموصعم هکئالم  ریما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  دیدرگ و  ققحتم  تباث و  ترـضح  نآ  تراما  ذـخا  ببـسب  مالـسلا  هیلع 

هیلع و هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  بانج  دعب  ایبنا  زا  ترضح  نآ  تیلضفا  سپ  دش  تباث  امتح  اعطق و  هکئالم  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  دشاب 
نآ هاگ  ره  زین  تسا و  هابتـشا  ماقم  مادـک  هثـالث  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  توبث  رد  سپ  دـش  دـهاوخ  تباـث  بّکرم  عاـمجاب  ملـس  هلآ و 

دنشاب ریما  اهنیا  هّللاب  ذایعلا  هکلب  دشابن  هثالث  ریما  ترـضح  نآ  هک  درکناوت  رواب  لقاع  لقع  هنوگچ  دشاب  نیموصعم  هکئالم  ریما  ترـضح 
هک دنامن  یفخم  روزلا و  حیرـص  لوقلا و  فرخز  هئایلوا  یلا  یقلی  يذـلا  رورغلا  عودـخلا  سواسو  نم  الا  اذـه  له  رومام  ترـضح  نآ  و 
نب ییحی  هک  تسحـضاو  ءالبنلا  ریـس  ظافحلا و  ةرکذت  رد  یبهذ  هدافا  زا  تسا  هیّنـس  تابثا  ظافح  هّلجا  تاقث و  نیثدحم  رباکا  زا  یملید 

ۀفرعملا نسح  وا  هک  دیوگیم  یبهذ  دوخ  تنـس و  رد  تخـس  لد و  نشور  قلخ  قلخ و  شوخ  كریز  دوب  یناوج  یملید  هک  تفگ  هدنم 
وا هّیلع  دماحم  هیلج و  بقانم  زین  دوب و 
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ینادـمه و یلع  سودرفلا  ۀـضور  يدـسا و  يونـسا و  یکبـس و  هیعفاش  تاقبط  یبهذ و  ریغ  نم  ربخ  یف  ربع  یعفار و  نید  هَّللا  باـتک  زا 

باب رد  مه  ناشالاو  بطاخم  دوخ  تسنایامن و  یبرغم  یبلاعث  يدهم  وبا  دیناسالا  دیلاقم  يدانم و  ریدقلا  ضیف  یطویس و  ظافحلا  تاقبط 
نسح و لامک  هدز  تسد  ّقح  لها  هلباقمب  یملید  هیورم  تایرتفم  ضعبب  نامثع  يامح  تیامح  لاـمک  ببـسب  باـتک  نیمه  زا  نعاـطملا 
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رابت یلاع  همئا  رابک و  ياملع  تادافا  زا  هچنانچ  هک  دـنامن  رتتـسم  هدومرف و  رهاظ  شناد  لـقع و  باـبرا  رب  دوخ  لالدتـسا  تحـص  مهف و 
رابخالا سودرف  باتک  هخماش  دـماحم  هخذاب و  حـئادم  نینچمه  تسراکـشآ  حـضاو و  راخفلا  لیلج  یملید  هرهاب  رخافم  هرهاز و  بقاـنم 

نا هتفگ  رابخالا  سودرف  لّوا  رد  یملید  دوخ  دشابیم  راهتشا  راشتنا و  ياصقا  رد  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  راگزور  هماّلع  نآ  فینـصت 
اذـه اننامز  لها  تیار  ّیناف  دـعب  اما  لاق  نا  یلا  ّلج  ّزع و  هَّللا  دـمح  نوقماولا  هب  هل  نوقداّـصلا و و  هب  هّوفت  نوقطاـنلا و  هب  قطن  اـم  نسحا 

امیدق و نیّدلا  ۀّمئأ  اهفّنـص  یّتلا  بتکلا  اوکرت  میقـسلا و  حیحـصلا و  ۀـفرعم  اولهج  هدـیناسا و  ثیدـحلا و  نع  اوضرعا  اندـلب  لها  ۀّـصاخ 
لامعالا و لئاضف  ظعاوملا و  لاثمالا و  ایاصولا و  بادآلا و  مارحلا و  لالحلا و  ننّـسلا و  ضئارفلا و  یف  اـهوعمج  یّتلا  دـیناسملا  اثیدـح و 

اوبلط ثیدحلا و  باحـصا  نم  دحا  یلع  أرقت  مل  ثیدحلا و  ۀلقن  اهفرعی  مل  یتلا  اهدیناسا  اهنع  ۀفوذحملا  ثیداحالا  صـصقلاب و  اولغتـشا 
افین اثیدـح و  فلا  رـشع  ینثا  اذـه  یباتک  یف  تبثا  تاقرطلا  یلع  سلاجملا  یف  تاعیطقلا  اهب  اولانیل  صاّصقلا  اهعـضو  یتلا  تاعوضوملا 

بئارغلا حاحصلا و  نم  راصتخالا  لیبس  یلع  راغّصلا  ثیداحالا  نم 
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دنـسم لئاوا  رد  یملید  هیوریـش  رـسپ  رادرهـش  خـلا و  بیعـش  نب  رمع  اـضّرلا و  یـسوم  نب  یلعل  یبّنلا  نع  ۀـّیورملا  فحّـصلا  دارفـالا و  و 
فلا فلا  هلآ  اهفرشم و  یلع  هرونم  هنیدم  هناخبتک  رد  رثاع  رصاق  رظنب  هدش  هتـشون  فّنـصم  تایح  رد  هک  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  سودرفلا 
دیسلا لجالا  مامالا  لاق  دوب  موقرم  روطس  دنچ  نیا  هخسن  نا  رد  هبطخ  زا  لبق  مدرک و  بختنم  هدیدع  تارابع  نا  زا  هدیـسر  هّیحت  ةالص و 

هَّللا لّوط  یملیدلا  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  وبا  ۀّنّسلا  رصان  ۀمئألا  جات  ظافحلا  دّیس  مالسالا  سمش  نیدلا  نیز  ظفاحلا  ایکلا 
دّمحم هّیبن  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  لبّـسلا و  قرطلا و  موقا  یلا  يداهلا  ّلج  زع و  هَّللا  دمح  دـعب  اّما  هتفگ  هرکذ  نیرادـلا  یف  یلعا  هرمع و 

باتک اهامس  یتلا  ثیداحالا  عمج  نیح  هحیرض  رون  هحور و  هَّللا  سدق  هیوریش  عاجش  ابا  دیعسلا  مامالا  يدلاو  ّناف  لسّرلا  ءایبنالا و  متاخ 
ةدابعلا و دهزلا و  ملعلا و  لها  نم  همّدقت  نمب  ءاستا  ءادتقا و  اهلّوا  ةدع  بابـسال  ادـصق  هنم و  ادّـمعت  اهدـیناسا  اهنم  فذـح  اّمنا  سودرفلا 

یلع مهلیوعت  مدع  تادنـسملا و  یف  نمّزلا  اذـه  لیج  ۀـبغر  ۀـلق  اهثلاث  هل و  نیظفاحلا  هیف و  نیرظانلل  الیهـست  نیبلاطلا و  یلع  افیفخت  اهیناث 
نم وه  ذإ  نیدلا  نم  هعـضوم  دانـسالا و  ۀلیـضف  راکنا  اذه  یلوقب  دیرا  ّینا  رـشقلا ال  نود  ّّبللا  یلع  مهراصتقا  ةاورلا و  نم  لاجّرلا  یماسا 

ناوص رـشقلا  نا  ثیح  نم  رـشقلاب  دانـسالا  هبـشی  لب  بذکلا  نم  قدّصلا  میقـسلا و ال  نم  حیحـصلا  فرع  امل  دانـسالا  ول ال  رومالا و  مها 
نمؤی ظفحی و  هب  ّّبللا و 
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لاق ثیح  كرابملا  نبا  هَّللا  محر  داسفلا  للخلا و  هیلإ  قرطت  هقراـف  اذاـف  هل  ناوص  ثیدـحلل  دانـسالا  کلذـکف  تاـفآلا  هقحلی  نا  نم  هیلع 

اهعبار هعضوم و  اذه  سیل  قاروا و  هنّمضتی  نا  نم  رثکا  دانـسالا  ۀلیـضف  یف  لوقلا  ءاش و  ام  ءاش  نم  لاقل  دانـسالا  ول ال  نیّدلا  نم  دانـسالا 
ۀّمئألا تاعومجم  تاقثلا و  ظافحلا  تافّنـصم  یف  ةدنـسم و  اهتماع  لب  اهرثکا  ّنا  انّقیتم  اققحتم  هَّللا  همحر  ناک  هتاعومـسم و  نم  جرخ  ّهنا 
ررّدـلا ررغلل و  عماج  هب  نوتفم  دوجولا  زیزع  سیفن  باتک  وه  باتکلا و  ۀـبطخ  یف  هرذـع  نیب  امک  اراـصتخا  دانـسالا  نع  اـهارعف  تاـبثالا 

ابیوبت و الیصفت و  هلثم  مالسالا  یف  فنـصت  مل  قافرلا  هظفحت  یف  تسفانت  قافآلا و  هب  ّتنط  دق  ةریثکلا  نساحملا  ۀمجلا و  دئاوفلا  ۀیوبنلا و 
ۀنوج وأ  ۀنونکملا  یلّآللا  ۀموظنملا و  ررّدلا  نم  تئلم  یلآل  ۀّقح  هلوصف  نم  لصف  ّلک  ناک  ابیترت  افیصرت و  مایالا  ۀفالس  نم  هیلإ  قبـسی  مل 

بتکلا نم  ریثک  یف  دجوی  امم ال  ثیداحالا  بئارغ  رابخالا و  بئاجع  نم  هَّللا  همحر  هنّمـض  مک  ۀنوحـشم و  کسملا  تارافب  تقتف  راّطع 
ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  لاقف و  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  اهفصو  یتلا  سودرفلاک  ۀقیقحلا  یف  وهف 

راطقا نم  ةروک  قارعلا و ال  دالب  نم  ةدـلب  قبی  مل  ثیحب  دابعلا  نیب  امیف  ترهتـشا  دالبلا و  یف  هخـسن  ترثک  دـقف  مویلا  اّماف  نیعـالا  ذـلت  و 
هظفح هتءارق و  یلع  نوبظاوم  اهؤالضف  هخسن و  هئارتشا و  یلع  نّوبکم  اهتّمئأ  هلیصحت و  یلع  نورباثم  اهؤاملع  الا و  قافآلا 
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هنـسحتسی رحبلا  ربلا و  یف  حیرلا  بوبه  ّبه  ةدـلب و  ّلک  یف  سمـشلا  ریـسم  راسف  هدـئاوف  رامث  نم  نونتجی  هنـساحم و  ضایر  یف  نوعتری 
بئاغرلا كولملا  لذبت  اهتسافنل و  ءاغلبلا  سایکا  هیـضترت  ءالـضفلا و  ریراحن  هبیطتـست  ظاعولا و  ءاملعلا و  هنم  دیفتـسی  ظافحلا و  ۀّمئالا و 

نسحا نم  کلذ  اوّدع  لب  دانسالا  فذح  ببسب  هیف  نعط  وا  باتکلا  اذه  باع  نامزلا  اذه  لها  نم  ادحا  عمسا  مل  اهتنازخل و  هباتکتسا  یف 
دعب اما  هتفگ  سودرفلا  ۀضور  رد  ینادـمه  یلع  دّیـس  بابلالا و  يوذ  ءاملعلا  ناش  نم  بابللا  نم  رـشقلا  ۀـیقنت  ّنأل  هعفانم  مظعا  هدـئاوف و 
همعن رکـشل  هقفو  همرکب و  هنع  هَّللا  یفع  ینادمهلا  باهـش  نب  یلع  ریبکلا  یلعلا  هَّللا  ۀـمحر  یلا  ریقفلا  مهرقحا  هَّللا و  دابع  فعـضا  لوقیف 

وبا ۀنّـسلا  رـصان  نیّدلا  ۀلملا و  عاجـش  نیثّدحملا  ۀّـجح  نیققحملا  ةودـق  ۀـماّلعلا  مامالا  خیـشلا  تافّنـصم  نم  سودرفلا  باتک  تعلاط  امل 
نم ازنک  دئاوفلا و  روحب  نم  ارحب  هتدجو  ینّابرلا  ۀمحرلا  لاجـس  هحور  یلع  هَّللا  ضافا  ینادمهلا  یملیدلا  رادرهـش  نب  هیوریـش  دـماحملا 
داک هدئاوم  لومش  هدئاوف و  ةرثک  عم  ۀیوفطصملا و  راثالا  قئاقد  هلوصف  قئادح  یف  انوزخم  ۀیوبّنلا  ظافلالا  قئاقحب  انوحـشم  فئاطللا  زونک 

ۀفرعم نع  رـصعلا  لها  رثکا  ضارعا  ضاـفخنا و  تاـبغرلا و  روصق  تاداـیزلا و  لـیوطتلا و  نم  هیف  اـمل  هراـثآ  سمطنی  هراونا و  یفطنی  نا 
تایاکحلا صصقلاب و  مهفغش  تاموصخلاب و  قلعتی  یتلا  ۀفرخزملا  مولعلاب  مهلاغتشا  ۀنّسلا و  باتکلا و 

569 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بئاوش هسدق  بانج  نع  نّوبذـی  ۀنّـسلا و  یمح  لوح  نوموحی  ةّزعلا  ّبر  ۀیـشمب  نامز  رـصع و  لک  یف  ملعلا  اذـه  لها  نم  لاجر  ول ال  و 

هبابل و جارختـسا  یلا  يرطاخ  ثعاوب  ینتعد  اریخ  نیملـسملا  نع  اّنع و  ملعلا  اذـه  ۀـمئا  هَّللا  ازجف  ءاش  ام  ءاـش  نم  لاـقل  ۀـعدبلا  لـها  غیز 
ناصغا نم  تینج  اهرهاوج و  فرـشا  رحبلا  اذه  رعق  نم  تجرختـساف  ظافحلا  كردـل  اریـسیت  ظافلالا و  طبـضل  الیهـست  هباوبا  راضحتـسا 

بابلا ّالا  ریغ  ّیباحـص ال  ۀـیاورب  اهنم  باب  لک  اباب  نیرـشع  یلع  هتبّوب  سودرفلا و  ۀـضور  اذـه  یباتک  تیمـس  اـهرهاوز و  سفنا  اهـضایر 
هفیذـح تیاور  نیعم و  قفوم و  ریخ  ّهنا  یـضری  ّبحی و  امل  همامتا  یف  ینقفوی  نا  یلاعت  هَّللا  لأسن  یتش و  تایاور  یلع  يوتحی  ّهناف  رخآلا 

باتک رد  ینادمه  یلع  دّیـس  دناهدرک  رکذ  مه  هیّنـس  هّمئا  رگید  هکئالم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تراما  قاثیم  ذـخا  نّمـضتم 
سفنا ءانتجا  نآ  ضایر  ناصغا  زا  رهاوج و  فرشا  جارختسا  سودرف  باتک  رحب  رعق  زا  هک  یتسناد  نا  ردص  زا  افنآ  هک  سودرفلا  ۀضور 

ینعی هنع  دیوگیم و  تسا  هفیذح  تایورم  رد  هک  رشع  عبار  باب  رد  هدرک  عمج  باتک  نیرد  هدومن  رهاوز 
مدآ نینمؤملا و  ریما  یمـس  هلـضف  اورکنا  ام  نینمؤملا  ریما  یلع  یمـس  یتم  سانلا  ملع  ول  مالـسلا  هیلع  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ۀفیذح  نع 

ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  دسجلا  حورلا و  نیب 
مکریما یلع  مکیبن و  دمحم  مّکبر و  انا  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاقف  یلب  ۀکئالملا  تلاق 

یلع دّیس  زین  و 
570 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه 
یّمس هلـضف  اورکنا  ام  نینمؤملا  ریما  ّیلع  یّمـس  یتم  ساّنلا  ملع  ول  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ۀفیذح  نع 

دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  نینمؤملا و  ریما 
حضاو و یناد  یـصاق و  ره  رب  ینادـمه  یلع  دیـس  نافرع  ومـس  ناقیا و  ولع  تیاهن  تلابن و  تبترم و  تعفر  تلالج و  تمظع و  لامک  و 
رد هدوب  نعمم  ریـسافت و  ثیداحا و  قئاقح  رب  هدوب  علطم  وا  هک  تسرهاـظ  یناشخدـب  رفعج  نیدـلا  رون  بقاـنملا  ۀـصالخ  زا  تسرینتـسم 
نم کلذ  ریغ  یلا  ینامحر  لامج  يوسب  ار  نیهجوتم  هدوب  لـصوم  یناحبـس و  قیرط  رد  هدوب  نیبلاـط  دـشرم  ریـصبت و  تریـصبب و  رئارس 
نا زا  زین  ینطاب و  يرهاظ و  مولع  نایم  رد  تسا  هدوب  عماج  وا  هک  تسادیپ  یماج  سنالا  تاحفن  زا  ۀلیثالا و  نساحملا  ۀلیلجلا و  لئاضفلا 

تادافا زا  هتفایرد و  تبحـص  کی  رد  ار  یلو  دص  راهچ  هدیـسر و  یلو  دـص  راهچ  رازه و  تمدـخب  دوخ  تحایـس  رد  وا  هک  تسحـضاو 
هیتوهال تاحبس  يوسب  لّسوتم  هّیتوسان و  لکایه  زا  خلسنم  تقو و  دیس  رـصع و  ناسل  وا  هک  تسحـضاو  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک 
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هدومن عمج  ار  داروا  وا  هک  تسادیپ  يوفک  بئاتک  زا  زین  هدوب و  ینطاب  يرهاظ و  مولع  رد  عماج  ینادمص و  ملاع  ینّابر و  فراع  خیش  و 
سابتقا هدیسر و  ناشسوبتسدب  هدیدرگ و  فرشم  ناشتبحصب  وا  دندوب و  وا  رصع  رد  هک  تسا  هدومرف  رایتخا  یخیاشم  زا  ار  نآ  تسا و 

ار داروا  ینادـمه  یلع  دیـس  هاـگ  ره  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  هدومن و  بختنم  ناشهّیـسنا  تاـملک  عماوج  زا  ار  نآ  هدومن و  ناـشیزا  راونا 
ناشياهتـسد رد  دـننکیم و  فاوط  شرع  درگ  دـنناوخیم و  هاگراچ  هبعـش  رد  ار  نآ  هکئـالم  هک  دـید  ناـنچ  دوخ  ماـنم  رد  دومن  عمج 

ینادـمه یلع  دیـس  هاگ  ره  هک  تسحـضاو  هابتنا  هلاسر  زا  دـننکیم و  راـثن  ناـشیا  دـشابیم و  تسرپ  رهاوج  یلـآل و  زا  هک  رون  ياـهقبط 
هبعک ترایزب  راب  مهدزاود 

571 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وا دـنرآیم  فیرـشت  وا  بناـجب  هک  دـید  هعقاو  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دیـسر  یـصقا  دجـسمب  دوب  هتفر 

دندومرف واب  هدروآ  نورب  يوزج  دوخ  كرابم  نیتسآ  زا  درک  مالس  تفر و  شیپ  تساخرب و 
ۀّیحتفلا هذه  ذخ 

هدرک یمسم  هیحتف  دارواب  ار  نآ  ینادمه  یلع  دیس  ببـس  نیمهب  دوب و  داروا  نامه  درک  رظن  تفرگ و  بانج  نآ  كرابم  تسد  زا  نوچ 
هَّللا ءاکذـلا و  مهفلا و  یلوا  یلع  یفخی  ام ال  ءارطالا  حدـملا و  میخف  ءاـنثلا و  لـیمج  ردـقلا و  ءانـس  رخفلا و  میظع  نم  کـلذ  لـک  یف  و 
ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هیآ  ریـسفت  رد  دوخ  ریـسفت  رد  دمحا  نیدلا  عیفر  نب  دمحم  نب  باهولا  دبع  یجاح  ءادتهالا و  رّـصبتلل و  قفوملا 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ 
هتفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رکذ  رد 

یّمس هلضف  اورکنا  ام  نینمؤملا  ریما  یلع  یمـس  یتم  سانلا  ملعی  ول  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ۀفیذح  نع 
یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  لاق  نیح  دسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  کلذب و 

سودرفلا بحاص  هاور  مکریما  یلع  مکیبن و  دّمحم  مکبر و  انا  یلاعت  هَّللا  لاقف 
خیش رایخالا  رابخا  زا  هدوب  قئاقد  نیفـشاک  يافرع  مخافا  قئاقح و  نیلـصاو  ياملع  مظاعا  زا  دمحم  نب  باهولا  دبع  هک  دنامن  بجتحم  و 

واب ار  تقو  ناطلـس  هک  دوب  هدیـسر  هیاپب  شتلـالج  تمظع و  هدوب و  لاـح  لـمع و  ملعب و  فوصوم  وا  هک  تسرهاـظ  يولهد  قحلا  دـبع 
دبع دوخ  خیـش  اب  ار  باهولا  دـبع  هک  تسرهاظ  زین  دروآ و  لمعب  ار  میظعت  لیجبت و  لامک  دـیبلط  ار  وا  هاگ  ره  دـش و  ادـیپ  میظع  داقتعا 

ارّرکم هاگ  ره  دوب و  دهاوخ  نینچ  نیا  دشابیم  خیشلا  یف  انف  دنیوگیم  هچنآ  هک  دوب  نادنچ  داشرتسا  بلط و  زاین و  ّتبحم و  تبسن  هَّللا 
ترضح نآ  زا  هدش و  فرشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لسرلا  متاخ  بانج  زا  اهتراشب  دیدرگ  زئاف  نیمرح  ترایز  یمظع  تداعـسب 

دنهد ودحب  زاب  هتفای  تراشا 
572 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نابات باتفآ  نوچ  وا  نیگآرون  نیبج  زا  تلالج  تاراما  تمظع و  تایآ  هک  تسحئال  ملاـع  لـالج  دیـس  راربـالا  ةرکذـت  زا  دومرف و  دوع 
هک تسرهاظ  نا  زا  زین  دوبیم و  تشگزاب  وا  بانجب  ار  راگزور  هبلط  تقو و  ياملع  تشادیم و  میوق  یفرصت  میظع و  یلوبق  تفاتیم و 

هدیـسر لیمکت  لامک و  تیاهنب  ات  دوبیم  هدافتـسا  هدافا و  رد  هشیمه  هدوب و  رابک  خیاشم  اب  تبحـص  لامک  ياهتنم  ات  لاح  إدـبم  زا  ار  وا 
هیلع و هَّللا  یلـص  رورـس  نآ  هضور  زا  يزور  هرونم  هنیدم  تماقا  نیع  رد  وا  هک  تسحـضاو  نا  زا  زین  تشگ و  لوغـشم  داشرا  تیادـهب و 
ینّابر و تاماهلاب  هبترم  دـنچ  راـب  نیرد  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  کـینبا و  ملـس  دـنهلا و  یلا  حر  يدـلو  اـی  هک  دینـش  يزاوآ  ملـس  هلآ و 

ریـسفت ثیدح و  فوصت و  ماقم  لاح و  ملع  رد  ار  وا  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  هدـش و  فرـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  يوبن  تاراشب 
زا يرایسب  هتخاس و  عاجرا  يو  رکذ  لوسر و  تعنب  ار  ینآرق  تایآ  رثکا  یناعم  هک  تسیرونا  ریسفت  نا  هلمج  زا  هک  تسرایـسب  تافّنـصم 
زا وا و  سابل  عیمج  زا  يرونا  ریـسفت  ریرحت  مایا  رد  هک  هدومن  لقن  راربالا  ةرکذـت  رد  زین  هدرک و  جرد  اجنآ  رد  تبحم  راثآ  قشع و  قئاقد 
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مه هریره  یبأ  ترـضح  هک  تسناد  دـیاب  یهتنا و  هتـشون  قارغتـسا  تلاـح  رد  ار  نآ  رثکا  دـمآیم و  کـشم  يوب  یهایـس  ذـغاک و  ملق و 
هتفگ یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  هچنانچ  هدرک  تیاور  ار  هفیذح  ثیدح 

َذَخَأ ْذِإ  َو  لاق  هیف و  حورلا  خفنی  مدآ و  هَّللا  قلخی  نا  لبق  لاق  ةوبنلا  کل  تبجو  یتم  هَّللا  لوسر  ای  لیق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع 
ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر 

مکریما یلع  مکّیبن و  دّمحم  مکبر و  انا  لاقف  یلب  ۀکئالملا  تلاق 
ممه هکلب  دنرادربن  دومحمان  تارامم  زا  تسد  دونع  جوجل  نیبصعتم  مه  هیفاک  نیهارب  هیفاو و  لئالد  هیفاش و  هوجو  نیا  عامس  دعب  رکا  و 

هرباکم باوبا  حتفب  هرساخ  هرصاق 
573 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک مارک  قح  لها  مارم  بولطم و  رب  رون  ثیدح  تلالد  هیتآ  هوجو  رد  ماعنملا  هَّللا  دـمحب  دـنرامگ  تومـص  توکـس و  كرت  توقمم و 
ۀّیحتلا و فالآ  هلا  هیلع و  مانا  رورس  یـصو  رب  ماثعأ  رایغا  مدقت  حبق  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیحجرا  ّتیمرکا و  تیلـضفا و 

تبثم قدـصم و  دـیؤم و  هک  یتاـیاور  اـی  تسرون  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قلخب  قلعتم  هک  یتاـیاورب  صوصخم  تسمالـسلا 
میابر ماصخلا  دلا  ماغرا  تیکبت و  ماحفا و  تاکسا و  زا  یفوا  ظح  میامن و  تباث  تسرون 

هللا لوسر  رون  زا  تقلخ  ببس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ندوب  لضفا  ریخ و  مهدزناش : هجو 

مالسلا هیلع  هدلوم  یف  عباّسلا  بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  هکنآ  مهدزناش  هجو 
نیـسمخ و عبرا و  ۀنـس  یف  هدلوم  لصوملا و  ۀـنیدمب  هدجـسم  یف  یتبکلا  ۀـکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  يرقملا  خیـشلا  انربخا 

نب دّمحم  نب  دمحا  انربخا  ۀصاخ  نکت  مل  نا  ۀـماع  ةزاجإ  ینادـمهلا  راطعلا  نسحلا  نب  دـمحا  نب  نسحلا  ءالعلا  وبا  انربخا  لاق  ۀئامـسمخ 
انثّدح ءالعلا  نب  ناذاش  نع  يونغلا  نارمع  نب  ناورم  نب  نسحلا  نع  لاهنملا  نب  جاّجحلا  انثّدح  یباطخلا  قوراف  انثّدح  یسرافلا  لیعامسا 

یلص هَّللا  لوسر  تلأس  لاق  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ریبزلا  یبأ  نع  یجنزلاب  فورعملا  یکملا  دلاخ  نب  ملسم  نع  دمصلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع 
ینقلخ يرون و  نم  اّیلع  قلخ  هَّللا  ّنا  حیسملا  هبـش  یف  دلو  دولوم  ریخ  نع  ینتلاس  دقل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  دالیم  نع  ملـس  هیلع و  هَّللا 

ّالا و بلـص  نم  تلقن  امف  ۀـّیکز  ماحرا  یف  ةرهاط  بالـصا  یلا  مدآ  بلـص  نم  انلقن  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  مث  دـحاو  رون  یف  انالک  هرون و  نم 
ۀنما یه  محر و  ریخ  ینعدوتسا  یتح  کلذک  لزن  ملف  یعم  ّیلع  لقن 

574 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یلاعت هَّللا  دبع  دق  زابقّشلا  نب  بیعد  نب  مربملا  هل  لاقی  دهاز  دباع  لجر  اننامز  یف  ناک  دسا و  تنب  ۀمطاف  یه  محر و  ریخ  اّیلع  عدوتسا  و 

تنا نم  لاق  مث  هیدی  نیب  هسلجا  هسأر و  لّبق  هیلإ و  ماق  مربملا  هرصبا  املف  بلاط  ابا  هیلإ  هَّللا  ثعبف  ۀجاح  هَّللا  لأسی  مل  ۀنس  نیعبس  نیتئام و 
اماهلا ینمهلا  یلعالا  یلعلا  نا  اذه  ای  هل  لاق  مث  ۀیناث  هسأر  لّبقف  دباعلا  بثوف  مشاه  ینب  نم  لاقف  ۀماهت  يأ  نم  لاقف  ۀـماهت  نم  لجر  لاق 

وه جرخف و  ضرالا  تقرـشا  ّیلع  اهیف  دلو  یّتلا  ۀلیّللا  ناک  املف  ّلج  زع و  هَّللا  ّیلو  وه  كرهظ و  نم  دلوی  دـلو  لاق  وه  ام  بلاط و  وبا  لاق 
جّلبملا رمقلا  یجّدـلا و  قسغلا  اذـه  بر  اـی  لوقی  وه  ۀـبعکلا و  لـخد  حبـصا  اّـملف  لـج  زع و  هَّللا  ّیلو  ۀـبعکلا  یف  دـلو  ساـّنلا  اـهّیا  لوقی 

متـصّصخ یبّنلا  یفطـصملا  تیب  لها  ای  لوقی  فتاه  توص  عمـسف  لاق  یبّصلا  اذ  مسا  یف  يرت  اذ  اـم  ّیفخلا  كرمأ  نم  اـنل  نّیب  ءیـضملا 
دلاخ نب  ملـسم  هب  درفت  هجولا  اذـه  نم  الا  هانبتک  ام  هترـصتخا  ثیدـح  اذـه  یلع  نم  ّقتـشا  ّیلع  یلع  خـماش  نم  همـسا  نا  یکزلا  دـلولاب 

ملسمل بقل  یجنزلا  فورعم و  وه  دمصلا و  دبع  نب  زیزعلا  دبع  یجنزلا  نع  هب  درفت  یعفاشلا  خیش  وه  یجنزلا و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  دش  رهاظ  حیرص  ّصنب  فیرش  ثیدح  نیزا  هلامج  ههجو و  ةرمح  هنـسحل و  کلذب  یّمـس  و 
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نایب تساسیع  ترـضح  تهباـشم  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  تسدولوم و  ریخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  ینعم  نیا  ناـیب  دـعب 
ّیلع هدومرف  قلخ  یلاعت  هَّللا  هک  دومرف 

575 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رون زا  بانج  ود  ره  نآ  دوخ و  رون  زا  ار  بانج  نآ  هدومرف  قلخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  زا  ار  مالـسلا  هیلع 

تیفرـشا و تیمرکا و  تیلـضفا و  تیریخ و  رب  تلالد  رون  ثیدـح  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  نامجرت  یحو  ناـیب  نیا  سپ  دـنادحاو 
نایب لاجم  ناولملا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناجلا  سنالا و  دّیـس  نایب  دـعب  ام  دراد و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیحجرا 
مداه ناودعلا  تهبلا و  جاّجللا و  ءارملا و  ۀـفاش  لصاتـسم  نایعلا و  حوضولا و  غلباب  باوّصلا  قحلا و  مقل  بحلل  فاش  فاک  وه  ناسنال و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  مربم  هّصق  زین  ناعتـسملا و  وه  قفوملا و  هَّللا  نایغطلا و  دانعلا و  جاجوعالا و  ةرباکملا و  ناینب 
دراد ۀحیرص  تلالد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  هدومرف  نایب  ملس  و 

هللا لوسر  روناب  وا  رون  ندوب  دحتم  ببسب  نینمؤملا  ریما  ندوب  رتبوبحم  مهدفه : هجو 

هتفگ بلاّطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  زین  هکنآ  مهدتفه  هجو 
وبا انثدـح  یلع  نب  رـصن  وبا  انربخا  ظفاحلا  دـمحم  لضفلا  یبأ  نع  قشمدـب  يدادـغبلا  ریقملا  نباب  فورعملا  هَّللا  دـبع  یبأ  نب  یلع  انربخا 

انثّدح یطـساولا  حرف  مالغ  جرفلا  وبا  انثّدح  يرمنلا  ۀملـس  نب  دمحا  انثّدـح  یـسرافلا  نسحلا  وبا  انثّدـح  بّدوملا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا 
نم هَّللا  لوسر  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاقع  وبا  لأس  لاق  بیعـش  یبأ  نع  ۀملـس  یبأ  نع  سنا  نب  کلام  نع  یلع  نب  نسحلا 

ّزع و هَّللا  هلضف  نم  یبنلا  لاقف  نکی  نمف  هتنج  هنکسا  هتما و  ءاّوح  هجوز  هحور و  نم  هیف  خفن  هدیب و  هقلخ  دق  مدآ  سیل  نیملـسملا أ  دّیس 
سیردا نم  لضفا  لاقف  سیردا  لاقف  ثیش  نم  لضفا  لاقف  ثیش  لاقف  ّلج 

576 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
لیعامسا میهاربا و  نم  لضفا  لاق  میهارباف  لاق  نوراه  یسوم و  نم  لضفا  لاق  یسومف  لاق  طول  حلاص و  دوه و  نم  لضفا  لاق  دوهف  لاقف 

بّویا و نم  لضفا  لاق  بّویاف  لاق  نامیلـس  دواد و  نم  لـضفا  لاـق  دوادـف  لاـق  فسوی  بوقعی و  نم  لـضفا  لاـق  بوقعیف  لاـق  قاحـسا  و 
وبا لاق  یـسیع  نم  لضفا  لاق  یـسیعف  لاق  لفکلا  يذ  عسیلا و  نم  لضفا  لاق  عسیلاف  لاق  ییحی  ایرکز و  نم  لضفا  لاق  ایرکزف  لاـق  سنوی 

یبنلا لاقف  هَّللا  لوسر  ای  هَّللا  ینتررـس و  لاقع  وبا  لاقف  هسفن  ینعی  کملکم  یبّنلا  لاقف  بّرقم  کلم  هَّللا  لوسر  ای  وه  نم  تملع  ام  لاـقع 
ۀفک یف  کبحاص  ۀفک و  یف  اولعج  ول  اّیبن  رـشع  ۀـثلث  ۀـئام و  ثلث  نیلـسرملا  ءایبنالا  ّنا  لاقع  ابا  ای  ملعا  لاق  معن  لاق  کلذ  یلع  كدـیزا 

مهیلع حجرل  ۀّفک  یف  کبحاص  ۀّفک و  یف  اولعج  ول  ّیبن  فلا  نورـشع  ۀـعبرا و  ّیبن و  فلا  ۀـئام  ءایبنالا  ّنا  لاقع  اب  ای  ملعا  مهیلع  حـجرا 
مهّیاف هَّللا  لوسر  ای  تلقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق  مث  شیرق  نم  ارفن  هل  رکذف  كدعب  ساّنلا  لضفا  نمف  هَّللا  لوسر  ای  ارورس  ینتألم  تلقف 

لاق موقلا  رخآ  هتلعج  ملف  تلقف  لاق  دحاو  رون  نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انا و  تقلخ  ّینال  لاقف  لاق  کلذ  مل  تلقف و  یلع  لاق  کیلإ  ّبحا 
موقلا رخآ  تنک  ذإ  ءیش  ینرض  لهف  یلبق  نم  یب  اورشب  ۀلاسّرلاب و  ینوقبس  دق  نییبنلا و  ریخ  ّینا  کتربخا  دق  سیل  لاقع أ  ابا  ای  کحیو 

رئاس یلع  لیئربج  لضفک  ساّنلا  رئاس  یلع  ّیلع  لضف  لاقع  ابا  ای  نکل  موقلا و  رخآ  ناک  اذإ  اّیلع  رـضی  کلذک ال  هَّللا و  لوسر  دّمحم  انا 
ۀکئالملا

هترصتخا انا  لوط  هیف  لاع و  نسح  ثیدح  اذه  تلق 
577 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانج يوسب  دوب  ساـن  بحا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تیاور  نیا  هجولا  اذـه  نم  ـالا  هاـنبتک  اـم 
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ۀحارص تستیلضفا  لیلد  ّتیبحا  دحاو و  رون  زا  ترضح  نآ  تلاسر و  بانج  هدش  قولخم  هکنآ  ببسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
عیمج رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  ریطلا و  ثیدح  دّلجم  یف  لیصفت  حضواب  هنایب  قبـس  دق  ۀهادب و  و 

نیلـسرم اـیبنا و  عیمج  نا  رد  هک  ساـن  عـیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  سپ  تسا  هکئـالم  عـیمج  رب  لـیئربج  ترـضح  لـضف  لـثم  مدرم 
هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسروکذم  تیاور  نیرد  هچنآ  اّما  کلذ  یلع  دـمحلا  هَّلل  دـش و  رهاظ  مه  یقباطم  تلالدـب  دـنالخاد 

ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هدومرف  شیرق  مدرم  زا  سک  دنچ  رکذ  ترـضح  نآ  دـعب  سان  لضفا  نایب  رد  الوا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هچ تسرهاظ  ثیدح  نیا  سفن  زا  ناّور  هکنآ  اب  دش  دـناوتیمن  تجح  قح  لها  رب  تسمـصخ و  تادرفتم  زا  نا  سپ  دومن  رکذ  رخآ  رد 

ترضح و نآ  قلخ  دشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  سان  بحا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره 
رب لیئربج  ترـضح  لضف  لثم  مدرم  عیمج  رب  ترـضح  نآ  لضف  دـشاب و  دـحاو  رون  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج 

دوش لوقعم  روصتم و  هنوگچ  رگید  یسک  تیلضفا  زاب  دشاب  هکئالم  عیمج 

هدحاو هرجش  زا  یلع  هللا و  لوسر  یتش و  راجشا  زا  ءایبنا  مهدجه : هجو 

هتفگ اقباس  تعمس  امک  بلاطلا  ۀیافک  رد  هکنآ  مهدجیه  هجو 
لیعامسا نب  دمحم  روصنم  وبا  انربخا  یسوسرطلا  لیعامسا  نب  دّمحم  انربخا  بلحب  یقشمدلا  هَّللا  دبع  نب  لیلخ  نب  فسوی  ظفاحلا  انربخا 

سیردا نب  نیسحلا  انربخا  یناربّطلا  بّویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  هاشذاف  نب  نیسحلا  وبا  انربخا  یفریصلا 
578 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا ّنا  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلهابلا  ۀـماما  وبا  انثّدـح  ریبج  نب  لاضف  انثّدـح  يرـصبلا  یفریـصلا  داّبع  نب  تولاط  نامثع  وبا  انثّدـح  يرتسّتلا 
نمف اهرمث  نیسحلا  نسحلا و  اهحاقل و  ۀمطاف  اهعرف و  ّیلع  اهلـصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم  اّیلع  ینقلخ و  یتش و  راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ 

انتّبحم كردـی  مل  ماع و  فلا  مث  ماع  فلا  ةورملا  افّـصلا و  نیب  هَّللا  دـبع  ادـبع  ّنا  ول  يوه و  اهنع  غاز  نم  اجن و  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت 
یف یناربـطلا  هاور  لاـع  نسح  ثیدـح  اذـه  تلق  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلأـسا  ـال  لـق  ـالت  مث  راـنلا  یف  هیرخنم  یلع  هَّللا  هّبکا 

یّتش قرطب  هباتک  یف  ماشلا  ثّدحم  هاور  هانجرخا و  امک  همجعم 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  قلخ  تسیتش و  راجشا  زا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  قلخ  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  تیاور  نیا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  نآ  تسا و  هدحاو  هرجش  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قلخ  ملس و 
هرجـش زا  دارم  هک  تسرهاـظ  مالـسلا و  مهیلع  نیقباـس  ءاـیبنا  عیمج  زا  تسلـضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  لـثم 

نیب قیفوتلا  بوجول  دندش  قولخم  وزا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسیرون 
چیه راخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ءایبنالا  متاخ  ياوس  ایبنا  عیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  رون  ثیدح  تلالد  رد  سپ  ثیداحالا 

ره هک  تسرهاظ  هفیرـش  تیاور  نیا  زا  زین  دسرن و  ناقیا  قح و  لها  بولطم  نمادب  یکیکـشت  چیه  دانع  دـلخن و  نامیا  لها  رطاخب  یبیر 
ثیدح تلالد  سپ  دتفایم  رب  دزرویم  نا  زا  غیز  هک  یسک  دباییم و  تاجن  دشاب  هکرابم  هرجش  نیا  ناصغا  زا  ینصغب  قلعتم  هک  یـسک 

کسمت عابتا و  بوجو  رب  هرجش 
579 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بانجنآب کسمت  عابتا و  ناشیا  رب  دنـشاب و  بانج  نآ  عبات  هثالث  تارـضح  سپ  دش  حضاو  رهاظ و  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
لطاع رابتعا  تحـص و  هیلح  زا  لطاب و  لصایب و  ۀحارـص  ترـضح  نآ  رب  ناش  مکحت  مدـقت و  هثالث و  تماما  سپ  دـشاب  بجاو  مزال و 

دشاب
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هدحاو هرجش  زا  یلع  هللا و  لوسر  ترضح  تقلخ  مهدزون : هجو 

ام کلذ  نمف  هتفگ  هرجش  ثیدح  قرط  رکذ  دعب  اقباس  تعمس  امک  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  هکنآ  مهدزون  هجو 
وبا ظفاحلا  انربخا  الاق  یلعم  رهنب  يرغـشاکلا  نامثع  نب  میهاربا  دادغبب و  ّيروباسینلا  نزاخلا  قفوملا  نب  دیعـس  نب  دّـمحم  ناخیـشلا  انربخا 

يرقملا یلع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  تاکربلا  وبا  انربخا  سدرک  نب  سراف  دمحا  نب  ةزمح  یلعی  وبا  انربخا  یعفاشلا  نسحلا  نب  یلع  مساقلا 
نب یـسوم  نب  دـمحا  ساّبعلا  وبا  انثّدـح  زازبلا  بیرغ  نب  دـمحم  رکب  وبا  انربخا  هیقفلا  يرهّزلا  دیعـس  نب  میهاربا  نب  رمع  بلاط  وبا  انربخا 
ندا لوقی  وه  یبّنلا و  انیتاف  یلع  یبأ  ّیلا و  أمواف  ههاجت  یلع  تافرعب و  هَّللا  لوسر  ناک  لوقی  هَّللا  دـبع  نب  ناـمثع  انثّدـح  ناّـطقلا  هیوجنز 
تنا اهلـصا و  انا  ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یلع  ای  یفک  یف  کفک  ینعی  یـسمخ  یف  کـسمخ  عض  لاـقف  ّیلع  هنم  یندـف  یلع  اـی  یّنم 

اونوکی یتح  اولص  ایانحلاک و  اونوکی  یتح  اوماق  یتّما  نا  ول  یلع  ای  ۀّنجلا  لخد  اهنم  نصغب  قلعت  نمف  اهناصغا  نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و 
هباتک نم  یلع  ۀمجرت  یف  ةاور  اذکه  تلق  رانلا  یف  هَّللا  مهّبکال  كوضغبأ  مث  داتوالاک 

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  کـسمت  عاـبتا و  بوجو  رب  نآ  تلـالد  روـن و  ثیدـح  تحـص  نا  زا  تسا و  هقباـس  تیاور  بیرق  تیاور  نیا 
تسحئال حضاو و  تسترضح  نآ  تماما  تبثم  هک  مالسلا 
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هرجش ثیدح  زا  دعب  ملعلا  ۀنیدم  ثیدحب  هللا  لوسر  تاداشرا  متسیب : هجو 

یلع صیصخت  یف  نوسمخلا  نماثلا و  بابلا  تسروطسم  اقباس  رم  امک  بلاطلا  ۀیافک  رد  هکنآ  متسب  هجو 
یبأ بهاذـملا  خیـش  ةاضقلا  یـضاق  نب  دـمحم  لضفملا  وبا  ماشلا  ردـص  ةاضقلا  یـضاق  ۀـمالعلا  انربخا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هلوقب 
لها خیـش  ظافحلا  نیز  انربخا  زازقلا  روصنم  وبا  اـنربخا  يدـنکلا  نسحلا  نب  دـیز  برعلا  ۀـجح  اـنربخا  یـشرقلا  یلع  نب  دـمحم  یلاـعملا 
رفعج وبا  انثّدح  رفظملا  نب  دمحم  انثّدح  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  انربخا  يدادغبلا  تباث  نب  یلع  نب  دمحا  قالطالا  یلع  ثیدـحلا 

قاحـسا یبأ  نع  ینادمهلا  میهاربا  نب  لیعامـسا  نع  يدنکلا  ریـشب  نب  ییحی  انثّدح  بوقعی  نب  دابع  انثّدح  یمعثخلا  صفح  نب  نیـسحلا 
اهترمث و نیـسحلا  نسحلا و  اهعرف و  ّیلع  اهلـصا و  انا  ةرجـش  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  یلع  نع  ةرمـض  نب  مصاـع  نع  یلع و  نع  ثرحلا  نع 

یف بیطخلا  يور  اذکه  تلق  اهباب  اهتأیلف  ۀـنیدملا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ّبیطلا و  ّالا  ّبیطلا  نم  جرخی  لهف  اهقرو  ۀعیـشلا 
هخیرات

هیلع نینمؤملا  ریما  باـنج  ندوـب  رکذ  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  تیاور  نیا 
ۀنیدم ثیدح  هکرابم  هرجش  نیا  قرو  هرمث و  نایب  تسنآ و  لصا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  هرجـش  عرف  مالـسلا 
دـصاق رب  ترـضح  نآ  نایتا  موزل  ملع و  باب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ندوب  هکنآ  رب  دراد  مامت  راعـشا  نآ  هدومرف و  ناـیب  ملعلا 

تیلـضفا تیملعا و  رب  تسرون  ثیدح  لثم  هک  هرجـش  ثیدـح  تلالد  سپ  تسا  هکرابم  هرجـش  عرف  ترـضح  نآ  ندوب  عرف  ملع  هنیدـم 
سوءرم عبات و  ترضح و  نآ  ندوب  سیئر  مکاح و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
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کلذ یلع  دمحلا  هَّلل  دش و  تباث  روهظ  حوضو و  تیاهنب  دشاب  هتشاد  نید  ملع  هدارا  هک  قلخ  رئاس  ندوب 

دناهللا لوسر  تنیط  زا  هک  مالسلا  مهیلع  همئاب  ءادتقا  بوجو  مکی : تسیب و  هجو 
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دناهللا لوسر  تنیط  زا  هک  مالسلا  مهیلع  همئاب  ءادتقا  بوجو  مکی : تسیب و  هجو 

ءایلوالا ماما  هنوکب  ّیلع  صیصخت  یف  نوسمخلا  سداّسلا و  بابلا  هتفگ  بلاطلا  ۀیافک  رد  هکنآ  مکی  تسب و  هجو 
انثّدح دمحا  نب  لضفلا  وبا  انربخا  یقابلا  دبع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  انربخا  دادغبب  هریغ  يرهوجلا و  دمحم  نب  فیطللا  دـبع  بلاط  وبا  انربخا 

دبع انثّدح  میلـس  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحا  انثّدح  میحرلا  دبع  نب  رفعج  نب  دّمحم  انثّدح  رفظملا  نب  دمحم  انثّدـح  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا 
نع ۀـّیمأ  نب  لیعامـسا  نع  داّور  یبأ  نع  یمـشاهلا  یـسوم  نب  بوـقعی  انثّدـح  نارمع  نب  دّـمحم  وـخا  یلیل  یبأ  نب  نارمع  نبا  نـمحرلا 

اهسرغ یتلا  ندع  ۀّنج  نکسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نا  هرس  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  ۀمرکع 
نیبذکملل لیو  املع  امهف و  اوقزر  یتنیط  نم  اوقلخ  یترتع  مهناف  يدعب  ۀمئالاب  دتقیل  هّیلو و  لاویل  يدـعب و  نم  اّیلع  لاویلف  ّلج  ّزع و  ّیبر 

یتعافش هَّللا  مهلانأ  یتلص ال  مهیف  نیعطاقلا  یتّما  نم  مهلضفب 
نآ تنیط  زا  دندوب  تامیلستلا  تاّیحتلا و  فالآ  هیلع  تانئاک  رورس  دعب  هک  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلالد  تیاور  نیا 

تعافش زا  نامرح  لاکن و  لیو و  ناشهلص  نیعطاق  ناشیا و  لضف  نیبذکم  يارب  قوزرم و  ار  لماک  ملع  مهف و  دندش و  قولخم  ترـضح 
بانج مالـسلا  مهیلع  هّمئا  لّوا  هک  تسرهاظ  رپ  تسققحتم و  تباث و  لایللا  رهنلا و  عباتت  ام  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاعتم  ّبر  بیبح 

هیلح تایاور  لثم  رگید  تایاور  رد  دراد و  نا  رب  تلالد  تیاور  نیرد  ترـضح  نآ  رکذ  میدـقت  هچناـنچ  تسمالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نآ ریغ  دیآیم و  هک 

582 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حضاو تباث و  امتح  اعطق و  بانج  نآ  تماما  رب  ناب  لالدتسا  تحـص  مه  رون و  ثیدح  تحـص  سپ  عقاو  ترـضح  نآ  تماماب  حیرـصت 

دزن عنشتسم  عشبتسم  هبترم  تیاغب  راغّـصلا و  حئال  نالطبلا و  حضاو  تیاهن  رابحالا  ةدمع  بطاخم  یلباک و  راسخ  رـسارس  راکنا  دیدرگ و 
فیرـش ثیدح  نیا  دیدش  دـیدهت  زا  بطاخم  یتپیناپ و  یلباک و  ناهبزور و  نبا  يزوجلا و  نبا  هک  هابجع  او  تسراصبا  رئاصب و  بابرا 

مهیلع تیب  لها  رئاس  ترضح و  نآ  لئاضف  رگید  راکنا  رون و  ثیدح  باوجب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لضف  راکناب  دندیـسرتن و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  تانئاک  رورس  تعافش  زا  دوخ  تایلاع  تاوذ  نامرح  لابو و  باذع و  مات  قاقحتسا  لاکن و  لیو و  باجیتسا  مالسلا 

دندومن نهربم  رهاظ و  نشور و  ققحم و  تایشعلا  تاودغلا و  فلتخا  ام  تارهازلا  تایآلا  باحصا 

تسا نامیا  رانم  تیاده و  غارچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مود : تسیب و  هجو 

تسروطسم هقباس  تیاور  دعب  بلاطلا  ۀیافک  رد  هکنآ  مود  تسب و  هجو 
دبع نب  دّمحم  انربخا  الاق  دّمحم  نب  فیطللا  دبع  دادغب و  خرکب  هّللاب  قثاولا  نب  روصنم  یبأ  نب  راخفلا  یبأ  نب  مامت  وبا  ۀقثلا  لدعلا  انربخا 
نب دّمحم  انثّدح  يرـصملا  جارـس  نب  یلع  انثّدح  دیمح  نب  دّمحم  انثّدح  هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  انربخا  دـمحا  نب  دـمح  انربخا  یقابلا 

ینثعب لاق  کلام  نب  سنا  انثّدح  هیبا  نع  ةورع  نب  ماشه  نع  هیبا  نع  نامیلـس  نب  رمتعم  انثّدـح  هَّللا  دـبع  نب  رهاز  رمع و  وبا  انثّدـح  زوریف 
رانم يدـهلا و  ۀـیار  ّهنا  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  ادـهع  ّیلا  دـهع  نیملاـعلا  ّبر  ّنا  عمـسا  اـنا  هل و  لاـقف  یملـسالا  ةزرب  یبأ  یلا  یبّنلا 

حیتافم یلع  ینیما  یتیار و  بحاص  ۀـمیقلا و  یف  الغ  ینیما  بلاط  یبأ  نب  یلع  ةزرب  ابا  ای  ینعاطا  نم  عیمج  رون  یئایلوا و  ماما  ناـمیالا و 
ّلج ّزع و  یبر  ۀمحر  نئازخ 

نسح ثیدح  اذه  تلق 
583 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیا هانعم  یف  ناک  نا  اوهـس و  ناک  ءالمالا  ۀـلاح  همّدـقت  ام  بابلا و  هیلع  انمجرت  يذـّلا  وه  هانجرخا و  امک  ءایلوالا  ۀـیلح  بحاـص  هجرخا 
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وا نیعیطم  عیمج  رون  ملاع و  دنوادخ  ءایلوا  ماما  نامیا و  رانم  يده و  تیار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رد  تسحیرص  تیاور 
حیتافم رب  ترـضح  نآ  نیما  ترـضح و  نآ  تیار  بحاص  تمایق و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  نیما  یلاـعت و 
تسیفاو یفاک و  ترضح  نآ  مدقت  بوجو  تیلضفا و  تابثا  يارب  هرخاف  حئادم  هلضاف و  تافص  نیا  زا  یکی  ره  تسراگدرورپ و  نئازخ 

لیوات زا  ناشیا  يدـیا  رـساخ و  لطاب و  نیلغدـم  نیرکنم و  یعـس  رهاظ و  حـضاو و  يایلوا  ماما  ظفل  حیرـص  ّصنب  ترـضح  نآ  تماما  و 
لها بولطم  دیدرگ  تباث  ترضح  نآ  تماما  اب  حیرصتلاب  نیعیطم  عیمج  رون  ترضح  نآ  ندوب  نوچ  رصاق و  لیمج  ریغ  لیوست  لیلع و 
یلباک حرج  حدق و  سپ  دیدرگ  نهربم  ققحم و  تهبـشیب  بیریب و  تفلک و  یب  تسترـضح  نآ  تماما  رب  رون  ثیدح  تلالد  هک  قح 
ماسقا نارسخ و  عاونا  ثروم  تعالج  رسارس  تراسج  نیا  نالطبلا و  حیرـص  کیکر و  تیاهن  همدقم  ود  ره  رد  نایعألا  ةدمع  بطاخم  و 

رغولا و باحصا  تالداجم  عایض  ناغـضالا و  داقحالا و  لها  تارباکم  راوب  یلع  ناعتـسملا  وه  دمحلا و  هّلل  تسنایز و  فانـصا  ناصقن و 
نائنشلا

تسا هللا  لوسر  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ردص  ریرس  هینالع و  رس و  موس : تسیب و  هجو 

تسروطسم بلاطلا  ۀیافک  رد  هکنآ  موس  تسب و  هجو 
وبا انثّدح  ینادمهلا  سودبع  حتفلا  وبا  انربخا  ینادـمهلا  ءالعلا  وبا  ظفاحلا  انربخا  یتبکلا  ۀـکرب  نب  فسوی  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  ینربخا 

هَّللا دبع  وبا  انثدح  ساّبعلا  نب  لضفلا  نب  لضفلا  انثّدح  یلع  نب  دیز  دنسم  نع  ۀملس  نب  یلع  نب  نیسحلا  رهاط 
584 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نع هیبا  نع  یلع  نب  دیز  نع  یبأ  ینثّدح  لاق  ءالعلا  نب  هَّللا  دیبع  نب  میهاربا  ینثّدح  يولبلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  لهـس  نب  دّـمحم 
نبا یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتّما  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نا  ول ال  ربیخ  تحتف  موی  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هّدـج 

کبسح نکل  هب و  اوعفـشتسیل  كروهط  لضف  کیلجر و  بارت  نم  اوذخا  الا  نیملـسملا  نم  ألم  یلع  رمت  الاقم ال  کیف  مویلا  تلقل  میرم 
یتنس و یلع  لتاقت  ینید و  يّدؤت  تنا  يدعب  ّیبن  ّهنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  کثرا و  ینثرت و  کنم  انا  ینم و  نوکت  نا 

نورورـسم رون  نم  ربانم  یلع  کنعـش  نا  یتّما و  نم  ۀّنجلا  لخاد  لّوا  ّکنا  ضوحلا و  یلع  ادع  ّکنا  ینم و  ساّنلا  برقا  ةرخآلا  یف  تنا 
کبرح نیحمقم  مههوجو  ةدوسم  نیئمظم  ءامظ  ادـغ  كّودـع  نا  یناریج و  ۀـّنجلا  یف  ادـغ  نونوکیف  مهل  عفـشا  یلوخ  مههوجو  ۀـضیبم 

يدلو و كدلو  نا  یملع و  باب  تنا  يردص و  ةریرسک  كردص  ةریرس  یتینالع و  کتینالع  يّرس و  كّرس  یملـس و  کملـس  یبرح و 
امک کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  کینیع و  نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  قحلا و  کعم  ّقحلا  ّنا  یمد و  کـمد  یمحل و  کـمحل 

ضغبم ضوحلا  یلع  دری  رانلا ال  یف  كّودـع  ّنا  ۀـنجلا و  یف  کترتع  ّکنا و  كرـشبا  نا  ینرما  لج  ّزع و  هَّللا  ّنا  یمد و  یمحل و  طلاخ 
ینبّبح نآرقلا و  مالسالا و  نم  ّیلع  معنا  ام  یلع  هتدمح  ادجاس و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  تررخف  یلع  لاق  کل  ّبحم  هنع  بیغی  کل و ال 

نیلسرملا دّیس  نییبنلا و  متاخ  یلا 
مزراوخ بطخا  یلزاغملا و  نبا  یشوکرخ و  لثم  مه  هینس  هّمئا  رگید  یجنک  رب  هوالع  هک  فیرش  ثیدح  نیا 

585 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف قبس  امک  دناهدرک  نآ  تیاور  مه  ینامی  لیعامسا  نب  دمحم  دمحا و  نیدلا  باهش  یباصو و  میهاربا  یسلدنا و  عبس  نبا  الم و  رمع  و 
نآ هینالع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ّرس  لثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رـس  هکنآ  رب  ۀلزنملا  ثیدح  دلجم 

ترضح قلخ  هکنآ  رب  تسحضاو  لیلد  نیا  تسبانج و  نآ  ردص  هریرس  لثم  ترضح  نآ  ردص  هریرـس  بانج و  نآ  هینالع  لثم  ترـضح 
تافارخ و لاطبا  رون و  ثیدح  قیدصت  نا  زا  تسملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  قلخ  لثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
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ردص هریرس  هینالع و  رـس و  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  حضاو و  امتح  اعطق و  تسنهربم و  نشور و  روهظ  حوضو و  لامکب  نیبصعتم  تافازج 
نآ تیلـضفا  دشاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ردـص  هریرـس  هینالع و  رـس و  لثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ردص  هریرس  هینالع و  رس و  هک  اریز  دیدرگ  ققحتم  هوجو  غلباب  بانج  نآ  تمصع  ترـضح و 
رس و سپ  هدوب  نیبرقملا  ۀکئالملا  نیلسرملا و  ءایبنالا و  یتح  قلخ  عیمج  زا  لضفا  لطخ و  غیز و  زا  نوصم  للز و  اطخ و  زا  موصعم  ملس 

یتح قلخ  عیمج  زا  لضفا  بارتسا  بیر و  زا  نوصم  اطخ و  للز و  زا  موصعم  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ردص  هریرـس  هینالع و 
تیاهن نیفـشقتم و  نیبلغتم  مدقت  حـبق  لامک  ترـضح و  نآ  لصف  الب  تفالخ  سپ  دنـشاب  ایـصوالا  ءایلوالا و  ریاس  ءایبنالا و  ۀـکئالملا و 
فیرـش ثیدح  دش  ضورعم  هچنآ  رب  هوالع  دیـسر و  یلوا  یهیدب  هبترمب  ترـضح  نآ  رب  نیفلـصتم  نیفـسعتم  نیمجهتم  سوارت  تعانش 

یفخی امک ال  دراد  ترضح  نآ  تیلضفا  رب  تلالد  رگید  هوجوب 

هکئالم ترایز  تهج  نینمؤملا  ریما  تروصب  رون  زا  یکلم  تیاورب  لالدتسا  مراهچ : تسیب و  هجو 

هّیبحملا مهرافغتـسا  یلع و  یلا  ۀـنجلا  ۀـکئالملا و  قوش  یف  نورـشعلا  سداسلا و  باـب  رد  بلاـطلا  ۀـیافک  رد  هکنآ  مراـهچ  تسب و  هجو 
تسروکذم

یلع انربخا  ریضخ  نبا  انربخا  نکسلا  نب  روصنم  انربخا 
586 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دعاص نب  دّمحم  نب  ییحی  دمحم  وبا  انثّدح  فورعم  نب  هَّللا  دبع  دّـمحم  وبا  یـضاقلا  انربخا  دـمحا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  انربخا  دـمحا  نب 
یلا یب  يرـسا  ۀلیل  تررم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سنا  نع  دیمح  انثّدح  نوراه  نب  دیز  انثّدح  ۀفرع  نب  نسح  انثّدـح 

توندف هیلع  ملـس  هنم و  ندا  لاق  کلملا  اذه  نم  لیئربج  ای  تلقف  هب  قدـحت  ۀـکئالملا  رون و  نم  ربنم  یلع  نسلاج  کلمب  انا  اذاف  ءامّـسلا 
دّـمحم ال و ای  یل  لاقف  ۀـعبارلا  ءامـسلا  یلا  یلع  ینقبـس  لیئربج  ای  تلقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یّمع  نبا  یخاب و  انا  اذاف  هیلع  تملـس  هنم و 

ۀعمج موی  ۀعمج و  ۀلیل  لک  یف  هروزت  ۀکئالملاف  ّیلع  ةروص  یلع  رون  نم  کلملا  اذه  یلاعت  هَّللا  قلخف  یلعل  اهّبح  تکـش  ۀـکئالملا  نکل 
ّیلع یّبحمل  هباوث  نودهی  هنوسّدقی و  هَّللا و  نوحبسی  ةّرم  فلا  نیعبس 

تلالد تیاور  نیا  ۀقث  وه  سنا و  نع  لیوطلا  دیمح  نع  نوراه  نب  دیز  هب  درفت  هجولا  اذه  نم  الا  هبتکن  مل  لاع  نسح  ثیدح  اذـه  تلق 
فرـشت مدع  زا  دندیدرگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تضافا  اپارـس  ترایز  قاتـشم  نیبرقم  هکئالم  نوچ  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو 

بانج تروص  رب  یکلم  ناشلومام  فاعـسا  لوئـسم و  حاجنا  يارب  یلاعت  قح  دندیدرگ  یکاح  ار  دوخ  مارغ  قوش و  دـیزم  یکاش و  نآب 
لـصاح راـب  رازه  داـتفه  هعمج  زور  هعمج و  بش  ره  رد  ار  وا  تراـیز  فرـش  هکئـالم  هک  دومرف  قلخ  رون  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 

نیا دـنیامنیم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نیبحم  يارب  نآ  باوث  يادـها  دـنرآیم و  اـجب  یهلا  سیدـقت  حـیبست و  دـنزاسیم و 
لضفا هدش  قولخم  رون  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تروص  رب  هک  یکلم  هکنآ  رب  تسرهاظ  تلالد 

587 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يوذ حدق  تسبایترا و  هابتـشا و  ماقم  مادک  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رون و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قلخ  رد  سپ  تسا  هکئالم 

هّلل دمحلا  تسبارـس و  عدـخ  بآ و  رب  شقن  رـسارس  ناشیا  تاعیملت  باوصان و  دادـل  دانع و  بّصعت و  ضحم  باب  ود  ره  نیرد  بانذالا 
عیمج تباصا  تیقح و  رد  هک  عاعّرلا  جـمهلا  سیئر  بطاـخم  عاـبتا  عایـشا و  زا  نیتنعتم  نیبّصعتم و  رگا  بآـملا و  إدـبملا و  یف  باّـهولا 

دیاشگیم لیلـضت  لالزا و  حئاضف  باوبا  دـیامنیم و  لیق  لاق و  ساطرق  ثیدـح  باوجب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لاوقا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناج  سنا و  رورـس  يادـعا  رب  نایذـه  رجه و  تابثا  هکلب  زیوجت  ظـیلغ  ّظـف  دـیلقتب  ۀحارـص  هَّللا  ذاـعم  هکلب 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  رب  رون  ثیدح  تلالد  نا  زا  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تاداشرا  دیامنیم 
یتآ هجو  رد  دـنهن  زاغآ  لاق  لیقب و  نا  هلباقم  لاطبا و  در و  ادـخب  هانپ  هکلب  دـنهدن  اج  اغـصا  عمـسب  تسحـضاو  رهاظ و  تیاـهن  مالـسلا 

میکح رب  عقاو  فالخ  نایب  زیوجت  هک  میامن  تباث  یـسدق  ثیدـح  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  رب  رون  ثیدـح  تلـالد 
یلاعت وا  رب  بذـک  زیوجت  زا  نکل  دـننکیم  هناـش  یلاـعت  وا  رب  هیلقع  حـئابق  عیمج  زیوجت  هّینـس  وگ  هدرکن و  مالـسا  لـها  زا  يدـحا  قلطم 

دننزیم یناسل  یشاحت 

هللا لوسر  یتسود  رون و  زا  یلع  تقلخ  اب  هطبار  رد  یسدق  ثیدحب  لالدتسا  مجنپ : تسیب و  هجو 

هتفگ بقانملا  باتک  رد  مزراوخ  بطخا  هکنآ  مجنپ  تسب و  هجو 
وبا انثّدح  لاق  دمحم  رکب  وبا  يدلاو  انربخا  لاق  يرقملا  كریز  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رصن  مساقلا  وبا  انربخا  لاق  اذه  ۀمئألا  بذهم  ینابنا 
لاق رونیدب  هظفح  نم  يدادـغبلا  یجنیانلا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انثّدـح  لاق  ّيروباسینلا  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  یلع 

انثّدح
588 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ییحی نب  طول  فنخم  وبا  انثّدح  لاق  ینادمهلا  نیسحلا  نب  ءالعلا  انثّدح  لاق  يزارلا  دیمح  نب  دمحم  ینثدح  لاق  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم 
ۀغلب ینبطاخ  لاقف  جارعملا  ۀلیل  ّکبر  کبطاخ  ۀغل  ّياب  لئس  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  يدزالا 

تاهبـشلاب فصوا  سانلاب و ال  ساقأ  ءایـشالاک ال  ءیـش ال  انا  دمحا  ای  لاقف  ّیلع  مأ  ینتبطاخ  بر  ای  تلق  نا  ینمهلاف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
بلاط یبأ  نب  یلع  نم  کیلإ  ّبحا  کبلق  یف  ادـحا  دـجا  ملف  کـبلق  رئارـس  یلع  تعلطاـف  كرون  نم  اـّیلع  تقلخ  يرون و  نم  کـتقلخ 

کبلق نئمطی  امیک  هناسلب  کتبطاخف 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  بلق  يوسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبحا  هک  تسحـضاو  یـسدق  ثیدح  نیزا 
قح ببـس  نیمهب  هدومرف و  قلخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  زا  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  هک  هدوب  ببـس  نیاب 

ایصوا ایبنا و  زا  يدحا  ناسل  تغلب و  هدومرف و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ناسل  تغلب و  دوخ  بیبح  هبطاخم  جارعملا  ۀلیل  رد  یلاعت 
نادرگرـس ناشیرپ و  ناریح و  نآ  لاثما  با و  هلالک و  تفرعم  رد  هک  نامهب  نالف و  ناـسل  تغلب و  اـت  هدومرفن  ترـضح  نآ  هبطاـخم  مه 

مدقت بلغت و  حبق  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیفرشا  تیلـضفا و  ّتیمرکا و  ّتیبحا و  رب  رون  ثیدح  تلالد  سپ  دسر  هچ  دندوب 
تیاور ار  نآ  بطخا  هک  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دنامن  رتتسم  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  دش و  تباث  یسدق  ثیدح  زا  ترـضح  نآ  رب  رایغا 

رد یناشخدب  رفعج  نیّدلا  رون  هچنانچ  هدرک  تباث  متح  نیقی و  مزج و  عطقب و  یناث  بطاخم ال  دلاو  هزاجا  خیش  ینادمه  یلع  دیس  هدرک 
ترضح هتفگ  بقانملا  ۀصالخ 

589 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم هَّللا  ّریخ  دنسریم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  ترـضحب  تشپ  هدفهب  هدلاو  بناج  زا  هک  هّرب  انل  داز  هّرـس و  سّدق  دندومرف  تدایس 
نبا اناف  یّمأک  وا  يرولا  یف  يّدـجک  ّدـج  هل  نم  نیبهذـلا  نبا  ۀّـضفلا  اناف  بهذ  نم  تفـص  دـق  ۀّـضف  نیریخلا  نبا  اناف  یّمأ  ّمث  یبأ  قلخلا 

رد تشگ و  ظوفحم  نآرق  ارم  نس  رغـص  رد  وا  تیبرت  نسحب  دوب و  هَّللا  ءایلوا  زا  وا  نیدـلا و  ءـالع  دیـسب  بّقلم  دوب  ولاـخ  ارم  نیرمقلا و 
اب ینعم  ّرس  زک  يرس  همالک  نم  مظن  ناوعا  نیطالـسب و  تفتلم  نادمه و  رد  دوب و  مکاح  وا  هک  ببـس  نادب  مدرکیمن  تافتلا  دلاو  روما 

تمه مشچ  رازاب  وچ  تسین  مغ  چیه  دـنیبن  هکنآ  رگا  نشور  هتـشگ  شیور  سکع  زا  ناهج  تسین  مغ  يداش و  شیاجنگ  ورد  دـش  ربخ 
يرادـن یلاع  تمه  نوچ  یلع  تسین  مهتم  اجنآ  تمه  یئامه  دوصقم  هار  دـباین  تمه  زجب  تسین  مج  تسوزج  وت  زع  ّرقم  لـک  زا  یتسب 
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سی هط و  لآ  تعباتم  تبحم و  قیفوت  مالـسا  لها  ماوع  صاوخ و  زا  ارم  هک  مالـسلا  يداهلا  هَّللا  دمحلا  تسین  مرجال  شیوک  یماک ز  ارت 
هَّللا و ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  ُهَّللا و  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  یلاعت  هَّللا  لاق  دومرفن  دومحم  ناشیا  تقفاوم  رد  زج  تداعـس  دومن و  تمارک 

ۀّنجلا یف  مهعمج  هَّللا  نا  ۀعیشلا و  مهنم  لعج  ۀباجالاب  مهنم  رداب  نمف  ۀّیربلا  یلع  اهتیّرذ  ۀمطاف و  یلع و  ّبح  ضرع  دمحلا  هل 
بلاط و یبأ  نب  یلع  ّلوتیلف  یبر  یندـع  یتلا و  ۀـنجلا  لخدـی  یتوم و  تومی  یتایح و  ییحی  نا  ّبحا  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  لاـق  و 

ۀلالّضلا باب  یلا  يدهلا  باب  نم  مکوجرخی  نل  مّهناف  هدعب  نم  یجدلا  حیباصم  يدهلا و  ۀمئا  نیرهاّطلا  هتیّرذ 
بلاط یبأ  نب  یلع  ذختا  نم  لوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  و 
590 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلع محرتی  توملا  کلم  مث  ۀـّنجلا  نزاخ  ناوضر  مث  شرعلا  ۀـلمح  هّبحا  نم  لّوا  لیئربج و  مث  لیئاکیم  مث  لیفارـسا  ءامّـسلا  لها  نم  اخا 
دق لاق  کیدعس  کیبل و  تلق  دّمحم  ای  لاقف  ّیبر  يدی  نیب  تفقو  یهتنملا  ةردس  یلا  ءایبنالا  یلع  محرتی  امک  بلاط  یبأ  نب  یلع  یبحم 

يدابع ملعی  کنع و  يدؤی  ۀفیلخ  کسفنل  تذـختا  الهف  لاق  دّـمحم  ای  تقدـص  لاق  اّیلع  ّیبر  تلق  کل  عوطا  تیأر  مهیاف  یقلخ  توکب 
نینمؤملا ریما  وه  یملح و  یملع و  هتلحن  ایـصو و  ۀفیلخ و  کسفنل  هذـختاف  اّیلع  کل  ترتخا  لاق  یل  رتخا  تلق  نوملعی  ام ال  کباتک  نم 

نیقّتملل اهنمزلا  یّتلا  ۀملکلا  وه  یئایلوا و  رون  ینعاطا و  نم  ماما  يدهلا و  ۀـیار  وه  دـمحم  ای  هدـعب  دـحال  تسیل  هلبق و  دـحا  اهلنی  مل  اقح 
ینبقاعی نا  هتـضبق  یف  هَّللا و  دـبع  انا  یلع  لاق  هترّـشب  ّیبر  تلق  دّـمحم  ای  کلذـب  هرّـشبف  ینـضغبا  دـقف  هضغبا  نم  ینّبحا و  دـقف  هّبحا  نم 

ّینا ریغ  دّمحم  ای  کلذ  تلعف  دق  هَّللا  لاق  نامیالا  هعیبر  لعجا  هبلق و  لجا  مهّللا  تلقف  لاق  يالوم  هَّللا  ناف  يدع  یل و  ممت  نا  یبونذـبف و 
یبزح و فرعی  مل  یلع  ول ال  یلتبم  ّهنا  یملع  قبس  دق  لاق  یبحاص  یخا و  یبر  تلق  یئایلوا  نم  ادحا  هب  ّصخا  مل  ءالبلا  نم  ءیشب  هّصخا 

یلسر ءایلوا  يایلوا و ال 
ساقأ ءایـشالاک ال  تسل  ءیـش  انا  لاق  یلع  مأ  ینتبطاخ  ّبر  ای  تلق  یلع  ۀغلب  جارعملا  ۀـلیل  ینبطاخ  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق  و 

تعلطاف كرون  نم  اّیلع  تقلخ  يرون و  نم  کتقلخ  تاهبّشلاب  فصوا  سانلاب و ال 
591 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کبلق نئمطی  امیک  هناسل  هتغلب و  کتبطاخف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  کیلإ  ّبحا  ادحا  کبلق  یف  دجا  ملف  هبلق  رئارس  یلع 

« ءابه ملاع  رد  هللا  لوسرب  برقا  نینمؤملا  ریما   » تارابعب لالدتسا  مشش : تسیب و  هجو 

مظاعا ّتنـس و  لها  ءایلوا  رباکا  زا  هک  یبرع  نب  نیّدـلا  ییحم  خیـش  هک  تسنآ  هیهلا  هیهانتمان  فاطلا  بئارغ  زا  هکنآ  مشـش  تسب و  هجو 
رد وا  تاملک  لقنب  دنزاسیم و  بقلم  ربکا  خیـشب  ار  وا  هک  دنراد  وا  تمدـخب  تدـیقع  خوسر  مه  بحاصهاش  بانج  تسناشیا و  يافرع 
قح يوسب  رتبیرق  یـسک  تسرون  ملاع  زا  ترابع  هک  ابه  ملاع  رد  هکنیا  هب  هدش  لئاق  ینعی  هدرک  حیرـصت  قح  رماب  دنزانیم  ایور  هلاسر 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  ساـن  برقا  هدوبن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  زا  یلاـعت 

بیذکت و ناسچ  بحاصهاش  هک  مناریح  سپ  تسایبنا  عیمج  رارسا  عماج  ملاع و  ماما  بانج  نآ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
درک و دـهاوخ  هدوب  تامارک  لئالج  زئاح  نافرع و  تاکرب و  مئاظع  بحاص  هک  لضاف  یفوص  لماک و  یلو  فراع و  ماـما  نینچ  لیلـضت 

هدش دنبراک  نوگژاو  دیقنت  ّتنعتب و  دومن و  دنهاوخاو  دوخ  داقتعا  فالخ  رب  نیجورخم  نیحودقم و  نیرتفم و  نیباذک و  زا  ار  وا  ناسچ 
رد یبرع  نبا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  تفگ  دـنهاوخ  راـبتعایب  ار  وا  دوخ  دـجام  دـلاو  خـیاشم  دوخ و  فالـسا  دوـخ و  تاداـفا  فـالخ  رب 

لصف هتفگ  قلخلا  أدب  رد  سداس  باب  رد  هّیکم  تاحوتف 
هعم ءیش  هَّللا و ال  ناک 
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یتلا ءامسالاب  هقلخ  لبق  یمـس  هسفنب و  افوصوم  ناک  لب  اهیلع  نکی  مل  ۀفـص  ملاعلا  هداجیا  نم  هیلإ  عجری  مل  ناک  هیلع  ام  یلع  نالا  وه  و 
نم ّلجت  برضب  ۀسّدقملا  ةدارالا  کلت  نع  لعفلا  هسفنب  هملعب  هملع  ام  ّدح  یلع  هأدب  ملاعلا و  دوجو  دارأ  املف  هقلخ  اهب  هنوعدی 

592 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه اذه  روّصلا و  لاکـشالا و  نم  ءاش  ام  اهیف  حتفیل  ّصجلا  ءانبلا  حرط  ۀلزنمب  یه  ءابهلا  یّمـست  ۀقیقح  ۀیلکلا  ۀـقیقحلا  یلا  هیزنتلا  تایّلجت 

لها قیقّحتلا  لـها  نم  اـمهریغ  هَّللا و  همحر  هَّللا  دـبع  نب  لهـس  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هرکذ  دـق  ملاـعلا و  یف  دوـجوم  لوا 
ةّوقلاـب و هیف  هّلک  ملاـعلا  یّلکلا و  یلویهلا  راـکفالا  باحـصا  هنوّمـسی  ءاـبهلا و  کـلذ  یلا  هرونب  یّلجت  هناحبـس  ّهنا  مث  فوقولا  فشکلا و 

رّونلا کلذ  نم  یلع  جارّـسلا و  رون  تیبلا  ایاوز  لبقی  امک  هدادعتـسا  هتّوق و  بسح  یلع  ءابهلا  کلذ  یف  ءیـش  لـک  هنم  لـبقف  ۀیحالـصلا 
ٌحابْصِم  اهِیف  ٍةاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  یلاعت  هَّللا  لاق  هلوبق  هءوض و  ّدتشی 

دّیس ناکف  لّوالا  لقعلاب  ةامسملا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ۀقیقح  الا  ءابهلا  کلذ  یف  الوبق  هیلإ  برقا  نکی  ملف  حابـصملاب  هرون  هّبـشف 
نیع هنیع و  دجو  ءابهلا  یف  ۀّیّلکلا و  ۀـقیقحلا  نم  ءابهلا و  نم  یهلالا و  رّونلا  کلذ  نم  هروهظ  ناکف  دوجولا  یف  رهاظ  لّوا  هرـساب و  ملاعلا 

ترابع مه  ملاع  ردـص  نیعمجا و  ءایبنالا  رارـسال  عماـجلا  هرـساب و  ملاـعلا  ماـما  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هیلإ  ساـّنلا  برقا  هیلجت و  نم  ملاـعلا 
دق هتفگ و  یلعلا  جراعم  رد  نیتم  فیطل و  یمالک  دـعب  هک  ینادیم  یلاعت  هَّللا  ءاـشنا  دـعب  اـم  رد  هچناـنچ  هدومرف  لـقن  ار  هّیکم  تاـحوتف 

سداّسلا بابلا  یف  خیّشلا  لاق  اداهشتسا  همالک  رکذا  نا  تیأرف  قیقّحتلا  اذه  ضعبب  هّرس  سّدق  یبرعلا  نب  نیّدلا  ییحم  ربکالا  خیشلا  حّرص 
ملاعلا روهظ  ءدب  دارأ  امل  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  ۀّیکملا  تاحوتفلا  نم 

593 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه ءابهلا و  ثدحف  ۀـیّلکلا  ۀـقیقحلا  یلا  هیزنتلا  تایلجت  نم  برـضب  ۀـسدقملا  ةدارالا  کلت  نم  ملاعلا  لصفنا  هملع  یف  قبـس  ام  ّدـح  یلع 

ءابهلا کلذ  یلا  هرونب  یّلحت  یلاعت  ّهنا  مث  ملاعلا  یف  دوجوم  لّوا  اذه  ءاش و  ام  روصلا  لاکـشالا و  نم  هیف  حتفیل  ّصجلا  ءانبلا  حرط  ۀلزنمب 
هبرق بسح  یلعف  جارـسلا  رون  تیبلا  ایاوز  لوبقک  رونلا  نم  هبرق  بسح  یلع  ءابهلا  کلذ  یف  ءیـش  لک  هنم  لبقف  ةوقلاـب  هیف  هلک  ملاـعلا  و 
عیمج نم  الوبق  برقا  ناکف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ۀقیقح  نم  هیلإ  الوبق  برقا  دحا  نکی  مل  هلوبق و  هءوض و  دتـشی  رونلا  کلذ  نم 

یف هیلإ  ساّنلا  برقا  ناک  نیّدـلا و  ییحم  خیـشلا  لاق  دوجوم  لوا  ملاعلا و  روهظ  أدـبم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناکف  ءاـبهلا  کـلذ  یف  اـم 
تاحوتفلا نع  القن  رهاوجلا  تیقاویلا و  یف  ام  یهتنا  نیعمجا  ءایبنالا  رارـسال  عماجلا  هرـساب و  ملاعلا  ماما  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءاـبهلا  کـلذ 

نیا تلالد  ملعا و  هَّللا  ۀبقنم و  لجا  ّهناف  هَّللا  ءاش  نا  ۀیتآ  ۀیـضام و  ۀبقنم  ۀلیـضف و  لک  فشک  یف  انیعم  اعفان  هدجت  قیقحتلا  کلذ  ظفحاف 
نوچ هک  تسرهاظ  نا  زا  هکنآ  لّوا  تسرهاظ  هجو  دنچب  قیدـصتلا  ناعذالاب و  قیقح  بولطم  قیقحت  تابثا و  رب  قیـشر  قیمنت  قینا و  نایب 
مامت دیس  هدوب  تسیهلا  رون  ملاع  نا  زا  دارم  هک  ابه  تقیقح  رد  لوبق  يور  زا  قلخ  برقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
بانج تقلخ  نوچ  سپ  دیدرگ  دوجوم  بانج  نآ  رون  یلجت  زا  ترـضح و  نآ  لیفطب  ملاع  مامت  دیدرگ و  دوجولا  یف  رهاظ  لوا  ملاع و 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 
594 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

يوبن رون  اب  يولع  رون  هدوب و  نراقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  تقلخ  اـب  رون  ثیدـح  یعطق  لولدـم  بسح  مه 
بآمتلاسر بانج  یلیفط  ملاع  مامت  دشاب و  ملاع  رورس  دعب  ملاع  مامت  دیس  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دشاب  هتشاد  مامت  داحتا 

مدقت نیعمجا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ترـضح  ياوس  نیلـسرم  ایبنا و  رباکا  زا  يدحا  مدقت  سپ  دوب  دهاوخ  ترـضح  نآ  و 
دهاوخن زیوجت  نیتم  مهف  نیزر و  لقع  بحاص  نیطف و  ینیدتم  چیه  مه  نیمّظعم  ياحلـص  ءایلوا و  نیبرقم و  ءایـصوا  هکئالم و  زا  یـسک 

دشابن فوغشم  لطاب  ّبحب  شبلق  فؤم و  طالتخا  سلاب و  شلقع  هک  یسک  زگره  دسر و  هچ  ترضح  نآ  رب  هلولعم  هثالث  مدقتب  ات  درک 
هّلجا زا  یسک  سیفن  سفن  نآ  رب  دشاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  ملاع  دّیـس  هک  یـسک  هک  درک  دهاوخن  زیوجت 
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دمحلاف سیلدـت  لالزا و  باحـصا  سیبلت و  لالـضا و  بابرا  سیـسخ و  هرمز  اج  هچ  سیئر  ددرگ و  مکاح  مه  مخافا  رباکا و  مظاعا و  و 
ردغلا ربجلا و  قشع  سیسر و  هبلق  یف  سیلبا  ءافتقا  ّبح  نم  ّالا  اهیلإ  یغـصی  سیـسح و ال  اهل  عمـسی  الف  نیلغدملا  عزاعز  دومخ  یلع  هّلل 
حیرص هدافا  قالطالا  یلع  رداق  ياجلاب  تسقافآ  هرهش  وا  هیلاع  دماحم  هک  قاذحلا  ةدمع  یبرع  نیدلا  ییحم  هکنآ  مود  سینا  ریمـس و  هل 
بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  ابه و  ملاع  رد  ینعی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  سان  برقا  هک  هدومرف 

فشک و بابرا  يادتقم  نیا  مالک  زا  رون  ثیدح  ّتیمزج  تیمتح و  ّتیعطق و  تّحص و  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  سپ  هدوب  مالـسلا  هیلع 
ابه ملاع  رد  سان  برقا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هک  تسرهاظ  رپ  دیدرگ و  تباث  روهظ  حوضو و  لامکب  روعـش  نافرع و 

دعب زین  ترضح  نآ  يارب  ملاع  مامت  تدایس  دشاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  رون  و 
595 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باـنج يارب  ملاـع  تدایـس  یبرع  نبا  دوخ  هداـفا  بسح  هک  دـشاب  ققحتم  تباـث و  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرم  رورـس  باـنج 
سان برقا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوچ  هدـش و  تباث  اـبه  ملاـع  رد  ّتیبرقا  ببـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
تباث ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  زین  ترضح  نآ  يارب  ملاع  تدایـس  ۀهادبلاب  دشاب  ملاع  نیرد  بانج  نآ  يوسب 

باشوالا و حقوا  وه  نم  ّالا  هدحجی  باوّصلا و ال  یخوت  باحـصا  مهفلا و  بابرا  دـنع  حـضاو  رهاظ  اذـه  باجتحا و  بایترا و  الب  دـشاب 
فـسع زا  زایحنا  تئارب و  ناعذا و  فاصنا و  دیزم  ببـسب  فشکلا  دوهـشلا و  نافرعلا و  لها  سیئر  یبرعلا  نبا  هکنآ  موس  باشقالا  علجا 

بانج هکنآب  حیرـص  حیرـصت  هدرکن  راهطالا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  راتخم  لوسر  اب  رایخا  تیب  لها  رورـس  تیبرقا  تابثا  رب  راصتقا  افتکا و 
هدوب ملاع  عیمج  ماما  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  تسحیرص  صن  نیا  سپ  تسمامتلاب  ملاع  ماما  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
لـصف عطق و  لصف و  الب  تماما  توبث  رد  دشاب  مالّـسلا  ۀّیحتلا و  فالآ  هلا  هیلع و  مانا  رورـس  دـعب  ملاع  مامت  ماما  ترـضح  نآ  هاگ  ره  و 
تانئاک رورـس  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هداجا  رـسارس  هدافا  نیا  ربانب  تسا و  هابتـشا  بایترا و  ماقم  مادک  لزه  لها  تافارخ 

نآ تماما  دـندوب  ملاع  لـخاد  هثـالث  رگا  هدوب و  نیحلاـص  ءاـیلوا  لـک  سیئر  نیلـسرم و  اـیبنا و  عیمج  ماـما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
رظن نیاب  دـنزاس  جراخ  ملاع  زا  ار  ناشیا  رگا  دـش و  تباث  مالعالا  ةدـمع  یبرع  نبا  مالک  قوطنمب  اعطق  امتح و  مه  ناشیا  يارب  ترـضح 
يارب لصف  الب  تفالخ  توبث  رد  مه  زاب  سپ  هدـشن  عقاو  ملاع  رد  سکچیه  زا  هدـش  رداص  ناشیا  زا  هک  هبیرغ  لاعفا  هبیجع و  لاـمعا  هک 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
596 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نینمؤملا ریما  بانج  تماماب  حیرـصت  رب  افتکا  یبرع  نبا  هکنآ  مراهچ  دـنامیمن  یقاب  یبیر  تاجرد  یلاـع  تارـضح  نیا  مدـقت  نـالطب  و 
مکح مولع و  رارسا و  عیمج  عماج  ترضح  نآ  ینعی  تسایبنا  عیمج  رارسا  عماج  ترضح  نآ  هک  هدومن  هدافا  مه  نیا  هدرکن  مالـسلا  هیلع 

ترـضح و نآ  تیلـضفا  تابثا  يارب  هنیزر  هلاقم  هنیتم و  هدافا  نیا  هدوب و  نیبرقم  هرمز  نیا  تالامک  لک  يواـح  نیلـسرم و  اـیبنا و  عیمج 
ضیرم و هلهـس  لئاسم  تفرعم  رد  ناشهیلاع  ناهذا  لیلک و  ریـسح و  مه  هلالک  ّبا و  يانعم  كاردا  زا  ناشراکفا  هک  یناـسک  مدـقت  یفن 

باوجب هیبن  بطاخم  هک  بجعلا  ّلک  بجعلا  یفاـع و  یفاـش و  ار  جاـجوعا  ارم و  ءاد  جاـجل و  داـنع و  ضرم  یفاو و  یفاـک و  هدوب  لـیلع 
نیدقنملا ءافرعلا  سیئر  نیققحملا و  ۀیفوصلا  ماما  یبرع  نبا  تالامک  هیفوص  نیققحم  صیـصخت  ءاعداب  نآ  یفن  در و  دعب  هیبشت  ثیدـح 
دنادیمن دهدیمن و  هار  دوخ  یلاع  هاگردب  ار  مرزآ  تالابم و  مرش و  ایح و  الصا  دهاوخیم و  تسمالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  رارـسا  عماج 

رهاظ حوضو  لامکب  مه  هیبشت  ثیدح  تّحـص  دشاب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  رارـسا  عماج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  هک 
لطاب و ۀحارـص  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رب  هیبشت  ثیدح  تلالد  عنم  رد  وا  مادـخ  هکیکر  تاعیملت  تاهیومت و  دـش و 

تیلـضفا ثیداحا  عیمج  تحـص  هکلب  هیبشت  ثیدـح  تحـص  رون و  ثیدـح  تحـص  یبرع  نبا  هنیتم  هدافا  نیزا  سپ  دـیدرگ  اروثنم  ءابه 
ققحتم روهظ  تیاهنب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  زا  ترضح  نآ  تیلضفا  رب  ّهلاد  ثیداحا  عیمج  تحص  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هقلطم 
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رب هفیرـش  ثیداحا  نیا  تلـالد  عنم  رد  وا  تافـص  یلاـع  فالـسا  تاجردـلا و  عیفر  بطاـخم  تارباـکم  تـالیوات و  عیمج  زین  دـیدرگ و 
کلذ یلع  دمحلا  هّلل  دیدرگ و  بارس  عدخ  بآ و  رب  شقن  ضحم  نآ  هحیرص  تالولدم 

597 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
زا مهف  رئاح و  نآ  هظحالمب  لقع  هک  دناهدوتـس  همیخف  بقانم  همیظع و  حـئادمب  تابثا  ریراحن  هّلجا  تاقث و  ياملع  رباکا  ار  یبرعلا  نبا  و 

یبرعلا نب  نیدلا  ییحم  خیشلا  مهنم  دیامرفیم و  رایخالا  تاقبط  یف  راونالا  حقاول  رد  ینارعش  باهولا  دبع  دوشیم  رصاق  نآ  هنک  كاردا 
مولعلا رئاس  یف  هتلالج  یلع  ّلج  ّزع و  هَّللا  لـها  نم  نوققحملا  عمجا  هنع  هَّللا  یـضر  هقرخلا  بسن  باـتک  یف  هّطخب  هتیار  اـمک  فیرعتلاـب 

افوخ ۀـضایرلا  قیرط  كولـس  ریغ  نم  هبتک  علاطی  نم  یلع  اورکناف  ریغ  همالک ال  مهف  ۀـقدل  ّالا  رکنا  نم  هیلع  رکنا  ام  هبتک و  هب  دهـشی  امک 
هریغ روصنملا و  یبأ  نب  نیدلا  یفـص  خیـشلا  همجرت  دق  خیـشلا و  دارم  یلع  اهلیواتل  يدتهی  اهیلع ال  تومی  هدقتعم  یف  ۀهبـش  لوصح  نم 

ۀـّیتوکلملا و تاراشالا  بحاص  نیبّرقملا  نیفراعلا و  ءاملعلا  سار  ققحملا  مامالا  خیـشلا  وه  لاـقف  ناـفرعلا  حالـصلا و  يربکلا و  ۀـیالولاب 
ةرهابلا و فراعملا  ۀـقداصلا و  رئارّـسلا  ۀـقراخلا و  رئاصبلا  قرـشملا و  فشکلا  قنوملا و  حـتفلا  ۀـّیناحورلا و  سافنالا  ۀیـسدقلا و  تاحفنلا 

جراعم نم  یلعالا  لوطلا  لصولا و  لـهانم  نم  بذـعلا  دروملا  سنـالا و  لزاـنم  یف  برقلا  بتارم  نم  عفرـالا  لـحملا  هل  ةرهازلا  قئاـقحلا 
یضر ۀفئاطلا  هذه  ناکرا  دحا  وه  ۀیالولا و  ماکحا  یف  فرـصتلا  یف  لیوطلا  عابلا  ۀیاهنلا و  لاوحا  نم  نیکمتلا  یف  خسارلا  مدقلا  نیّدلا و 
نیدم وبا  خیـشلا  هبقل  ۀیالولا و  نافرعلاب و  هنع  هَّللا  یـضر  یعفایلا  دعـسا  نب  دّـمحم  یلاعت  هّللاب  فراعلا  خیـشلا  همجرت  کلذـک  هنع و  هَّللا 

لجّرلا مالک  نیفراعلا و  ناطلسب 
598 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ناطلسلا دج  ناطلّـسلا  ۀفـص  هبتک  ضعب  یف  رکذ  ّهناف  مورلا  ضراب  امیـس  سانلا ال  نیب  ةروهـشم  هبقانم  رهاظلا و  نطابلا و  ۀماقم  یلع  لیلد 
هیلع ینب  دق  ۀنـس و  یتئام  وحن  روکذملا  نیب  هنیب و  لاق و  امک  رمالا  ءاجف  ینالفلا  تقولا  یف  ۀینیطنطـسقلا  هحتف  لوالا و  نامثع  نب  نامیلس 

نا دعب  نیرـصاقلا  نم  هیلع  رکنی  ناک  نم  کلذ  لجال  هدنع  روضحلا  یلا  جاتحا  تاریخ و  ماعط و  اهیف  ماشلاب  ۀفیرـش  ۀیکت  ۀـمیظع و  ۀـبق 
خیشلا حیرض  یلع  فرـشی  تیب  هل  ناک  هنا  یبلحلا  دمحا  جاحلا  حلاصلا  خیـشلا  یخا  ینربخا  دق  هنع و  هَّللا  یـضر  هربق  یلع  نولوبی  اوناک 

یف باغف  عرذا  ۀعست  ربقلا  نود  هب  فسخف  خیـشلا  توبات  قرحی  نا  دیری  رانب  ءاشعلا  ةالـص  دعب  نیرکنملا  نم  صخـش  ءاجف  نیدلا  ییحم 
یلا ضرالا  یف  راغ  لزن و  اورفح  املک  هسار و  اودجوف  اورفح  اوءاجف و  ۀّصقلاب  مهتربخاف  ۀـلیللا  کلت  نم  هلها  هدـقف  رظنا و  انا  ضرالا و 

رـصم و لخد  حاس و  دـّبعت و  دـهزت و  مث  برغملا  كولم  ضعبل  ءاشنالا  بتکی  الوا  هنع  هَّللا  یـضر  ناـک  بارتلا و  هیلع  اومدرف  اوزجع  نا 
هیلع ّطحی  ۀسورحملا  رصمب  مالسالا  خیش  مالّـسلا  دبع  نب  نیّدلا  ّزع  خیـشلا  ناک  تافلؤم و  اهلخد  دلب  ّلک  یف  هل  مورلا  زاجحلا و  ماشلا و 

یـضر تام  ۀّیبطقلا  نافرعلا و  ۀـیالولاب و  همجرتی  راص  موقلا  لاوحا  فرع  هنع و  هَّللا  یـضر  یلذاشلا  نسحلا  ابا  خیـشلا  بحـص  اّملف  اریثک 
مولع رحب  نم  ةرطق  یلع  ءایبغالا  هیبنتب  یمسملا  انباتک  یف  هلاوحا  همولع و  یلع  مالکلا  انرطس  دق  ۀئامتس و  نیثالث و  نامث و  ۀنس  هنع  هَّللا 

599 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نب دّـمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  دادـغب  خـیرات  لیذ  رد  راجنلا  نب  نیّدـلا  ّبحم  همـالع  ملعا و  هَّللا  هعجارف و  ءاـیلوالا 

اهب و أشن  ۀئامـسمخ و  نیّتس و  ۀنـس  ناضمر  رـشع  عباس  نینثالا  ۀلیل  ۀیـسرمب  دلو  ّهنا  یل  رکذ  سلدـنالا  لها  نم  ياطلا  هَّللا  دـبع  وبا  یبرع 
ناک مورلا و  دالب  لخد  ماشلا و  دالب  فّوط  قرّشلا و  دالب  لخد  مث  نیعست  نامث و  ۀنس  یلا  ماقاف  نیعبس  نامث و  ۀنـس  یف  ۀیلیبشا  یلا  لقتنا 

برغملا و خـیاشم  رابخا  یف  موقلا و  مولع  یف  ابتک  فّنـص  رواج و  ّجـح و  رقفلا و  قیرط  کلـس  بولقلا و  بابرا  ۀـّیفوصلا و  بحـص  دـق 
نم ءیـشب  اهب  ثّدح  دادغب و  لخد  وه  خیـشلا  معن  هرعـش و  نم  هنع  تبتک  قشمدب و  هب  تعمتجا  حیلم  مالک  ۀنـسح و  راعـشا  هل  اهداهز و 
نیب ام  الـصتیل  ةرهـش  ملع و  نیب  ام  ادهاج  ایا  هسفنل  هیندشنا  ام  هرعـش  نم  یثیبدـلا و  هَّللا  دـبع  خیـشلا  رـصعلا  ظفاح  هنع  بتک  هتافّنـصم و 

نا یسّدقملا  نیّدلا  ءایض  ظفاحلا  یلا  بتک  لمرلا  یلع  قیبعلا  کسملل  لضفلا  يری  نکی  مل  ریسلا  قشنتسی  لزی  مل  نم  لصو و  نم  نیذه 
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فئاطل رد  يردنکـسا  هَّللا  ءاطع  نب  دمحا  ۀئامتـس و  نیثالث و  نامث و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  نم  نیرـشعلا  یناثلا و  ۀعمجلا  ۀلیل  یّفوت  یبرع  نبا 
غلب نا  یلا  کلذ  رهتـشا  هنع و  ذخالا  هؤاقل و  رـصع  لک  ءایلوا  نع  رتاوت  ۀفئاطلا و  هذه  هیلع  عمجا  دق  رـضخلا  ءاقب  نا  ملعا  هتفگ و  ننملا 

انا و تنک  هسفن  نع  اربخم  ّیبرع  نبا  لاق  نیتیاکح  لقن  دعب  لاق  نا  یلا  ةریثک  کلذ  یف  تایاکحلا  هدـحج و  نکمی  يذـلا ال  رتاوتلا  ّدـح 
لحاسب یصقالا  برغملاب  یل  بحاص 

600 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم عرذا  ۀـعبرا  رادـقم  یلع  ءاوهلا  یف  اریـصح  عضو  دـق  الجر  یبحاص  انا و  تیأرف  لادـبالا  هیلإ  يواـی  دجـسم  كاـنه  طـیحملا و  رحبلا 

هرخس ءاوهلا و  قلخ  نم  بح  یف  هرسب  بیبحلا  نع  ّبحملا  لغـش  ارعـش  تلق  هتحت و  تفقو  یبحاص و  انا و  تنجف  اهیلع  یّلـص  ضرالا و 
هتالص و یف  زجواف  لاق  هرّرحم  ۀظوفحم و  مهرارـسا  هدنع  نومرکم و  هیدل  اومهف  هرّهطم  هیـضترت  نوک  لک  نع  ۀلوفغم  مهلوقع  نوفراعلا 

یلا ّتفتلاف  ءایلوالا  تامارک  رکنی  یبحاـص  ّنا  ملعا  نکا  مل  رـضخلا و  ساـّبعلا  وبا  اـنا  کـعم و  يذـلا  رکنملا  اذـهل  اذـه  تلعف  اـمنا  لاـق 
ننملا فئاطل  رد  زین  لاقی و  ام  نایعلا  دـعب  ام  لاقف  نالا  لوقت  امف  تلق  معن  لاـق  ءاـیلوالا  تاـمارک  رکنت  تنک  نـالف أ  اـی  تلق  یبحاـص و 
ماعطلا مدقف  خیاشملا  نم  ۀعامج  اهب  عمتجاف  رصمب  لیدانقلا  قاقرب  ةوعد  یلا  ءارقفلا  ضعب  اناعد  یبرع  نب  نیّدلا  ییحم  خیـشلا  لاق  هتفگ 
ءاعولا اذإ  نولکای و  ۀعامجلاف  ماعطلا  لزنملا  ّبر  هیف  فرغف  دعب  لمعتسی  مل  لوبلا و  ذختا  دق  دیدج  جاجز  ءاعو  كانه  ۀیعوالا و  رمع  و 

تلقف یبرع  نبا  لاق  نیفـصن  رـسکنا  مث  يذالل  الحم  کلذ  دـعب  نوکا  نا  یـسفنل  یـضرا  ینم ال  ةداـسلا  ءـالؤه  لـکاب  هَّللا  ینمرکا  لوقی 
لاق تلق  وه  ام  اولاق و  کلذ  ریغ  الوق  لاق  تلقف  لاق  مدـقت  يذـلا  لوقلا  اوداعاف  متعمـس  ام  تلق  معن  اولاق  ءاـعولا  لاـق  اـم  متعمـس  عمجلل 

هَّللا انلعج  ایندلا  ّبح  ۀیصعملا و  ۀساجنل  الحم  نوکت  نا  کلذ  دعب  اوضرت  الف  نامیالاب  هَّللا  اهمرکا  دق  مکبولق  کلذک 
601 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ییحم ۀـقیقحلا  رحب  ۀـقیرطلا و  خیـش  لاق  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  داشرا  باتک  رد  یعفای  همالع  هنم و  یقلتلا  هنع و  مهفلا  یلوا  نم  كایا  و 
لادـبالا هیلإ  يوای  دجـسم  كانه  طیحملا و  رحبلا  لحاسب  یـصقالا  برغملا  یف  یل  بحاـص  اـنا و  تنک  هنع  هَّللا  یـضر  یبرع  نب  نیّدـلا 

هتحت و تفقو  یتح  یبحاص  انا و  تئجف  هیلع  یلص  ضرالا و  نم  ۀعبرا  رادقم  یلع  ءاوهلا  یف  اریصح  عضو  دق  الجر  یبحاص  انا و  تیأرف 
مهف هرهطم  هیضترت  نوک  لک  نع  ۀلوفغم  مهلوقع  نوفراعلا  هرّخس  ءاوهلا و  قلخ  نم  بح  یف  هّرسب  بیبحلا  نع  ّبحملا  لغش  يرعش  تلق 

ساّبعلا وبا  انا  کعم و  يذلا  رکنملا  لجال  اذه  تلعف  اّمنا  لاق  هتالص و  یف  زجواف  لاق  هرّرحم  ۀظوفحم و  مهرارـسا  هدنع  نومرکم و  هیدل 
لوقت امف  تلق  معن  لاق  ءایلوالا  تامارک  رکنت  تنک  نالف أ  ای  تلق  تفتلاـف و  ءاـیلوالا  تاـمارک  رکنی  یبحاـص  نا  ملعا  نکا  مل  رـضخلا و 
مدـقف خـیاشملا  نم  ۀـعامج  اهل  عمتجاف  رـصمب  لیدانقلا  قاقزب  ةوعد  یلا  ءارقفلا  ضعب  اناعد  اضیا  لاق  لاقی و  ام  نایعلا  دـعب  ام  لاـق  نـآلا 

ذإ نولکای و  ۀعامجلا  ماعطلا و  لزنملا  ّبر  هیف  فرغف  لمعتـسی  ملف  لوبلل  ذختا  دق  دـیدج  جاجز  ءاعو  كانه  ۀـیعوالا و  ترمع  ماعطلا و 
تلقف لاق  نیفـصن  رـسکنا  مث  يذالل  اّلحم  کلذ  دـعب  نوکا  نا  یـسفنل  یـضرا  ینم ال  ةداسلا  ءالوه  لکاب  هَّللا  ینمرکا  ذـنم  لوقی  ءاـعولا 

متعمس ام  تلق  معن  اولاق  ءاعولا  لاق  ام  متعمس  عمجلل 
602 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اوضرت الف  نامیالاب  یلاعت  هَّللا  اهمرکا  دق  مکبولق  کلذک  لاق  تلق  وه  ام  اولاق و  کلذ  ریغ  الوق  لاق  تلقف  لاق  مّدقت  يذـلا  لوقلا  اوداعاف 
کلم باب  رد  دوخ  فینـصت  رد  یناکلمزلا  نبا  نیدلا  لامک  خیـش  ایندلا و  ّبح  ۀیـصعملا و  ۀساجنل  الحم  کلذ  دعب  نوکت  نا  کلذ  دعب 

یف رخازلا  رحبلا  یبرعلا  نبا  نیّدـلا  ییحم  خیـشلا  لاق  هتفگ  هنع  لقن  ام  یلع  تیقیدـص  لضف  رد  یناث  لـصف  رد  قیدـص  دیهـش و  ینید و 
مهنال قیرطلا  لها  نم  هارجم  يرجی  نم  مـالک  همـالک و  تلقن  اـمنا  لـصفلا  رخآ  یف  لاـق  مث  ۀـلمج  همـالک  نم  رکذ  ۀـیهلالا و  فراـعملا 

اریبخ و هب  لاساف  نیقیلا  نع  ربخم  اقوذ  ءیشلا  نع  ربخملا  اقوذ و  اهب  مهققحت  اهیف و  مهلوخدل  اهب  رـصبا  تاماقملا و  هذه  قئاقحلا  فرعا 
ۀیرقب دلو  هّرـس  سدق  یـسلدنالا  یئاطلا  یمتاحلا  یبرعلا  دمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  دـیامرفیم  رایخالا  مالعا  بئاتک  رد  يوفک 
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نیلئاقلا ةودق  وه  ۀئامـسمخ و  نیّتس و  ۀنـس  روهـش  نم  ناضمر  نم  رـشع  عباسلا  نینثالا  ۀـلیل  برغملا  دالب  نم  سلدـنا  یحاون  نم  ۀیـسرم 
ءاربک ةرخآلا و  ءاملع  ءاهقفلا و  ضعب  هورفکا و  هیف و  اونعط  دق  رهاظلا  ءاملع  ءاهقفلا و  ضعب  ّناف  ناتقرف  هقح  یف  سانلا  دوجولا و  ةدحوب 

نم هرکذ  لوطی  اـمب  هنع  اوربـخا  تاـماقملا و  ولعب  هوفـصو  اـمیرک و  احدـم  همـالک  اوحدـم  اـمیظع و  اـمیخفت  هومخف  هومظع و  ۀـیفوصلا 
خیـشلا يدرورهـسلا و  نیّدـلا  باهـش  خیـشلا  ّنا  هخیرات  یف  یعفایلا  مامالا  رکذ  هبتارم  هلاوحا و  یف  اوفلا  هبقانم و  یف  اوفّنـص  تاـمارکلا و 

نیدلا ییحم 
603 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لاق ۀنسلا و  نم  همدق  یلا  هنرق  نم  ولمم  لجر  وه  يدرورهـسلل  یبرعلا  لاقف  هبحاص  نع  امهنم  لک  لأسف  دحاو  سلجم  یف  اعمتجا  یبرعلا 
خیشلل رایخالا  ةرماسم  راربالا و  ةرـضاحم  تارـضاحملا  بتک  فئاطل  نم  هتفگ و  مولعلا  ۀنیدم  رد  یقینزا  قئاقحلا و  رحب  وه  يدرورهـسلا 
دمحم نب  یلع  نب  دمحم  نیّدـلا  ییحم  هَّللا  دـبع  یبأ  خیـشلا  نیکلاهلا  ذـقنم  نیکلاسلا و  دنـس  ینادمـصلا و  رحبلا  ینّابرلا و  ملاعلا  مامالا 
یصحت فیناصت ال  ةرخازلا و  تافلوملا  ةرقاولا و  تافّنصملا  هل  نأشلا و  لیلج  ناک  زیزعلا  هرس  هَّللا  سدق  یـسلدنالا  ياطلا  متاحلا  یبرعلا 

مث یسلدنالا  یئاطلا  یمتاحلا  یبرعلا  یلع  نب  دمحم  فیناصت  هتفگ  ممهلا  ظاقیال  ممالا  باتک  رد  یناروکلا  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  و 
افارطا تاحوتفلا و  لّوا  نم  احلاص  افرط  هرـس  سدق  دمحا  نیدلا  یفـص  مامالا  انخیـش  یلع  تأرق  هب  یلاعت  هَّللا  انعفن  یقـشمدلا  مث  یکملا 
لصالا کسام  هرس  سدق  خیشلا  باتکلا و  رخآ  وه  همامتب و  ایاصولا  باب  هیلع  تعمس  همامتب و  ینسحلا  ءامسالا  حرش  باب  هطسوا و  نم 

نم حتافلا و  يوفطصملا  عرشلا  جهن  یلع  حئاصنلا  باتک  نم  موجنلا و  عقاوم  نم  افارطا  هیلع  تأرق  هّرس و  سدق  نیّدلا  ییحم  خیشلا  طخب 
دلاو یلاهـس  نیّدلا  ماظن  الم  قباسلا و  هیلإ  ۀـیفوصلاب  لسلـسملا  اهنم  اهدـیناساب  اهریغ  رفوتـسملا و  ۀـلقع  باتک  نم  رئاودـلا و  ءاشنا  باتک 

زا تافـشاکم  ضعب  لقن  دعب  رانم  حرـش  قداص  حبـص  باتک  رد  دـنزاسیم  بقلم  مولعلا  رحب  ار  وا  راید  نیا  هّینـس  هک  یلعلا  دـبع  يولوم 
کلذ قاّزرلا  دبع  نبا  لاق  هتفگ و  قازرلا  دبع  خیش 

604 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تنا لاؤسلا و  هجو  ام  ۀیفخ  نیرضاحلا  ضعب  لاقف  مالسلا  هیلع  هل  عقو  ام  تلقف  مالّسلا  هلآ  انّیبن و  یلع  هیلع و  میهاربا  هَّللا  لیلخل  عقو  امک 

لاق مث  صوصفلا  یف  هلیـصفت  لاق  مث  دلولا  ةروص  یف  شبکلا  روهظ  لاقف  ۀعقاولا  کلت  ام  تلق  مث  ۀـّیفخ  هدـصق  ام  اّصن  رهظیل  تلقف  ملعت 
نم لب  یصحت  ّدعت و ال  اهریغ ال  ۀّینیدلا و  فشکلا  عئاقو  یلاعت  هَّللا  هملـس  هل  یبرعلا و  خیـشلل  نأشلا  میظع  باتک  تلقف  باتک  صوصفلا 

تاماقم یلاعت  هَّللا  مهرثک  هباحـصا  اندجو  مث  ریرحتلا  ریرقتلا و  قاطن  هیلع  قیـضی  ثیحب  عئاقولا  کلت  دـجی  نیح  لک  یف  هتبحـصب  كربت 
عمـس فشک و  بحاص  ۀعاّسلا  کلت  نیع  یف  راصف  هیلإ  وه  هجوت  ۀلیلق و  ۀعاس  هتبحـصب  دعـستسا  انـضعب  اندـجو  لب  یـصحت  مهفـشک ال 

نع ملعلا  اوذخا  مه  تاحوتفلا  بحاص  یبرعلا  نب  نیدلا  ییحم  خیـشلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبرعلا  یبّنلا  ثراو  خیـشلا  لاق  یتوکلم و 
وه قسفلا و  وا  طبـضلا  ۀهج  نم  يوارلا  یف  روصقل  هطوقـسب  نومکحی  ثیدح  ّبرف  تومی  ّیح ال  نم  ملعلا  انذخا  نحن  تیم و  نع  ّتیم 

هانلّـصح ام  یلا  هلثم  قرطتی  طقاس و ال  ۀقیقحلا  یف  وه  ةاورلا و  یف  طئارـشلا  عامتجال  هتحـصب  نومکحی  ثیدح  ّبر  تباث و  ۀـقیقحلا  یف 
یجنزرب لوسرلا  دـبع  ناطیـشلا و  نم  هَّللا ال  نم  ماهلالا  نا  نقیا  یلاعت  هَّللا  مهرثک  ءایلوالا  بتک  علاط  نم  تومی و  یح ال  نم  انذـخا  اـنال 

حیحصلا فشکلا  اهیلع  لد  ثیداحالا و  اهنّمضتت  دئاوف  یف  ۀلمکت  هتفگ  ۀعاسلا  طارشال  هعاشا  باتک  رد 
605 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بابلا یف  هنع  یضر  هَّللا و  ۀمحر  لاق  یسلدنالا  یمتاحلا  یئاطلا  یبرعلا  نب  دّمحم  نیّدلا  ۀلملا و  ییحم  نیققحملا  ماما  مالک  نم  اهتـصخل 
الدع اطـسق و  ألمیف  املظ  اروج و  ضرالا  تألتما  دق  جرخی و  ۀفیلخ  هّلل  ّنا  هصّخلم  ام  ۀّیّکملا  تاحوتفلا  نم  ۀئامثالث  نیتسلا و  سداسلا و 

نیدلا ییحم  خیش  هتفگ  سنالا  تاحفن  رد  یماج  نمحرلا  دبع  خلا و  هدّدس  کلم  هل  یطخی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  رثا  وفقی 
یکدنا دناهدرک و  نعط  يو  رد  رهاظ  ياملع  اهقف و  زا  يرایسب  تسدوجو و  تدحوب  نالئاق  هودق  يو  هرـس  سدق  یبرعلا  یلع  نب  دمحم 
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اوربخا تاماقملا و  ّولعب  هوفصو  امیرک و  احدم  همالک  اوحدم  امیظع و  امیخفت  هومخف  دناهتـشاد  گرزب  اریو  هّیفوص  زا  یتعامج  اهقف و  زا 
بیجع و رد  انرابخا  تسبیرغ و  فیطل و  راعـشا  اریو  هخیرات  یف  هَّللا  همحر  یعفایلا  مامالا  هرکذ  اذکه  تامارکلا  نم  هرکذ  لوطی  امب  هنع 

خیـش ترـضح  تافّنـصم  هک  هدروآ  اجنآ  رد  تسا و  هدرک  عمج  یباتک  يو  بقانم  رد  دادغب  خیاشم  رابک  زا  یکی  دراد  رایـسب  تافنـصم 
اجنآ رد  تسا و  هتشون  دوخ  تافنصم  تسرهف  رد  هلاسر  باحصا  زا  یـضعب  سامتلاب  خیـش  ترـضح  تسا و  هدایز  دصناپ  زا  هرـس  سدق 

زا نم  دـصق  هک  هدوـمرف  هلاـسر  نا  هبطخ  رد  نآ و  ریغ  رد  یـضعب  فوـصت و  رد  رتـشیب  هدرب  ماـن  ار  باـتک  هاـجنپ  تـسیود و  زا  تداـیز 
یلاعت هناحبس و  قح  زا  نم  رب  هک  دوب  نآ  تافینصت  یضعب  ببـس  هکلب  دوب  فیلات  فینـصت و  تافّنـصم  رئاس  نوچ  هن  بتک  نیا  فینـصت 

دزوسب ارم  هک  دوب  کیدزن  هک  دشیم  دراو  يرما 
606 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآب یلاعت  هناحبس و  قح  بناج  زا  هفشاکم  رد  ای  باوخ  رد  هکنآ  رگید  یضعب  ببـس  متخاسیم و  لوغـشم  نا  زا  یـضعب  نایب  هب  ار  دوخ 
هرـس سدق  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  خیـش  اب  اریو  هک  دناهتفگ  هک  تسروکذم  یلاعت  هَّللا  همحر  یعفای  ماما  خیرات  رد  مدـشیم و  رومام 

رد هکنآیب  دـناهدرک  تقرافم  رگیدـکی  زا  هاگنآ  تسا و  هدرک  رظن  يرگید  رد  ناشیا  زا  کی  ره  تسا و  هداتفا  عامتجا  تاقالم و  قاـفتا 
هنسلا نم  همدق  یلا  هقرف  نم  ولمم  لجر  وه  تسا  هتفگ  دندیسرپ  نیدلا  باهش  خیـش  لاح  زا  اریو  نا  زا  دعب  دوش  عقاو  یمالک  ناشیا  نایم 

دبع نیدلا  یحم  خیشب  هطساو  کیب  فّوصت  رد  يو  هقرخ  تبسن  قئاقحلا و  رحب  وه  هتفگ  دندیـسرپ  يو  لاح  زا  ار  نیدلا  باهـش  خیـش  و 
هذه تسیل  هنع  هَّللا  یضر  لاق  هطساو  کیب  دسریم  مالسلا  هیلع  رـضخب  هقرخ  رد  يو  رگید  تبـسن  دسریم و  هّرـس  سّدق  ینالیگ  رداقلا 
عماج نبا  اهـسبل  ۀئامتـس و  يدحا و  ۀنـس  لصوملا  جراخ  یّلعملاب  هناتـسبب  عماج  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  دی  نم  ۀفورعملا  ۀقرخلا 
رگید تبسن  ناصقن و  ةدایز و  ریغ  نم  ةروصلا  کلت  یلع  عماج  نبا  اهینـسبلأ  اهایا  هسبلا  يذلا  عضوملا  یف  مالـسلا و  هیلع  رـضخلا  دی  نم 

اهیناصوا ۀّیصو  یف  هنع  تذخا  هب و  تبدات  مالسلا و  هیلع  رضخلا  انا  تبحص  هنع  هَّللا  یضر  لاق  هطساویب  دسریم  مالسلا  هیلع  رـضخب  يو 
هتیار ضرالا و  ّیط  رحبلا و  یلع  یـشمی  هتیأر  دـئاوعلا  قرخ  نم  ءایـشا  ۀـثالث  هنم  تیأر  کلذ و  ریغ  خویّـشلا و  تاماقمل  میلـستلا  اـهافش 

أشنم هک  انامه  تسمکحلا و  صوصف  باتک  يو  رد  نانعاط  نعط  بابسا  مظعا  ءاوهلا و  یف  یلصی 
607 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

تسا هدرک  جرد  دوخ  تافنصم  رد  هک  یقیاقح  یناعم و  ضومغ  ای  يو  تاحلطـصم  رب  عالطا  مدع  ای  تسبّـصعت  دیلقت و  ای  نانعاط  نعط 
دوشیمن و تفای  یباتک  چیه  رد  تسا  هتفای  جاردنا  تاحوتف  صوصف و  رد  صیصختب  يو  تافنصم  رد  هک  فراعم  قئاقح و  رادقم  نآ  و 
هک دراد  عامتـسا  هّرـس  سّدـق  اسراپ  رـصن  وبا  نیدـلا  ناهرب  هجاوخ  تمدـخ  زا  ریقف  نیا  تسا و  هدـشن  رهاـظ  هفئاـط  نیا  زا  سک  چـیه  زا 
لاق باطخلا  لصف  باتک  رد  ناـشیا  راوگرزب  دـلاو  هک  اـجک  ره  لد و  تاـحوتف  تسناـج و  صوصف  هک  دومرفیم  اـم  دـلاو  هک  تفگیم 

مکحلا صوصفل  هحرـش  یف  يدنجلا  نیدلا  دّیؤم  خیـشلا  يور  هّرـس  سدق  تسخیـش  ترـضح  نآب  دارم  تسا  هتفگ  نیفراعلا  ءاربک  ضعب 
سلدنا دالب  نم  موّرلا  رحب  یلا  تلصو  امل  لاق  هنا  هنع  هَّللا  یضر  خیشلا  نع  يور  هنا  هرس  سدق  يونیوقلا  نیّدلا  ردص  خیـشلا  هخیـش  نع 

ّیلع یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  هرّدق  امم  ۀیدوجولا  ۀنطابلا  ةرهاظلا و  یلاوحا  لیـصافت  دهـشا  نا  دعب  الا  رحبلا  بکرا  نا ال  یـسفن  یلع  تمزع 
عیمج هناحبـس  هَّللا  یندهـشاف  ۀـلماک  ۀـبقارم  ّماع و  دوهـش  ّماـت و  روضحب  یلاـعت  هناحبـس و  هَّللا  یلا  تهجوتف  يرمع  رخآ  یلا  یّنم  یلو و 

کقاوذا و کمولع و  کلاوحا و  کتبحـص و  دّمحم و  نب  قاحـسا  کیبا  ۀبحـص  یتح  يرمع  رخآ  یلا  انطاب  ارهاظ و  يرجی  امم  یلاوحا 
ناک و ام  ناک  نیقی و  ةریـصب و  یلع  رحبلا  تبکر  مث  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  نم  کظوظح  عیمج  کتافـشاکم و  کتایلجت و  کـتاماقم و 

ءارملا ریثک  بطاخم  تاحفنلا و  یف  ام  رخآ  یلا  لالتخا  لالخا و  ریغ  نم  نوکی 
608 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماسجالا و ملاع  نیب  خزرب  وه  ملاـع  سفنلا  نطاوم  نم  نا  یلا  اوبهذ  نییقارـشالا  ّنا  مث  دـیامرفیم  اـیؤر  قیقحت  رد  دوخ  هلاـسر  رد  اـیوگ 
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لاق ملاعلا  اذه  تابثا  یلع  نوعمجم  ۀبطاق  ۀیفوّصلا  لاق و  نا  یلا  حابـشالا  ملاع  ۀقلعملا و  لثملا  نماثلا و  میلقالا  هوّمـس  تادّرجملا و  ملاع 
اهیف دهاشی  فراعلا  اهرصبا  اذإ  انروص  یلع  املاع  اهملاوع  ۀلمج  یف  هَّللا  قلخ  هل و  مالک  یف  تاحوتفلا  نم  نماثلا  بابلا  یف  ربکالا  خیـشلا 

نا اتیب و  رـشع  ۀعبرا  نم  دحاو  تیب  اهنا  ۀبعکلا و  ثیدح  نم  هنع  يور  امیف  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نب  هَّللا  دبع  کلذ  یلا  راشا  دـق  هسفن و 
اهیف ام  لک  فشکلا و  باحـصا  دنع  ۀیاورلا  هذـه  تقدـص  یلثم و  ساّبع  نبا  مهیف  نا  یتح  انلثم  اقلخ  عبـسلا  نیـضرالا  نم  ضرا  لک  یف 

ضرالا هذـه  یف  مهلک  نوکرتیف  مهماسجاب  مهحاوراب ال  نولخدـی  امناف  نوفراعلا  اهلخد  اذإ  لّدـبتت و  ینفت و ال  ۀـیقاب ال  یه  قطاـن و  یح 
سوفنلا ملاع  ءامکحلا  حالطصاب  لاثملا  ملاع  صوصفلا  حرش  یف  یـشاکلا  لاق  ةریـسی  ۀلـصاف  دعب  بطاخملا  لاق  مث  اهنع  نودرجتی  ایندلا 

نمم مهریغ  ۀیقارـشالل و  افالخ  رخآ  ملاع  لب  ملاعلا  اذه  تابثا  یف  ۀیعرـشلا  اوقفاو  ۀیفوّصلاف  یهتنا  ملعلا  لایخ  ۀقیقحلا  یف  وه  ۀقبطنملا و 
هیلإ لقتنی  يذلا  خزربلا  ّنا  هلـصاح  ام  تاحوتفلا  باتک  نم  باب  ۀـئامثالث  دـعب  نیرـشعلا  يداحلا و  بابلا  یف  ربکالا  خیـشلا  لاق  هرکذ  ّرم 

نیّذلا ایناکما و  یناثلا  الاحم و  اّیبیغ  یّمسی  لوالاف  حاورالا  ماسجالا و  نم  يذلا  خزربلا  ریغ  اهنادبا  نع  ۀقرافملا  دعب  حاورالا 
609 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هک تسرهاظ  ترابع  نیزا  لیلق  لـقا  هتفـشاکم  ناـف  لاـحملا  بیغلا  فـالخب  نوریثک  هثداوح  نع  نوربخی  یناـکمالا و  بیغلا  نودـهاشی 
ءارآلا ۀـکرعم  رد  هَّللا  ۀمالـس  يولوم  دـیامرفیم و  وا  تاقیقحت  تادافاب و  جاجتحا  دانتـسا و  دـیامنیم و  بقلم  ربکا  خیـشب  رخفا  بطاخم 

ّنا هحوتف  انیلع  ضافا  هّرـس و  هَّللا  سدق  یبرعلا  نب  دـمحم  ربکالا  خیـشلا  انالوم  نیّدـلا  ۀـلملا و  قحلا و  ییحم  نیدّـحوملا  بطق  لاق  هتفگ 
رد ناخ  نسح  قیدـص  يولوم  خـلا و  اهّربعی  ملف  لایخلا  ةرفح  ماـنملا  کـحبذا و  ّینا  ماـنملا  یف  يرا  ّینا  هنبـال  لاـق  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

هیلع هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّالا  ادحا  دلقی  مل  ّهناف  یبرعلا  نبا  ربکالا  خیشلا  مهنم  هتفگ و  نیدهتجم  رکذ  رد  ۀّنسلاب  ۀنسحلا  ةوسالا  یف  ۀّنجلا  باتک 
رمع دیزب و  ةالابم  ریغ  نم  هداهتجا  هیلإ  یضفا  ام  اهنم  راتخا  اهریغ و  ۀعبرالا و  بهاذملا  تاحوتفلا  یف  رکذ  دق  ملس و  هباحـصا و  هلآ و  و 

ادّلقم نوکی  لماکلا ال  یلولا  هتیالو و  اودقتعا  ءاملعلا  رباکا  و 

« ءابه ملاع  رد  هللا  لوسرب  برقا  نینمؤملا  ریما   » ترابع ینارعش  رکذب  لالدتسا  متفه : تسیب و  هجو 

کلاسم کلاس  نآ  دـجام  دـلاو  یناقح و  بطاخم  هزاجا  خـیاشم  زا  هک  ینارعـش  باهولا  دـبع  یناـث  ـال  همـالع  هکنآ  متفه  تسب و  هجو 
ترابع رـصاق  دـبع  نیا  یتسناد و  ملاع  ردـص  حیرـصت  زا  هچنانچ  هدومرف  دراو  رهاوج  تیقاوی و  باـتک  رد  تاـحوتف  تراـبع  تسیناـفرع 

داقتعا و ناعذا و  ناقیا و  ار و  ترابع  نیا  وا  قیقحت  قیدـصت و  وا و  لقن  قایـس  نا  زا  هک  قحـال  قباـس و  تراـبع  عم  ار  رهاوج  تیقاوی و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ّهنا  مهلوق  ینعم  امف  تلق  ناف  هتفگ  رهاوج  تیقاوی و  رد  هکنادـب  سپ  میامنیم  دراو  دوش  رهاظ  مامت  حوضوب  ناب  ناـمیا 

هَّللا قلخ  لّوا  ملس 
610 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

صوصخم قلخ  هب  دارملا  ّنا  سداسلا  بابلا  یف  خیـشلا  هلاق  امک  باوجلاف  قالطالا  یلع  قلخلا  هب  دارملا  وا  صوصخم  قلخ  هب  دارملا  لـه 
كرابت هَّللا  نا  کلذ  حاضیا  قئاقحلا و  رئاس  لبق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ۀقیقح  هیف  رهظ  ام  لوا  ءابهلا و  هَّللا  قلخ  ام  لوا  ّنا  کلذ  و 

یلا هیزنتلا  تایلجت  نم  برـضب  ۀـسدقملا  ةدارالا  کلت  نم  ملاعلا  لعفنا  هملع  یف  قبـس  ام  ّدـح  یلع  ملاـعلا  روهظ  أدـب  دارأ  اـمل  یلاـعت  و 
مث ملاعلا  یف  دوجوم  لوا  وه  اذه  ءاش و  ام  روّصلا  لاکـشالا و  نم  هیف  حتفیل  ّصجلا  ءاّنبلا  حرط  ۀلزنمب  وه  ءابهلا و  ثدحف  ۀّیلکلا  ۀـقیقحلا 

ایاوز لوبقک  رونلا  نم  هبرق  بسح  یلع  ءابهلا  کلذ  یف  ءیش  لک  هنم  لبقف  ةوقلاب  هیف  هّلک  ملاعلا  ءابهلا و  کلذ  یلا  هرونب  یّلجت  یلاعت  هنا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀـقیقح  نم  هیلإ  برقا  دـحا  نکی  مل  هلوبق و  هءوض و  دتـشی  رونلا  کلذ  نم  هبرق  بسح  یلعف  جارّـسلا  رون  تیبلا 

ییحم خیـشلا  لاق  دوجوم و  لوا  ملاعلا و  روهظ  أدـبم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناکف  ءابهلا  کلذ  یف  اـم  عیمج  نم  ـالوبق  برقا  ناـکف  ملس 
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امک ملعف  هتفگ  رطس  دنچ  دعب  یهتنا و  نیعمجا  ءایبنالا  رارـسال  عماجلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءابهلا  کلذ  یف  هیلإ  سانلا  برقا  ناک  نیّدلا و 
باطقالا بطق  وه  ذإ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  حور  نم  نیلـسرملا  ءایبنالا و  عیمج  ّدمتـسم  نا  تاحوتفلا  یف  نیّدلا  ییحم  خیـشلا  هلاق 

لاح هروهظ  یلع  قباس  یلو  ّیبن و  لک  ّدـمم  وهف  ارخآ  الوا و  ساـنلا  عیمجل  ّدـمم  وهف  نییبنلا  متاـخ  هنوک  ثحبم  یف  هطـسب  یتایـس  اـمک 
بیغلا یف  هنوک 

611 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
القتنم هنوک  لاح  یف  ةداهشلا و  ملاع  یف  ادوجوم  هنوک  لاح  یف  هلامک  ۀبترم  یلا  دادمالا  کلذب  هلـصویف  هب  قحال  ّیلو  لکل  اضیا  دمم  و 

نیرخأتملا و نیمدقتملا و  نم  ملاعلا  نع  ۀعطقنم  ریغ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتلاسر  راونا  ناف  ةرخآلا  رادـلا  خزربلا و  وه  يذـّلا  بیغلا  یلا 
ار نآ  ملاع  ردص  هک  یتسناد  نکل  هدشن  تفای  نیعمجا  ءایبنالا  رارسال  عماجلا  ظفل  لبق  ملاعلا  ماما  ظفل  تیقاوی  هرـضاح  خسن  رد  دنچ  ره 

خسن رد  هک  يردق  نا  زا  رظن  عطق  تسا و  هرـساخ  تیبصع  غیز و  بابرا  روج  زا  هرـضاح  خسن  زا  نآ  طاقـسا  سپ  هدومرف  تیقاویب  هلاوح 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ  نا  زا  هچ  تسیفاک  ماعنم  لاضفم  تیانعب  ماـصخلا  دـلا  ماـحفا  تیکبت و  يارب  دـش  تفاـی  هرـضاح 
ایبنا عیمج  رارـسا  عماج  ترـضح  نآ  زین  هدوب و  رون  ملاع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  ساـن  برقا  مالـسلا 

ترـضح نآ  رب  رایغا  مکحت  مدـقت و  لاطبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  تابثا  يارب  رما  ود  ره  نیا  تسمالـسلا و  مهیلع 
ار تراـبع  نیا  ینارعـش  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  نا  هدومرف و  ردـقم  لاؤس  باوـج  رد  تراـبع  نیا  ینارعـش  هک  تسرهاـظ  یفاو و 
رب ینارعـش  درآیمن و  نایمب  نا  رد  یثحب  یمالک و  زگره  دراد و  نافرع  فاصنا و  دـیزم  ببـسب  ناب  ناـقیا  ناـعذا و  دـنکیم و  قیدـصت 
امک ملعف  هدرک  داشرا  قیقحت  تابثا و  ياصقا  قیدـصت و  میلـست و  تیاهن  راهظا  يارب  هدرکن  اـفتکا  ردـقم  لاؤس  باوجب  نآ  داریا  ضحم 

حور زا  نیلسرم  ءایبنا و  عیمج  دادمتسا  هک  تسنآ  یبرعلا  نبا  هدافا  لولدم  هک  تسرهاظ  ۀحارص  عینم  عیرفت  نیزا  خلا و  خیشلا  هلاق 
612 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ارخآ الّوا و  تسسان  عیمج  دمم  ترضح  نآ  سپ  تسباطقالا  بطق  ترضح  نآ  هک  تسملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 
نوچ تسین و  عطقنم  ملاع  نیرخاتم  نیمدـقتم و  زا  ترـضح  نآ  تلاسر  راونا  تسقحال و  قباس و  یلو  یبن و  ره  دـمم  ترـضح  نآ  سپ 

دوب و دحتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  رون  ثیدح  هّیعطق  تلالد  بسح 
كرابم حور  زا  نیلـسرم  ایبنا و  عیمج  دادمتـسا  هک  دش  تباث  امتح  اعطق و  هتـشادن  بلاط  یبأ  نامز  ات  دارفنا  ماسقنا و  زایحنا و  لاضفنا و 

یبن و ره  دمم  نیرخآ و  نیلوا و  عیمج  دمم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لثم  مه  بانج  نآ  هدوب و  مه  ترـضح  نآ 
ره رون  ثیدـح  زا  رظن  عطق  تسین و  عطقنم  ملاع  نیرخاتم  نیمدـقتم و  زا  ترـضح  نآ  تیالو  تیاصو و  راونا  هدوب و  قحال  قباس و  یلو 
نآ قیدصت  قیقحت و  تابثا و  رد  غیلب  مامتها  ینارعش  هک  یبرعلا  نبا  ترابع  زا  رون  ملاع  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبرقا  هاگ 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  هعینم  بصانم  هعیفر و  بتارم  نیا  توبث  يارب  دنکیم  تیافک  ردق  نیمه  دـش  ققحم  تباث و  دراد 
یلـص بآمتلاسر  بانج  يارب  هلیلج  لئاضف  نیا  تبثم  رون  ملاع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تیبرقا  هاگ  ره  هچ 
تبثم ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبرقا  دب  دیدرگ ال  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
ندوب عماج  هک  تسرهاظ  زین  دوب و  دهاوخ  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مه  ترـضح  نآ  يارب  هلیمج  لئاضف  نیا 

ریما بانج  تیلضفا  تابثا و  يارب  هدرک  لقن  دوخ  هقدصم  ترابع  نیرد  ینارعش  هک  ار  ایبنا  عیمج  رارسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
تسیفاک ماقم  یلاع  نیبلغتم  مدقت  لاطبا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا 
613 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مودـخم مکح و  مولع و  مامت  يواح  نیلـسرم و  ایبنا و  عیمج  رارـسا  عماج  هک  یـسک  دوجو  اـب  هک  دـنکیمن  لوبق  یلقاـع  چـیه  لـقع  هک 
ناریح و زجاع و  هلهـس  لئاسم  رد  هک  دشاب  یناسک  عیطم  موکحم و  عبات و  نیمث  ورف  رهوج  نیتم و  سیفن  سفن  نآ  اب  دـشاب  نیما  لیئربج 
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دوخ هدوب و  ناشیا  ندـید  هویـش و  نامهب  نالف و  زا  دادمتـسا  يرگهزویرد و  دـندوب و  نادرگرـس  ناـشیرپ و  هحـضاو  ماـکحا  كاردا  رد 
لقن دعب  ینارعش  هک  تسناد  دیاب  دندرکیم و  تالضعم  رد  بانج  نآ  تیانع  فطل و  لیذب  کسمت  تالکـشم و  رد  ترـضحنآب  عوجر 
ریما بانج  لضف  صیقنت  يارب  هَّللا  ذاعم  ینعی  هداهن  زاغا  یحوبذـم  تکرح  کی  خیـشلا  هلاق  امک  ملعف  دوخ  لوق  لبق  تاـحوتف و  تراـبع 

هدروآ نابز  رب  تفارخ  نیا  مالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  رارسا  ّتیعماج  تلیضفب  ترـضح  نآ  صاصتخا  مدع  راهظا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
لاقف یناسملتلا  نیدم  یبأ  خیشلا  قح  یف  مالّسلا  هیلع  رضخلا  نع  اضیا  لقن  دق  ءایبنالا  رارسال  عماج  هنع  هَّللا  یضر  یلع  یف  خیـشلا  لوق  و 

نیا رودص  رگا  هک  تسرهاظ  زین  هنم و  نیلسرملا  رارـسال  عمجا  اذه  يرـصع  یف  ادحا  ملعا  نیلـسرملا ال  رارـسا  عماج  هنع  لئـس  نیح  هیف 
دنکیمن مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  توبث  رد  یحدق  دوش  مه  لوبقم  یناسملت  قح  رد  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  زا  لوق 

ياواتف هلتعم و  هلطاب  ماکحا  زا  ار  ایبنا  عیمج  رارـسا  هثالث  تیعماج  مدع  نوچ  تسهثالث و  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تابثا  ضرغ  هک  اریز 
رارـسا عماج  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اذـهل  تسرهاظ  امتح  اعطق و  ناشیا  ّریعت  دـّبرت و  ّریحت و  یگدـنامرد و  هلتخم و  هدـساف 

هدیدع هوجوب  نا  قیدصت  ینارعش  هک  یبرعلا  نبا  هدافا  بسح  تسمالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج 
614 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا هک  تس  نیا  شتیاغ  دشاب  نیلـسرم  رارـسا  عماج  عقاو  ریغ  ضرفب  مه  یناسملت  رگا  امتح و  اعطق و  دـشاب  هثالث  زا  لضفا  دـنکیم  رهاظ 
ياصقاب هثالث  هبتر  طاطحنا  هکلب  دناسریمن  هثالث  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تلیـضف  اب  يررـض  نآ  دوب و  دهاوخ  لضفا  هثالث 

زجع و يالتبم  ناشیا  هدوب و  یناـّبر  نیلـسرم  رارـسا  عماـج  یناـسملت  هک  دناهدیـسرن  یناـسملت  هبترمب  یناـج  هثـالث  هک  دـناسریم  بتارم 
ناسملت خیش  قح  رد  ناشن  تبارغ  لقن  نیا  قیدصت  هک  تسرهاظ  زین  یناملظ و  سواسو  یناسفن و  سجاوهب  یتفم  مکاح و  ینادرگرس و 

زگره سپ  تسراهمیب  رتش  بطاخم  دوخ  هدافا  بسح  دنسیب  لقن  هدرک و  لقن  دنس  الب  ار  نآ  ینارعش  تسین و  مزال  ناقیا  قح و  لها  رب 
ینادزی لوسر  یـصو  اب  یناسملت  تاواسم  تابثا  زگره  دـنکیمن و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  قح  رد  یبرعلا  نبا  هداـفا  هضراـعم 

تلالد هنم  نیلـسرملا  رارـسال  عمجا  اذه  يرـصع  یف  ادحا  ملعا  هرقف ال  هکنآ  اب  دیامنیمن  یناعملا  همیخف  ینابملا  ۀـمکحم  تفـص  نیرد 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قح  رد  هقلطم و  ّتیعماج  تابثا  هن  تسیناسملت  رـصع  لها  تبـسنب  تیعماـج  تاـبثا  دارم  هکنآ  رب  دراد 

امتح و تسرهاظ  ابه  ملاع  رد  ترضح  نآ  تیبرقا  هنیرقب  هکلب  تستباث  صوصخم  رصع  دیق  الب  قالطالا  یلع  ایبنا  رارـسا  عیمج  تیعماج 
نم کمـسلا  نیا  كاذ و  نم  اذـه  نیاف  دوب  لصاح  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  قلخ  لبق  ترـضح  نآ  يارب  ایبنا  عیمج  رارـسا  تیعماج  هک  اـمزج 

يدّرلا تابجوم  نم  ذقنملا  وه  كاردالا و  زییمتلل و  قفوملا  هّللاف  كالول  باطخب  صوصخملا  یبّنلا  یصو  نم  یناسملتلا  نبا  كامّـسلا و 
یلـص بآمتلاسر  بانج  يوسب  رون  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبرقا  ینارعـش  همالع  امتح  اعطق و  هلمجلاـب  كـالهلا  و 

نیبصعتم لیجخت  بیذکت و  هدومن  تباث  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
615 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نآ تیلـضفا  هدومن  ققحم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  رارـسا  يارب  ترـضح  نآ  ّتیعماج  مه  هدومرف و  هوجو  غلباـب  رون  ثیدـح  لاـطبا  رد 
یلباک بطاخم و  تافزاجم  عفر  عفد و  علق و  عمق و  يارب  رما  ود  ره  نیا  هتخاس و  راکشآ  ادیوه و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  ار  ترـضح 
دماحم هبرطم و  هرخاف  نساحم  هبجعم و  هرهاز  لئاضف  کلذ و  یلع  دمحلا  هّلل  تسیفاو و  یفاک و  عمسلا  نع  نیلوزعملا  نم  امهلثام  نم  و 

هفحت باتک  رد  يواقرـشلاب  ریهـشلا  يزاجح  نب  هَّللا  دـبع  تسحـضاو  رهاظ و  نیعبتتم  رب  ینارعـش  هماّلع  هقراش  هّمج  بقانم  هقئار و  هرهاـب 
هرونم هنیدم  مرح  رد  نآ  هخسن  هدرک و  فینصت  فلالا  نیتئاملا و  دعب  نیرشع  يدحا و  هنس 1221  رد  ار  نآ  هک  هیعفاشلا  تاقبط  یف  هیهب 

ینارعـشلا باهولا  دبع  هیلع  ّلادلا  یلاعت و  هّللاب  فراعلا  هیقفلا  لماعلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  هتفگ  مدیچرب  نا  زا  هدیدع  مجارت  مدید و  ریقف 
ذخا اهریغ  ۀّیعرـشلا و  مولعلا  یف  اماما  ناک  هنع  هَّللا  یـضر  ۀّیفنحلا  نب  دّـمحم  یلا  هبـسن  یهتنملا  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحا  نب 

دمحم خیـشلا  نع  ذـخا  رهاظلا و  ءاملع  نم  اـمهریغ  يراـصنالا و  اـّیرکز  مالـسالا  خیـش  یطویـسلا و  خیـشلاک  هرـصع  خـیاشم  نع  مولعلا 
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ةدلبب دلو  ءاهتنالا  ۀیعرشلا و  مولعلا  نم  هعّلضت  دعب  فوصتلا  قیرط  کلـس  نطابلا و  ءاملع  نم  امهریغ  صاوخلا و  یلع  خیـشلا  يوانـشلا و 
ساّبعلا یبأ  عماجب  ماقا  ۀنس و  ةرشع  اتنثا  رمعلا  نم  هل  ۀئامعـست و  ةرـشع و  يدحا  ۀنـس  رـصم  لخد  ۀیفونملا و  لامعا  نم  ةرعـش  یبأ  ۀیقاس 

نیفراعلا ءاملعلا و  رباکا  نم  خیش  ۀئام  فین و  یلع  عمتجاف  ءاحلصلا  ءاملعلاب و  عامتجالا  ملعلا و  لیصحت  یف  عرش  يرمغلا و 
616 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رهـش نم  نینثالا  موی  هنع  هَّللا  یـضر  یفوت  ةرهاظ  هتاـمارک  ةریهـش و  هبقاـنم  افینـصت و  نیعبـس  وحن  ةریثک  تافّنـصم  هل  اـهءارق و  رـصمب و 
ریقحلا هعماج  اذه و  هتفگ  یمالک  دـعب  بهاوم  حرـش  ردـص  رد  یقابلا  دـبع  نب  دّـمحم  ۀئامعـست و  نیعبـس و  ثلث و  ۀنـس  یلوالا  يدامج 

ایندلا يوضقلا و  نیتیاغلاب  قیقحتلا  راحب  نم  ذخالا  ایندلا  ۀمالع  نع  ۀیارد  ۀیاور و  باتکلا  ذخا  دق  یناقرزلا  یقابلا  دبع  نب  دّـمحم  ینافلا 
مک مانالا و  عفن  هب  مادا  هل و  هَّللا  حسف  مالسالا  خیش  یمسی  رمشلا  یلع  خیشلا  هیبنلا  ۀماهفلا  ذبهجلا  ریرحنلا  هیقفلا  راظنلا  يوحنلا  یلوصالا 
هَّللا معن  نم  هدـنع  لزا  مل  یلالم و  يار  اذإ  لوقنلا  نم  هارا  ام  راضحا  یلع  ینثح  یلاقنا و  بتک  لوقا و  اـم  عمـس  یل و  یغـصا  هَّللا  دـمحب 

ۀمعنلاب ثّدـحتلاب  رمالل  الاثتما  لب  ربقلا  یف  هلاح  ام  ملعی  ـال  نمل  رخف  ّيأ  رخفلل و  کـلذ  لـقا  مل  ّینا  ملعی  هَّللا  یلاـعلا و  عفرـالا  لـحملاب 
نع فلؤملا و  نع  ینویمرالا  فسوی  دّیسلا  نع  ةزاجإ  یکبّسلا  لیلخ  نب  دمحا  مالسالا  خیـش  نع  هل  هتیاور  ّقحب  ۀّمغ  لک  اّنع  هَّللا  فشک 

دمحم نب  یسیع  يدهم  وبا  اهّفلؤم و  نع  ینارعشلا  فراعلا  نع  نامجرتلا  نبا  يرفونبلا و  نب  دمحملا  نیفراعلا  نع  یناقللا  میهاربا  ناهربلا 
يروهجالا و نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  خیـشلا  وه  ۀمجرتلا و  لّوا  روکذـملا  تبحـص  هتفگ و  دـیناسالا  دـیلاقم  رد  یکلاملا  یبلاعثلا 

فراعلا خیـشلا  رـصمب و  لدعلا  ةاضق  رخآ  یفارقلا  رمع  نب  ییحی  نب  دمحم  نیّدلا  ردب  یـضاقلا  بحـص  وه  هتبحـص و  ۀـکرب  یلع  تداع 
هَّللا دبع  ابا  بولقلا  یلع  ملکتملا  ظعاولا  یلاعت  هّللاب 

617 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بحـص وه  يوارعـشلا و  باهولا  دبع  دـمحم  ابا  ةرئاّسلا  فیناصتلا  بحاص  هللااب  فراعلا  یلولا  بحـص  امه  یفنحلا و  نامجرت  نب  دـمحم 

نب ناوضر  نیّدلا  نیز  میعن  ابا  يرقملا  ظفاحلا  مامالا  خیـشلا  بحـص  وه  يراصنالا و  دمحم  نب  اّیرکز  نیّدلا  ردب  ییحی  ابا  مالـسالا  خیش 
مامالا خیشلا  بحص  وه  يرزجلا و  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  ریخلا  ابا  نیّدلا  سمش  ءارقلا  داتسا  مالسالا و  خیش  وه  یبقعلا و  دمحم 
ناسنا رد  یبلح  نیدلا  رون  خلا و  یلبنحلا  یـسدقملا  ۀمادق  نب  رمع  یبأ  نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  هَّللا  دـبع  ابا  نیّدـلا  حالـص  عرولا 

ۀّضف و نوزنکی  دغلا و ال  توق  نورخدی  مّهنا ال  نابهرلا  دئاوف  نم  هنع و  یلاعت  هَّللا  یضر  ینارعـشلا  باهولا  دبع  خیـشلا  لاق  هتفگ  نویعلا 
اندنع هنع  ّیهنم  ایندلا  یلا  رظنلا  لاق  ضری و  ملف  كولملا  يأ  برض  نم  وه  رانیدلا  اذه  یلا  رظنا  بهارل  لاق  اصخـش  تیار  لاق و  ابهذ  ال 

اوأر اولاقف  کلذ  نع  تلاسف  نابهرلا  انیلع  تفلتا  هل  نولوقی  ۀـسینکلا و  نم  هنوجرخی  اصخـش و  نوبحـسی  مه  ةرم و  نابهرلا  تیار  لاـق و 
هتفگ علطتملا  ۀیافک  رد  ناهد  نیّدلا  جات  همالک و  اذه  مکّیبن  دنع  اندنع و  اولاقف  مومذم  مهردلا  طبر  مهل  تلقف  اطوبرم  افـصن  هقتاع  یلع 

خیشلا مهنم  ۀعامج  نع  یمیجعلا  نسح  خیشلا  ینعی  اهب  ربخا  ینارعشلا  یلع  نب  باهولا  دبع  خیشلا  يدّیـس  ینّابرلا  ملاعلل  ۀیفوصلا  تاقبط 
یلاعت هّللاب  فراعلا  اهّفلؤم  نع  یبلکلا  لیمج  نب  دمحا  خیشلا  نع  لبابلا  نیّدلا  ءالع  نب  دّمحم 

618 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا انخیـش  ینربخا  هتفگ  دـیجم  طمـس  رد  یـشاشق  دـمحا  خیـش  اهرکذـف و  ینارعـشلا  یلع  نب  باّهولا  دـبع  خیـشلا  يدّیـس  هیلع  ّلادـلا  و 
هَّللا همحر  یطویسلا  نیّدلا  لالج  ظفاحلا  نع  ینارعشلا  باهولا  دبع  مامالا  نع  یلع  يدیس  هدلاو  نع  هّرس  سدق  یلع  نب  دمحا  بهاوملا 

باّهولا دـبع  فراعلا  لاق  هتفگ  لوصالا  عماـج  رد  يدـلاخلا  يوناخـشمک  دـمحا  خیـش  خـلا و  دـیهمت  دـعب  تاـیردانلا  ۀـیزج  یف  لاـق  هنا 
لخدیف هیبا  ریغ  یلا  بستنا  امبر  یمعا و  وهف  قیرطلا  یف  هدادجا  هابا و  ملعی  مل  نم  دیرملا  بلاطلا  اهّیا  ملعا  جرادملا  یف  ینارعشلا 

هیبا ریغ  یلا  بستنا  نم  هَّللا  نعل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق  یف 
وباف کتقیقح  نم  کب  قصلا  حوّرلا  نـال  کـلذ  يوبا و  نم  بسن  نم  اـننیب  يوهلا  عرـش  یف  برقا  بسن  ضراـفلا  نب  رمع  يدّیـس  لاـق  و 
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نیدیرملا میلعت  یلع  مهلک  حلاّصلا  فلـسلا  جرد  دق  مسجلا و  یبأ  نود  هیلإ  بسنت  نا  قحا  کلذب  ناکف  هدـعب  مسجلا  وبا  کیلی و  حورلا 
رّدصتلا و هل  زوجی  هل و ال  با  قیرطلا ال  یف  طیقل  وهف  موقلا  بسن  هل  حصی  مل  نم  ّنا  یلع  مهلک  اوعمجا  مهباسنا و  ۀفرعم  مهئابآ و  بادآ 

دشری ناب  احیرص  هل  نذؤی  مث  قیرطلاب  هتربخ  هتلالج و  یلع  عمجم  لماک  خیش  نم  قیرطلا  بادآ  هذخا  دعب  الا  نیدیرملا  داشرال  سولجلا 
دراشلا رصح  رد  يدنسلا  یلع  دمحا  نب  دباع  دمحم  نیعمجا و  مهنع  هَّللا  یضر  فلّسلا  هیلع  ناک  ام  طورـش  یلع  ۀقرخلا  سبلی  نقلی و  و 

نع هیوراف  ینارعشلا  باهولا  دبع  خیشلل  رباکالا  ةدیقع  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و  باتک  اما  هتفگ و 
619 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رداقلا دبع  خیـشلا  نع  يدنـسلا  روفغلا  دبع  نب  مشاهلا  دمحم  خیـشلا  نع  هیبا  نع  يراصنالا  دارم  دـمحم  نب  نیـسح  دـمحم  خیـشلا  یمع 
اّما هتفگ و  دراشلا  رصح  رد  زین  هفلؤم و  نع  يوانشلا  دمحا  خیـشلا  نع  یـشاشقلا  دمحا  خیـشلا  نع  یمیجعلا  نسح  خیـشلا  نع  یقیدصلا 

قداص دمحم  نب  نسحلا  یبأ  خیـشلا  نع  يراصنالا  نیـسح  دمحم  خیـشلا  یمع  نع  هیوراف  ینارعـشلا  باهولا  دبع  خیـشلل  نیّرثغملا  هیبنت 
دمحم انا  یلبابلا  نیدـلا  ءالع  نب  دـمحم  خیـشلا  نع  يرـصبلا  ملاس  نب  هَّللا  دـبع  خیـشلا  نع  يدنـسلا  تاـیح  دـمحم  خیـشلا  نع  يدنـسلا 

نع یلاعت  هَّللا  هاقبا  نامیلس  نب  نمحرلا  دبع  دّیـسلا  نیققحملا  ماما  نع  هیورا  ینارعـشلا و  باهولا  دبع  خیـشلا  هّفلؤم  نع  ظعاولا  يزاجح 
يوانشلا دمحا  نع  یشاشقلا  دمحا  خیشلا  نع  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  خیشلا  نع  ۀلیقع  دمحا  نب  دمحم  نع  یجاجزملا  هَّللا  رما  خیـشلا 

دمحم خیشلا  نع  هیورا  کلذک  رخآ  لسلسم  هتفگ  دراشلا  رصح  رد  زین  ینارعشلا و  باهولا  دبع  خیشلا  نع  يوانشلا  یلع  خیـشلا  هیبا  نع 
مشاه دمحم  خیشلا  انا  لاق  یفوصلا  بوقعی  نب  دارم  دمحم  خیشلا  يدلاو  ینربخا  لاق  یفوصلا  يدنسلا  يراصنالا  دارم  دّمحم  نب  نیـسح 

یلع نب  دمحا  بهاوملا  یبأ  نع  یفوصلا  یشاشقلا  دمحم  خیشلا  انا  ّیفوصلا  یقیدّصلا  ۀکم  یتفم  رداقلا  دبع  خیشلا  انا  ّیفوصلا  يدنـسلا 
زین ینارعشلا و  باهولا  دبع  خیشلا  نع  یفوصلا  سودقلا  دبع  نب  یلع  نیّدلا  رون  هدلاو  نع  یفوصلا  يوانشلا 

620 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ینسبلا لاق  يوانشلا  یلع  نب  دمحا  بهاوملا  وبا  یلاعت  هّللاب  فراعلا  اضیا  ینسبلا  لاق و  یـشاشقلا  دمحا  خیـشلا  هتفگ و  دراشلا  رـصح  رد 

لامک خیشلا  ینسبلا  لاق  یطویسلا  نمحرلا  دبع  وبا  نیّدلا  لالج  ینسبلا  لاق  ینارعشلا  باهولا  دبع  خیشلا  ینسبلا  لاق  سودقلا  دبع  خیشلا 
نیسحلا نب  رمع  نیزلا  ینسبلا  لاق  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  سمشلا  ینـسبلا  لاق  ۀّیلماکلاب  مامالا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  دمحم  نیّدلا 

نیّدلا لامج  ینسبلا  لاق  یبرعلا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  ییحم  مامالا  ینسبلا  لاق  یقورافلا  میهاربا  نب  دمحا  ءارفلا  ینـسبلا  لاق  یغارملا 
نب نیعم  دمحم  مّدقتملا و  هدنسب  ینالیجلا  رداقلا  دبع  بطقلا  تقولا  خیش  ینسبلا  لاق  ساّبعلا  یمشاهلا  تاکربلا  یبأ  نب  ییحی  نب  سنوی 

نودهتجملا ۀّمئألا  اهنم  فرتعی  یتلا  ۀعیرـشلا  نیع  یلا  لصاولا  ۀـیفوصلا  بطق  لب  ۀـیفنحلا  ماما  لاق  هتفگ  بیبللا  تاسارد  رد  نیما  دـمحم 
نا کل  یغبنی  باوجلاف  تلق  اهب  ذـخای  مل  یماما و  توم  دـعب  تحـص  یتلا  ثیداحالاب  عنـصا  امف  تلق  ناف  نازیملا  یف  يوارعـشلا  ماـمالا 
زاح دقف  کلذ  لعف  نم  ۀعیرشلا و  دی  یف  مهلک  يرـسا  ۀّمئألا  ناف  اهب  كرمأ  ناک  امبرل  هدنع  تحـص  اهب و  رفظ  ول  کماما  ناف  اهب  لمعت 

ار ریقف  نیا  هتفگ و  هیرداق  هلـسلسب  دوخ  طابترا  ناـیب  رد  هَّللا  ءاـیلوا  لسالـس  یف  هاـبتنا  هلاـسر  رد  هَّللا  یلو  هاـش  خـلا و  هیدـی  یتلکب  ریخلا 
دق تسعقاو و  يدرکلا  میهاربا  نب  دمحم  رهاط  وبا  خیش  اب  هقرخ  تهج  زا  طابترا 

621 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
خیشلا هخیش  دی  نم  اهسبل  ّهنا  اهنم  قرط  ۀیرداقلا  ۀقرخلا  یف  هل  یشاشقلا و  دمحا  مامالا  ۀخیش  دی  نم  هوبا  اهـسبل  دق  هیبا و  نم  اهـسبل  دق  و 
نیّدلا لالج  ظفاحلا  دی  نم  اهل  هسابلب  يوارعشلا  باهولا  دبع  خیـشلا  دی  نم  اهل  هسابلب  سوّدقلا  دبع  هیبا  دی  نم  اهل  هسابلب  يوانـشلا  دمح 
سمش نم  اهل  هسابلب  ۀفرشملا  ۀبعکلا  هاجت  ۀّیلماکلا  نباب  فورعملا  دمحم  نیّدلا  لامک  خیشلا  دی  نم  اهل  هسابلب  رصم  ۀضور  یف  یطویـسلا 
نیقیرط نم  هانیور  ّنجلا  دنـسم  نم  ۀـحفاصملا  ثیدـح  هتفگ  تاسلـسم  هلاـسر  رد  هَّللا  یلو  زین  خـلا و  يرزجلا  دـمحم  نب  دـمحم  نیّدـلا 
باهولا دبع  خیـشلا  حفاص  سوّدقلا  دـبع  نب  ّیلع  هابا  حـفاص  يوانـشلا  دـمحا  حـفاص  یـشاشقلا  دـمحا  خیـشلا  حـفاص  رهاظ  ابا  تحفاص 
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نیذلا نجلا  ضعب  حفاص  وه  ۀکمب و  يوانملا  فیرـشلا  حفاص  یناوریقلا  میهاربا  خیـشلا  تحفاص  ننملا  فئاطل  باتک  یف  لاق  يوارعـشلا 
رد بطاخم  دوخ  لاجر و  ۀـثلث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نیب  ینیبف و  يوارعـشلا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مهحفاص 

باـعیتساب و ملع  نیا  نیمرح  خـیاشم  هلجا  زا  همظعم  هکم  رد  هرونم و  هنیدـم  رد  دـجام  دـلاو  ترـضح  ارخآ  هتفگ  ثیدـح  لوصا  هلاـسر 
ۀمحر باب  نیرد  دندوب  دوخ  رصع  هناگی  هک  دوب  هرس  سدق  یندم  رهاط  وبا  خیش  بانج  زا  ناشیا  هدافتـسا  رتشیب  دناهتفرگ و  ارف  اصقتـسا 

دنراد لسلسم  دنس  هرس  سدق  رهاط  وبا  خیش  هکنآ  تاقافتا  نسح  زا  هخیاشم و  هفالسا و  یلع  هیلع و  هَّللا 
622 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

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 
خیشلا نع  اضیا  يرکبلا و  نسحلا  نب  دمحم  خیشلا  نع  اضیا  يوانشلا و  سودقلا  دبع  خیـشلا  هدلاو  نع  وه  يوانـشلا و  دمحا  خیـشلا  نع 
خیـشلا هّللاب و  نیفراعلا  خیاشملا  ۀلجا  نم  مهلک  ءالؤه  دهف و  نب  رداقلا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  خیـشلا  نع  اضیا  یلمرلا و  دـمحا  نب  دـمحم 

يراصنالا و ایرکز  نیدلا  نیز  مالـسالا  خیـش  نع  امه  يوارعـشلا و  باهولا  دبع  خیـشلا  نع  یکملا و  رجح  نبا  خیـشلا  نع  سوّدقلا  دبع 
یلمرلا دّمحم  خیـشلا  کلذک  ایرکز و  نیّدلا  نیز  خیـشلا  نع  وهف  يرکبلا  نسحلا  یبأ  هّللاب  فراعلا  هدلاو  نع  يرکبلا  نب  دـمحم  خیـشلا 
نیدـلا لالج  خیـشلا  نع  دـهف  نب  هَّللا  راـج  همع  نعف  دـهف  نب  رداـقلا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  خیـشلا  اـّما  اـیرکز و  نیزلا  نع  هدـلاو و  نع 

انث شیاتس و  لامک  ارطا و  حدم و  تیاهن  دندوب  ینارعش  نیرصاعم  زا  هک  هیلبنح  هیعفاش و  هیفنح و  زا  تنس  لها  ياملع  رباکا  یطویـسلا و 
سکچیه نکیل  مدـید  قیرط  لها  زا  ار  ریثک  یقلخ  نم  هک  هدومن  حیرـصت  یفنح  نیّدـلا  باهـش  دـناهدومن  دای  ار  رهاوج  تیقاوی و  باتک 

نیا هک  هتفگ  یعفاـشلا  یلمر  نیدـلا  باهـش  تسبجاو و  بصعت  كرت  داـقتعا و  نسح  ملـسم  ره  رب  هدـیدرگن و  فـلوم  نیا  یناـعم  درگ 
هریمع نیدلا  باهـش  هدـشن و  فینـصت  نآ  لثم  هک  نیا  رد  دـنکیمن  فالتخا  سکچیه  درک و  ناوتن  راکنا  ار  نآ  تلیـضف  هک  تسیباتک 

تفرگ دهاوخ  زورب  روهظ و  نأشلا  میظع  فیلات  نیا  لثم  هنامز  نیرد  هک  متشادن  نامگ  نم  هک  هتفگ  باتک  نیا  حدم  دعب  یعفاش 
623 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دزاس و روشحم  وا  هرمز  رد  دـنادرگ و  عفتنم  وا  تاکربب  ار  ام  دـهد و  مانالا  ریخ  ترـضح  ّتلم  زا  ریخ  يازج  ار  شفّنـصم  یلاـعت  يادـخ 
یشوتمهرب دّمحم  خیش  باذک و  دحاج  ای  باترم  نمشد  رگم  دنکیمن  حدق  باتک  نیا  یناعم  رد  هک  هتفگ  یلبنح  یحوتف  مالـسالا  خیش 

رهاوج هتفگ و  نآ  حدم  تیاهن  رد  فیطل  راعشا  یفوک  دمحم  خیـش  هدومن و  هغیلب  ترابعب  باتک  نیا  حدم  رد  قارغا  هغلابم و  مه  یفنح 
تیقاوی باتک  رخآ  رد  دینش  دیاب  تسین  یفخم  راونالا  حقاول  رظان  رب  ناشردق  تلالج  هک  املع  نیا  تارابع  الاح  هتفس  نایب  بقثمب  رهاوز 

هوزاجا و رـصمب و  مالـسالا  خیاشم  نم  ۀعامج  باتکلا  اذه  ةدوسم  یلع  بتک  دـق  هنع  هَّللا  افع  هّفلؤم  لوقی  تسروکذـم  هقیتع  هخـسن  رد 
ری ملف  قیرطلا  لها  نم  ریثک  قلخ  یلع  انعمتجا  دق  هفلؤم  حدم  یف  یفنحلا  یبلـشلا و  نب  نیّدلا  باهـش  خیـشلا  هبتک  ام  ۀلمج  نم  هوحدم و 

لوصح نم  هّللاب  ذوعن  داقتنالا و  بّصعتلا و  كرت  داقتعالا و  نسح  ملـسم  ّلک  یلع  بجی  هنا  فلؤملا و  اذه  یناعم  لوح  ماح  مهنم  ادـحا 
هلهج و نم  يوعری  نم ال  لذع  ۀّیلبلا  نم  مهـضعب و  لاق  ام  نسحا  ام  فاصوالا و  لیمجب  فارتعالا  نم  عنمی  فاصنالا و  باب  دسی  دـسح 
امک ال باّذک  دحاج  وا  باترم  دناعم  الا  باتکلا  اذه  یناعم  یف  حدقی  یلبنحلا ال  یحوتفلا  مالسالا  خیـش  هبتک  امم  مهفی و  نم ال  باطخ 

دحاج وا  دوسح  یبغ  لک  الإ  هّفلؤم  لضف  رکنی  امک ال  باوصلا  قیرط  نع  دـئاح  باتکلا  ملع  نع  رئاح  لـک  اـّلا  هفلؤم  ۀـئطخن  یف  یعـسی 
هلمج نم  یهتنا و  قراخ  اهتمئا  عامجال  قرام و  ۀّنسلا  نع  غئاز  وا  دوحج  دناعم 

624 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلثم فنـص  ام  ّهناب  نانثا  فلتخی  هلـضف و ال  رکنی  باتک ال  وهف  ۀلمجلاب  لیوط و  مالک  دـعب  یعفاشلا  یلمّرلا  نیدـلا  باهـش  انخیـش  هلاق  ام 
اذه لثم  نامزلا  اذه  یف  زربی  یلاعت  هَّللا  نا  نظن  انک  ام  باتکلا و  حدم  دعب  یعفاشلا  ةریمع  نیّدلا  باهش  خیـشلا  هلاق  ام  ۀلمج  نم  یهتنا و 
نم تسموقرم و  رگید  هخسن  رخآ  رد  زین  هترمز و  یف  انرـشح  هتاکربب و  انعفن  اریخ و  ۀّیدّمحملا  ۀّلملا  نع  هَّللا  هازجف  نأشلا  میظعلا  فیلاتلا 
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دّمحم اندّیـس  یلع  هَّللا  یّلـص  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  ّفلؤملا  ۀخـسن  یلع  هطخ  نم  هتلقن  یـشوتمهربلا و  دّـمحم  خیـشلا  هلاق  ام  ۀـلمج 
دّیس یلع  مالسلا  ةولّـصلا و  تاجردلا و  لانت  هقیفوتب  تاحلاّصلا و  متت  هرکذب  يذلا  هّلل  دمحلا  نیعمجا  هباحـصا  هلا و  یلع  نییبنلا و  متاخ 
هَّللا یلا  ریقفلا  دـبعلا  فقو  دـقف  دـعب  تاعاّسلا و  ضارقنا  یلا  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  هباحـصا و  هلآ و  یلع  تامارکلا و  ندـعم  تاداّـسلا و 

ققحملا ۀـمالعلا  ملاعلا  مامالا  انالوم  اندّیـسل و  رباکالا  دـئاقع  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و  یلع  یفنحلا  یـشوتمهربلا  دـمحم  نب  دـمحم  یلاعت 
جات هَّللا  هجوت  نم  ۀقیرطلا  كولـسلا و  ندعم  ۀعیرـشلا  ۀقیقحلا و  خیـش  نیلـسرملا  ءایبنالا و  مولع  ثراو  نیقّقحملا  ۀمتاخ  ۀماّهفلا  ققدـملا 
هسرح مایالا و  يدم  دابعلا  عفنل  یلاعت  هَّللا  هاقبا  مانالل و  هب  عفّنلا  هَّللا  مادا  باهولا  دبع  خیشلا  انالوم  نامزالا  هذه  لها  یلع  هعفر  نافرعلا و 

باتک وه  اذاف  مانت  یتلا ال  هنیعب 
625 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هسومش قیقدّتلا  ءامس  یف  تحال  هراهزا و  قیقحتلا  ضایر  یف  تحاف  هراطما و  لضفلا  بحس  نم  تحمس  هرارـسا و  تعمل  هرادقم و  ّلج 
یلع ّنمی  نا  میرکلا  هَّللا  لاساف  هراونا  نیقیلاب  بولقلا  تاحفـص  یلع  تقرـشاف  هرایطا  قحلا  تاغلب  داشرالا  ضایغ  یف  تداش  هراـمقا و  و 
لاق هتایح  هئاقب و  لوطب  انعتمی  نا  هتاوعد و  هرظن و  نم  دـبعلا  یلخی  نا ال  هتاقدـص  هناسحا و  هلـضف و  نم  لوئـسملا  هتاـیح و  لوطب  داـبعلا 

نیّتس و ۀنس  مارحلا  مّرحم  رشع  عباس  خیراتب  ایّلصم  هَّللا و  دماح  یفنحلا  یشوتمهربلا  دّمحم  نب  دّمحم  فیعـضلا  ریقفلا  دبعلا  هبتک  کلذ و 
اذه حدمی  ّیموکلا  دمحم  خیشلا  ۀمالعلا  خیشلا  دشنا  دق  تسروکذم و  يدودوم  ربکا  یلع  هخسن  رخآ  رد  امهتبقاع و  هَّللا  نسحا  ۀئامعست 

دبعلا وه  رثام  هنع  یهف  امیدـق  هابح  يذـّلا  هَّللا  ۀـبه  ّالا و  یه  ام  رهاوج و  اـهیفف  اـهانعم  غاـص  اذـک  دـئاقع  دوقع  یف  ملع  تیقاوی  باـتکلا 
هیعـسل ءازج  رفوا  انبر  ایف  رـصان  ّیلولا و  معن  هرـصان  همولع و  ایحا  نیدلا  ییحمل  قحی  رئاس  قرـشلا  برغلا و  یف  هل  ملعب  هنامز  رتو  باّهولل 
میرکلا هَّللا  نم  هیلع  ادّمحم  یعدی  یموکلا  همظان  رباج و  موری و  ام  طعم  هَّللا  هل  هبتک  سافن  نم  ائیش  زاح  نم  رفاو و  میظع و  ملع  ادب  هنمف 
ۀمالعلا ملاعلا  دشنا  دق  تسروکذم و  بیترت  نیاب  تاظیرقت  نیا  هدـش  عوبطم  هنس 1277  رد  رـصم  رد  هک  تیقاوی  هخـسن  رخآ  رد  رئاتس و 

باتکلا اذه  حدمی  یموکلا  دمحم  خیشلا 
626 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رتو باّهولل  دبعلا  وه  رثام  هنع  یهف  امیدق  هابح  يّذلا  هَّللا  ۀـبه  ّالا و  یه  ام  رهاوج و  اهیفف  اهانعم  غاص  اذـک  دـئاقع  دوقع  یف  ملع  تیقاوی 
ملع ادب  هنمف  هیعسل  ءازج  رفوا  اّنبر  ایف  رـصان  یلولا و  معن  هرـصان  همولع و  ایحا  نیدلا  ییحمل  ّقحی  رئاس  برغلا  قرـشلا و  یف  هل  ملعب  هنامز 

رئاتـس و میرکلا  هَّللا  نم  هیلع  ادّـمحم  یعدـی  یموکلا  همظان  رباج و  موری و  ام  یطعی  هَّللا  هل  هبتک  سئافن  نم  ائیـش  زاح  نم  رفاو و  میظع و 
امف تلمجا  لیـصافتلا  لک  الج  الط و  الـصفم  ایده  ناسحالا  ریخلا و  نم  بهاولا  دبع  نمحرلا  محر  دقل  يریـصوبلا  دـمحا  خیـشلا  دـشنا 
هَّللا افع  هفلؤم  لوقی  هّفلؤم  ّطخب  دجو  الّـضفت  ادبع  نمحرلا  محر  لقف  ۀـلاه  طسو  یف  ردـبلا  تیار  ینیعب  المجم  ءاج  ذإ  لیـصفتلا  نسحا 
نب نیدلا  باهش  خیشلا  هبتک  ام  هلمج  نم  هوحدم و  هوزاجا و  رصمب و  مالـسالا  خیاشم  نم  ۀعامج  باتکلا  اذه  ةدوسم  یلع  بتک  دق  هنع 

بجی ّهنا  ّفلؤملا و  اذه  یناعم  لوح  ماح  مهنم  ادـحا  رن  ملف  قیرطلا  لها  نم  ریثک  قلخ  یلع  انعمتجا  دـق  هّفلؤم  حدـم  یف  یفنحلا  یبلـشلا 
فارتعـالا نم  عنمی  فاـصنالا و  باـب  ّدـسی  دـسح  لوصح  نم  هّللاـب  ذوعن  داـقتنالا و  بصعتلا و  كرت  داـقتعالا و  نسح  ملـسم  لـک  یلع 

هبتک ام  ۀلمج  نم  یهتنا و  مهفی  نم ال  باطخ  هلهج و  نع  يوعری  نم ال  لذـع  ۀـّیلبلا  نم  مهـضعب و  لاق  ام  نسحا  ام  فاصوالا و  لیمجب 
ۀئطخت یف  یعسی  امک ال  باّذک  دحاج  وا  باترم  دناعم  الا  باتکلا  اذه  یناعم  یف  حدقی  هنع ال  هَّللا  یضر  یلبنحلا  یحوتفلا  مالسالا  خیش 

وا دوحج  دـناعم  لهاج  وأ  دوسح  ّیبغ  لک  الإ  هفلؤم  لضف  رکنت  امک ال  باوّصلا و  قیرط  نع  دـئاح  باـتکلا  ملع  نع  راـع  لـکالا  هّفلؤم 
یهتنا قراخ  انتمئا  عامجال  قرام و  ۀنسلا  نع  غئاز 

627 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلضف و ال رکنی  باتک ال  وهف  ۀلمجلاب  لیوط و  مالک  دعب  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  یلمّرلا  نیدلا  باهـش  خیـشلا  انخیـش  هلاق  ام  ۀلمج  نم  و 
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انک ام  باتکلا و  حدم  دعب  هنع  هَّللا  یـضر  یعفاشلا  ةریمع  نیدلا  باهـش  خیـشلا  هلاق  ام  ۀلمج  نم  یهتنا و  هلثم  طبـض  ام  هناب  نانثا  فلتخی 
یف انرـشح  هتاکربب و  انعفن  اریخ و  ۀّیدمحملا  ۀّلملا  نع  هَّللا  هازجف  نأشلا  میظعلا  ّفلؤملا  اذـه  لثم  نامزلا  اذـه  یف  زربی  یلاعت  هَّللا  ّنا  نظن 
نم مهریغ  ۀـلزتعملا و  ّنا  ملعا  هّفلؤم و  باتکلا و  حدـم  دـعب  یکلاملا  ییاقللا  نیّدـلا  رـصان  خیـشلا  هلاق  ام  ۀـلمج  نم  ناک  یهتنا و  هترمز 

ۀلبقلا لها  نم  نودودعم  لاح  لک  یلع  مهناف  انبتک  یف  مهبهاذـم  نم  ءیـش  لقن  انّقح  یف  حدـقی  الف  انءاملع  مهّمذ  نا  ۀّیمالـسالا و  قرفلا 
ۀلزتعملا بهذم  یلا  حنج  نا  يرشخمزلا و  مامالا  یلا  يرت  الا  ۀعیرشلا  ۀّمئأ  اهیلع  یتلا  ۀماقتـسالا  قیرط  اوئطخأ  نا  مهرفکب و  موکحم  ریغ 

نم مامال  عورفلا  یف  دـلقملا  جرخی  امکف ال  ریکن  ریغ  نم  هلاوقاب  ۀنوحـشم  بتکلا  بلاغ  ۀـّمالا و  ءاـملع  ۀّـمئألا و  نم  دودـعم  وه  فیک و 
ءاملعلا و نم  مهنوک  نع  مهؤطخ  مهجرخی  مهریغ ال  ۀلزتعملا و  نم  ۀمالا  ءاملع  کلذک  هبهذـم  یلا  باستنالا  نم  همهف  یف  هاطخ  ۀّـمئألا 

بلاغ یلع  اهئافخ  قرفلا و  عزانم  ۀـقدل  هتماما  یف  کلذ  حدـقی  مل  هریغ و  یمیلحلاک و  لازتعالا  لها  بهاذـم  ۀّـمئألا  نم  ۀـعامج  عبت  دـق 
اهیف حدقی  ۀّیفوصلا ال  قیرط  اذک  ماهفالا و 

628 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نمحرلا هللا  مسب  ّفلوملا  ۀخـسن  یلع  هّطخ  نم  هتلقن  یـشوتمهربلا و  دمحم  خیـشلا  هلاق  ام  ۀلمج  نم  یهتنا و  اهلها  نم  سیل  نم  مهف  مدع 

لانت هقیفوتب  تاحلاّصلا و  متت  هرکذب  يّذلا  هّلل  دـمحلا  نیعمجا  هبحـص  هلآ و  یلع  نییبنلا و  متاخ  دّـمحم  اندّیـس  یلع  هَّللا  یّلـص  میحرلا و 
تاعاّسلا ضارقنا  یلا  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  هتباحص و  هلآ و  یلع  تامارکلا و  ندعم  تاداّسلا و  دّیس  یلع  میلـستلا  ةولّـصلا و  تاجرّدلا و 

اندّیـسل و رباکالا  دئاقع  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و  یلع  یفنحلا  یـشوتمهربلا  دّمحم  نب  دّمحم  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  دبعلا  فقو  دـقف  دـعب  و 
ۀعیرـشلا ۀقیقحلا و  خیـش  نیلـسرملا  ءایبنالا و  مولع  ثراو  نیققحملا  ۀـمتاخ  ۀـماهفلا  ّققدـملا  قّقحملا  ۀـمالعلا  لماعلا  ملاعلا  مامالا  انالوم 

مانالل و هب  عفنلا  هَّللا  مادا  باّهولا  دبع  خیـشلا  انالوم  نامزالا  هذه  لها  یلع  هعفر  نافرعلا و  جات  هَّللا  هّجوت  نم  ۀـقیرطلا  كولـسلا و  ندـعم 
لـضفلا بحـس  نم  تحمـس  هرارـسا و  تعمل  هرادـقم و  ّلج  باتک  وه  اذاف  مانت  یتلا ال  هنیعب  همرح  مایالا و  يدـم  دابعلا  عفنل  یلاعت  هاقبا 

هرایطا قحلا  تاغلب  داشرالا  ضایغ  یف  تغانت  هرامقا و  هسومـش و  قیقدتلا  ءامـس  یف  تحال  هراهزا و  قیقحتلا  ضایر  یف  تحاف  هراطما و 
هناـسحا و هلـضف و  نم  لوئـسملا  هتاـیح و  لوطب  داـبعلا  یلع  ّنمی  نا  میرکلا  هَّللا  لأـسأف  هراوـنا  نیقیلاـب  بوـلقلا  تاحفـص  یلع  تقرـشاف 

نیمآ هتایح  هئاقب و  لوطب  انعتمی  نا  هتاوعد و  هرظن و  نم  دبعلا  یلخی  نا ال  هتاقدص 
629 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف ّهبر  یلع  حاـحلالا  ریثک  لوقی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسموقرم  تراـبع  نیا  هدـش  عوبطم  رـصم  رد  هک  تیقاوی  هخـسن  رخآ  رد  زین  و 
رهاوجلا سئافن  تیقاوی  عبط  نملا  دمح  نیدلا  فرـشب  ابقلملا  یفـصرملا  دمحا  نیتملا  نیبلا  هَّللا  لضف  یلا  ریقفلا  ّهبر  ازاجنا  هرـسک و  ربج 

هدحو ال هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  هدابع و  حئافل  لیهاتل  ۀثرو  نرق  لک  یف  لعجف  هلضف  رامث  تعنیا  نمل  ارکـش  هدابع و  ّصخا  تاحفـص  یف 
ام هباحـصا  هلآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لامعالا  ءازج  یف  ۀطـساولا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  اندّیـس  نا  دهـشا  لاثمالا و  نع  هزنت  هل  کیرش 

هلالجال مهتمه  لذب  یف  ۀّینلا  صالخاب  ۀیعاس  ۀمالا  هذه  رابحا  تماد  هایاعر و  حالصب  قلعتی  ام  ۀعیرشلا و  رـشن  یلا  رباکالا  قاوشا  تثعبنا 
ارارـسا انایبت و  ءاملعلا  نم  قاذحلا  يدل  اهعفرا  ول  رادقم  تاّفلؤملا  لجا  نم  رهاوجلا  تیقاوی  باتک  ناک  اّملف  دعب  اما  نیما  هاضر  قیقحت  و 
بیذهتل لوبقلاب  تّصخ  اّهناف  هتافلؤم  عیمج  یف  هفلومل  ةداعلا  یه  امک  هدـهاعم  تزجنا  دـق  هیناعم و  تقر  هدراوم و  تقار  دـق  فیک ال و 

دبع خیـشلا  هّللاب  فراعلا  انالوم  ّینّابرلا  بلقلا  يذل  وه  یـصقتست و  همولع ال  رارـسا  یـصحت و  هلئاضف ال  ّنا  ثیح  هتادافا  ةرثک  طبـضلا و 
قیرطلا ءاوسب  همازتلا  ءاملعلا  نم  هنارقا  نیب  هراعش  قیفوتلا و  سابل  هبابلج  ناک  نم  هتناکمب  نیملاعلا  نم  ناک  ینارعشلا و  باهولا 

630 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هاعسم و ال هرکذ و  کلذب  باطف  هانعم  همـسا  قباط  يذلا  ۀمالعلا  ذاتـسالا  ةودقلا  ذالملا و  دّیـسلا و  نیکاسملا  فهک  نیجاتحملا و  ةریخذ 

نم یـضم  نا  دـعب  یندـلق  دـق  هعفن و  مومعل  هعبطب  مزتلا  يوارمحلا  يودـعلا  نسح  خیـشلا  انالوم  يواسملا  رئاس  نم  نیـشی  اـمع  أـّیرب  لاز 
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ۀّـمهلا و تلذـب  ۀـقاطلا  بسح  تمزتلاف و  حیحـصتلا  میمتم  باتکلا  اذـه  ءازجا  نم  ءزج  لک  ثلث  نع  فونی  اـم  لـضافالا  ضعب  حیحـصت 
ئربأ ام  نانملا و  کلملا  هظفحی  همـصعی و  مل  اذإ  نایـسنلا  وهـسلاب و  ناسنالا  ردجا  امف  الا  حیقنتلا و  اذهل  يّرحتلا  عم  ۀلباقملا  یف  تطتحا 

بیبللا لصافلا  بیدالا و  قذاحلا  اخّروم  لاق  هعفن  مومع  نا  هعبط و  نساحم  تمت  ذم  ردق و  ینمحی  مل  ام  یطخا  وهسا و  رشب  یننا  یـسفن 
فوطقلا و اهنم  تند  هتانج و  اـیّرلا  یف  تعنیا  هرهازا و  ایندـلا  يرذ  یف  ترهزا  هرهاوج و  هتهزا  تیقاویلا  عبط  یطولامـسلا  دّـمحم  خیـشلا 

کسم اهدوع  امناک  هحفان  ءاجرالا  ۀلمج  تجرا  هرثاوک و  ولجت  إلملل  ترج  دق  اهبرـشم و  ءاحمـسلا  ۀلملا  یف  باط  هرـصان و  نیّدلا  یبح 
تایبالا رخآ  یلا  هرصانع 

« ءابه ملاع  رد  هللا  لوسرب  برقا  نینمؤملا  ریما   » ترابع يرانف  لقنب  لالدتسا  متشه : تسیب و  هجو 

لوقعملا نم  سنالا  حابصم  باتک  رد  دوهش  فشک و  لها  يادتقم  يرانف  هزمح  نب  دمحم  نیّدلا  سمش  همالع  هکنآ  متشه  تسب و  هجو 
سماخ لصو  رد  دوجوم  رصاق  نیا  شیپ  دوجلا  ریخلا و  ضیفم  تیانعب  نا  هقیتع  هخسن  هک  دوجولا  عمجلا و  بیغ  حاتفم  حرش  دوهشملا  و 

تانیعتلا عیمجل  عماجلا  ۀبترملا  ۀیفیک  یف  لوالا  لصفلا  نم  رشاعلا  لصالا  نم  حاورالا  نم  حوللا  هیلع  لمتشی  ام  رکذ  یف 
631 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف لاق  يذـلا  ءابهلاب  دارملا  وه  ّهنأک  لوقا  هتفگ  لیوط  یثحب  دـعب  یلـصالا  رمالا  حاضیا  یّلکلا و  رـسلا  فشک  باـبب  یمـسملا  باـبلا  نم 
نع لعفنا  هملع  ام  دـح  یلع  ملاعلا  ءدـب  هَّللا  دارأ  امل  اضیا  هیف  لاق  ۀـّیدّمحملا و  ۀـقیقحلا  هیف  دوجوم  لّوا  ءاـبهلا و  قلخلا  ءدـب  تاـحوتفلا 
یف دوجوم  لّوا  وه  ءابهلا و  یّمـست  ۀـقیقح  اهنع  لعفنا  یّتلا  ۀـّیّلکلا  ۀـقیقحلا  یلا  هیزنتلا  تایّلجت  نم  ّلجت  برـضب  ۀـسّدقملا  ةدارالا  کلت 
هنم لبقف  ءابهلا  کلذ  یلا  هرونب  هناحبـس  یلجت  مث  قیقحتلا  لها  نم  امهریغ  هَّللا و  دـبع  نب  لهـس  بلاط و  یبأ  نب  یلع  هرکذ  دـق  ملاعلا و 
لّوا هرـساب و  ملاعلا  دّیـس  ناک  لّوالا و  لقعلاب  ةاّمـسملا  ۀیدّمحملا  ۀـقیقحلا  ّالا  الوبق  هیلإ  برقا  نکی  ملف  هدادعتـسا  بسح  یلع  ءیـش  لک 
دعب تاحوتفلا  یف  لاق  يذـّلا  ءابهلا  ریغ  اذـه  لوقا و  همالک و  مث  ءایبنالا  رئاس  بلاط و  یبأ  نب  یلع  هیلإ  ساـّنلا  برقا  دوجولا و  یف  رهاـظ 
نود ارهوج  قلخ  امّلعم  امهل  لقعلا  لعج  هلمع و  هملع و  نیتفص  حورلا  یطعا  حوّرلا و  لقعلا و  امهامس  حّوللا و  ملقلا و  قلخ  اّمل  تاقیرو 

اثَْبنُم ًءابَه  َْتناکَف  یلاعت  هَّللا  لاق  ءابهلا  هامس  روکذملا  حوّرلا  وه  يّذلا  سفنلا 
ظفل و بلاط  یبأ  نب  یلع  هیلإ  سانلا  برقا  هرقف و  دـعب  سنالا  حابـصم  هرـضاح  هخـسن  رد  هک  دـنامن  یفخم  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  هاّـمس 

مالک لقن  يارای  بات و  ار  يراـنف  سپ  تسطقاـس  نیعمجا  ءاـیبنالا  رارـسال  عماـجلا  هرـساب  ملاـعلا  ماـما  هرقف  تسروکذـم و  ءاـیبنالا  رئاـس 
لصا قفاوم  تاحوتف 

632 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ملاعلا ماما  ظفل  ینعی  هداد  فاصنا  ان  فالـسا  تیامح  داد  دوخ  معزب  هداشگ و  فیرحت  فذح و  رییغت و  لیدبت و  باب  راچان  دادن  تسد 

بلاط یبأ  نب  یلع  ظفل  رب  فوطعم  ار  نآ  هدیشارت و  ءایبنالا  رئاس  ظفل و  نیعمجا  ءایبنالا  رارسال  عماجلا  ظفل  ياجب  هدومن و  فذح  هرساب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  رون  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبرقا  هلک  کلذ  عم  هدینادرگ و 

نیجهت و نیهوت و  بیذکت و  يارب  نآ  تسحـضاو و  رهاظ و  شمالک  زا  نآ  قیدـصت  میلـست و  هدرک و  لقن  تاحوتف  زا  يرانف  ههبـش  الب 
مالـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیقحا  تیلـضفا و  تابثا  لیبن و  بطاخم  یتپیناپ و  یلباک و  ناهبزور و  نبا  يزوجلا و  نبا  لـیجحت 

تاحوتف رد  بلاط  یبأ  نب  یلع  ظفل  دعب  ءایبنالا  رئاس  ظفل و  رگا  ضرفلاب  تسیفاو و  یفاک و  مّجهت  روهت و  بابرا  مکحت  مدـقت و  نالطب 
مهیلع ایبنا  رئاس  تیبرقا  زا  هدایز  ترضح  نآ  تیبرقا  هک  دوشیم  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  میدقت  ببـسب  مه  زاب  دشاب 

نم نئاّصلا  وه  لیبسلا و  ءاوس  یلا  ءاشی  نم  يدـهی  هَّللا  لیلغلا و  يوری  لیلعلا و  یفـشی  ام  لیجبتلا  میظعتلا و  دـیزم  نم  هیف  هدوب و  مالـسلا 
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مالسلا ةولّصلا و  ءایبنالا  عیمج  یلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسیع  ترضح  ات  مدآ  ترضح  تقلخ  يادتبا  زا  لیلضتلا و  لالزالا و  لها  سواسو 
هیلع هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هرهطم  تعیرش  رد  هدشن  عقاو  لضاف  رب  لوضفم  میکحت  یتعیرـش  چیه  رد  دنتـشذگ  مارک  يایبنا  رازه  نیدنچ 

دشاب اور  ترضح  نآ  رب  هثالث  میکحت  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  فصو  اب  تسعئارـش  نیرتهب  هک  ملـس  هلآ و  و 
ادخ يارب 

633 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
تاملک هناطّبحتم  هناشوهدم و  هنامونجم و  تفگ و  دیاب  هدیمهف  هدیجنـس و  نخـس  داد و  دـیاب  هار  دوخب  ار  مرـش  ایح و  فاصنا و  كدـنا 
ثیدح تبثم  هک  ینارعش  يرانف و  یبرعلا و  نبا  ینعا  نیفوصتم  ياسؤر  تادافا  نیا  ام  بطاخم  هک  هابجع  او  تفگ  دیابن  تامـس  تفارخ 

عیمج تبثم  هک  یهجوب  نا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  ّتیبرقا و  هک  تسروش  رـش و  بابرا  روهظ  تارقف  رـساک  رون و 
ایبنا و عیمج  رب  ترـضح  نآ  مّدقت  ترـضح و  نآ  يارب  تّوبن  ياوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  لئاضف  تالامک و 

هیفوص زا  هیبشت  ثیدح  باوجب  دزادنایمن و  يرظن  تسرهاب  رهاظ و  دـشابیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیّیبنلا  متاخ  ياوس  نیلـسرم 
رگا هک  دنادیمن  دـهاوخیم و  لوسر  سفن  زا  تّوبن  تالامک  یفن  هَّللا  ذاعم  هدرک  لقن  نیخیـشب  تّوبن  تالامک  صیـصخت  ناشن  مانیب و 

هتهابم و ياصقا  فنحت و  هدـناعم و  تیاغ  فیحت و  هفزاجم و  تیاهن  فّسعت و  هرباکم و  لامکب  فّلـصت  بابرا  فّوصت و  لها  زا  یعمج 
بذک و نیرب  مادقا  فهلت  فسات و  ثروم  سحبت  مّجهت  رد  كامهنا  ناعما و  لمات و  ربدت و  زا  دعب  فشقت و  تظلغ و  ياهتنم  فرحت و 

هدومن ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  سفن  زا  تّوبن  تالامک  یفن  هّللاـب  ذاـیعلا  ینعی  دنـشاب  هدرک  فلکت  رـسارس  تهب 
اپ رب  اـهتفاو  دنیارـسیم و  اـهتفارخ  هیفوص  هک  تسجاـجل  ءارم و  لـها  راـختفا  راشتـسا و  ماـقم  یک  جاـجتحا و  دانتـسا و  قیـال  یک  دنـشاب 
نب میهاربا  یمیجع و  نسح  خیش  تاّیورم  زا  سنالا  حابصم  باتک  هک  تسناد  دیاب  تسین و  نآ  عامس  بات  ار  یملسم  چیه  هک  دنیامنیم 

رب ناشیاب  دوخ  دنس  لاصتاب  داشرا  هلاسر  رد  بطاخم  دلاو  هک  دناهیّنس  خیاشم  نآ  هلمج  زا  گرزب  ود  ره  نیا  تسیناروک و  يدرک  نسح 
هدروآ اجب  یهلا  دمح  هدیلاب  دوخ 

634 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هفرـش یفخی  ام ال  رابتعالا  دامتعالا و  لوبقلا و  دـیزم  نم  کلذ  یف  تسوا و  خـیاشم  هَّللا و  یلو  هاش  هزاـجا  بتک  لـخاد  باـتک  نیا  سپ 

یف دوهـشملا  لوقعملا و  نیب  سنالا  حابـصم  هتفگ  ممهلا  ظاقیال  ممالا  باتک  رد  یناروکلا  يدرکلا  نسح  نب  میهاربا  راـصبالا  یلوا  یلع 
دمحا مامالا  انخیش  یلع  افارطا  هنم  تأرق  هتاّیورم  هفیناصت و  رئاس  يرانفلا و  ةزمح  نب  دمحم  سمـشلل  دوجولا  عمجلا و  بیغ  حاتفم  حرش 

حرـش هتفگ  هدرک  دراو  یمیجع  نسح  تاّیورم  نا  رد  هک  علطتملا  ۀـیافک  رد  نیدـلا  جات  هنع و  رجح  نبا  ظـفاحلا  یلا  هدنـسب  هرـس  سدـق 
اهب و ربخا  هَّللا  همحر  يرنفلا  ةزمح  نب  دـمحم  سمـشلا  ققحملا  مامالل  دوهـشملا  لوقعملا و  نیب  سنـالا  حابـصم  یمـسملا  بیغلا  حاـتفم 

نع یطویسلا  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاحلا  نع  يزغلا  یضرلا  نب  دمحم  ردبلا  نع  لجعلا  دمحا  خیشلا  نع  هتایورم  هتافنصم و  رئاسب 
ةزمح نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ۀمالعلا  امهفلؤم  نع  امهالک  یجایفاکلا  نامیلـس  نب  دّمحم  ۀمالعلا  ینالقـسعلا و  رجح  نب  دـمحا  ظفاحلا 
هماّلع تسدیجمت  لیجبت و  عاوناب  حودمم  دیدست و  قیقدت و  رئاخذ  ینتقم  دـیقنت و  قیقحت و  رنف  لعـشم  يرانف  همالع  امهرکذـف و  يرنفلا 
قاقـش الب  هیلإ  راشملا  لماکلا  لماعلا  قالطالا و  یلع  ذاتـسالا  لضافلا  یلوملا  هتفگ  رایخالا  مالعا  بئاـتک  رد  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم 
ۀمحر هیلع  يرانفلا  دمحم  نب  ةزمح  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  انالوم  يراجلا  ناسّللا  عساولا و  عابلا  ۀلجالا و  ردـب  مالعالا و  ۀّـمئالا  سمش 

عماج ّلحملا  لیلج  ردقلا  میظع  ریرحن  ۀمالع  ریبک  ماما  يرابلا  رافغلا  هَّللا 
635 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یف هرهد  خیـش  اعومج  اهعمجی  ناک  ۀـیلقعلا و  نونفلا  یف  هنارقا  بلغا  اعورف و  الوصا و  ۀـّیلقنلا  مولعلا  یف  هنا  ادـحوا و  لـمعلا  ملعلا و  نیب 
مولعلا لک  یلع  عالطا  هل  ۀّیبرعلا و  ۀـیبدالا و  نونفلا  یف  ۀـکراشملا  ریثک  ناک  بهذـملا و  فالخلا و  یف  هرـصع  دـهتجم  بدالا و  ملعلا و 
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نماثلا و نرقلا  سار  یلع  هنارقا  هیف  قافف  لضفب  مهنم  لک  درفنا  نیدلا  ءاسورلا  لضفا  وه  ۀمکحلا و  عاونا  یضایرلا و  یهلالا و  نم  ۀبیرغلا 
ۀغللا و یف  سوماقلا  بحاص  يزاریشلا  نیدلا  دجم  خیشلا  ثیدحلا و  هقفلا و  نف  یف  فیناصتلا  ةرثک  یف  لعّللا  نبا  نیدلا  جارس  خیشلا  مه 

عمج ۀیبرعلا  ۀیلقنلا و  ۀیلقعلا و  مولعلا  لک  یلع  عالطالا  یف  يرانفلا  نیدلا  سمـش  خیـشلا  ثیدحلا و  مولع  یف  یقارعلا  نیّدلا  نیز  خیـشلا 
وبا ةزمح  انالوم  هّللاـب  فراـعلا  یلوملا  هدـلاو  نم  فوصتلا  ملع  ذـخا  ۀـقیرطلا و  لوصا  حورـشلا  نسحا  حرـش  ۀـقیقحلا و  ۀعیرـشلا و  یلع 
نا مث  يرانفلا  یلوملا  هدـلو  یلع  هأرقا  بیغلا و  حاتفم  هفیناـصت  نم  هیلع  أرق  يونوقلا و  نیدـلا  ردـص  خیـشلا  ةذـمالت  نم  ناـک  دـمحم و 
رفص یف  هَّللا  همحر  دلو  ناهذالا  همهف  نع  رصقی  ناذالا و  هعمست  مل  ام  ۀیفوصلا  فراعم  نم  هنّمض  ایفاو و  احرش  هحرـش  روکذملا  یلوملا 

نیّدلا لامج  یلوملا  نع  ذخا  ۀیاقولا و  ینغملا و  حراش  دوسالا  نیدـلا  ءالع  ۀـمالعلا  نع  ذـخا  ۀئامعبـس و  نیـسمخ و  يدـحا و  ۀنس 751 
نیدلا لامک  خیشلا  نع  اذخا  رصم و  یف  الغتشاف  هقیفر  فیرشلا  ناک  رصم و  یلا  لحر  مث  یئارسقالا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم 

636 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بحاص نع  يردرکلا  ۀّمئالا  سمش  راتّسلا  دبع  نع  يراخبلا  ریبکلا  نیدلا  ظفاح  نع  ینانغـشلا  نیّدلا  ماسح  نع  یکاکلا  نیدلا  ماوق  نع 

یئاولحلا ۀّمئألا  سمش  نع  یسخرّسلا  ۀمئالا  سمش  نع  ةزام  نب  نیدلا  ناهرب  ریبکلا  ردّصلا  نع  نیدلا  ماسح  دیهـشلا  ردّصلا  نع  ۀیادهلا 
صفح یبأ  هیبا  نع  ریبکلا  صفح  یبأ  نب  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ینومدنسلا  ذاتـسالا  نع  لضفلا  نب  دمحم  رکب  یبأ  نع  یفـسنلا  یلع  یبأ  نع 

نب ناخدـیزیاب  ناطلـسلا  دـنع  هردـق  عفترا  اـسورب و  ءاـضق  یلوف  مورلا  یلا  عجر  مث  یلاـعت  هَّللا  مهمحر  هفینح  یبأ  نع  دـمحم  نع  ریبکلا 
ناک هلـضف و  عاش  هرکذ و  رهتـشاف  ریزولا  ینعم  یف  راص  یتح  یلعالا  ّلحملا  ّلـح  يزاـغلا و  ناـمثع  نب  ناـخروا  نب  ناـخ  دارم  ناطلـسلا 

روهظ قاروالا و  نوطب  یف  روفوملا  رکذـلا  روهـشملا و  مسالا  هل  لام و  ةورث و  ةّورم و  اذ  ناـک  لاـضفالا و  لـضفلا و  ریثک  تمـسلا  نسح 
سمش وهف  نیقفاخلا  یف  تراس  یتلا  فیناصتلا  هل  ردملا و  ربولا و  ناکس  ناذآ  هب  تکص  رـضحلا و  ودبلا و  لها  عامـسا  هب  تعرق  قافآلا 

بجاحلا و نب  رصتخم  لوصالا  نم  ۀعبرالا  بتکلا  هیف  عمج  عئارشلا و  لوصا  یف  عئادبلا  لوصف  فّنـص  نیقرـشملا  هرونب  ءاضا  دق  نامزلا و 
نیب ةرهتـشملا  ۀّیریـشالا  ۀـلاسرلا  حرـش  ۀنـس و  نیثالث  هلمع  یف  ماقا  ۀنـسحتسملا و  بتکلا  نم  کلذ  ریغ  لوصحملا و  يودزبلا و  راـنملا و 

فیطل حرش  وه  ماّیالا و  رـصقا  نم  ناک  مویلا و  اذه  ةودغ  روکذملا  حرـشلا  حتتفا  يذلا  مویلا  برغملا  ناذآ  عم  هّمتا  یجوغاسیاب و  ۀبلطلا 
مایالا رصقا  نم  موی  ةودغ  هیف  تعرش  هتبطخ  یف  لاق  ماخفلا و  ءاملعلا  يدل  لوبقم 

637 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قئاقح ۀیفوصلا و  فئاطل  موقلا و  تاملک  ریـسفتلا و  بئارغ  اهیف  عمج  ۀحتافلا  ریـسفت  هل  مالعلا و  کلملا  نوعب  برغملا  ناذآ  عم  هتمتخ  و 

ۀقیرطلا قئاقد  ۀقیقحلا و  ملع 

حور تقلخ  مدقت  تلعب  هللا  لوسر  زا  ءایبنا  تباین   » تارابعب لالدتسا  مهن : تسیب و  هجو 

ّهنا هَّللا  كدّیا  ملعا  هتفگ  کلملا  ةرود  ۀفرعم  یف  رشاع  باب  رد  هّیّکم  تاحوتف  رد  یبرع  نب  نیدلا  ییحم  هکنآ  مهن  تسب و  هجو 
ءاّرلاب رخف  مدآ و ال  دلو  دّیس  انا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  ّنا  ربخلا  یف  درو  دق 

لطابلاب و حّحبتلا  وه  ءازلاب و  ۀیاور  یف  و 
ۀمیقلا موی  ساّنلا  دّیس  انا  ملسم  حیحص  یف 

رشبلا و نم  هسنج  ءانبا  یلع  فرشلا  ةدایسلا و  هل  تبثی  و 
نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  مالّسلا  هیلع  لاق 

مهماسجا هداجیا  لبق  مدآ  ینب  یلع  قاثیملا  ذخا  امک  ۀیناسنالا  ماسجالا  هداجیا  لبق  حور  وه  هتبترمب و  هَّللا  هربخاف  کلذـب  ملع  یلع  دـیری 
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تناکف لسرلا  مه  مهـسفنا و  نم  مهیلع  ادیهـش  هّمأ  لک  نم  ثعبی  نیح  مهعم  مهمما  یلع  ءادهـش  انلعج  ناـب  هئاـیبناب  یلاـعت  هَّللا  اـنقحلا  و 
نع ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  نابا  دق  مالّـسلا و  مهیلع  لسرلا  رخآ  یلا  مدآ  نم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هباّون  ملاعلا  یف  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنالا 

اهنم روماب  ماقملا  اذه 
ینعبتی نا  الا  هعسو  ام  اّیح  یسوم  ناک  ول  هَّللا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

لتقی بیلـصلا و  رـسکی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  انّیبن  ۀّنـس  انیف  مکحی  وه  اّنم و  اـنّمؤی  ّهنا  ناـمّزلا  رخآ  یف  میرم  نب  یـسیع  لوزن  یف  هلوق  و 
ریزنخلا

نآلا هدوجو  نامز  یلا  مدآ  نامز  یف  ثعب  دق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ناک  ول  و 
638 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

لوسر لک  دّیّـسلا و  کلملا و  وهف  ۀّصاخ  وه  الا  ۀّماع  ثعبی  مل  اذهل  ۀـمیقلا و  موی  یلا  هتعیرـش  مکح  تحت  سانلا  عیمج  ءایبنالا و  تناکل 
نامز یلا  مالسلا  هیلع  مدآ  نامز  نمف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هتلاسر  يوس  لسرلا  نم  دحا  ۀلاسر  ّمعی  ملف  نیصوصخم  موق  یلا  ثعبف  هاوس 

یف کـلذ  یلع  صوصنمف  هتدایـس  لـسرلا و  عیمج  یلع  ةرخـآلا  یف  همّدـقت  هکلم و  ۀـمیقلا  موـی  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ثعب 
حورلا کلت  نم  مهیلإ  یتای  دادمالا  ناکف  ةدوجوم  لوسر  ّیبن و  لک  ۀـّیناحور  ةدوجوم و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتّیناحورف  هنع  حیحـصلا 

مهدوجو و نامز  یف  امهریغ  ذاعم و  یلعک و  عئارشلا  مهعیرـشت  الـسر و  مهدوجو  نامز  یف  مولعلا  عئارـشلا و  نم  هب  نورهظی  امیف  ةرهاطلا 
عرـشب امکاح  نامّزلا  رخآ  یف  هروهظ  نامز  یف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  مالّـسلا و  امهیلع  رـضخلا  سایلإک و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هدوجو 

الّوا ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنیع  دوجو  ّسحلا  ملاع  یف  مّدقتی  مل  امل  نکل  رهاظلا  یف  هعرـش  رّرقتل  هتما  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 
امک کلذ  ملعی  ثیح ال  نم  نیعلا  دوقفم  ناک  نا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  عرـش  ۀقیقحلا  یف  وه  هب و  ثعب  نم  یلا  عرـش  لک  بسن 

ام خسنلا  اذه  جرخی  الف  عئارشلا  عیمج  هعرـشب  هَّللا  خسن  اّما  هعرـشب و  مکحلاف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  نامز  یف  نآلا و  نیعلا  دوقفم  وه 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  هب  لزنملا  رهاطلا  هعرش  یف  اندهشا  دق  هَّللا  ناف  هعرش  نم  نوکی  نا  عئارشلا  نم  مّدقت 

639 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
انل اهیبنت  ناکف  مّدقتملا  رّخأتملا  خسنف  انیلإ  هب  ثعب  يذلا  هعرش  خوسنملا  کلذ  نا  یلع  انقافتا  انعامجا و  عم  خسنلا  ۀّنّسلا  یف  نآرقلا و  یف 
هیلع یـسیع  لوزن  ناک  اعرـش و  اهنوک  نع  اهجرخی  ۀمّدقتملا ال  عئارـشلا  عیمجل  هخـسن  نا  یلع  ۀّنّـسلا  نآرقلا و  یف  دوجوملا  خـسنلا  اذـه 
یلع الیلد  مویلا  رّرقتملا  يدّمحملا  عرشلاب  همکح  هتلاسر و  نامز  یف  هیلع  ناک  يذلا  هضعب  وا  هعرـش  ریغب  امکاح  نامزلا  رخآ  یف  مالـسلا 

نم ۀّمذلا  لها  هیلع  ام  کلذ  یف  لخدی  هعرش و  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هرّرق  ام  دوجو  عم  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنالا  نم  دحال  مکح  ّهنا ال 
دّیـس کلم و  ّهنا  هلک  عومجملا  اذه  نم  جرخف  لاوحا  یلع  عرـشلا  مکح  ّناف  نورغاص  مه  دـی و  نع  ۀـیزجلا  نوطعی  اومادام  باتکلا  لها 

لیق ناف  هنع  باّون  هیف  نومکاحلا  اعبت و  هل  اکلم و  ناک  همّدقت  نم  عیمج  ّنا  مدآ و  ینب  عیمج  یلع 
ینولّضفت مّلس ال  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقف 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  درو  دق  ناک  نا  انل و  سیل  کلذ  ناف  هلضف  هَّللا  لب  انلّضف  ام  نحن  باوجلاف 
کعرـش مزلا  يأ  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هعرـش  وه  هَّللا  نم  مهیده  هدتقا و  مهادهبف  لاق  ّهناف  حیحـص  وهف  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنالا  رکذ  امل 

* َمیِهاْربِإ َۀَِّلم  َعَبَّتا  هلوق  هیف و  قّرفتلا  مدع  نیّدلا و  ۀماقا  نم  کباّون  هب  رهظ  يّذلا 
یف اورظنا  هریغ و  نم  هَّللا ال  نم  وه  اّمنا  نیدلا  لصا  ّناف  نیدلا  عابتاب  رومام  وهف  نیدلا  وه  و 

ینعبتی نا  الا  هعسو  ام  اّیح  یسوم  ناک  ول  مالسلا  هیلع  هلوق 
فاضاف

640 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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مکح هباّون  نم  بئانل  یقبی  رضح ال  اذإ  مظعالا  مامالا  ّناف  مهب  ءایبنالا ال  يده  نیدلا و  عابتاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  وه  رما  هیلإ و  عابتالا 
هذـه فرعی  نمل ال  اسینات  الا  تاهیبنتلا  رابخالا و  هذـه  اندروا  اـم  ةداهـش و  اـبیغ و  مکاـحلا  وهف  همـسارمب  باّونلا  مکح  باـغ  اذاـف  هل  ـالا 
کلذ یلع  قیقحتلا  دهاوش  مهل  تماق  دق  هیف  هیلع  نحن  ام  یلع  مهف  هَّللا  لها  اما  هسفن و  نم  کلذ  یلع  هَّللا  هعلطا  هفـشک و ال  نم  ۀـبترملا 

یف ظافلالا  هیطعت  ام  یلا  عجار  کلذـف  ةریثک  تالامتحا  کلذ  یف  هاـندروا  اـم  عیمج  یلع  روصتی  ناـک  نا  مهـسوفن و  یف  مّهبر  دـنع  نم 
قطنی ناسنالا  ناف  هلاثما  رـضخلاک و  یلاعت  هَّللا  نع  ملعلا  نوذـخای  نیذـلا  قاوذالا  لها  دـنع  هسفن  یف  هیلع  رمالا  وه  اـم  ـال  اهعـضو  لـصا 
رّـسف ام  ّناف  یناعملا  کلت  نم  ملکتملا  دوصقم  ریغب  رـسف  اذاف  مالکلا  کلذ  اهنّمـضتی  یتلا  یناعملا  نم  الثم  ادحاو  ینعم  هب  دـیری  مالکلاب 

َْمل َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یلاعت  هلوق  مهیلع  ّقش  فیک  ۀباحـصلا  يرت  الا  ملکتملا  دوصقم  بصی  مل  ناک  نا  ظـفللا و  ةّوق  هیطعی  اـم  ضعب  رّـسفملا 
ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی 

ۀیآلا و نم  قحلا  دوصقم  اوفرع  ام  مهناسلب  نآرقلا  لزن  نیذـّلا  برعلا  مه  ۀباحّـصلا و  ءالوهف  ملظب  هنامیا  سبلن  مل  انّیا  اولاقف و  ةرکب  هوتاف 
لاق ام  انه  ملظلاب  هَّللا  دارأ  اّمنا  متننظ و  امک  رمالا  سیل  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلا  مهل  لاقف  روکـسم  ریغ  ۀملکلا  یف  عئاش  هورظن  يذـلا 

ٌمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  یّثب ال  هظعی  وه  هنبال و  نمقل 
ملکتملا دصق  ملظ و  لک  ّمعت  ۀملکلا  ةوقف 

641 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وه مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دّیـسلا  اذهل  کلم  هقوس و  مدآ  ینب  ّنا  یف  رابخالا  نم  هاندروا  ام  کلذکف  صوصخم  نیعم  ملظ  وه  امنا 

نئارقب مالکلا  یف  ریـسافتلا  يوقتی  اذـل  ۀّـصاخ و  كرـشلا  هب  ملکتملا  نم  دوصقملا  كاـنه  ملظلا  ناـک  اـمک  فشکلا  ۀـهج  نم  دوصقملا 
نا فصنملا  لقاعلل  یغبنیف  ینابرلا  یندـّللا  ملعلا  ّیهلالا و  فشکلا  هدـنع  نم  فیکف  مّلکتملل  ةدوصقملا  یناـعملل  ةّزیمملا  اـّهناف  لاوحـالا 
نا رمالا و  سفن  یف  قح  وه  ام  ملـسملا  دری  مل  ثیح  میلـستلاب  اوعفتنا  مهب و  نظلا  کلذ  یف  اوقدص  ناف  هب  نوربخی  ام  موقلا  ءالؤهل  ملـسی 

اهقح و ۀیبوبرل  اّوفوف  یلاعت  هَّللا  یلا  کلذ  ملعا  ّدر و  عطق و  هب  مهل  سیل  امیف  ضوخلا  اوکرت  ثیح  اوعفتنا  لب  ملسملا  رضی  مل  اوقّدصی  مل 
نب مساقلا  یبأ  مامالاک  انریغ  هب  لاق  کلملا  ةرود  نم  هیلإ  انعزن  يذـلا  اذـه  هجو و  ّلکب  یلوا  میلـستلاف  انکمم  هَّللا  ءایلوا  هلاق  اـم  ناـک  اذإ 

هل لاقی  برغملا  خویـش  ربکا  نم  هیدی  یلع  هل  فشک  يذـلا  هخیـش  ناک  موقلا و  تاداس  نم  وه  هنع  هیبا  نع  انتیاور  وه  هعلخ و  یف  یّـسق 
دق هوجولا و  نم  ظافلالا  هلقحی  ام  یلع  کلذ ال  نم  اندنع  هَّللا  یقلی  ام  یلع  الا  هرکذن  ام  ّلک  یف  دـمتعن  ام  نحنف  ۀـلیل  لها  نم  لیلخ  نبا 
نم هَّللا  دّـهم  اّمع  ةرابع  کلملا  ةرودـق  اهّلک  اهب  لوقنف  عضاوملا  ضعب  یف  ملکتملل  ةدوصقم  مـالکلا  ضعب  یف  تـالمتحملا  عیمج  نوکی 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نامز  یلا  مدآ 
642 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ماسجالا نم  رهظ  دوجوم  لّواف  دّیـسلا  ۀـفیلخلا  ءافلخ  اوناک  اهیف و  ۀـّیهلالا  ماکحالا  نم  رهظ  اـمب  ۀـیناسنالا  ةاـشنلا  هذـه  یف  تاـبیترتلا  نم 
نیزا یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  بابلا  اذه  دعب  یتای  سانجالا  نم  ءابالا  رئاس  سنجلا و  اذه  نم  لّوألا  بالا  وه  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ناک  ۀـیناسنالا 

فیرش ثیدح  تلالد  بسحب  هک  تسا  رهاظ  ترابع 
نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک 

داجنا و داجما  نیلـسرم  ایبنا و  عیمج  هدوب و  دوجوم  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  سدقا  حور 
هدوب و نیلسرم  ایبنا و  عیمج  دیس  کلم و  ترضح  نآ  دیسریم و  ترضح  نآ  زا  مویق  یح  ماکحا  رـشن  مولع و  عئارـش و  راهظا  رد  دادما 

بانج رون  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  رون  ثیدح  تلالد  بسح  نوچ  دندوب و  ترضح  نآ  بئان  عبات و  موکحم و  اهنآ  همه 
دمتـسم و مه  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیقباس  يایبنا  عیمج  هک  دیدرگ  تباث  هدوب  دحتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

سپ دـندوب  نیملاعلا  بر  هَّللا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هیهاـنتم  ریغ  ضویف  زا  ضیفتـسم  نیبم  نید  عئارـش  راـهظا  رد  نیعتـسم و 
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رافسالا دنع  حبـصلا  وا  راهنلا  ۀعبار  یف  سمـشلاک  ترـضح  نآ  رب  نیـسئارتم  نیبلغتم و  مدقت  حبق  نیقباس و  يایبنا  زا  بانج  نآ  تیلـضفا 
دیدرگ راکشآ  ادیوه و 

ریخ ملاع  لماک  هللا  لوسر  حور  ینارعش : لوقب  لالدتسا  ما : یس  هجو 

تلق ناف  هتفگ  نوثلث  یناث و  ثحبم  رد  تیقاوی  رد  ینارعش  هکنآ  مایس  هجو 
لقعلا هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ۀیاور  یف  يرون و  هَّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدحلا  یف  درو  دق 

ناف رونلاب  ةرات  لوالا و  لقعلاب  اهنع  ّربعی  ةرات  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یلص  دمحم  ۀقیقح  نال  دحاو  امهانعم  نا  باوجلاف  امهنیب  عمجلا  امف 
هنوک یلع  لیلدلا  امف  تلق 

643 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
يَدَه َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  یلاعت  هلوق  کلذ  یلع  لیلدلا  نم  باوجلاف  نآرقلا  نم  هیلع  روهظلا  یف  نیقباسلا  ءایبنالل  اّدمم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا 
انطاب و کل  ۀّیلوالا  ذإ  کیدهب  ءادتها  کلذ  امناف  مهادـهب  تیدـتها  اذاف  نطابلا  یف  کنم  مهیلإ  يرـس  يذـلا  كادـه  وه  مهادـه  نا  يأ 

مدقت هدتقا و  مهبف  ملس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هل  لاقل  هانررق  ام  ریغ  مهیدهب  دارملا  نا  ول  ارهاظ و  کل  ۀّیرخآلا 
نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  ثیدح 

کلذ دّیؤی  ۀعیرشلا و  کلتب  هتثعب  یف  هنع  بئان  وهف  هروهظ  نمز  یلع  مّدقت  ّیبن  لکف 
ّییدث نیب  هدی  یلاعت  هَّللا  عضو  ثیدح  یف  مّلس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هلوق 

فیرـشلا و همـسج  ۀبیغ  دنع  روهظلا  یف  اومدقت  نیّذلا  ءایبنالا  مه  نیلوالاب  دارملا  ذإ  نیرخآلا  نیلّوالا و  ملع  تملعف  هلالخب  قیلی  امک  يأ 
ملس هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلص  هتلاسر  روهظ  دعب  ةّرم  مدآ و  قلخ  لبق  ةّرم  نیتّرم  ملعلا  یطعا  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  ّهنا  کلذ  حاضیا 

یضُْقی ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  یلاعت  لاق  کلذل  يرخا و  ةرم  لیئربج  هب  هملع  مث  لیئربج  ملع  ریغ  نم  الّوا  نآرقلا  هیلع  لزنا  امک 
ُُهیْحَو  َْکَیلِإ 

نوقفوملا ةذـمالتلا  تملع  دـق  طق و  هتعمـس  ام  کناک  هیلإ  تصنم  تنا  لیئربج و  نم  هعمـست  نا  لبق  هنم  كدـنع  ام  ةوالتب  لجعت  ـال  يأ 
نآرقلا ناب  خیشلا  حیرـصت  یف  تلق و  باوبالا  نم  هریغ  یف  تاحوتفلا و  نم  رـشع  یناثلا  باب  یف  خیـشلا  کلذ  رکذ  مهتذتاسأ  عم  کلذب 

هَّللا لوسر  یلع  لزنا 
644 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یه مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  حور  نذاف  تلق  ناف  لّمأتیلف  ثیدـح  یف  کلذ  یلع  علطا  مل  رظن و  لیئربج  لبق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیعبرالا و سداـسلا و  باـبلا  یف  خیـشلا  هرکذ  اـمک  کلذـک  رمـالا  معن و  باوجلاـف  هّلک  هیف  ۀـقطاّنلا  سفنلا  یه  هلک و  ریخلا  ملاـع  حور 
هیلع و یلاعت  هَّللا  یّلص  هتوم  دعب  هلاح  يوتسملا و  دسجلا  ۀلزنمب  ملـس  هیلع و  یلاعت  هَّللا  یّلـص  هروهظ  لبق  روکذملا  ملاعلا  لاحف  ۀئامثالث 

یلاعت هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تام  نیح  نم  مئان  هلک  ملاعلاف  مونلا  نم  هابتنالا  ۀلزنمب  ۀمیقلا  موی  ثعبی  ثیح  ملاعلا  لاح  مئانلا و  ۀلزنمب  ملس 
نآ رون  قلخ  مدـقت  ببـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تراـبع  نیزا  یهتنا  ثعبی  نا  یلا  ملـس  هیلع و 

نیرخآ نّیل و  وأ  ملع  ار  ترـضح  نآ  تسرهاظ و  دابعلا  ّبر  مالک  زا  دادما  نیا  لیلد  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  نیقباس  يایبنا  ّدمم  ترـضح 
داحتا نوچ  تسریخ و  ملاع  لک  حور  ترضح  نآ  حور  دش و  هداد  ملع  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  قلخ  لبق  ترـضح  نآ  هدوب و  لصاح 

لامک رد  رون  ثیدح  هحیرص  تلالد  بسح  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون 
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یندـل ملع  بحاص  نیرخآ و  نّیل و  وأ  مولع  ملاع  نیقباس و  ياـیبنا  ّدـمم  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  سپ  تسروهظ  حوضو و 
هلیلج و همیظع  هرهاز  فاصوا  نیا  توبث  فصو  اب  دشاب و  ریخ  ملاع  مامت  حور  ترضح  نآ  حور  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق 

ياوس نیقولخم  زا  یسک  سؤارت  میدقت و  فاصنا  ایح و  بابرا  مالسا و  نامیا و  لها  زا  يدحا  همیخف  هرهاب  بقانم 
645 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

درک دناوتیمن  بانج  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  بانج 

تشاد قلخ  رب  تدایس  مدآ  تقلخ  زا  لبق  هللا  لوسر  تاحوتف : لالدتسا  مکی : یس و  هجو 

دّمحم لزنم  لعج  اـمل  هَّللا  ّنا  ملعا  هتفگ  ۀـئامثالث  نوثلث و  عباـس و  باـب  رد  تاـحوتف  رد  یبرع  نب  نیدـلا  ییحم  هکنآ  مکی  یـس و  هجو 
لزنم ۀقوسلل  ّصاخ و  لزنم  هلف  اهکولم  مواقی  ۀقوّسلا ال  ناف  مواقی  ّهنا ال  انملع  ۀقوس  هاوس  نم  ادّیس و  ناکف  ةدایسلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
کلذ نم  رهظ  ام  لوا  ّیمکح و  وا  ّیهلا  سومانب  ثوعبم  ناسنا  لکل  ّدـمملا  ّهنا  انملع  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  ۀـلزنملا و  هذـه  یطعا  امل  و 

هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحمل  یتلا  ملکلا  عماج  ماقم  نم  اهلک  ءامسالاب  هّدماف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نع  ۀفیلخ  هَّللا  هلعج  ثیح  مدآ  یف 
مالّسلا هیلع  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  ترابع  نیا  خلا  ملس 

هدش ثوعبم  هک  تسیناسنا  ره  دمم  ترضح  نآ  دندوب و  ترـضح  نآ  ّتیعر  هقوس و  قلخ  عیمج  دوب و  لصاح  قلخ  عیمج  تدایـس  هبتر 
هلا هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  قلخ  عیمج  تدایـس  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  سپ  یمکح  ای  یهلا  سومانب 

ثوعبم هک  دشاب  یناسنا  ره  ّدمم  ترـضح  نآ  دنـشاب و  ترـضح  نآ  موکحم  عبات و  ّتیعر و  قلخ  عیمج  دـشاب و  ققحتم  تباث و  ملـس  و 
نینمؤملا ریما  بانج  نیـسوءرم  نیموکحم و  ایاعر و  هقوس و  هلمج  زا  هثالث  هل  دش  تباث  امکح  اعطق و  سپ  یمکح  ای  یهلا  سومانب  هدش 

نایغط و لماحت و  نالذـخ و  لواـطت و  نارـسخ و  مجهت و  ناودـع و  ّبلغت و  ضحم  رب  ینبم  ناـش  مکحت  مدـقت و  دـندوب و  مالـسلا  هیلع 
هدوب نارفک  ریحت و  نآنش و  فسعت و 

رون ثیدح  رب  ینبم  مدآ  هب  تبسن  هللا  لوسر  توبا  زارد : وسیگ  دمحم  لالدتسا  مود : یس و  هجو 

هکنآ مود  یس و  هجو 
646 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث  هیآ  ریسفتب  طقتلم  رد  ریسفت  رد  زاردوسیگ  دمحم  دّیس 
ظافلا نیاب  رون  ثیدح  لقن  دعب  ۀیآلا 

دحاو ءیـش  یف  لزن  ملف  مدآ  بلـص  یف  رّونلا  کلذ  هَّللا  بکرف  ۀنـس  فالآ  ۀعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ 
ۀفالخلا هیف  ةّوبنلا و  ّیفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح 

ِْعبَّتا ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث  سدقت  هَّللا  لوق  راشا  هیلإ  یتوباب و  دـهاش  ینعم  هیف  یلف  ةروص  مدآ  نبا  تنک  نا  ّینا و  رعاشلا  لوق  هیلع  هتفگ و 
ًافِینَح َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم 

سحلا لقعلاب و  هریغ  مهفی  امب ال  ّصتخا  ءایبنالا  نم  لک  مهـضیف  نم  ضیفتـست  اهب  لکـشتت  ءاـیبنالا و  کـئابآ  بالـصا  یف  ّبلقتت  تنک 
قبی مل  رارسالا و  ةدهاشملا و  راونالا و  فئاطللاب و  کبلق  بانج  ألتما  یتح  فین  فلا و  نیعبرا  ّیبن و  فلا  ۀئام  صئاصخ  كدنع  عمتجا 

ءایبنالا جات  ةوبنلا  ّنا  قالخالا  مراـکم  متتل  رارـسالا  متک  نع  كاـنرهظا  راتـسالا و  قتت  نع  كاـنیلج  راثکتـسالا  ناـکم  داـیدزالا و  غاـسم 
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ترابع نیزا  ططشلا  نع  هَّللا  هناص  رصاقلا  دبعلا  اهب  رفظ  طقتلملا  ّردلا  نم  ۀخسن  نع  القن  یهتنا  رارحالا  دیس  ای  جاتلا  ةّرد  کنا  رایخالا و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هک  ار  رعاش  لوق  طـقتلم  رد  بحاـص  هک  تسرهاـظ  حوضو  تیاـهنب 

دنادیم رون  ثیدح  رب  سسؤم  ینبم و  ترـضح  نآ  توباب  دهاش  تسیانعم  بانجنآ  رد  نکل  تروص  يور  زا  تسمدآ  نیا  هچ  رگا  ملس 
647 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث  یلاعت  قح  لوق  و 

ًافِینَح
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  هک  دیامرفیم  نوحشم  فئاطل  نومـضم  نیا  نییبت  رد  دنادرگیم و  رون  ثیدحب  ریـشم  ار 

نآ دزن  دش  عمتجم  تارـضح و  نیا  ضیفب  دشیم  ضیفتـسم  دندوب و  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  هک  دوخ  مارک  ءابآ  بالـصا  رد  دشیم  بلقتم 
رارـسا مکح و  هدـهاشم  یلتمم و  راونا  فئاطلب و  ترـضح  نآ  رهطا  بلق  هاگ  ره  یبن و  دـنچ  رازه و  لهچ  کل و  کی  صئاصخ  باـنج 
مراکم ات  واو  فیرشت  راهظا  هصنمب  رارسا  متک  راتسا و  بجح و  زا  ار  ترضح  نآ  دنامن  راثکتـسا  لاجم  دایدزا و  غاسم  دیدرگ و  یلجنم 

زین مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  رادـقم  یلاع  جات  نیا  هّرد  ترـضح  نآ  تسراـیخا و  ياـیبنا  جاـت  توبن  ددرگ و  ماـمت  قـالخا 
تیلـضفا سپ  دـشابیم  ترـضح  نآ  توباب  دـهاش  يانعم  باـنج  نآ  رد  نکل  تروص  يور  زا  تسمدآ  نیا  هچ  رگا  رون  ثیدـح  مکحب 

مه ترـضح  نآ  رد  هک  دـیدرگ  تباث  زین  دـیدرگ و  تباث  امتح  اعطق و  مالـسلا  مهیلع  انیبن و  یلع  ایبنا  رگید  مدآ و  ترـضح  زا  باـنجنآ 
دایدزا غاسم  نوحشم و  رارسا  تادهاشم و  راونا و  فئاطلب و  ترضح  نآ  رونا  بلق  دوب و  عمتجم  مالـسلا  مهیلع  نیقباس  يایبنا  صئاصخ 

بانج لـثم  مه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نونظم و  ریغ  موهوم و  ریغ  ترـضح  نآ  رد  راـخفلا  ۀـلیلج  لـئاضف  بقاـنم و  راثکتـسا  ماـقم  و 
سپ هدوب  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راتخم  رورـس  دـعب  رارحا  دّیـس  رایخا و  يایبنا  جات  هّرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  قلخ  عیمج  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلضفا  لامک  رب  رون  ثیدح  تلالد 
دیدرگ ققحتم  تباث و  ترضح  نآ  رب  ناک  نم  انئاک  یسک  تموکح  تسایر و  حبق  يدحا و  مدقت  زاوج  مدع  و 

هللا لوسر  زا  لبق  ءایبنا  تالامک  ققحت  رب  رون  ثیدح  هب  لالدتسا  موس : یس و  هجو 

زاردوسیگ دمحم  دیس  هکنآ  موس  یس و  هجو 
648 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هتفگ متفه  لهچ و  رمس  رد  رامسا  باتک  رد 
دبع بلـص  یف  انقرتفا  یتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزن  ملف  ۀنـس  فالآ  ۀـعبراب  مدآ  هَّللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  ّیلع  اـنا و  تقلخ  ثیدـح 

بلطملا
دقنب دّـمحم  رد  هَّللا  حور  هَّللا و  لیلخ  هَّللا و  میلک  یـسوم  حون و  لامک  کلذـک  تسدّـمحم  رد  دوب  مدآ  رد  هک  یلاـمک  درک  نیرب  لـیلد 
ندش قولخم  نا  زا  هک  رون  ثیدحب  زاردوسیگ  دّیـس  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  دـشن  دـمحم  يارب  زج  مدآ  ملاع و  تقلخ  دوب و  دوجوم 

لالدتسا لاس  رازه  راهچب  مدآ  قلخ  لبق  دحاو  رون  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
زین هدوب و  لصاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  يارب  دوب  دوجوم  مدآ  ترـضح  رد  هک  یلامک  ره  هکنآ  رب  دـیامنیم 

باـنج رد  مالـسلا  مـهیلع  هـلآ و  اـنّیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  مـیهاربا و  ترـضح  حوـن و  ترـضح  تـالامک  عـیمج 
نآ یلیفط  همه  تسترضح و  نآ  يارب  ضحم  ملاع  عیمج  مدآ و  ترـضح  قلخ  هدوب و  ققحتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر 

ترـضح حون و  ترـضح  مدآ و  ترـضح  تالامک  عیمج  هک  کیکفت  لصف و  الب  کیکـشت و  بایترا و  الب  دـش  تباث  سپ  دناترـضح 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  مالـسلا  مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  میهاربا و 
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هّلل لئاز و  عفدـنم و  لئاط  تاقیفلت ال  بابرا  تاعیملت  لـطاب و  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رد  تاـفارخ  لـها  تاهبـش  دوب و  لـصاح  ققحتم و 
لماکلا لماشلا  دمحلا 

تسا تادوجوم  مامت  ربکا  با ، هللا  لوسر   » هینید بهاوم  ترابعب  لالدتسا  مراهچ : یس و  هجو 

ریدقت هقلخ و  داجیاب  یلاعت  قحلا  ةدارإ  تقلعت  امل  هتفگ  اقباس  تعمس  امک  هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  هکنآ  مراهچ  یس و  هجو 
649 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

امک همکح  ةروص  یلع  اهلفس  اهولع و  اهّلک  ملاوعلا  اهنم  خلس  مث  ۀیدحالا  ةرضحلا  یف  ۀیدمّـصلا  راونالا  نم  ۀیدّمحملا  ۀقیقحلا  زربا  هقزر 
هنم تسجبنا  مث  دسجلا  حورلا و  نیب  لاق  امک  الا  نکی  مل  مدآ  اذـه و  هتلاسرب  هرّـشب  هتّوبنب و  یلاعت  هملعا  مث  هملع  هتدارا و  قباس  یف  قبس 
ملـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  وهف  یلحـالا  دروملا  مه  ناـک  یلجـالا و  رظنملاـب  وه  یلعـالا و  ـإلملل  رهظف  حاورـالا  نویع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  سانلا  تادوجوملا و  عیمجل  ربکالا  بالا  سانجالا و  عیمج  یلع  یلاعلا  سنجلا 
عیمج قلخ  لبق  ترضح  نآ  رونم  رون  هک  ببس  نیاب  تسسان  تادوجوم و  عیمج  ربکا  با  سانجا و  عیمج  یلاع  سنج  ملس  هلآ و  هیلع و 

نآ هدـش  قلخ  ترـضح  نآ  كراـبم  رون  هارمه  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رون  نوچ  سپ  هدـش  قـلخ  یلفـس  يوـلع و  ملاوـع 
زئاج ترـضح  نا  رب  تاقولخم  زا  يدحا  مدقت  دـشاب و  تاقولخم  تادوجوم و  یمامت  ربکا  با  تانئاک و  عیمج  یلاع  سنج  زین  ترـضح 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تساج  نیمه  زا  دنتسه و  ترـضح  نآ  عایـشا  عابتا و  زا  تادوجوم  عیمج  هک  اریز  ددرگن 
هک هدومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  ملس 

ۀّمالا هذه  اوبا  یلع  ای  تنا  انا و 
فیک لوقی و  هتفگ  مجالا  یف  لابشالا  عم  ّلح  ثیّللاک  هتّلم  زرح  یف  هتّما  لحا  رعش  حرش  رد  هدرب  هدیـصق  حرـش  هّردلا  جات  رد  یمور  الم 

ۀمیقلا و موی  یلا  ۀیقابلا  ۀّیفینحلا  هتعیرـش  نم  نیـصحلا  هنـصح  زیرحلا و  هزرح  یف  هتباجا  ۀّما  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّرقا  ّلحا و  دق  ال و 
ماغرض وه 

650 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نونمؤملا هَّللا و  نم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هلوقل  ٌةَوْخِإ و  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  یلاعت  هلوقل  دالوالاک  هعابتا  لاجّرلا و  نم  لاـمکلا  ۀـیاغ  ۀـباغ 

ۀّمالا هذه  وبا  یلع  ای  تنا  انا و  یّنم و 
اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  الیلد  هَّللا  نید  ةّوقل  کیهان  و 

فیرش ثیدح  تلالد  بسح  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ترابع  نیا 
ۀّمالا هذه  اوبا  یلع  ای  تنا  انا و 

بسح مه  فیرش و  ثیدح  نیا  هحیرص  تلالدب  سپ  دندوب  ترضح  نآ  دالوا  لثم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  عابتا 
نیـسورم و مه  هثالث  تارـضح  سپ  دنـشاب  عابتا  تّما  ماـمت  تّما و  نیا  عوبتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  فیرظ  یمور  لالدتـسا 
هن دوب  دهاوخ  عاعشلا  ءایضلا و  رهاب  رون  نآ  سیئر  مکاح و  عاطم و  عوبتم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دنـشاب و  عابتا  نیموکحم و 

ضـضملا و عاونال  مهعابتا  ثروملا  عاعرلا  جمهلا  نع  الـضف  عافترالا  ۀهابنلا و  حالّـصلا و  بابرا  نم  اوناک  نا  عایـشا و  عابتا و  زا  یـسک 
عابترالا زلعلا و  ماسقا  یلا  مهتعاطا  دئاقلا  عایتلالا و 

رون ثیدح  زا  هدیدع  لئاضف  هدافتسا  ۀیادب : ترابعب  لالدتسا  مجنپ : یس و  هجو 
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ارم یلاعت  دنوادخ  هلصاح  هتفگ  رون  ثیدح  رکذ  دعب  ءادعسلا  ۀیاده  رد  يدابآتلود  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هکنآ  مجنپ  یس و  هجو 
ودب دوش  هدـیرفآ  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ادـخ  میتفگیم  حـیبست  شرع  هنایم  ام  دوب و  روشنم  ود  ار  رون  نآ  دـیرفآ و  رون  کی  زا  ار  یلع  و 

یباجح اب  نایم  رد  دوبن  میدـمآ  نوریب  كاپ  مکـش  كاپ و  بلـص  زا  مدآ و  بلـص  رد  میدـش  نکاـس  دـش  هدـیرفآ  مدآ  نوچ  لاـس  رازه 
بلص رد  نم  یکی  زا  دش  هلاکرپ  ود  اجنآ  بلطملا و  دبع  بلص  رد  میدمآ  ات  هدیشوپ 

651 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هچ رگا  دناادخ  رون  نیـسح  نسح و  دـندش  عمج  همطاف  مکـش  رد  زاب  رون  ود  ره  نآ  دـمآ و  بلاط  وبا  بلـص  رد  یلع  مدـمآ و  هَّللا  دـبع 

رایـسب نیـسح  نسح و  زا  ریغ  نادـنزرف  ار  همطاف  یلع و  رم  نارتخد و  همطاـف  زا  ریغ  ماـمعا و  یبن  یلو  ّیلع  زا  ریغ  ار  یفطـصم  ترـضح 
َنیِذَّلا اَّمَأَف  ًانِیبُم  ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  تفگ  ادـخ  رون  ار  نیـسح  نسح و  ناـشیا  هلمج  زا  دـندوب 

يدعب نم  اولضت  نل  هب  متکّسمت  نا  ًامیِقَتْسُم  ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ٍلْضَف  َو  ُْهنِم  ٍۀَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ 
ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  دهرب  وا  دهد  قیفوت  ارک  ره  تسراگدرورپ  تیانع  نیا  ددرگن و  هاریب  زگره  دنک  هَّللا  رون  کّسمت  هک  ره 

* ِساَّنِلل َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو 
یعـس هَّللا  رون  نیا  ندیناریم  نتـشک و  رد  هنیئآ  ره  هدروآ  رد  راوخ  مارح  هرمز  رد  راکبان  نوعلم و  راز و  راوخ و  هدـنار و  رد  زا  ار  هک  ره 

َْول َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  دـنکیم  ناشیا  لئاضف  رب  هدـنکارپ  تاـضارتعا  دوخ  هدـنگ  نهد  ففب  دـیامنیم و 
َنوُِرفاْکلا  َهِرَک 

دزوسب ار  دوخ  دنز  فف  وکنا  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ 
نالبقم غارچ  دریگ  داب  رـسارس  یتیگ  رگا  دـنناوتن  دنـشکب  ادـخ  رون  نیا  هک  دـنهاوخب  دنـشاب و  ناشیا  راـیغا  ملاـع  همه  یتیگ  رد  هچ  رگا 

زگره مدرم  وید  دسانـشن و  رگید  تسنامیا  رون  يو  رد  هک  ینارون  مدرم  زج  ار  ناشیا  تسدـیرم  مئاق و  تمایق  ات  ناشیا  لسن  دریمن  زگره 
هکنادب دناوخ  یک  هتـشبن  بتاک  ریغ  دناد  ار  سنج  هک  دیاب  سنج  دنیب  یک  روح  وید  هدـید  دـنیب  ار  رون  هک  دـیاب  رون  دـنکن  ناشیا  میظعت 

ۀّیریهظلا رخآ  یف  دومنیم  رهاظ  یهاگ  همطاف  يور  رون  اذهل  تسرون و  زا  ناشیا  تاذ 
652 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم ۀملظملا  ۀلیللا  یف  طایخلا  ّمس  یف  کلـسا  تلاق  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  يور  یتح  اههجو  نم  ءیـضی  ارون  ناک  ۀـمطافل  يأ  اهل  و 
ررد رد  ماهدرک و  نزوس  رد  هتـشر  همطاف  يور  یئانـشور  زا  کیرات  بش  رد  اهراب  اهنع  هَّللا  یـضر  تفگ  هشئاع  همجرت  ۀـمطاف  هجو  رون 

ینادب ات  ۀنماثلا  ۀیادهلا  نم  یلوالا  ةولجلا  یف  هانرکذ  دق  تفرگ و  درگ  ار  ناشیا  رون  دنتشگرب  یفطصم  زا  یبش  نیـسح  نسح و  دیوگیم 
نینمؤملا ریما  بانج  قلخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  قلخ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا  دناهَّللا  رون  ناشیا  هک 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  قلخ  درکیم و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  قلخ  لبق  یلاعت  قح  حـیبست  رون  نآ  تسرون و  کـی  زا  مالّـسلا  هیلع 
ریما بانجب  تسا  هّصاخ  هلیلج  تفـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  اـب  ترـضح  نآ  رون  داـحتا  رون و  زا  مالّـسلا 

تافص یسدق  تاذب  راطخالا  ۀلیلج  هیلاع  تلیضف  صاصتخا  نیا  سپ  هدوبن  لصاح  يوبن  مامعا  ینب  رگید  يارب  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
ادـخ رون  صاصتخا  زین  ترـضح و  نآ  تیلـضفا  رب  تسحیرـص  لیلد  راهنلا  لیللا و  عباتت  ام  مالـس  فالآ  راهطالا  هلآ  هیلع و  رارک  ردـیح 

تسرهاظ و ترابع  نیا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دالوا  رگید  تکراشم  مدع  مالسلا و  مهیلع  نینـسح  همطاف و  ترـضحب  ندوب 
زین هتشگ و  ققحتم  نا  زا  همیظع  لئاضف  باعشنا  هک  نأشلا  همیخف  هدمع و  سب  تسیتلیضف  تلیضف  نیا  هکنآ  رب  تسحیرـص  لیلد  مه  نآ 

ْمُکَءاج ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  همیرک  هیآ  قادصم  ترـضح  نآ  سپ  دوب  ادـخ  رون  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوچ  هک  تسرهاظ  نا  زا 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًانِیبُم  ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب 
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653 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ٍۀَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  َو 
ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ٍلْضَف  َو  ُْهنِم 

ببـس ترـضحنآب  ماصتعا  بجاو و  مزـال و  ترـضحنآب  ماـصتعا  ار  نینمؤم  هک  هدوب  یهلا  رون  راـگدرورپ و  ناـهرب  باـنج  نآ  سپ  هدوب 
ترضح نآ  يارب  هرهاب  همیخف  رثام  هرهاز و  همیظع  صئاصخ  نیا  توبث  دعب  سپ  تسمیقتسم  طارـصب  تیاده  یهلا و  تمحر  رد  لوخد 
ءاملعلا کلم  هدافا  نیزا  زین  دنامن و  یبیر  یکش و  ترضح  نآ  رب  تما  زا  یـسک  مدقت  حبق  روهظ  تعاطا و  بوجو  تیلـضفا و  توبث  رد 

قادـصم تیلـضفا  تایآ  نا  زا  نوچ  هدـش و  عقاو  رون  رکذ  نآ  رد  هک  تسا  همیرک  تایآ  عیمج  قادـصم  ترـضح  نآ  هک  دوشیم  رهاظ 
هک تسرهاظ  ءاملعلا  کـلم  هداـفا  زا  زین  دوب و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  لـیلد  تاـیآ  همه  نآ  تسرهاـظ  رون 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نوچ  هک  رون  ثیدح  رب  تسـسسؤم  ینبم و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  کّسمتب  تسرمآ  هک  نیلقث  ثیدح 
ْمُْکَیلِإ اْنلَْزنَأ  َو  همیرک  ربانب  رون  ثیدح  سپ  دش  مزال  تارـضح  نیاب  کّسمت  دندوب  ادـخ  رون  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  ترـضح  و 

ًانِیبُم ًارُون 
اور ترـضح  نآ  رب  ۀثالثلا  نع  الـضف  يدـحا  تسایر  مدـقت و  دـشاب و  نینمؤملا  ریما  بانج  تعاطا  بوجو  دـیفم  نیلقث  ثیدـح  ۀـیآلا و 

کّـسمت هک  تسحـضاو  ددرگن  هاریب  زگره  دـنک  هَّللا  رونب  کسمت  هک  ره  ءاملعلا  کلم  لوق  زا  زین  اطخ و  لالـض و  ضحم  هکلب  دـشابن 
وا ترابع  زا  زین  تستلالض و  یگمیسارس و  زا  تاجن  تیاده و  هارهاشب  لوصو  ببس  تسیهلا  رون  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب 

ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  هیآ  قادصم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ 
درک ترضح  نآ  تعاطا  هک  ره  سپ  هدوب 
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هک ره  ءاملعلا  کلم  غیلب  لوق  زین  یجار و  ریغ  سئار و  تسکلاه و  دـیزرو  ترـضح  نآ  هقیرط  زا  فلخت  هک  ره  یجان و  تسیدـتهم و  و 

ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  دنکیم  ناشیا  لئاضف  رب  هدنکارپ  تاضارتعا  هلوق  یلا  هدنار  رد  زا 
یسک اصوصخ  دنکیم  نیرهاط  تیب  لها  رئاس  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  رب  در  هک  یـسک  هک  تسحـضاو  ۀحارـص  ۀیآلا 

زا سک  نآ  دنکیم  نا  رب  هدنگآ  تاداریا  هدنکارپ و  تاضارتعا  دیامنیم و  نآ  لاطبا  دنکیم و  بیذـکت  صوصخلاب  ار  رون  ثیدـح  هک 
همذرـش رد  روشحم  راوخمارح و  هرمز  لخاد  راکبان و  نوعلم  رادرکدب و  موحرم  راز و  ناشیرپ و  راوخ و  هابت و  هدـنار و  یهلا  تمحر  رد 
اُؤِفُْطِیل َنوُدیُِری  هیآ  دنکیم و  هدنگارپ  تاضارتعا  هدنگ  نهد  ففب  دیامنیم و  یعـس  یهلا  رون  ندیناریم  نتـشک و  رد  اّتب  اعطق و  رارـشا و 

ِهَّللا  َرُون 
نبا يزوجلا و  نبا  نوچ  سپ  تسراکـشا  ادـیوه و  اراهج  ۀحارـص و  ارفک و  نا  زا  هک  تسقباطم  وا  لالتخا  رپ  لاحب  قداـص و  وا  قح  رد 

تیبلها رگید  مالـسلا و  مهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لئاضف  زا  يرایـسب  راکنا  لاـطبا و  ّدر و  یپ  رد  لـیلج  بطاـخم  یلباـک و  ناـهبزور و 
هَّللا هازج  ءاملعلا  کلم  هک  هیلاع  تافـص  نیا  دناهداد  صوصخلاب  رون  ثیدـح  بیذـکت  لاطبا و  رد  یعـس  داد  میب  هداتفا و  مالـسلا  مهیلع 
یلاع تارضح  نیا  تاوذ  رب  هدرک  تباث  اصوصخ  رون  ثیدح  نیرکنم  اقلطم و  ترـضح  نآ  لئاضف  نیرکنم  قح  رد  رون  تابثا  دعب  اریخ 
کلم هک  راعش  تغالب  راعشا  تارضح  نیا  قح  رد  هک  دیابیم  زین  دیآیم و  قداص  بیرقت  نییبت و  تنؤم  مشجتیب  فلکتیب و  تاجرد 

قیشر نایبت  قینا و  نایب  نیا  قیبطت  قیفوت و  رد  دنچ  ره  دوش و  هدناوخ  هدناوخ  رادقم  یلاع  ءاملعلا 
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باحـصا هدـمع  نآ  ءارزا  رییعت و  تیاغ  قیقدـت و  بابرا  سیئر  نآ  عینـشت  نعط و  تیاهن  قیفا  بطاخم  یلاع  تاذ  رب  قیقحتلا  لها  کلم 
یّلص راتخم  رورس  یصو  لئاضف  رگید  رون و  ثیدح  بیذکت  رد  راهم  هتسسگ  راذعلا و  عیلض  وا  ترضح  نوچ  نکل  دیآیم  مزال  قیمعت 

ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  دافم  هب  هتفر  راهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
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هک داقنلا  ءاملعلا  کلم  دادـساب  داشرا  بسح  ریقح  خـفن و  كوف  اـتکوا و  كادـی  تسوا  دوخ  تسد  زا  هدیـسر  شناـمزالم  رـس  رب  هچنآ 
عیفر بطاخم  ناش  فالخ  يرما  ءاشنا  زا  ریقف  تحاس  تئارب  مروذـعم و  قح  رما  راـهظا  رد  تسدازن  ـالاو  بطاـخم  دـجام  دـلاو  حودـمم 

هن یکاح  ملقان و  ریقح  هتـشون  شترـضح  دـلاو  حودـمم  هتـشون  هچنآ  هتفگ و  ءاملعلا  کلم  تسا  هتفگ  هچنآ  هک  روهظ  لامک  رد  ناکملا 
یکابیب بدا و  تءاسا  عرتخم  دجوم و 

يولع يوبن و  رون  داحتا  رب  لاد  رون  ثیدح  ینادمه : یلع  مشش : یس و  هجو 

ردبلا اهل  رعش  حرش  رد  قاوذالا  براشمب  تسموسوم  هک  هیضراف  هّیمیم  هدیصق  حرـش  رد  ینادمه  یلع  دّیـس  زین  هکنآ  مشـش  یـس و  هجو 
نیدب هک  دیاش  هدوب و  یجراخ  نایعا  یناعم  نیزا  مظان  دارم  دیاش  دومرف و  مجن  تجزم  اذإ  ودبی  مک  لاله و  اهریدی  سمـش  یه  ساک و 

دارم تستبحم و  تقیقح  ياعد  تیدحا و  باتفآ  رهظم  هک  هدوب  يدّمحم  حور  ردب  زا  دارم  لّوا  ریدقت  رب  دهاوخ و  یـسفن  قئاقح  ترابع 
هک تسوا  لاصو  لالز و  درومب  لاما  یفایف  ناشطعتم  لصوم  لالجلا و  وذ  تبحم  بارش  سوک  یقاس  هک  دشاب  یلع  لاله  زا 

اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
هک تسمکح  نیمه  ایبنا  رتهم  اب  ار  ایلوا  دّیس  تسوزا  يوزج  هکلب  تسین  ردب  ریغ  لاله  هکنانچ  و 

هنم انا  یّنم و  یلع  دحاو  رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ 
يوفطصم عئارش  ماکحا  جازتما  زا  و 
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هک دومرف  ایفصا  رتهم  قح  رد  ایبنا  دیس  هکنآ  هدش و  رهاظ  ایلوا  نایعا  قاوذا  براشم  موجن  يوضترم  قئاقح  مالعا  و 

ۀّمالا هذه  اوبا  تنا  انا و 
لها عیمج  رارـسا  تاجرد  لامک  لوصح  تسوا و  قیقحت  ملاعم  راونا  علطم  دـیحوت و  فراعم  رارـسا  عبنم  هک  اریز  تسانعم  نیدـب  هراـشا 

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  یلو  ره  قئاقح  راونا  علاط  هک  ینادب  دوش  فوشکم  وت  رب  رس  نیا  نوچ  و 
تناتم تنازر و  فونـص  زئاح  تیادـه و  ماسقا  يواح  تقاشر و  عاوناب  نوحـشم  تغـالب  رـسارس  تراـبع  نیزا  یهتنا  تسیلوحا  زا  يریغ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  مامت  داحتا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  ثیدح  تلالد  بسح  هک  تسحئال  حضاو و 
نآ نوچ  تسین و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  ریغ  ترضح  نآ  نینچمه  تسین  ردب  ریغ  لاله  هچنانچ  هتشاد و  ملس  و 

هیولع قئاقح  مالعا  هیوبن و  عئارـش  ماکحا  جازتماب  اذـهل  هتـشاد  دانتلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داجما  يایبنا  رورـس  اب  داحتا  ترـضح 
بانج ضویف  زا  نیعتسم  دمتسم و  ایفصا  ایلوا و  عیمج  ینعی  هدش  رهاظ  ایفـصا  رباکا  قاوتا  علاوط  رودب  ایلوا و  نایعا  قاوذا  براشم  موجن 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  دنشابیم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر 
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حیبق عینش و  تیاهن  ترضح  نآ  رب  يدحا  تسایر  مدقت و  زیوجت  دشاب و  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دعب  قلخ  لضفا 
هدیدع هوجوب  نیرب  هوالع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رب  يدحا  تسایر  مدقت و  زیوجت  لثم  تسحیـضف  عیظف و  و 

هیلاع ترابع  نیزا  ترـضح  نآ  رب  يدـحا  سوارت  مدـقت و  زاوج  مدـع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیلـضفا  لاـمک  توبث  رگید 
ملعلا ۀنیدم  ثیدـح  تلالد  بسح  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسا  حـضاو  نا  زا  هچ  تسرهاظ  یناد  یـصاق و  ره  رب  ینادـمه  یلع  ینابملا 
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هرمز لخاد  ار  هثالث  رگا  سپ  تسلاعتم  دزیا  لاصو  لالز  رومب و  لاما  یفایف  ناشطعتم  لصوم  لالجلا و  وذ  تبحم  بارـش  سوؤک  یقاـس 
ماما سیئر و  مکاح و  ترـضح  نآ  دنـشاب و  مولعلا  ۀـنیدم  باب  موکحم  عبات و  زین  ناشیا  دـننادرگ  لاصو  نابلاط  لاما و  یفایف  ناـشطعتم 
ياج هچ  ناشیا  تسایر  تفالخ و  نالطب  رد  سپ  دـنزاس  جراخ  لامک  لاصو و  ناشطعتم  نابلاط و  هرمز  زا  ار  ناشیا  رگا  دـشاب و  ناـشیا 

امتح اعطق و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  نآ  زا  زین  تسا و  هابتشا  بایترا و 
ۀّمالا هذه  اوبا  تنا  انا و  ثیدح 

رون و ثیدح  قدصم  دـیؤم و  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالدـب  ترـضح  نآ  هدومرف و  داشرا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب 
تسایر مدقت و  هدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  لثم  نا  مکاح  تما و  لضفا  تسروز  بذک و  بابرا  روهظ  رساک 

هلالک مهف  زا  هک  یناسک  سپ  تسقیقحت  ملاعم  راونا  علطم  دیحوت و  فراعم  رارسا  عبنم  ترضح  نآ  تسین و  زئاج  ترضح  نآ  رب  يدحا 
رصاق زجاع و  مه  ّابا  و 
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نا زا  زین  دندرک و  ریقوت  اب  سیئر  ریما و  مکاح و  ترـضح  نآ  رب  هنوگچ  هدوب  رئاح  ناشیرپ و  هلهـس  لئاسم  كاردا  رد  ناشهبقاث  ناهذا  و 

تلالد بسح  هک  تسرهاظ 
يداهلا یلع  رذنملا و  انا  فیرش  ثیدح 

عوبنی زا  دوهـش  فشک و  لها  عیمج  رارـسا  تاجرد  لامک  لوصح  هداهن  مه  نآ  حرج  حدق و  يداو  رد  كرابم  مدـق  يداع  بطاخم  هک 
دیابیم دندوب  دومحم  يدتهم و  دوهش و  فشک و  لها  زا  هثالث  تارـضح  رگا  سپ  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  تیالو  ترـضح  تیاده 
نیزئاح دوهـش و  فشک و  لها  زا  جراخ  ار  ناشیا  رگا  دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  موکحم  روماـم و  سورم و  عباـت و  هک 

عیمج لصوم  لوهج و  مولظ و  ره  يداه  لوسر و  سفن  رب  اهنیا  تسایر  مدـقت و  مه  زاب  سپ  دـننادرگ  دوبعم  ّبر  رارـسا  تاجرد  لاـمک 
تغالب مالک  رخآ  رد  ینادمه  یلع  همه  نیرب  هوالع  دش و  دـهاوخ  اور  هنوگچ  راونالا  ۀقرـشم  مکح  علطم  رارـسا و  تاجرد  لامکب  قلخ 

تسیلوحا زا  يریغ  تعباتم  يداه  ماما  دوجو  اب  تسیلع و  تیالو  ةاکشم  زا  سبتقم  یلو  ره  قئاقح  راونا  علاط  هکنآب  هدومرف  حیرصت  ماظن 
سکنآ درک  هثالث  خویـش  تعباتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دوجو  اب  هک  یـسک  هک  حوضو  تحارـص و  تیاـهنب  دـش  مولعم  سپ 

فارحنا ضامغا و  تیالو و  ةاکشم  راونا  سابتقا  زا  فاکنتـسا  ضارعا و  يداه  ماما  دوجو  اب  هک  هدوب  لفـسا  كرد  لصاو  لوحا و  لاض 
ناـعبات و هتخادـنا و  یمع  نالذـخ و  نارـسخ و  یفاـیف  يدرد و  كـاله  لالـض و  يداوب  رد  ار  دوخ  هدوـمن  تیادـه  هارهاـش  كولـس  زا 

بکرم یبأ و  ناشيرهاظ  ّطلست  تسایر و  هلماعم  یبآ و  نادرگور و  باوص  قح و  زا  همه  نیعوبتم 
659 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هرهاب و رخافم  هیّنـس و  بقانم  هیلع و  دماحم  یباخ و  تالیلعت  تاهبـش و  سواسو  تراثا  ران  یباک و  ناشعیدخت  عیملت و  ریزعت و  ریوزت و 
نیّدلا دجم  دینش  دیاب  اج  نیا  رد  نا  زا  هراپ  يدینـش  موق  نیطاسا  نابز  رب  نا  ریغ  هیبشت و  ثیدح  دلجم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  هرهاز  رثام 
لمکم لماک  خیاشم  هس  یس و  زا  داشرا  تزاجا  هک  دناهدروآ  هتفگ  وا  همجرتب  لسالـسلا  عماج  رد  یناشخدب  دمحم  نیّدلا  ریهظ  نب  یلع 
ناشیا هک  هدوب  یتشچ  دیعس  خیش  یکی  نیفراعلا  نیلماکلا  ءایلوا  نت  هس  یس و  نا  زا  هک  دناهتشون  هتفگ و  ناشءامسا  رکذ  دعب  دناهتشاد و 

نیعمجا مهیلع  هَّللا  ناوضر  نیعبات  فرشب  ناشیا  تبحص  زا  یناث  یلع  هک  هنع  هَّللا  یـضر  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دنالوسر  باحـصا  زا 
بقل یناث  یلع  ببس  نادب  هک  ریما  بقل  رد  هرس  سدق  یناقلاط  دمحم  دیس  ریما  دنتفرگرب  رد  تفالخ  هقرخ  دنتفای و  لد  غورف  دندیـسر و 

تراـیزب هک  تحایـس  نیح  رد  مود  تاوـما  ءاـیحا  لوا  هنع  هَّللا  یـضر  نادرم  ریما  هب  تسا  هداـتفا  قـفاوم  هک  دناهتـشون  اـج  دـنچ و  هداـتفا 
كالهب ار  وا  هحراـج  تلآ  یب  تفرگ  ناـشیا  رب  هار  ياـهدژا  بیدنارـس  نیمز  رد  دـنتفریم  مالـس  تاولـص و  هیلع  یفـص  مدآ  ترـضح 

نیدب دندوب  املع  لوحف  زا  ملع  رد  دنتـشاد و  یناسل  یط  دندرک و  یط  ار  نوکـسم  عبر  هبترم  هس  هچنانچ  دنتـشاد  ضرا  یط  دـندیناسر و 
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تسروهشم تافّنصم  نطاب  رهاظ و  مولع  نایب  رد  ار  ناشیا  ینطاب و  يرهاظ و  مولع  رد  دندوب  عماج  داتفا و  بقل  یناث  یلع  ار  ناشیا  هلمج 
ریغ راعشا و  ناوید  كولملا و  ةریخذ  هیضراف و  هیئات  حرش  مکحلا و  صوصف  حرش  ینسحلا و  هَّللا  ءامسا  حرش  طقنلا و  رارسا  باتک  نوچ 

تسا هیرارساب  یمسم  هک  دوخ  تافنصم  زا  یکی  رد  تسرایسب  لئاسر  نآ 
660 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

فرش نیفراعلا  ۀجح  نیلـصاولا  ةودق  يدنـس  يدّیـس و  تبحـص  رد  تقیرط  بسک  نوچ  هک  دناهتـشاگن  دوخ  تالاوحا  زا  یتخل  یبیرقتب 
زین یبیغ و  تراشا  مکحب  متـشگ  فرـشم  تفالخ  هقرخب  میرکلا و  هحور  یلع  هَّللا  ضافا  یناـقدزملا  هَّللا  دـبع  نب  دومحم  نیدـلا  قحلا و 

لابج و راحب و  ياهتدش  رب  هدومن  فرـص  رابک  خیاشم  تاقالم  ددرت و  رد  ار  زیزع  رمع  متـشگ و  ملاع  دالب  ياصقا  رد  دوخ  خیـش  مکحب 
ار نوکـسم  عبر  تبون  هس  هدرک  لزانم  لحارم و  عطق  هتـسب  تمیزع  دندرک  فصو  دالب  نکاما و  ياصقا  رد  یـصخش  هک  اجک  ره  رارب و 
زا متفرگرب و  یبیـصن  کی  ره  زا  متفاـیرد و  ار  لـماک  ياـیلوا  دـصراهچ  رازه و  کـی  هک  دـناهدروآ  دوخ  تافّنـصم  رد  مه  مدرک و  ریس 

تقیرط راک  حتف  شیاشگ و  هک  هَّللا  ءامسا  زا  یمسا  کی  ره  دندرک و  شزاون  کی  ره  متفای و  سلجم  کی  رد  ار  ایلوا  دصراهچ  هلمجنآ 
ترـضح تانّیب  تایآ  تایـصاخلا و  میظع  تاکربلا و  ریثک  نآ  تموادـمب  دـندومرف و  اطع  فیعـض  نیاـب  دوب  هدـش  لـصاح  نا  زا  ناـشیا 

مدید بابلا  حتف  نا  زا  نوچ  اّما  متفای  نا  زا  دوخ  راک  حتف  متفرگرب و  هرهب  ناوارف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هیوفطـصم  ثیداحا  تیدـمص و 
لوسر هضور  هجاومب  مدیسر و  هنیدمب  نوچ  هک  دناهتـشون  تسناشیا  تافنـصم  زا  هک  هیرارـسا  رد  مداهن و  مان  هیحتف  داروا  ار  نآ  عومجم 
هباحص زا  ریثک  یعمج  دناهتسشن و  مدید  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ار  ربمغیپ  دش  یتبیغ  ارم  نمـض  نیرد  متفای  زاب  مالـس  باوج  مدرک  مالس 
بیترت اب  دوب  هیحتف  داروا  مداشگرب  دنداد  متسدب  يذغاک  راموط  دندناوخ و  شیپ  ارم  مدرک  مالس  دنرضاح  عمجم  نا  رد  مهنع  هَّللا  یضر 

يور ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  دنناوخیم  داروا  نامه  ناحلا  همزمزب و  هدیشکرب  هقلح  رودم  یعمج  هک  مدید  انثا  نا  رد 
هدرک نم  يوسب  كرابم 

661 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
حیحـصت هرابود  اما  دوب  اطع  داروا  نیا  لمکم  لماک  خیـش  دصراهچ  رازه  کی  ناز  ءادتبا  هچ  رگا  دناوخ  دیاب  بیترت  نیدب  هک  دـندومرف 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نا  زا  مدش و  رومام  ندناوخ  رهجب  دوب  هیفخ  متفای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  تانئاک  رورس  نا  زا  ار  نآ  بیترت 
همان هفایق  هلاسر  رخآ  رد  تسیناث  یلع  ءافلخ  مظاعا  زا  هک  هرارسا  سدق  یناقلاط  دمحم  دیس  ریما  متفای  دوخ  راک  حتف  يدنمهرهب و  ناوارف 
یناث یلع  زا  زین  یلقن  انمـض  لیثمت  بسحب  دنیامنیم و  خیاشم  هبترم  نییعت  هدومن  بتارم  حیحـصت  تفایق  حـبق  نسح و  نایب  زا  دـعب  دوخ 

هَّللا ءایلوا  هنامز  نیرد  ار  ناشیا  دـنابولق  باـبرا  هک  هفئاـط  یـسدقلا  همـالک  نم  دـمآ  هتـشاگن  اـیلوا  بتارم  حیحـصت  زا  اـکّربت  دـنرآیم 
مهریغ راربا و  داتوا و  لادبا و  دارفا و  باطقا و  نوچ  دنشاب  یمساب  روهشم  ایلوا  فئاوط  زا  هفئاط  دنراد  توافتم  راوطا  ناشیا  دنیوگیم و 

هک مهریغ  داتوا و  دارفا و  باطقا و  لمکا  هک  ناشیا  دناروهشم و  تقیقح  تقیرط و  تعیرش و  رد  رومعم و  نطابب  یضعب  رهاظب و  یضعب 
رد هک  دزـسیم  ار  یلماک  نینچ  ییادتقم  يدشرم و  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مهیلع  انّیبن و  یلع  دنناربمغیپ  هباشم  تریـس  تروص و  رد  دننابرقم 
رد تادـهاجم  تضایرب و  هتفای  ایلوا  لـمکا  تبحـص  تقیرط  رد  دـشاب و  اـملع  لوحف  زا  مولع  نونف  عیمج  رد  رحبتم و  تاّیعرـش  تعیرش 

یَّلَدَتَف  انَد  َُّمث  ثراو  یلاع  دیحوت  رد  تایّلجت  تادهاشمب و  هتشگ  قیمع  برشم  بحاص  تقیقح  رد  دشابن و  يروصق  وا  هبترم 
فیلاکت هکنآ  رهب  زا  دننکن  ناشیا  راکنا  دییاین و  ییادـتقم  يدـشرم و  نالادـبا  هفئاط  زا  هک  دـشاب  رومعم  نطابب  بارخ و  رهاظب  هن  دـشاب 

عرشلا ثیح  نم  دوب  لقعلا  بولسم  هک  یسک  تسلوقع  بابرا  رب  یعرش 
662 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ددرگ و بوجحم  بولسم و  یهلا  تایلجت  سومـش  راوناب  ناشیا  لقع  رون  هک  یـضعب  دنامسق  ود  رب  لقعلا  بولـسم  تسین و  یفیلکت  ورب 
مهب و يدتقی  ار ال  لادبا  هفئاط  ناشیورد  رباکا  دندازآ و  یعرـش  تافیلکت  زا  هفئاط  ود  ره  نیا  بهاذم  ءاملع  عیمج  قافتاب  نونجم  رگید 
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زامنیب دـحلم  یهانم و  مدرمب  ناشیا  ترـضم  هکلب  تسرذـعتم  تیبرت  ناشیا  زا  هک  دـننکن  ناشیاب  ادـتقا  ینعی  دـناهدومرف  مهیلع  رکنی  ـال 
يردق لاوحا  تاماقم و  زا  لامجا  لیبس  رب  ناشیا  تاماقم  بتارم و  بسحب  نامز  ره  ءایلوا  تاقبط  توافت  دسریمن و  تعفنم  دـسریم و 

املع احلـص و  رادنید و  نانمؤم  زا  تسلدرادیب  حیحـص  هدنز  یلو  دومرف  دیاب  ایلوا  بتارم  نییعت  تاماقم  ردقب  نا  زا  دعب  دومن  دیاب  مولعم 
ماقم زا  نآ  بحاص  دشاب  تیالو  ناشن  دـیازفیب  یئاناد  یئایوگ و  یئانیب و  لثم  رگید  تافـص  يرادـیب و  تفـص  تایح و  تفـص  رب  نوچ 

تانیاعم و تادـهاشم و  تافـشاکم و  نوچ  دراد  یبتارم  یئاـنیب  نآ  دـنوش و  اـنیب  هَّللا  لـها  لّوا  دـشاب  هدومن  یقرت  تیـالو  ماـقمب  ناـمیا 
قح نیقیلا و  نیع  نیقیلا و  ملع  نوچ  دراد  بتارم  یئاونـش  نآ  دوش و  یئاونـش  یئاـنیب  دـعب  یتاذ  یتافـص و  یلاـعفا و  يراـثآ و  تاـیّلجت 

تیلوفط زا  دوش  ایوگ  نوچ  تستقیرط  لفط  تسین  ایوگ  انیب و  هک  یلو  تسیلو  دراد  یبیصن  هروکذم  لاوحا  بتارم و  نیزا  هک  ره  نیقیلا 
هک تیعماج  رهظمب  اهرـس  رد  درم  نادرم  لمکا  تسا  هبترم  نیزا  ترابع  نادرم  غولب  ددرگ و  غلاب  دوش  اناد  قئاـقحب  نوچ  دـیامن و  روبع 

قئاـقح یبویغلا و  بیغ  یفخ و  یحور و  يرـس و  یـسفن و  یبلق و  هعبـس  راوطا  تاـیّلجت و  تاـنیاعم و  تادـهاشم و  تافـشاکم و  بتارم 
ثراو ات  هک  دشاب  هتفای  لامک  نیقیلا  نیع  نیقیلا و  قح  نیقیلا و  ملع  دیحوت 

663 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک دش  هتفگ  لمک  نطاوب  تفـص  رد  هملک  دنچ  دـنناوخ  لبـس  يداه  لک و  رهظم  ملاع و  بطق  مظعا و  ثوغ  ءایلوالا و  ماما  یفطـصم و 

تیالو راثآ  اما  دشاب  مهفلا  بیرق  هک  دـش  هدومن  ریرقت  هفئاط  نیزا  يو  زج  رهاظ  تامالغ  راثآ و  زا  دـجنگن  لوطم  بتک  رد  نآ  لیـصفت 
زا رابخا  نوچ  دـشابن  مالـسا  لها  ماوع  رودـقم  هک  دوش  رداص  يزیچ  يو  زا  ینعی  تستمارک  تیالو  تامالع  راثآ و  تسمدـق و  رد  همه 

تساوخ تقفاوم  دوب  يرفاسم  تعامج  رد  ددنب و  زامن  مارحا  هک  تساوخیم  هرس  هَّللا  سدق  یماطسب  دیزیاب  هکنانچ  ماهلا  بجومب  بیغ 
دوب ممیتم  زیزع  نآ  تشگ  لطاب  ممیت  يدیسر  ینادابآ  بآب و  نوچ  هک  تفگ  هتسهآ  تفر و  يو  دزن  خیش  ترضح  ددنب  زامن  مارحا  هک 

لیثمت نیا  نکیل  دوشیم و  هدـش و  رداص  نامز  ره  رد  نامز و  نیا  ایلوا  زا  تامارک  لبق  نیزا  هچ  رگا  تخاس و  تراهط  تشگ و  رکذـتم 
نوچمه ای  دش و  هدروآ  لیثمت  نیمه  كّربت  نّمیت و  تهج  تسا  هدروآ  هّرس  هَّللا  سدق  یملس  نمحرلا  دبع  خیش  ءایلوالا  تاقبط  رد  نوچ 

هک داتفا  هرکاذم  يوبن  ثیدحنیرب  مالسا  لها  ءاملع  اب  مور  تیالو  رد  ار  يراصن  ءاملع  نوچ  هک  یناث  یلع 
لیئارسا ینب  ءایبناک  یتّما  ءاملع 

تاوما ءایحا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنالیئارـسا و  ینب  يایبنا  لـثم  نم  تما  ءاـملع  هک  تسا  هتفگ  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  امـش  ربمغیپ  ینعی 
دنتساوخ تلهم  زور  لهچ  هتشگ  زجاع  مالسا  لها  املع  دینک  هدنز  ار  هدرم  تسخسار  دیئوگیم  هک  لوق  نیرب  امش  ربمغیپ  رگا  درکیم و 

دـش رـضاح  عمجم  نا  رد  ضرا  یطب  ینادمه  یلع  دیـس  ریما  یهلا  ماهلا  بجومب  دیـسر  تدم  نوچ  دنیوگ  باوج  زور  لهچ  زا  دـعب  هک 
ار مدرم  ات  دومرف  سپ  تسقدص  قح و  هتفگ  ام  ربمغیپ  هچنآ  هک  تفگ  يراصن  ءاملعب 

664 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مق ام  ربمغیپ  دنتفگ  باوج  دنتفگیم  هچ  دندرکیم  تاوما  ءایحا  امـش  ناربمغیپ  نوچ  هک  دومرف  درک و  يراصن  ءاملعب  دندروآ و  رـضاح 

دیرآیم نامیا  ام  ربمغیپ  نید  رب  منادرگ  هدـنز  ار  هدرم  نیا  میوگب و  ینذاب  مق  یلاعت  هَّللا  نامرفب  نم  رگا  دومرف  ریبکریما  یتفگ  هَّللا  نذاـب 
سپ دوشیم  تفاـی  ناـمز  نیرد  تما  رازه  نارازه  نم  نوچ  هک  مربـمغیپ  تما  نیرتورف  زا  یکی  نم  دومرف  ریما  سپ  میرآ  ناـمیا  دـنتفگ 

زاب زور  نا  زا  دـندروآ  نامیا  فقوت  الب  دـندید  هنیاعم  نانچ  نآ  يراـصن  ءاـملع  نوچ  تشادرب  تفرگ و  هدرم  نا  تسد  ینذاـب  مق  تفگ 
رب تاقوا  عیمج  رد  ایلوا  هک  تسین  مزال  نکیل  تسررقم و  قح  ءایلوألا  تامارک  تنـس  لـها  ياـملع  دزن  دـندناوخ  یناـث  یلع  ار  ریبکریما 

تسملس هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  ترضح  ایبنا  ایلوا و  لمک  لمکا  نوچ  دنیامن  عالطا  لاوحا 
ةّرم نیعبس  موی  لک  یف  هَّللا  رفغتسال  ینا  یبلق و  یلع  ناغیل  لاق  هنا 

ار یبـن  بوقعی  دـنیامنیم  ترفغم  بلط  راـب  داـتفه  زور  ره  ترـضح  نآ  دوشیم و  ربـمغیپ  ترـضح  لد  رب  يرـشب  باـجح  ینعی  دومرف 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 299 

http://www.ghadirestan.com


تیاغب لقاع  دزن  يدیمـش  نهاریپ  يوب  رـصم  زا  يدـیدن و  ناکم  برق  دوجو  اب  ناعنک  هاـچ  رد  ار  فسوی  هک  دندیـسرپ  هیلع  هَّللا  تاولص 
شرـصم دنمدرخ ز  ریپ  رهگ  نشور  يأ  هک  دنزرف  هدرک  مگ  ناز  دیـسرپ  یکی  تستوافتم  هفئاط  نیا  لاوحا  هک  داد  باوج  دیامنیم  عیدب 

یلعا مراط  رب  یهگ  تسناهن  مد  رگید  ادـیپ و  یمد  تسناهج  قرب  ام  لاوحا  تفگب  يدـیدن  شناـعنک  هاـچ  رد  ارچ  يدیمـش  نهاریپ  يوب 
لامک بحاص  شیورد  رگا  ینعی  يدناشف  رب  ملاع  ود  زا  تسد  رـس  يدـنامب  یلاح  رب  شیورد  رگا  منیبن  دوخ  ياپ  تشپ  رب  یهگ  منیـشن 

انف ماقم  زا  دنامب و  لسرم  ّیبن  برقم و ال  کلم  هیف  ینعـسی  تقو ال  هَّللا  عم  یل  قارغتـسا  لاح  رد  دشاب  لامج  لالج و  تایّلجت  رهظم  هک 
هَّللا یف 
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يو زا  يدحا  چیه  دـشاب  لاصو  لالز  قارغتـسا  رد  لابلا  غراف  توکلم  کلم و  ملاع  زا  دـنکن و  لّزنت  توربج  هَّللا و  ءاقب  ماقمب  توهال  و 
اقب وحـص و  رد  دـنک و  ایبنا  ماقم  تشادرب  هک  تسیرهظم  لمکم  لماک  اما  دومرف  دـناوتن  ناـکلاس  تیبرت  رهظم  نا  درک و  ناوتن  هضافتـسا 

هکنانچ دننام  یقاب  تمایق  نماد  ات  لصوم  نالـصاو  لماک و  نادشرم  نآ  تلود  نماد  زا  ات  دزادرپ  هَّللا  ءاقل  نابلاط  تیبرت  هب  دزاس و  نطو 
یناث یلع  باطقالا  بطق  بآمتیالو  ترضح  زا  هرس  سدق  قاحسا  هجاوخ  ترـضح  قالطالا  یلع  مودخم  قافا  بطق  قاقحتـساب و  دشرم 

یناقدزم دومحم  خیـش  یناّقح  دـشرم  ترـضح  تمزالم  ملع و  نونف  تسرامم  دـعب  ترـضح  نآ  تفای و  لامک  ینادـمه  یلع  دیـس  ریما 
دشابن رشب  رودقم  هک  رادقم  نآب  راب  هس  رفـسب  یبیغ  هراشا  بجومب  خیـش  ترـضح  زا  تزاجا  زا  دعب  تفای  لوصو  داشرا  تیالو و  ماقمب 

هک يونعم  تیعمج  اّما  تسلماک  نینچ  زا  ترابع  عماج  رهظم  نطاب  رهاظب و  دیس  یلو  دص  راهچ  رازه و  فیرـش  تبحـصب  دید و  ار  ملاع 
هکنآ يروص  تیعمج  اّما  دشن  تفای  ینادمه  یلع  دیس  یناث  یلع  هلسلس  ریغ  رد  رهظم  قئاقح  لد و  راوطا  تافـشاکم و  دش و  هدرک  رکذ 

ًاعیِمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  هد  ایربک  یلاعت  هَّللا  لبحب 
یناعم نایب  هک  دناتعیرش  ءاملع  هَّللا  لبح  هک  دناهدومرف  یـضعب  تسراهچ  ربتعم  لیواقا  حصا  دینز  هَّللا  لبحب  گنچ  همه  ینعی  دومرف  رما 

هفئاط ینّابر  ءاملع  تقیقحب  نوچ  دناتقیرط  خیاشم  هَّللا  لبح  هک  دناهدومرف  یضعب  دنیامن و  هار  نآرق  ببـسب  ار  نایملاع  دنیامرف و  نآرق 
دنراد و لمع  اب  ملع  هک  دوب  دنناوت 

هتما یف  یبّنلاک  هموق  یف  خیشلا 
امک تسهَّللا  لوسر  ترضح  ترتع  هَّللا  لبح  هک  دناهدومرف  یضعب  تسدراو و  یبن  ثیداحا  رد 

مهب اوکّسمتف  الا  یترتع  هَّللا و  مالک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  مالسلا  هیلع  لاق 
666 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ۀمیقلا موی  یلا  ناعطقنی  نالبح ال  امهناف 
ود ره  نا  رد  دـینز  گنچ  دیـشاب و  هاگآ  شیوخ و  نادـنزرف  یکی  ادـخ و  باـتک  یکی  میراذـگیم  گرزب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  ینعی 
نآ تسراهچ و  هَّللا  لبح  رد  لیوات  ریـسفت و  لها  لیواقا  ّحـصا  نوچ  تماـیق  زور  اـت  دـنوشن  عطقنم  هک  تسینامـسیر  ود  نا  هک  یتسردـب 

اریو و هلسلس  رم  دشاب  هَّللا  لبح  ترضح  نآ  هابتشایب  دوب  دوجوم  ینادمه  یلع  دیس  ریما  یناث  یلع  ترضح  فیرش  تاذ  رد  ینعم  راهچ 
زین تسلالما و  بجوم  هدایز  دش  هتشون  ناسنا  تریس  تروص و  نایب  رد  تسناسنا  نتخانش  هلاسر  نیزا  دوصقم  نوچ  ایلوا  هلـسلس  زا  قرف 
هبعک هار  رد  یتبون  مدیسریم  جحب  لاس  ره  مدوب  تحایـس  رد  هشیمه  هک  لاسجنپ  لهچ و  تدم  نیرد  هک  هدومرف  یناث  یلع  هیرارـسا  رد 
نیا تفگ  داهنب و  نم  شیپ  رد  يرز  نایمه  سپ  درک  رایسب  میظعت  ارم  یلع  دّیـس  متفگ  يراد  مان  هچ  هک  دیـسرپ  دیـسر  شیپ  ارم  یتروع 

دنداد ربخ  ارم  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تفگ  مرذن  نیا  قحتسم  نم  هک  یتسناد  نوچ  وت  متفگ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  تسربمغیپ  رذن 
تسام نادنزرف  زا  یلع  دیس  مساب  هک  دندومرف  هک  مدید  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  باوخ  رد  هنیدمب  ار  غلبم  نیا  هک  متـشاد  نآ  هیعاد 

مدتس و ار  غلبم  نآ  سپ  متخانش  ارت  دندوب  هدومرف  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتامالعب  ناسر  واب  ار  حوتف  نیا  دیـسر  دهاوخ  اجنیا 
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رورس نآ  كرابم  هرونم  هضورب  مدیسر  هنیدمب  نوچ  هک  هدومرف  هیرارسا  رد  زین  مدومن و  ناقحتـسم  نانیکـسم و  داز  فرـص  هبعک  هار  رد 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ار  ربمغیپ  متفر  هبقارم  رد  هرونم  هضور  لبقتسم  نوچ  مدینش و  زاب  مالـس  باوج  مدرک  مالـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
ملس هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  رب  متفر و  دندوب  رـضاح  اجنآ  رد  مهنع  هَّللا  یـضر  هباحـص  زا  ریثک  عمج  هتـسشن و  هضور  هاگشیپ  رد  مدید 

دندومرف هزادنایب  فطلت  دنداد و  باوج  زاب  مدرک  مالس 
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بیترت دوب و  هدیـسر  نمب  یلو  دص  راهچ  رازه و  زا  تحایـس  رد  هک  دوب  تاملک  نامه  مداشگرب  دنداد  متـسدب  هتـشون  يذـغاک  راموط  و 
نیرد دناوخ  دیاب  هیفخ  ای  درک  دـیاب  هیرهج  ار  داروا  نیا  ایآ  هک  دیـسر  رطاخب  مدرک  مولعم  ار  نآ  تءارق  بیترت  نوچ  متـسنادیمن  ار  نآ 

هَّللا یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هاگان  دنناوخیم  ار  داروا  نامه  هاگ  ود  ماقمب  فقاو  هدیـشکرب  هقلح  رودم  یعمج  هک  دـش  هدـید  نمض 
زاغآ ندـناوخ  هینالع  ربا  رد  ار  وا  زاب  زور  نا  زا  دـناوخ  دـیاب  بیترت  نیاب  هک  هدومرف  هدرک  فیعـض  نیا  يوس  كرابم  يور  ملـس  هیلع و 
هتفگ وا  تمارک  روهظ  ار و  ینادـمه  یلع  رومیت  ریما  تاناحتما  ضعب  نمـضتم  هدـیدع  راعـشا  رکذ  دـعب  لسالـسلا  عماـج  رد  زین  مدرک و 

رومیتریم تفگ  دیـسر  رومیتریم  سک  بقاعتم  دروا  فیرـشت  دوخ  ناکمب  رومیتریم  سلجم  زا  یناث  یلع  ینعی  ریبکریما  نوچ  هک  تسلقن 
زا تعاـس  ناـمه  داـب  مارح  نم  رب  مماـشآ  بآ  هدـمان  نوریب  وت  ورملق  زا  رگا  هک  دوـمرف  ریما  دـیآ  نوریب  اـم  کـلم  دـح  زا  هک  دـیوگیم 

ضرا یطب  اجنآ  زا  دوب و  هدـش  رهظ  زامن  تقو  اجنآ  دـناهدید و  شکودـنه  هوک  هبقع  رب  نایناوراک  رهظ  زاـمن  تقو  دـناهدمآرب  دـنقرمس 
زا یساپ  نوچ  متفرگ  ياج  يدجسم  رد  مدیسر  ریمـشکب  نوچ  هک  دناهدومرف  هیرارـسا  رد  زین  دناهدناوخ و  اجنآ  رـصع  زامن  هدمآ  ریمـشب 

مورن نوریب  اجنیزا  تسابرغ  هناخ  ارقف و  فقو  دجسم  متفگ  منک  لفق  هک  يآ  نوریب  دجـسم  زا  تفگ  دمآ  دجـسم  نابهاگن  تشذگ  بش 
زا ار  دجـسم  سپ  تسبن  تروص  دـندومن  حاحلا  دـنچ  ره  هدـمان  نوریب  هدـنز  زگره  حابـص  هتفرگ  ماقم  دجـسم  نیرد  بش  هک  ره  تفگ 

یتروع لعـشم  نا  بقعتم  دـش و  رهاـظ  یلعـشم  دـش  هداـشگ  دجـسم  هزاورد  تشذـگ  بش  فـصن  نوـچ  تفرب  تخاـس و  لـفقم  نوریب 
رظنب نوچ  تسنج  نیا  هک  متفایرد  نطاب  يافصب  دیسر  بیرق  نوچ  دمایب  یشوپعقرب 
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هدنز ارم  دـندروآ و  دجـسمب  ور  مدرم  حابـص  نآ  نوچ  تشگ  دـیدپان  هدـش  شاپ  شاپ  هناد  نزرا  لثم  تعاس  رد  مدـید  يو  يوس  مشخ 
مدرم رثکا  اما  دندومن  تدارا  دندوب  اجنآ  هک  مالسا  لها  زا  یضعب  دیـسرمهب  يداقتعا  هلمجلا  یف  ار  ناشیا  دندومن و  بجعت  رایـسب  دنتفای 

بحاص لضاف  ملاع و  هک  تسیـصخش  ار  ام  دنتفگ  مدـناوخ  مالـساب  ار  نارفاک  نوچ  دوبن  جاور  نادـنچ  ار  مالـسا  دـندوب و  رفاک  ریمـشک 
رب كاخ  هنهرب و  اپ  رـس و  دوب  يربگ  نا  متفر و  يو  دزن  میرآ  مالـسا  ییآ  قئاف  یخیـش  روما  یملع و  هرظانم  رد  يورب و  رگا  تستامارک 

زجاع دـش و  عقاو  هثحابم  ملع  رد  هراپ  نوچ  نوخ  رپ  ساط  ود  دـننام  اهمـشچ  هایـس و  تیاغب  هدروخ  تیاهنیب  گنب  هدـیلام و  اضعا  مامت 
تسگنر و هچب  هلاسوگ  واگ  نیا  محر  رد  هک  یئوگب  یناوت  تفگ  دوب  هداتـسیا  يواگ  دیامن  تامارک  جاردتـسا  قیرطب  هک  تساوخ  دـمآ 

متفگ تسدـیپس  وا  یناشیپ  يردـق  تسمافهایـس و  تفگ  دوب  رن  مدرک  لمات  نوچ  تسرن  هلاسوگ  تفگ  یئوگب  وت  متفگ  رن  ای  تسا  هداـم 
هک دوب  مد  نامه  دنتفاکش  ار  واگ  ات  دومرف  تسا  هدروآ  یناشیپ  رب  هدرک  هقلح  ار  مد  تسدیپس  يو  مد  رـس  هکلب  تسین  دیپس  يو  یناشیپ 
زا لعفنم  تسـشن  ورف  یئاتـس  دوخ  نا  زا  متفرگ  وزا  ار  جاردتـسا  تلاح و  نآ  دزیگنا  رگید  هلیح  هک  تساوخ  دوب  هدرک  هقلح  یناـشیپ  رب 
نا زا  دندش  ناملـسم  رثکا  دندید  نینچ  نارفاک  نوچ  دش  نالـصاو  زا  یکی  دروآ و  مالـسا  تخادـنا و  نم  ياپب  رـس  تساخرب  دوخ  ياج 
انب دـیاب  هدـحیلع  يرتفد  دوش  هدروآ  مامت  رگا  تسرایـسب  تامارک  قراوخ و  نینچ  نیا  ار  وا  دـش  دـیازت  رد  تیالو  نا  رد  مالـسا  زاب  زور 

لقن نالتخب  اجنآ  زا  دوب  روجب  داوس  تیالوب  کیدزن  ۀئامعبـس  نینامث و  تس و  هنـس  هجح  يذ  سداس  رد  يو  تافو  داز  راـصتخا  ندرک 
رفعج نیدلا  رون  انالوم  هک  ترضح  نآ  تافو  خیرات  دندرک 
669 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
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هدروآ  مظنب  رفعج 
تفگشب  تفرعم  غاب  شمد  زک  نادمه  هش  ناکلاس  دشرم 
تفهنب  نایناهج  زا  تبقاع  دوب  شیور  هک  قح  رون  رهظم 

تفگ  یناث  یلع  ام  دیس  وا  تلحر  لاس  خیرات  لقع 
نینامث  تس و  دصفه و  ترجه  نید ز  متاخ  دمحا  هاگ  زا  دش  وچ  اضیا 

نیسای لآ  ملاع  ود  ره  ریما  یقابب  یناف  ملاع  زا  تفرب 

تیاده ملعب و  نیجع  وا  هرذ  نیوکت و  رد  لصا  یبن  متفه : یس و  هجو 

ثیداحا ضعب  رکذ  دعب  فراعملا  فراوع  رد  يدرورهـسلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  رمع  صفح  وبا  نیدلا  باهـش  هکنآ  متفه  یـس و  هجو 
اِهب َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  لاقف  بلقلا  ۀفص  هقفلا  لعج  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  هتفگ و  نید  رد  هقف  تلیضف  رب  هلاد 

ملاعلا دایقنا  رثکا  ۀباجا و  عرـسا  هسفن  تناک  هقفا  ناک  نم  ّلکف  اودتها  اوفرع  امل  اوفرع و  اولمع  امل  اولمع و  اوملع  امل  اوملع و  اوهقف  اّملف 
کلذ بولقلا  نادجو  يدهلا  ۀلمجلا و  کلت  ّزیمت  ۀفرعملا  بولقلل و  یلاعت  هَّللا  نم  ۀبوهوم  ۀلمج  ملعلاف  نیقیلا  رون  نم  اّظح  رفوا  نیّدلا و 

هیلع هَّللا  تاولـص  هملع  اّیدهم و  ایداه  ناکف  ملعلا  يدهلا و  ّيوبّنلا  بلقلا  دـجو  ّهنا  ربخا  ملعلا  يدـهلا و  نم  هب  هَّللا  ینثعب  ام  لثم  ینعملاف 
َْمل ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  لاقف  ملعلاب  یلاعت  هَّللا  همّرکف  ءایشالا  ۀمـس  ءامـسالا  ملع  ثیح  هیلع  هَّللا  تاولـص  رـشبلا  یبأ  مدآ  نم  هیف  ۀنوجعم  ۀثارو 

ْمَْلعَی 
مغلا حرفلا و  ضغبلا و  ّبحلا و  فطللا و  ۀفارلا و  ۀفرعملا و  ۀنطفلا و  مهفلا و  اذ  راص  ۀمکحلا  ملعلا و  نم  هیف  بکر  امب  مالّـسلا  هیلع  مدآف 

یبّنلاف هل  بهو  يّذلا  رّونلاب  هَّللا  یلا  يدتها  ةریـصب و  هبلقل  لعج  کلذ و  ّلک  لامعتـسا  ءاضتقا  مث  ۀـسایکلا  بضغلا و  ءاخّرلا و  اضرلا و  و 
ثوروملا رونلاب  ۀّمالا  یلا  ثعب  مالّسلا  هیلع 

670 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
َنیِِعئاط  اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  امهل  لوقی  ضرالا  تاومّسلا و  هناحبس  هَّللا  بطخ  اّمل  لیق  ۀّصاخ و  هل  بوهوملا  و 

هَّللا لوسر  ۀـنیط  لصا  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نب  هَّللا  دـبع  لاق  دـق  اهیذاحی و  ام  ءامّـسلا  نم  ۀـبعکلا و  عضوم  باجا  ضرـالا و  نم  قطن 
هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحم  یفطصملا  ةّرذ  ضرالا  نم  باجا  اّمناب  رعشی  اذه  ءاملعلا  ضعب  لاقف  ۀکمب  ضرالا  ةّرس  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اذـه یلا  هل و  عبت  تانئاکلا  نیوکتلا و  یف  لصالا  وه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  راـصف  ضرـالا  تیحد  ۀـبعکلا  عضوم  نم  ملس و 
ةراشالا

دسجلا حورلا و  نیب  ۀیاور  یف  نیطلا و  ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوقب 
تناک ثیح  ۀّکمب  هنفدم  نوکی  نا  یـضتقی  ناکف  هنفدم  صخـشلا  ۀبرت  ۀقیلخلا و  ّمأ  هتّرذ  يرقلا و  ّمأ  ۀـکم  نال  اّیّمأ  یّمـس  کلذـل  لیق  و 

ۀنیدملاب و هتبرت  يذاحی  ام  یلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ةرهوج  تقو  یحاونلا  یلا  دبزلا  یمر  جومت و  امل  ءاملا  لیق  نکل  اهنم و  هتبرت 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةّرذ  نم  انرکذ  امیف  ةراشالاف  ۀنیدملاب  هتبرت  ۀکم و  یلا  هنینح  اّیندم  اّیکم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک 
یف درو  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعت  هَّللا  لاق  ام  وه  ملـس  و 

قرعلا جورخک  رّذلا  جرخف  مدآ  رعش  ماسم  نم  ّرّذلا  جرختسا  ةّرذلا و  ۀئیهک  هنم  هتیّرذ  جرخا  مدآ و  رهظ  حسم  هَّللا  نا  ثیدحلا 
لوقلا ینعم  لیق  ّببسملا و  یلا  لعفلا  فاضاف  ۀکئالملا  ضعب  نم  حسملا  ناک  لیق  و 
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هَّللا بطاخ  اّملف  فئاطلا  ۀّکم و  نیب  ۀفرع  بنجب  داو  وه  نامعن و  نطبب  کلذ  ناک  ۀحاسملاب و  ضرالا  یصحی  امک  یـصحا  يأ  حسم  هناب 
هیلع و هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةّرذ  تناک  دوسالا و  رجحلا  همقلا  ۀـکئالملا و  هیلع  دهـشا  ضیبا و  ّقر  یف  دـهعلا  بتک  یلبب  اوباجا  ةّرذـلا و 
لیئربج و یلاعت  هَّللا  ثعب  امل  لیق  ابوهوم و  هل و  اثروم  يدهلا  ملعلاب و  ثعبف  نانوجعم  هیف  يدهلا  ملعلا و  ضرالا و  نم  ۀـبیجملا  یه  ملس 

راصف هیمدـقب  ضرالا  یطو  دـق  سیلبا  ناک  ضرالا و  نم  ۀـضبق  ضبقف  لیئارزع  هَّللا  ثعب  یتح  تباف  ضرالا  نم  ۀـضبق  اضبقیل  لـیئاکیم 
هیلإ لصی  مل  اهـضعب  رـشلا و  يوأم  تراصف  سیلبا  مدق  ّسم  امم  سفنلا  تقلخف  همادـقا  عضوم  ضرالا  ضعب  هیمدـق و  نیب  ضرالا  ضعب 

یلاعت هناحبـس و  هَّللا  رظن  عضوم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةّرذ  تناکف  ءایلوالا  ءایبنالا و  لصا  ۀبرت  ضرالا  کلت  نمف  سیلبا  مدق 
یلاعت هَّللا  هثعبف  يدـهلا  ملعلا و  نم  هّظح  ارفوم  لهجلا  عوزنم  راص  لب  لـهجلا  ّظـح  هبـصی  ملف  سیلبا  مدـق  اهّـسمی  مل  لـیئارزع  ۀـضبق  نم 

فراعتلاب فیلاتلا  عقو  ۀـنیطلا و  ةراـهط  لـصا  یف  ۀبـسانملا  تعقوف  سوفنلا  یلا  هسفن  نم  بولقلا و  یلا  هبلق  نم  لـقتنا  ملعلا و  يدـهلاب و 
تناکف مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  ءاج  ام  لوبق  نم  اّظح  رفوا  ناک  ۀـنیطلا  ةراهط  ۀبـسنب  ۀبـسانم  هنم  برقا  ناک  نم  لـکف  لوـالا 

یتلا ذاخالاک  اولمع  اوملعف و  تاذاخا  مهنطاوب  تراص  ارفاو و  اظح  ملعلا  نم  تذخاف  ۀبسانم  اهنم  برقا  ۀیفوصلا  بولق 
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یئارم تلجنا  سوفّنلا  تکزت  اّملف  يوقتلا  ساـسا  ماـکحاب  ةدـئاف  ۀـثارولا  ملع  ۀـسارّدلا و  ملع  ةدـئاف  نیب  اوعمج  هنم و  عرزی  هنم و  یقـسی 
ةرخآلا ترهظ  اـهوضفرف و  اـهحبقب  ایندـلا  مهل  تناـبف  اـهتیهام  اـهتائیه و  یلع  ءایـشالا  روص  اـهیف  یلجنا  يوقتلا و  نم  اهلقـص  اـمب  مهبولق 
ترابع نیزا  ۀـثارولا  ملع  ۀـیارّدلا  ملع  یلا  فاضنا  ابابـصنا و  مولعلا  ماسقا  مهنطاوب  یلا  ّتبـصنا  ایندـلا  یف  اودـهز  اّملف  اـهوبلطف  اهنـسحب 

لوق دناترضح و  نآ  عبات  تانئاک  عیمج  تستادوجوم و  نیوکت  رد  لصا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ 
ترضح نآ 

نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  اّیبن و  تنک 
نوجعم یهلا  باطخ  تباجا  تقو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هّرذ  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  دـنکیم و  ناب  هراـشا 

هکلب هدیـسرن  نآب  لهج  ظح  هدرکن و  سم  ار  نآ  سیلبا  مدـق  هک  هدوب  یلاعت  قح  رظن  عضوم  ترـضح  نآ  هّرذ  زین  تیادـه و  ملعب و  دوب 
بـسح ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاـظ  نوچ  تیادـه و  ملع و  زا  نآ  ّظـح  هدـش  ّرفوم  هدـیدرگ و  عوزنم  نا  زا  لـهج 

ترـضح نآ  هفیرـش  تنیط  هدوب  لصاح  مه  ّرذ  ملاع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اـب  داـحتا  رون  ثیدـح  تلـالد 
باـنج لـثم  مـلع  زا  ترــضح  نآ  ظـح  دـشابن و  باـنجنآب  یهار  ار  لـهج  دـشاب و  یلاـعت  قـح  رظن  عـضوم  تیادــه و  مـلعب و  نوـجعم 
تباجا تیاده و  رد  ترضح  نآ  تیلـضفا  قلخ و  عیمج  زا  ترـضح  نآ  تیملعا  دشاب و  رفوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

هک یـسک  ره  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  زین  دـشاب و  ققحتم  تباـث و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  لـثم  یهلا  دـهع 
تعیرش لوبق  رد  تسرفوا  وا  ّظح  تنیط  تراهط  تبسنب  تبسانم  يور  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  تسبرقا 
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هک تسرهاظ  نوچ  تسانـسا و  یهبا و  یلعا و  لـضفا و  نارگید  زا  وا  زین  درادـیمرب و  ملع  زا  رفاو  ّظـح  نارگید  زا  رتهداـیز  باـنج و  نآ 
نآ ظح  هدوب  برقا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  يوسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  ثیدـح  تلالد  بسح 
زا بانج  نآ  تیلضفا  سپ  دشاب  ززعا  رثکا و  تیاده  ملع و  زا  ار  هرفاو  ظوظح  ترضح  نآ  ذخا  رفوا و  هرّهطم  تعیرش  لوبق  رد  ترضح 

دیدرگ نایع  رهاظ و  ناینبلا  ۀعینم  هوجو  نیاب  نأشیلاع  هثالث 

ءایبنا تلاسر  ببس  تقلخ  تیفرشا  متشه : یس و  هجو 
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یلا ریـسملا  یف  رّون  مکتاّیوطا و  رئاصبلاب  هَّللا  رمع  متلأس  دـقف  دـعب  اما  هتفگ  ةّوبنلا  لئالد  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  هکنآ  متـشه  یـس و  هجو 
هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم  ثوعبملا  صئاصخ  اهقئاقح و  ةزجعملا و  اهلئالد و  ةّوبنلا و  یف  تایاورلا  نم  رـشتنملا  عمج  مکتاین  مکتیعوا و  هقافو 

هتقفوتسا و هّللاب و  تنعتساف  ءادعبلا  هنود  لصوتسا  ءادهشلا و  هب  یفشتسا  ءادعسلا و  هب  ءاضتسا  يّذلا  عفانلا  ءافشلا  عطاسلا و  ءانّسلاب  ملس  و 
ۀـجزمالا و یتواـفتم  رهاوجلا  روّصلا و  یفلتخم  قلخلا  أـشنا  میکحلا  قلاـخلا  ّنا  هَّللا  مکقّفو  اوملعا  زیزعلا و  يوقلا  وه  ةّوقلا و  لوـحلا و  هب 
ءابطالا و نع  هتّحـصب  نغتـسم  هجازم  لدـتعم  نمف  ۀـتوافتم  رابتعالا  رظنلا و  یف  مهمالحا  ۀلـضافتم و  ةّوقلا  ۀـعیبطلا و  یف  مهؤازجا  رئاصبلا 

یکز فاص  اهنم  حاورالا  کلذـک  ریـصانعلا  نم  زیزعلا  همیقی  لیذر ال  طقاس  ریزابالا و  نم  لیلقلا  هبیطی  لادـتعالا  یف  طـسوتم  ریقاـقعلا و 
رئاصبلا فراعملا و  نع  یطب  ردک  حور  اهنم  ءادعّـسلا و  هیلإ  قبتـسا  ام  یلع  صیرح  فوهلم  رـصبتلا  فرعتلا و  یلا  فوغـشم و  ۀـمکحلاب 

تایالا نع  فوطعم و 
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ردـکلا و كاله  نم  هب  یّجن  ءاکزلا و  ءافّـصلا و  لامک  نع  هب  ّطح  طّسوتم  حور  اهنم  ءادـعبلا و  هّذلتـسا  ام  یلا  صیمخ  فورـصم  ربعلا  و 
نیذـلا ۀـیناحوّرلا  ةوفـص  یلا  امئاد  هرهوج  نحی  حاورالا  یفاص  لوبحملاف  لاوحالا  لاوقالا و  تفلتخا  حاورالا  حابـشالا و  توافتلف  ءامعلا 

ردکلا و نم  ۀبّکرملا  ماعنالا  نم  مئاهبلا  ةرخسملا و  ۀلثامم  یلا  امئاد  هرهوج  لیمی  حاورالا  ردکب  ونمملا  تاومسلا و  نم  یلعلا  ناکـس  مه 
ّهلاتلل و حاترا  نم  رشنلا  بابص  رشبلا و  بابل  نم  بیکرتلا  یفـصا  بیترتلا و  لدعا  یلع  لوبجملاف  ۀجزمالا  ۀینبالا و  تفلتخا  اذاف  تاملظلا 

ةرثالا ۀّیهلالا و  ۀبهوملاب  ّدمم  ةرربلا  مارکلا  نم  ءاحیالا  ثفنلاب و  دوصقم  ةراذـنلا  ةراشبلاب و  صوصخم  حالفلا  رمـشتلل و  زتها  حالّـصلا و 
مه نودوصقملا  کـئلواف  نیربدـملا  نم  ةاـمعلا  هنم  ربکتلا  هنع و  روفنلاـب  بجحی  نیلبقملا و  نم  طـسوتملا  هنم  لوبقلاـب  دعـسی  ۀـیولعلا و 
رب دراد  هحیرـص  تلالد  هعراب  هحیلم  هحیـصف  تلاقم  هعـصان و  هسیفن  هغیلب  ترابع  نیا  ءایبنالا  لسرلا و  نم  ةداـسلا  ءاـیلوالا و  نم  ةاعّدـلا 

مهیلع ایبنا  نوچ  تسفلتخم و  حاورا  نانچمه  هدیرفآ  رئاصب  ۀـجرما و  توافت  رهاوج و  روص و  فالتخاب  ار  قلخ  یلاعت  قح  هچنانچ  هکنآ 
حالف و رّمـشت و  يارب  دـندرک  زازتها  حالـص و  ّهلاـت و  يارب  دـندومن  حاـیترا  بیکرت  يافـصا  بیترت و  لدـعا  رب  دـناهدش  لوبجم  مالـسلا 

تیفرـشا هاگ  ره  هیولع و  هرثا  هّیهلا و  تبهومب  دندش  هدرک  دادما  ءاحیا و  ثفنب و  دندش  دوصقم  تراذن و  تراشب و  هب  دندش  صوصخم 
فرش لوصح  ببس  هیلاع و  لئاضف  ایازمب و  ناشیا  صاصتخا  ناشیا و  تیلضفا  ببس  ایبنا  تقلخ 
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رد نآ  مدقت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  داحتا  هدیدرگ  ناشیارب  توبن 
هک ایازم  لئاضف و  عیمج  لوصح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  لامک  لیلد  ههبـش  ـالب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  رب  قلخ 
هاگ ره  دـیدرگ و  دـهاوخ  دـشاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ياوس  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  عیمج  ياـیازم  لـئاضف و  زا  رتـالاب 

تباث و ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  لبق  نیـضاملا  نیلـسرملا  نیقباسلا و  ءایبنالا  یتح  قلخ  عیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا 
اهنیا عبات  موکحم و  ار  ترضح  نآ  هَّللا  ذاعم  اهنآ و  يوسب  ترضح  نا  زا  تفالخ  فرص  ترضح و  نآ  رب  هثالث  مدقت  حبق  رد  دش  ققحم 

یه ةوبنلاف  هتفگ  يدینـش  افنا  هک  یترابع  دعب  ةوبنلا  لئالد  رد  میعن  وبا  زین  دیزرو و  دهاوخ  بیر  کش و  رادـنید  لقاع  مادـک  ندـینادرگ 
امیف بابلالا  يوذ  للع  ۀحازا  ةوبنلا  نا  لیق  ۀـثعبلا و  ۀـلاسرلاب و  ادـبا  فصوی  اذـهل  هتقیلخ و  نم  بابلالا  يوذ  نیب  هَّللا و  نیب  دـبعلا  ةرافس 
ینعم فیقثتلا و  ۀیادهلا و  لیبس  یلع  مهللع  اهب  حیزیل  ۀـیادهلا  ۀـجحلاب و  امئاد  فصوی  اذـهل  نیرادـلا و  حـلاصم  نم  هنع  مهلوقع  رـصقت 

نع عفترملا  ناکملا  یه  یتلا  ةوبنلا  نم  ۀقتـشم  اـهنا  لـیق  یحولا و  نم  هب  هّصخ  اـمب  هَّللا  نع  اربخم  نوکی  ناـب  ربخلا  إـبنلا و  وذ  وه  ءیبنلا 
نم ةوبنلا  لعج  نم  ۀعفرلا و  فرشلاب و  هفـصو  کلذب  ینعی  هقلخ  نیب  هَّللا و  نیب  اریفـس  لعجف  ۀعفرلا  نم  برـضی  ّصخی  نا  وه  ضرالا و 

ظفل یلع  لوعف  لسرملا  وهف  لوسرلا  ینعم  اما  ۀلاسرلا و  ةوبنلا و  نیب  قرفی  مل  رابخالا  یه  یتلا  ءابنالا 
676 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 304 

http://www.ghadirestan.com


لیق مهفی  امل  الّجعتم  لوسرلا  ناک  اّملف  ۀـلجعلا  وه  یحولا و  نم  ذوخام  یحولا  ینعم  یحولا و  ۀـلاسّرلا و  غالباب  هاّیا  هرما  هلاسرا  لـعفم و 
کلذ هعور و  یف  کلذ  یقلی  وا  اهافـش  کلملا  هبطاـخی  نا  وه  لوسّرلا و  یلا  یحو  نآرقلا  یف  هوجو  بتارم و  هل  یحو و  مهفتلا  کلذـل 

ُءاشَی ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  هلوق 
ریغ نم  فیقوت  ماهلا و  مالعا و  ءادـتبا  وه  امناف  باـطخ  ریغ  نم  هادـع  اـم  هظفحی و  هیعی و  یتح  هبلق  یف  همهف  یقلی  اـباطخ  کلذـب  دـیری 

ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  یلاعت  هلوقک  باطخ  مالک و ال 
یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 

ۀمالّـسلاب ّالا  ّمتت  لوقعلا ال  للع  ۀحازا  ّنا  امک  مهل  هَّللا  اهبهی  ۀعبرا  صئاصخب  ّالا  ّمتت  ةرافّـسلا ال  یه  یتلا  ةوبنلا  هذـه  نا  مث  هانعم  یف  ام  و 
دیعـسب سیل  عبرالا  تافآلا  نم  میلـسلا  لقاعلا  عبرـالا و  تاـفآلا  نع  میلـس  عبرـالا  بهاوملاـب  دیعـسلا  ریفّـسلاف  اـهنم  مصعی  عبرا  تاـفا  نم 

ّۀلزلا و دنع  فیقثتلا  اهعبار  ۀیادهلاب و  دادمالا  اهثلاث  ۀّیمارکالا و  ۀلیضفلا  اهیناث  ۀیعّونلا و  ۀلیـضفلا  اهلّوا  عبرالا  بهاوملاف  عبرالا  بهاوملاب 
لهجلا اهعبار  هَّللا و  رماوا  یف  قسفلا  اهثلاث  هَّللا و  یلع  لّوقتلا  اهیناث  هّللاب و  رفکلا  اهلّوا  ءاـّبلالا  نم  میلّـسلا  اـهنم  مصعی  یتلا  عبرـالا  تاـفآلا 

مهنع اغّلبم  نولسری  مهنا ال  مهمکح  نم  دمحالا  كولملا و  ریس  یف  نسحالا  نا  ۀیعّونلا  ۀلیضفلا  ینعمف  هَّللا  ماکحاب 
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غالبالا یف  لسرملا  دنع  اداترم  اضیقم  نوکی  هلثم  ّنا  دهـشت  لوقعلا  هماّیا و  هتجرخ  هتمدخ و  هتفقث  دق  ۀلاسرلا  لاقثاب  لقتـسملا  لضفالا  الا 
ۀهاع هب  ّطق  ّیبن  دجوی  مل  اذهل  بقانملا و  لکب  نیزملا  مهیلإ  ثوعبملا  یلع  مدقتملا  ّالا  ۀلاسرلل  راتخی  زیزعلا ال  میکحلا  هّللاف  هنع  ۀیداّتلا  و 

ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  یلاعت  هلوق  عجری  هیلإ  هقلخ و  یف  ةءادر  وا  هبسن  یف  ةءاند  وا  هلقع  یف  طالتخا  وا  هندب  یف 
تانواعم دئاوز  تامارک و  فئاطلب و  لاسرالا  لاح  یف  هودّیا  ةدافولل  هوراتخا  الوسر  اولـسرا  یتم  كولملا  ّنا  ۀـیمارکالا  ۀلیـضفلا  ینعم  و 

دئاوزب هّدـما  لضفالا  هنع  غالبالل  رثا  اذإ  میحرلا  فوءّرلا  هّللاـف  هتمدـخ  یـضام  یف  هلّوخ  هنم و  هنّکم  ناـک  اـم  قوف  هیلع  بطخلا  نورّـسیی 
هناسل و نم  ةدقعلا  لحب  یـسوم  دّیا  امک  ةدـیدملا  مکحلا  ۀـّیوقلا و  مئازعلا  ةدـیمحلا و  قالخالا  نم  هنّکمت  هتحیرق و  ذحـشت  هبلق و  يوقت 

ِیُنقِّدَُصی  ًاْءدِر  یِعَم  ُْهلِسْرَأَف  هلوق  وه  لاسرالا و  یف  هایا  نورهل  هکارشا 
یسُوم  ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  هلوق  عجری  هیلإ  و 

مهنم بتک  نم  هنولخی  الف  هولو  امب  لالقتسالا  ۀیافکلا و  هنم  اوملع  نم  مهنع  غالبالل  اوراتخا  ام  یتم  كولملا  ّنا  ۀیادهلاب  دادمالا  ینعم  و 
یـضتقت هتمکحف  ۀلاسرلا  دئالق  ادبع  دلق  یتم  میظعلا  یلعلا  هللااف  نییمدآلا  ۀغیـص  یلع  لوبجم  ّهناب  مهنم  املع  ۀیادهلا  دشرلا و  نمـضتت  هیلإ 

هیلإ افیقوت و  الا  ۀیلکلا  حلاصملا  باصت  افیرعت و ال  ّالا  لانت  ۀبستکملا ال  مولعلا  نا  هملعل  داشرالا  ّداوم  نم  هیلخی  نا ال 
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یلا ۀّیعرلا  هب  بلتجی  ادفاو  کلم  ثعب  ام  ّۀلزلا  دنع  فیقثتلا  ینعم  تدـک و  دـقل  كانتبث  نا  ول ال  كداوف و  هب  تبثنل  کلذـک  هلوق  عجری 
املع هتماقتـسا  هتـسارحل و  اظفح  هلحمل و  ۀنایـص  اهب  هّقفتی  ةرجزم  غلباب  ةوفه  یندا  دـنع  هرجز  ّالا  غالبالا  لاح  یف  الئام  هعبط  يریف  هتعاط 
هیفـص هدـفاو و  مدـعی  دـییاتلا ال  رـصّنلاب و  هئایلوأل  یفاولا  هدابعب  فیطللا  هّللاف  هداتعت  هفلاـت و  نا  کـش  وا  هتاـتلف  یلع  هّبنی  مل  نم  ناـب  هنم 

َنِم َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِْنلَئْـسَت  ـالَف  حونلا  یلاـعت  هلوق  عجری  هیلإ  فیقثتلا و  هیبنتلا و  ةوبنلا  لاـقثا  لـمحل  حـشرملا 
َنِیلِهاْجلا 

ْطِطُْشت َو ال  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ْمُکْحاَف  دوادل  هلوق  و 
َبانَأ  َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو  نامیلسل  هلوق  و 

ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  َتِْرمُأ  امَک  ْمِقَتْسا  َو  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحمل  هلوق  و 
َقَبَس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  َْول ال  و 
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ْمُهُضارْعِإ  َْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  َو  هلوق  و 
رمالا قلخلا و  هل  نم  ریبدتب  ۀقلعم  اهمکح  ۀیولع  ةرثأ  ۀّیهلا و  ۀبهوم  اهنال  داهتجالا  باستکالاب و  الا  لانت  ۀعبرالا ال  صئاصخلا  هذـهف  ۀـیآلا 

نا نم  یلعا  اهلحم  ۀّیربلا و  نم  لالضلا  یلع  ءامهدلا  قابطا  ۀّیلکلا و  ۀجاحلا  ساستما  دنع  ۀنکمالا  قحا  ۀنمزالا و  ّصخا  یف  ّالا  اهرهظی  ال 
ِِهلُـسُر ْنِم  ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  هلوق  عجری  هیلإ  ۀیبسکلا و  یعاسملا  اهلـصحت  وا  ۀـیوزجلا  لوقعلا  هب  زوفی 

ُءاشَی ْنَم 
ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُنَْحن  ْنِإ  هلوق  و 

هلوق و 
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ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف 
هک هعبرا  صئاصخب  رگم  دوشیمن  مامت  تسبابلالا  يوذ  نایم  رد  ادخ و  نایم  رد  ترافس  نا  زا  دارم  هک  توبن  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

فیقثت تیادهب و  دادما  هّیمارکا و  تلیضف  هّیعون و  تلیـضف  هعبرا  صئاصخ  نآ  دنادرگیم و  صوصخم  ناب  ار  باجنا  يایبنا  باهو  دزیا 
نیا قباّسلا و  نایبلا  نم  رهظ  امک  تستارـضح  نیا  تقلخ  تیفرـشا  زا  ببـستم  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  توبن  هکنوچ  تسۀـلّزلا و  نع  ظـفح  و 

تّوبن هچ  رگا  تسا  هدش  لصاح  تارضح  نیا  تقلخ  تیفرشا  ببسب  هعبرا  لئاضف  نیا  هک  دش  مولعم  سپ  تستوبن  مزاول  هعبرا  صئاصخ 
ببسب ترضح  نآ  يارب  هعبرا  صئاصخ  نیا  نکل  دش  عنتمم  توبن  متخ  ببسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد 

بانج دـعب  ترـضحنا  هک  دـش  مولعم  سپ  دـشاب  ققحتم  ترـضح  نآ  تافـص  یلاع  تاذ  رد  تستقلخ  تیفرـشا  هک  ببـس  لـصا  قیقحت 
فئاـطلب و دـیؤم  قـلخ و  تاـهاع  زا  يارب  بقاـنم و  لـکب  نیزم  تما و  عـیمج  رب  تسمدـقتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 

مکح هیوق و  مئازع  هدـیمح و  قالخا  زا  نکمم  هحیرق و  دّحـشم  بلق و  يّوقم  هک  تاـماعنا  رهاوزب  دّدـسم  تاـنواعم و  دـئاوز  تاـمارک و 
درک و دـناوت  هیّلک  حـلاصم  تباصا  تیافک  هک  هّیندـل  مولع  عوبنی  داشرا و  داومب  یلحتم  لالقتـسا و  تیاـفکب و  فوصوم  تسا و  هدـیدم 

تـسسورحم موصعم و  تافارتقا  تانادم  زا  نوصم و  ظوفحم و  تافلاخم  باکترا  زا  ترـضح  نآ  زین  دـشابیم و  هبـستکم  مولع  رب  قئاف 
رذی ریـصب و  لماتم  لک  ینغی  ام  هیف  ریما و  لک  ریمال  ۀـّیملعالا  ۀمـصعلا و  ۀـّیمرکالا و  ۀّیلـضفالا و  لامک  ریبّحتلا  ریرقتلا و  کلذ  نم  تبثف 

يذقلا
680 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ریسح قحلا  كاردا  نع  هفرط  نم  لک  نیع  یف 

تسایر ضیوفت  ثعاب  افص و  تیاغ  رد  ءایبنا  سوفن  تقلخ  مهن : یس و  هجو 

ولع افـص و  تیاغ  رد  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هیـسدق  سوفن  هتفگ  افخلا  ۀلازا  رد  دش  ار  بطاخم  دـجام  دـلاو  هَّللا  یلو  هکنآ  مهن  یـس و  هجو 
هدش ضّوفم  ناشیاب  ملاع  تسایر  دناهتـشگ و  یحو  بجوتـسم  ترطف  ولع  افـص و  نامهب  یهلا  تمکح  رد  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  ترطف 

ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  یلاعت  هَّللا  لاق 
ياـفلخ ترطف  لـصا  رد  تعاـمج  نیا  هدـش و  قولخم  اـیبنا  سوفن  رهوجب  بیرق  ناـشیا  سفن  رهوـج  هک  دنتـسه  یعمج  تّما  ناـیم  زا  و 
هـصالخ هک  قیرف  نیا  تسین  رـسیم  ار  گنـس  بوچ و  ياخر و  هک  دنکیم  لوبق  يرثا  ینهآ  هنیئآ  باتفآ  زا  هکنآ  لاثمب  تما  رد  دـناایبنا 

لد تداهشب  دناهتفرگ  ارف  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  دیآیمن و  رـسیم  ار  نآ  رگید  هک  دنوشیم  رثاتم  یهجوب  ربمغیپ  هیـسدق  سفن  زا  دناتما 
یلامجا ینعم  نا  لیصفت  حرش و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  مالک  هدرک و  كاردا  الامجا  اهزیچ  نا  ناشیا  لد  ایوگ  دناهتفرگ  ارف 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 306 

http://www.ghadirestan.com


صخـش نیا  هک  تسنآ  هّصاخ  تفالخ  سپ  دسر  نیملـسم  ماوع  تبون  هکنآ  ات  رتدورف  هیاپب  هیاپ  دـنارگید  تعامج  ناشیا  زا  دـعب  دومن و 
لثمالا ترطف  ولع  افـص و  رد  تسمدآ  ینب  دارفا  تادادعتـسا  بتارم  هک  یعیبط  عضو  بسحب  دوش  نیملـسم  سیئر  لاح  رهاظ  رد  هکنانچ 

روهظ حوضو و  تیاهنب  تناتم  رـسارس  ترابع  نیزا  خـلا  دـشاب  نطاب  تسایر  شودـمه  رهاـظ  تساـیر  اـت  دـشاب  تّما  سیئر  زین  لـثمالاف 
رد مالسلا  مهیلع  ایبنا  هیسدق  سوفن  قلخ  هک  تسحضاو  نا  زا  هکنآ  لّوا  تسرهاظ  هجو  دنچب  روبح  رسارس  بولطم  رب  رون  ثیدح  تلالد 

ناشیاب ملاع  تسایر  ببس  نیمهب  هتشگ و  یهلا  یحو  بجوتسم  ترطف  ولع  افص و  تیاغ 
681 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  همیرک  هیآ  هدش و  ضوفم 

ولع افص و  تیاهن  رد  مالسلا  مهیلع  ایبنا  بولق  قلخ  هاگ  ره  سپ  رینتسم  حضاو و  نا  زا  هنیتم  همدقم  نیا  تحص  ریشم و  رظان و  ینعم  نیاب 
رون ثیدح  زا  هک  ترطف  ولع  افص و  تیاهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قلخ  دشاب  ناشیاب  ملاع  تسایر  ضیوفت  بجوم  ترطف 

ترضحنآب تسد  الب  تموکح  دابع و  تسایر  هّمات و  تفالخ  هّماع و  تماما  نآ  هک  ملاع  تسایر  ضیوفت  بجوم  امتح  اعطق و  تسرهاظ 
ياوس ایبنا  رئاس  مدآ و  ترـضح  زا  لضفا  یلعا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسنا  رون  ثیدـح  لولدـم  هک  تسرهاظ  دـشاب و 
بانج هچنانچ  سپ  يوبن  رون  اـب  دوب  دـحتم  ترـضح  نآ  رون  هک  هدوب  ترطف  ولع  افـص و  رد  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاـخ 
بانج نینچمه  ایبنا  عیمج  زا  ترطف  ولع  افـص و  رد  دوب  لضفا  لثما و  یهبا و  ینـسا و  یلعا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 

بر نم  مالـسلا  مهیلع  نییبنلا  متاخ  ياوس  ایبنا  عیمج  زا  ترطف  ولع  افـص و  رد  لـثما  لـجا و  لـضفا و  یلعا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هک هابجع  او  دشاب  مزال  بجاو و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  ملاع  تسایر  ضیوفت  هینیقی  هیعطق  تیولواب  سپ  دوب  دهاوخ  نیملاعلا 
زین هدومن  ةونبلا  ةّوبالا و  ۀـقالع  ءافخاب  ول  تماما و  باـب  نیمه  رد  هوجو  غلباـب  نآ  حدـم  هک  دوخ  دـجام  دـلاو  تاداـفا  رب  دـقان  بطاـخم 

افص و تیاغ  راهظا  هدومرف و  تماما  رب  رون  ثیدح  تلالد  عنم  فّلصت  بلصت و  تیاغ  فّسعت و  بّصعت و  تیاهنب  هدیناسرن  مهب  یعالطا 
ار وا  هک  دوخ  دجام  دـلاو  قوقع  ترجاهم  قوقح و  تیاعر  رد  تافـص  یلاع  تاذ  كامهنا  تریرـس و  بیط  اکز و  تیاهن  ترطف و  ولع 
دوصقم و رب  هچ  رگا  هَّللا  یلو  هاش  ماظن  تغالب  مالک  لّوا  تلالد  دـنکیم و  هدومن  رهاظ  يوبن  تازجعم  زا  هزجعم  یهلا و  تاـیآ  زا  یتیآ 
ددجم و ققحم  نآ  دوضنم  مالک  هیقب  زا  دومحم  دوصقم  نیرب  تلالد  هک  ۀنملا  دمحلا و  هّلل  نکل  تسرهاب  رهاظ و  تیاهن  مارک  لها  مارم 

نیبم هیتآ  هوجو  رد  هچنانچ  هجو  دنچب  تسرهاظ  قباس  زا  حرصا  تلالدب 
682 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

سفن رهوج  هک  دنتـسه  یناسک  تما  رد  ایبنا  يافلخ  هکنآ  رد  تسحیرـص  خـلا  دنتـسه  یعمج  تما  ناـیم  زا  وا و  لوق  هکنآ  مود  دوشیم 
لوسر سفن  سفن  رهوج  رون  ثیدح  یمتح  ياوحف  یعطق و  لولدمب  هک  تسرهاظ  نوچ  هدـش و  قولخم  ایبنا  سوفن  رهوجب  بیرق  ناشیا 

هک تسرهاظ  رپ  الا  تسریظنت و  بیرقت و  يارب  برقب  ریبعت  هدوب و  لوبقلا  ّبه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوبقم  لوسر  سفن  رهوجب  بیرق 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  سیفن  سفن  رهوج  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رهوج  رون  ثیدح  لولدم  بسح 

تلثامم تانادم و  برق و  نیزا  هک  یناسک  هن  دشاب  ترضح  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هفیلخ  سپ  هدوب  دحتم 
يرثا ینهآ  هنیئآ  باتفآ  زا  هکنآ  لاثمب  وا  لوق  هکنآ  موس  روجهم  اـمزج  اـمتح و  رون  قلخ  فرـش  زا  رود و  هیـصاق  لـحارمب  تاـهاضم  و 

قولخم ایبنا  سوفن  رهوجب  بیرق  ناشیا  سفن  رهوج  هک  یناسک  هک  تسرهاظ  تسین  رـسیم  ار  گنـس  بوچ و  كاخ و  هک  دـنکیم  لوبق 
لاثم دنتسین  زئاف  برق  نیاب  هک  نارگید  لاثم  دنکیم و  لوبق  مامت  رثا  باتفآ  زا  هک  تسینهآ  هنیئآ  لاثم  ناشیا  لاثم  دناایبنا  يافلخ  هدش و 
هکلب تاخاوم  لاصتا و  تیاهن  تانادـم و  برق و  لامک  رون  ثیدـح  لولدـم  بسح  هک  تسرهاظ  رپ  نوچ  تسگنـس و  بوچ و  كاخ و 

هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  دانتلا  موی  ءاعفـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  داجما  يایبنا  رورـس  رون  زا  دارفنا  لاصفنا و  مدـع  داحتا و  ياـصقا 
هلوسغم و هلاسغ  هثالث  اج  هچ  ققحتم  ریغ  مه  ایلوا  ایفصا و  ایصوا و  ایبنا و  زا  یـسک  يارب  برق  نیا  تسلـصاح و  دابعلا  ّبر  مالـس  فالآ 
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گنـس بوچ و  كاخ و  لاثم  گنـس  خوش و  هثالث  لاثم  سپ  هلوخنم  ریغ  هلامح  همذرـش  هلوخدـم و  هلاوق  هرمز  هلولعم و  هلاـقن  تعاـمج 
زیوجت گنهرف  شوه و  بابرا  زا  يدحا  گنز  زا  یلجم  افص و  اب  هنیئآ  رب  گنـس  بوچ و  كاخ و  میدقت  هک  تسیمتح  یعطق و  دشاب و 
مراهچ داشرالا  قیفوتلا و  یلو  هَّللا  دانعلا و  ۀیبصعلا و  غیزلا و  عئادب  رهظی  داو و  ّلک  یف  میهی  وهف  دادسالاب  هبلق  یلع  عبط  نم  الا  دـنکیمن 
ربمغیپ هیـسدق  سفن  زا  ناشیا  رثآم  دـناتما و  هصالخ  ایبنا  يافلخ  هکنآ  رد  تسحیرـص  خـلا  دـناتّما  هصالخ  هک  قیرف  نیا  وا  لوق  هکنآ 

تسنارگید رثام  زا  یلعا  لضفا و 
683 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هعینم تلزنم  هلیلج و  هعیفر  هبترم  نیا  رون  ثیدح  لولدم  بسح  هک  تسرهاظ  هتفرگ و  لد  تداهشب  دناهتفرگ  ارف  ترضح  نآ  زا  هچنآ  و 
؟؟؟ راجن یلاع  نیبلغتم  رامغا و  رایغا  يارب  هن  هدوب  لصاح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  قرطلا  غلبا  هوجولا و  یصقاب  مه  هلیمج 

توبث رد  دزرویمن  یبیر  رودصلا  ردص  نیا  مالک  هظحالم  رون و  ثیدح  قیدصت  دـعب  دـشاب  هتـشاد  كاردا  زیمت و  یندا  هک  یـسک  سپ 
نیمجهتم و نیتنعتم  نیمدـقتم و  نیبلغتم  تفالخ  نالطب  نیملاعلا و  بر  مالـس  فالآ  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  يارب  لـصف  ـالب  تفـالخ 
هک نا  رد  تسحیرـص  تیاهن  تسمارم  حم  مالک و  همتاخ  هک  خلا  تسنا  هصاخ  تفالخ  سپ  وا  لوق  هکنآ  مجنپ  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دـمحلا 
ات دـشاب  تما  سیئر  ترطف  وـلع  افـص و  رد  یعبط  عـضو  بسحب  هفیلخ  هک  تسمتحتم  يرورـض و  مزـال و  بـجاو و  هّصاـخ  تفـالخ  رد 

عـضو بسحب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  ثیدـح  لولدـم  بسح  هک  تسرهاظ  دـشاب و  نطاب  تسایر  شودـمه  رهاظ  تسایر 
سپ هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  دـعب  قلخ  عیمج  سیئر  هکلب  تما  عیمج  سیئر  ترطف  ولع  افـص و  رد  یعبط 
فالآ هلآ  هیلع و  تانئاک  رخفم  دـعب  تادوجوم  هصالخ  نآ  تافـص  یـسدق  تاکرب  اب  تاذ  صوصخم  مه  تما  عیمج  يرهاـظ  تساـیر 
روجلا ۀمیا  نم  مهریغ  نع  الضف  ناورم  مکح و  یماح  نامهب و  نالف و  يارب  دشاب و  تاودغلاب  تایـشعلا  لصتا  ام  تامیلـستلا  تاّیحتلا و 

هرهب و ترـضح  نآ  دوجو  اب  هصاخ  هصاخ  تفـالخ  رد  نائنـشلا  غیزلا و  یف  نیغلاـبملا  ناـیغطلا و  فسعلا و  یف  نیکمهنملا  ناودـعلا و  و 
ترطف و ولع  افـص و  تیاهن  تلالج و  تمظع و  هبترم  تیاغ  رد  هچ  رگا  تاقولخم  زا  يدحا  میدـقت  دـشابن و  یفالخ  یبیـصن و  یظح و 

امف روهظ  ياصقا  رد  روعش  كاردا و  بابرا  رب  نآ  تعاظف  تجامس و  تیاغ  روظحم و  عینش و  حیبق و  تیاهن  ترـضح  نا  رب  دشاب  تلابن 
هرهاز و لئالد  همه  نیا  دعب  رگا  روصعلا و  نم  الیوط  انرق  روهدلا و  نم  ةدیدم  ةّدم  راکنالا  رفکلا و  یف  اوفرص  نیذلا  ۀثلثلا  میدقتب  کنظ 

دهاوش هرهاق و  ججح  هرهاب و  نیهارب 
684 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیهم و نیهوت  فیخس و  فیعـضت  ضیرم و  ضیرمت  کیکر و  کیکـشت  زا  تسد  نیعطنتم  نیکوهتم و  نیتنعتم و  نیبصعتم و  مه  هرخاف 
تفالخ و رب  رون  ثیدح  تلالد  یتآ  هجو  رد  راچان  دنرامگ  حلصا  قح و  راکناب  هرساخ  یعاسم  هرـصاق و  ممه  دنرادربن و  نیجه  نیجهت 

مزادنا تالداجم  تارباکم و  بابرا  تاکیکشت  تاهبش و  نمرخ  رد  یّلک  شتآ  مزاس و  تباث  قباس  زا  رتحیرص  تماما 

هللا لوسر  اب  نینمؤملا  ریما  حور  تیبرقا  ملهچ : هجو 

یلعلا جراعم  باتک  رد  ملاع  ردص  ترضح  مظاعالا  ۀلجالا و  ةدمع  مراکم  نساحم و  يواح  لیبن  فراع  لیلج و  لضاف  هکنآ  ملهچ  هجو 
دیامرفیم هدمآ  ماهتسم  نیا  تسدب  مالعا  ءالضف  ضعب  تطاسوب  نآ  هخسن  مامت  دهج  دجب و  هک  یضترملا  بقانم  یف 

یلع ۀیآلا  هذه  تلزن  امل  لاق  یلع  نع  لئالدلا  یف  اعم  یقهیبلا  میعن و  وبا  هیودرم و  نبا  متاح و  یبأ  نبا  ریرج و  نبا  قاحـسا و  نبا  جرخا 
َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

دّمحم ای  لاقف  لیئربج  ینءاج  یتح  اهیلع  تمـصف  هرکا  ام  مهنم  يرأ  رمألا  اذـهب  مهئدابأ  امهم  ینا  تفرع  اعرذ و  کلذـب  تقـضف  یناعد 
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ینب یل  عمجا  مث  نبل  نم  اّسع  انل  لعجا  ةاش و  لجر  هیلع  لعجا  ماعط و  نم  اعاص  یل  عنـصاف  کبر  کبّذـعی  هب  رموت  ام  لعفت  مل  نا  ّکنا 
مهیف هنوصقنی  وا  نودـیزی  ـالجر  نوعبرا  ذـئموی  مه  هل و  مهتوعد  مث  هب  یل  رمأ  اـم  تلعفف  هب  ترما  اـم  غلبا  مهملکا و  یتح  بلطملا  دـبع 
یبنلا لوانت  هتعـضو  اّملف  هب  تئجف  مهل  هتعنـص  يذـلا  ماعطلاب  یناعد  هیلإ  اوعمتجا  اّملف  بهل  وبا  ساـّبعلا و  ةزمح و  بلاـط و  وبا  مهماـمعا 

یتح هنع  اولهن  یتح  موقلا  لکاف  هَّللا  مسب  اولک  لاق  مث  ۀفحصلا  یحاون  یف  اهاقلا  مث  هنانساب  اهقشف  محللا  نم  ۀبذج  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
کلذـب مهتئجف  یلع  ای  موقلا  قسا  لاق  مث  مهعیمجل  تمدـق  ام  لثم  لکایل  مهنم  دـحاولا  لجّرلا  ناک  نا  هَّللا  مهعباـصا و  راـثآ  ـالا  يرن  اـم 

وبا هردب  مهملکی  نا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  دارأ  اّملف  هلثم  برشیل  مهنم  لجّرلا  ناک  نا  هَّللا  میا  اعیمج و  اوور  یتح  هنم  اوبرشف  ّسعلا 
یبّنلا مهملکی  مل  موقلا و  قرفتف  هَّللا  مکبحاص و  مکرحس  دقل  لاقف  مالکلا  یلا  بهل 
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انل دعف  مهمّلکا  نا  لبق  موقلا  قرفتف  لوقلا  نم  تعمـس  ام  یلا  ینقبـس  دق  لجّرلا  اذه  ّنا  یلع  ای  لاق  دـغلا  ناک  اّملف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

سمالاب لعف  امک  لعفف  هتبرقف  ماعطلاب  یناعد  مث  مهتعمج  مث  تلعفف  یل  مهعمجا  مث  بارـشلا  ماعطلا و  نم  سمـالاب  تعنـص  يذـلا  لـثمب 
هموق ءاج  برعلا  یف  اباش  ملعا  ام  هَّللا  ّینا و  بلطملا  دـبع  ینب  اـی  لاـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  مّلکت  مث  اولهن  یتح  اوبرـش  اولکاـف و 

انا تلقف و  اذـه  يرما  یلع  ینرزاوـی  مکّیاـف  هیلإ  مکوـعدا  نا  هَّللا  ینرما  دـق  ةرخـآلا و  ایندـلا و  ریخب  مکتئج  ّینا  هب  مـکتئج  اـمم  لـضفاب 
ییصو و یخا و  اذه  نا  لاقف  یتبقرب  ذخاف  هیلع  كریزو  نوکا  هَّللا  یبن  ای  انا  اقاس  مهشمحا  انطب و  مهمظعا  انیع و  مهصمرا  انس و  مهثدحا 

ّیلعل عیطت  عمست و  نا  كرمأ  دق  بلاط  یبال  نوکحضی  موقلا  ماقف  اوعیطا  هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ 
ینرما دق  ةرخآلا و  ایندلا و  ریخب  مکتئج  دق  ّینا  بلطملا  دبع  ینب  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  یلع  نع  ریرج  نبا  جرخا  و 

ای انا  تلق  اعیمج و  اهنع  موقلا  مجحاف  لاق  مکیف  یتفیلخ  یییصو و  یخا و  نوکی  نا  یلع  رمالا  اذه  یلع  ینرزاوی  مکّیاف  هیلإ  وعدا  نا  هَّللا 
اوعیطا هل و  اوعمساف  یتفیلخ  ییصو و  یخا و  اذه  لاق  مث  یتبقرب  ذخاف  هیلع  كریزو  نوکا  هَّللا  یبن 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عمج  لاقف  کمع  نود  کمع  نبا  تثرو  فیک  هل  لیق  ّهنا  یلع  نع  ءایضلا  ریرج و  نبا  دمحا و  جرخا  و 
هناک وه  امک  ماعطلا  یقب  اوعبش و  یتح  اولکا  ماعط و  نم  اّدم  مهل  عنصف  ۀبرقلا  برشی  ۀعذجلا و  لکای  مهلک  طهر  مه  بلطملا و  دبع  ینب 

مکّیأف متیار  ام  ۀـیآلا  هذـه  نم  متیار  دـق  ۀـماع و  ساّنلا  یلا  ۀّـصاخ و  مکیلإ  تثعب  ّینا  بلطملا  دـبع  ینب  ای  لاـقف  برـشی  مل  وا  سمی  مل 
لک تارم  ثلث  لاق  مث  سلجا  لاقف  موقلا  رغصا  نم  تنک  هیلإ و  تمقف  دحا  هیلإ  مقی  ملف  یثراو  یبحاص و  یخا و  نوکی  نا  یلع  ینعیابی 

سلجا یل  لوقیف  هیلإ  موقا  کلذ 
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يدی یلع  هدیب  برض  ۀثلاثلا  یف  ناک  یتح 
ایناث و ۀیدوهـشملا  الّوا و  ۀـّیدوجولا  ۀـنراقملا  یه  ةوخالا  ّنا  ملعا  حیحّـصلا  قوّذـلا  هیلإ  يدا  ریطخ  ریـسفت  یمع  نبا  تثرو  کلذـلف  لاـق 
لاقثالا و لامحالا و  نم  رزوملا  هلمحت  ام  لـمحت  ةرازولا  ۀـفرعم و  اـماقم و  ـالاح و  اـملع و  یـصوملا  هب  ققحت  اـمب  ققحتلا  یه  ۀـیاصولا 

فلختـسملا ماقم  مایقلا  یه  ۀفالخلا  ۀّیئاضتقالا و  ۀیدادعتـسالا و  ۀبـسانملاب  لب  بسکلا  لیبس  یلع  ثروملا ال  هلّـصح  ام  لیـصحت  ۀـثارولا 
لـصالا یف  قیمع  ّرـس  ۀـضماغ و  ۀـمکح  ةروکذـملا  لـئاضفلا  نم  اـمهریغ  ةوخـالا و  ۀـیاصولل و  ّنا  ملعا  قینا  قیقحت  ۀـّیلدبلا  لـیبس  یلع 

یف ۀمولعم  اروص  سدقالا  اهضیفب  تضافا  امل  ۀّیهولالا  بوجولا و  ةرضح  نا  وه  حیحصلا و  قوذلا  حیرـصلا و  نادجولاب  حضتا  يدوجولا 
تانکمملا و قئاقح  عیمجل  ۀـعماجلا  هتقیقح  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  يدـمحملا  نیعلا  وه  ةرـضحلا  کلت  یف  ضافم  لّواـف  هملع  ةرـضح 

نیعلا هب  انرتقم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هتطاسوب  یملعلا  توبثلاب  ضافتسا  مث  ناکمالا  بوجولا و  ةرـضح  نیب  يربکلا  ۀّیخزربلا  اهل  اهنایعا و 
سدـقملا اهـضیفب  ةرـضحلا  هذـه  تضافا  امل  کلذـک  رخألا و  نایعألا  تضافتـسا  مث  اهریغ  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  قئاقحل  عماجلا  يولعلا 

دجوا امل  مث  يولعلا  حورلا  هیلات  يدمحملا و  حورلا  ةرـضحلا  کلت  یف  دوجولاب  قباسلا  ناک  ۀّینایعلا  ةرـضحلا  یف  ۀّیجراخ  ۀیدوجو  ۀضافا 
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برقا يولعلا  حورلا  ناک  حاورـالا و  قئاـقحلا و  رئاـس  لـبق  هحور  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀـقیقح  هب  ترهظ  اـم  لّواـف  ءاـبهلا  هَّللا 
قابطنال ۀیئابهلا  ةروّصلا  ۀـیدمحملا و  ۀـقیقحلا  کلت  تهّجوت  تدعتـسا و  مث  هروهظب  انراقم  ترهظف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هیلإ  حاورالا 
میحرلا مسالا  یف  ءامـسا  ۀـّیعمج  بسحب  یهلا  لجت  نع  ةرابع  یلدـتلا  کلذ  أجلی و  هیلإ  قلخلا و  يدـتهی  هب  يذـلا  ّقحلل  مظعـالا  یلدـتلا 

یلع قبطنا  مظعالا و  رونلا  ةروص  یف  ءامسالا  عیمج  ۀیدحاب  يداهلا  میحّرلا  یلجتف  يداهلا 
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مث و مث و  ءابهلا  کلذ  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هب  برقا  وه  نم  یلع  رونلا  کلذ  طسبنا  مث  اهب  رهوجت  ققحتف و  ۀـّیئابهلا  ةروصلا  کـلت 
ءایلوالا رارـسا  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  قئاقحل  اعماج  راص  اذـل  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ءابهلا  کلذ  یف  هیلإ  سانلا  برقا  ناـک 
عیمجلا ّدمم  مهل و  یلوم  نینموملل و  ایلو  اریزو و  اثراو و  ۀفیلخ و  اّیصو و  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هل  اخا  ناک  نیرخأتملا و  نیمدقتملا و 

ام انلق  ام  دّیؤی  مظعالا و  رونلا  کلذ  نم  یشانلا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هددمب  نیرخآلا  نیلوالا و  ءایلوالا  نیلسرملا و  ءایبنالا و 
يدی نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  یـسرافلا  ناملـس  نع  بقانملا  یف  دمحا  مامالا  هجرخا 

بلاط یبأ  نب  یلع  ءزج  انا و  ءزجف  نیئزج  کلذ  مسق  هَّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رشع  ۀعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هَّللا 
اضیا هدّیؤی  و 

ارهج یعم  اّرس و  ءایبنالا  عم  تنک  یلع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 
نم وه  معن  ثیدحلا  اذه  حرش  یف  دجمالا  هّرـس  هَّللا  سّدق  دّمحم  اضّرلا  وبا  خیـشلا  دمـصلا  هّللاب  درفتملا  يّدج  يدنـس و  يدیـس و  لاق  و 

لاقف و ریبدـتلا  فرـصتلا و  قلعت  يرـصنعلا  ندـبلاب  حورلا  قلعتی  نا  لبق  ملاعلا  یف  مهحور  لثمت  فرـصتی  نیذـلا  مه  نیقباـسلا و  ءاـیلوالا 
یتلا ۀیئاضرلا  ۀّیـسدقلا  تاظوفلملا  علاطیلف  اهیلع  عالطالا  دارأ  نمف  ۀلاطالا  ۀفاخم  اهرکذا  مل  ۀلیوط  ۀّصق  کلت  نزرا و  تشد  ۀّصق  هدـّیؤی 

ام روکذملل  دیؤم  اضیا  اهتبّتر و  اهتفلا و 
يریغ دمحم  دعب  اهملعی  يدنع ال  بیغلا  حیتافم  يّذلا  انا  میلع  ءیـش  لکب  انا  یلع  وه  یلع و  انا  هنع  هَّللا  یـضر  ةروثاملا  هتاملک  یف  يور 

لوالا و انا  میلکلا  یـسوملا  انا  لیلخلا  میهاربالا  انا  لوالا  حّونلا  انا  نینرقلا  وذ  انا  ظوفحملا  حوللا  انا  هَّللا  بنج  اـنا  هَّللا  دـی  اـنا  هَّللا  بلق  اـنا 
یهتنا هَّللا  یحو  نامجرت  انا  هَّللا  هجو  انا  ةّوبنلا  نزاخ  انا  حابشالا  حور  انا  حاورالا  حور  انا  نطابلا  رهاظلا و  رخآلا و 

ناک ّهنا  ملعا  مث 
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هیف و لخدف  ّیناطلّسلا  نصحلا  یلا  هّجوت  يدلب و  یف  مدق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنأک  ةرشبم  یف  تیأر  ینا  قیقحتلا  کلذ  أشنم 
هنع هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ءاج  یتح  ةدوم  هب و  ۀفرعم  هل  نم  راد  یف  لزن  مهنم  دحاو  لک  مهنع  هَّللا  یـضر  هباحـصا 
یلا رظنا  یل  لاق  ماق و  مث  ـالیلق  هنع  هَّللا  یـضر  ثبلف  هتمدـخل  هرهظ  ءارو  تمق  فقـسلا و  تدعـصف  یتیب  فقـس  یلع  سلج  يراد و  یلا 
اذاف ۀیدّمحملا  ۀقیقحلا  لاثمت  ردبلا  اذه  هنع  هَّللا  یضر  لاقف  رونتلا  لامک  ملاعلا  هب  رونت  الماک  اردب  ۀقیقحلا  ءامس  دبک  یف  تیأرف  ءامـسلا 
هَّللا یضر  هردص  یف  لخدف  یناثلا  فصنلا  لقتنا  قشنا و  ام  ّهناک  دحاو  نآ  یف  اردب  لمک  ءامـسلا و  یلع  یقب  فصن  نیفـصنب  قشنا  ردبلا 

ماتلا و فّطلتلاب  لاق  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عم  یتبـسن  اذه  هنع  هَّللا  یـضر  لاقف  لیلق  جیردتب  اردب  لمک  ذإ  رظنا  تنک  هنع و 
لقتنا قشنا و  ام  ّهناک  اردب  لمک  هنع و  هَّللا  یضر  یف  دحاولا  قشلا  ماق  نیقشب  قشنا  هردب  اذاف  تیأرف  يردب  یلا  رظناف  یعم  کتبسن  اذکه 

ءاج مث  يرخا  دعب  ةرم  جیردتلاب  نکل  اردب و  اضیا  کقـش  لمکیـس  ۀّماتلا  ۀفوطعلاب  هنع  هَّللا  یـضر  لاق  يردص و  یف  لخدـف  یناثلا  قشلا 
ینافرع و تنا  ینامیا  یمالسا و  تنا  یناهرب  یتجح و  تنا  یماما  يدّیس و  تنا  لوقا  تعرـش  هتقناعف و  يرجح  یف  دعق  هنع و  هَّللا  یـضر 

اریثک ادمح  هّلل  دمحلاف  تررح  يّذلا  رّسلا  یلع  فشکنا  مث  يرارسا  یقالخا و  تنا  یمسر  یتقیقح و  تنا  یتافـص  یتاذ و  تنا  ینادجو 
الإ هلباقی  رجا  ادمح ال  هّلل  دمحلا  هتّیشم و  نود  هل  یهتنم  ادمح ال  هّلل  دمحلا  هملع و  نود  هل  یهتنم  ادمح ال  هّلل  دمحلا  هدولخ و  عم  ادلاخ 
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یف خیشلا  لاق  اداهـشتسا  همالک  رکذا  نا  تیأرف  قیقحتلا  اذه  ضعبب  هّرـس  سدق  یبرعلا  نبا  نیّدلا  ییحم  ربکالا  خیـشلا  حّرـص  دق  هاضر و 
ءادب دارأ  امل  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  ۀّیکملا  تاحوتفلا  نم  سداسلا  بابلا 
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ثدحف ۀّیلکلا  ۀقیقحلا  یلا  هیزنتلا  تایلجت  نم  برـضب  ۀـسدقملا  ةدارالا  کلت  نم  ملاعلا  لصفنا  هملع  یف  قبـس  ام  ّدـح  یلع  ملاعلا  روهظ 

هرونب یّلجت  یلاعت  ّهنا  مث  ملاعلا  یف  دوجوم  لّوا  وه  اذه  ءاش و  ام  روّصلا  لاکـشالا و  نم  هیف  حـتفیل  ّصجلا  ءانبلا  حرط  ۀـلزنمب  وه  ءابهلا و 
جارّـسلا رون  تیبلا  ایاوز  لوبقک  رّونلا  نم  هبرق  بسح  یلع  ءابهلا  کلذ  یف  ءیـش  لک  هنم  لبقف  ةوقلاب  هیف  هلک  ملاـعلا  ءاـبهلا و  کـلذ  یلا 

برقا ناکف  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ۀقیقح  نم  الوبق  هیلإ  برقا  دحا  نکی  مل  هلوبق و  هءوض و  ّدتشی  رونلا  کلذ  نم  هبرق  بسح  یلعف 
برقا ناک  نیّدـلا و  ییحم  خیـشلا  لاق  دوجوم  لّوا  ملاعلا و  روهظ  أدـبم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ناکف  ءابهلا  کلذ  یف  ام  عیمج  نم  ـالوبق 

القن رهاوجلا  تیقاویلا و  یف  ام  یهتنا  نیعمجا  ءایبنالا  رارـسال  عماجلا  هرـساب و  ملاعلا  ماما  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءابهلا  کـلذ  یف  هیلإ  ساـّنلا 
ۀبقنم و لک  لصا  ّهناف  یلاعت  هَّللا  ءاشنا  ۀیتآ  ۀیضام و  ۀبقنم  ۀلیـضف و  لک  فشک  یف  انیعم  اعفان  هدجت  قیقحتلا  کلذ  ظفحاف  تاحوتفلا  نم 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  تفالخ و  تابثا  رد  ملاع  ردـص  هک  تسحئال  حـضاو و  تقاـشر  رـسارس  تراـبع  نیزا  ملعا  هَّللا 
ْرِذـْنَأ هیآ  لوزن  هّصق  نیثدـحم  رودـب  رودـص و  نیطاـسا و  همئا و  رباـکا و  زا  ـالّوا  هـک  هدوـمرف  لـیزج  رجا  تزاـیح  هدوـمن  لـیمج  یعس 

َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِشَع 
ار نیرضاح  عیمج  تسرما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ترازو  تفالخ و  تیاصو و  توخاب و  تسحیرـصت  نا  رد  هک  هدومن  لقن 
توخا و رب  صن  نمـضتم  رگید  ثیدـح  زاب  تسترـضح و  نآ  تماما  رب  عطاـس  ناـهرب  عطاـق و  لـیلد  هک  ترـضح  نآ  تعاـطا  عمـسب و 

هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  تثاروب  ترضح  نآ  صاصتخا  رب  لاد  ثیدح  زاب  هدومن و  لقن  ریرج  نبا  زا  ترضح  نآ  تماما  تیاصو و 
ریسفت هفیرش  ثیداحا  نیا  لقن  دعب  هدرک و  لقن  نا  زا  سابع  نامرح  ملس و  هلآ و  هیلع و 
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حـئانم و بقانم و  ایازم و  بتارم و  لئاضف و  نیا  صاصتخا  رـس  نآ  دـعب  هدومن و  تفالخ  ترازو و  تیاـصو و  توخا و  قئاـقح  نییبت  و 
هک هدرک  نایب  نیرز  حیضوت  نیتم و  ریرقتب  بهاولا  کلملا  مالس  فالآ  هیلع  بلاغلا  هَّللا  دسا  تاکرب  اب  تاذب  بئاغر  دماحم و  بهاوم و 

بانج سدـقا  تاذ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  كرابم  تاذ  نارتقا  ترـضحنآب  لئاضف  نیا  صاصتخا  ببـس  هک  تسرهاظ  نا  زا 
ایبنا و قئاقح  عماج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذ  تسحابشا و  قلخ  لبق  حاورا  ملاع  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

هضافتسا نرتقم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاذ  هضافتـسا  دعب  هیملع  ترـضح  رد  هدوب و  ناشیا  ریغ  مالـسلا و  مهیلع  نیلـسرم 
هینایع ترضح  رد  هک  هیدوجو  هضافا  رد  هدش و  ققحتم  رخآ  نایعا  هضافتـسا  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تاذ 

الب ترـضح  نآ  یلات  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  سدقا  حور  ترـضح  نیز  دوجولاب و  قباس  زین  هدـش  عقاو 
هَّللا یّلص  بآمتلاسر  بانج  تقیقح  هرهاظ  ءایـشا  لوا  زین  ابه  ملاع  رد  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رهطا  حور  لصاف  لصف 

ابه ملاع  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  حور  هدش و  رهاظ  حاورا  قئاقح و  رئاس  لبق  هک  هدوب  ترضح  نآ  حور  ملس و  هلآ و  هیلع و 
هاگ ره  هدش و  رهاظ  يوبن  حور  نراقم  يولع  حور  هک  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  حور  يوسب  حاورا  برقا  مه 

يوسب سان  برقا  دش و  عقاو  برق  بتارم  بسحب  رون  نیا  طاسبنا  دش  مظعا  رون  ملاع  هجوتم  هیئابه  تروص  هیدـمحم و  هسدـقم  تقیقح 
قئاقح عماج  ترضح  نآ  ببـس  نیمهب  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ابه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  خا  ببـس  نیمهب  هدیدرگ و  نیرخاتم  نیمدقتم و  ءایلوا  رارـسا  يواع  نیلـسرم و  ایبنا و 
نیرخآ يایلوا و  نیلسرم و  ایبنا و  عیمج  ّدمم  ناشیا و  يالوم  نینمؤم و  یلو  ترضح و  نآ  ریزو  ثراو و  ترـضح و  نآ  هفیلخ  یـصو و 

تسدیؤم هدرک  تیاور  ناملس  زا  بقانم  رد  هک  دمحا  ماما  ثیدح  ار  فیرش  نایب  نیا  هدوب و  مظعا  رون  نیزا  یشان  دادما  نیا  هدوب و 
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نینمؤملا ریما  بانج  هک  تسرهاظ  نا  زا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  ثیدح  زین  دّدسم و  ققحم و  ار  نآ  توبث  و 

قیشر ریرقت  نیا  قیقحت  تابثا و  قینا و  نایب  نیا  قیدصت  دیئات و  ارهج  بانج  نآ  اب  هدوب و  رارساب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  عیمج  اب  مالـسلا  هیلع 
رد هدومن و  فیرش  ثیدح  نیا  قیدصت  تسدمصلا  هللااب  درفتم  تسملاع و  ردص  دج  دنس و  دیـس و  هک  دمحم  اضرلا  وبا  خیـش  دنکیم و 

قلعت لبق  ملاع  رد  ناشیا  حور  لثمت  دنکیم  فرـصت  هک  تسنیقباس  يایلوا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  هدرک  هدافا  نآ  حرش 
هک تسا  هلیوط  هصق  نآ  دنکیم و  دـییات  نزرا  تشد  هصق  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  هدومرف  هدافا  اضرلا  وبا  زین  يرـصنع و  ندـبب  حور 

ریما بانج  هک  هدرک  تباث  نا  رد  هک  فیرـش  قیقحت  نیا  دـییات  ملاـع  ردـص  زین  هدرک و  رکذ  هیئاـضر  هیـسدق  تاـظوفلم  رد  ملاـع  ردـص 
نآ تیلضفا  لامک  نا  زا  هک  هدرک  لالدتسا  ترضح  نآ  زا  هروثام  تاملکب  هدوب  مالسلا  مهیلع  نیقباس  ءایبنا  عیمج  نیعم  دمم و  نینمؤملا 
ریما بانج  ترایزب  نا  رد  هک  هدوب  هرـشبم  يایور  قیقحت  نیا  أشنم  هک  هدرک  هداـفا  ملاـع  ردـص  زین  تسرهاـظ و  هدـیدع  هوجوب  ترـضح 

هک ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  دوخ  لاصتا  برق و  لامک  نایب  رب  ترضح  نآ  هدش و  فرشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نایب دش  دناوتیمن  لضاف  لئاح و  ترـضح  نآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  نایم  رد  قلخ  زا  یـسک  زگره  نا  دـعب 

زا هک  هدرک  لقن  ینارعش  تیقاوی  هطساوب  تاحوتف  زا  قینا  قیقحت  نیا  ضعب  رب  تسلمتـشم  هک  یبرعلا  نبا  مالک  ملاع  ردص  زین  هدومرف و 
رما تاحوتف  لقن  دعب  ملاع  ردـص  تسرهاظ و  ملاع  مامت  ماما  ترـضح  نآ  ندوب  قلخ و  عیمج  زا  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  لامک  نا 
دعب هتشذگ و  قیقحت  نیا  لبق  هک  تبقنم  تلیضف و  ره  فشک  رد  تسنیعم  عفان و  نآ  هک  هدومرف  هدافا  هدومن و  فیرش  قیقحت  نیا  ظفحب 

لئاضف و عیمج  ققحت  توبث و  لامک  زین  هتخاس و  رهاظ  هیلاع  تلیـضف  نیزا  بقانم  لئاضف و  عیمج  باعـشنا  هدافا  نیاـب  سپ  دـیآیم  نآ 
ۀبقنم لک  لصا  هناف  هغیلب  هرقف  نیرب  ماظن  تغالب  مالک  همتاخ  هدومن و  نیبم  دوخ  باتک  رد  هروکذم  بقانم 
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لـصا ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  رون  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبرقا  هک  تسرهاظ  نا  زا  هک  هدومن 

ملاـع ردـص  هرخاـف  تاداـفا  زا  هک  هریزغ  هرهاـب  نیهارب  هریثـک و  هرهاز  هوـجو  همه  نیا  دـعب  سپ  تسبقاـنم  لـک  ببـس  لـئاضف و  عـیمج 
سفن رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ  ياوس  قلخ  زا  يدحا  تسایر  مدقت و  زاوج  مدع  ترـضح و  نآ  تیلـضفا  رد  تسرهاظ 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  نیقیلا و  رون  قرـشا  دق  هناف  دنکیم  بایترا  هتـشاد  تیناسنا  قالطا  قاقحتـسا  هک  یـسک  لوسر 
َنیَِملاْعلا ِّبَر 

هدومن هللا  لوسر  اب  ینمؤملا  ریما  توخا  یفن  ای  دننادیمن  تماما  رب  لیلد  ار  يوبن  روناب  تکرش  یضعب  مکی : لهچ و  هجو 

للعم اب  درادن  یقرف  لیلع  لیلعت  نیا  لوقا  دوشیمن  لصف  الب  وا  تماما  بوجو  مزلتـسم  يوبن  رون  رد  ریما  ترـضح  تکرـش  هک  اریز  هلوق 
لیوست عیملت و  ضحم  یفن  نیا  هک  تسرهاظ  لیمج و  ریغ  لیـصفت  نیرد  لیوطت  باهـسا و  يردق  لوا و  راصتخا  لامجا و  ياوس  لیخد 

جوعم راوعلا  حیـضف  هرباکم  لیب و  باذع و  بلاج  رابتلا  حضاو  دادـل  لیوعتلا و  لباق  ریغ  راوبلا  حیرـص  دانع  لیلـضت و  عیدـخت و  ثحب  و 
هَّللا یلص  نییبنلا  متاخ  ياوس  ءایبنا  عیمج  مدآ و  ترـضح  تقلخ  رب  يولع  رون  میدقت  يوبن و  رون  رد  تکرـش  هاگ  ره  هک  اریز  تسلیبسلا 

رباکا تاقیقحت  تادافا و  بسح  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  عیمج  مدآ و  ترـضح  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  دـیدرگ  تباـث  نیعمجا  هلآ  هیلع و 
يالجا زا  دوخ  تافـص  شوخ  هثالث  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  سپ  دـش  حـضاو  رهاظ و  تاجرد  یلاـع  نیققحم  هذـباهج  تاـقث و  راـبحا 

دـقان و بطاخم  دـجام  دـلاو  تاصیـصنت  بسح  لثاما  خویـش  مدـقت  لاطبا  لصاف و  لصف  الب  هّقح  تماما  تاـبثا  يارب  نآ  تستایهیدـب و 
هک تسناد  دیاب  یفاو و  یفاک و  دقاعملا  ۀـمکحملا  رخافملا  يوذ  نیطاسا  خویـش و  تادافا  رگید  دـماحملا و  عماج  هّیمیت  نبا  تاحیرـصت 
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ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  يوبن  رون  اب  ار  قح  رب  یـصو  رون  تاواسم  کیکفت  فیفخت و  دصقب  کیکر  مهو  ره  يدبم  ریرحن  بطاخم 
تسیوبن و رون  نا  فصن  هدومرف  قلخ  ءایشا  عیمج  لبق  یلاعت  قح  هک  يرون  تسنآ  هریثک  تایاور  لولدم  هکنآ  لاح  هدومن  تکرشب  ریبعت 

تسحیرص فصن  ظفل  هک  تسرهاظ  يولع و  رون  رگید  فصن 
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دـشاب و مزـال  بجاو و  فصن  رب  تسین  دراو  فصن  ظـفل  نا  رد  هک  یتاـیاور  لـمح  سپ  هدوـب  يوـبن  روـن  يواـسم  يوـلع  روـن  هکنآ  رد 
ره الثم  دـشابیم  يواست  ءزج  ودـب  زیچ  کی  میـسقت  زا  ردابتم  هکلب  تسین  فصن  رب  لمح  زا  یبآ  تسدراو  ءزج  ظفل  نا  رد  هک  یتایاور 

مدع دشاب و  يواسم  ءزج  ود  هماج  زا  هک  تسنیمه  نا  زا  ردابتم  دـینکب  مسقنم  هصح  ود  ای  ءزج  ودـب  ار  هماج  عارذ  کی  هک  دـنیوگب  هاگ 
نآ تیلـضفا  تبثم  هدوب  يوبن  روـن  زا  هک  يوـلع  روـن  هک  انـضرف  وـل  تکرـش و  درجم  نیزا  رظن  عـطق  دوـشیمن و  هدـیمهف  نا  زا  يواـست 

دیحوت راسخ  رـسارس  راکنا  تمـصوب  موسوم و  زارد  نامز  ات  رفک  تملظ  تمـسب  هکلب  مورحم  تکرـش  نیزا  هک  یناـسک  زا  تسترـضح 
دنیـشنن نا  رب  عنم  رابغ  هک  یهجوب  درک  دـیاب  نایب  رما  ود  ره  نیرد  تمزالم  هلوق و  دـندوب  موصوم  راـتخم  لوسر  توبن  راـهق و  دـنوادخ 

ایواسم ّیـصولا  رون  نوک  نا  لصفلا  نیبلا  قباسلا  لصفلا  یف  لضفلا  لوطلا و  یلو  هَّللا  قیفوتب  لذم  بیر و  هب  روطب  اتابثا ال  انتبثا  دـق  لوقا 
هفّـسلا و باحـصا  لزهلا و  رذـهلا و  بابرا  نم  الا  ردـصی  دّرلا ال  راکنالا و  ّنا  لصف و  الب  ۀـفالخلا  یلع  رهاز  لیلد  یبنلا  رونل  مدـقتلا  یف 

الف مهل  قالخ  نیذـلا ال  لصقلا  مرخلاب و  فاصنالا  ناصغال  نیلواـنتملا  لـصالا و  ّسـالا و  نم  ءاـیحلا  ةرجـشل  نیمراـصلا  لذرلا و  داـنعلا 
نم نینتجملا  راصبالا  يدیالا و  یلوا  يدل  لوبقملا  راثملا  زیزعلا  راونالا  عطاّسلا  راطخالا  یلعلا  رانملا  قرـشملا  بولطملا  اذـهب  رابغ  قصلی 

هدحجی و هرکنی و  رابتعالا و ال  دـقنلا و  فرـشب  نیزئافلا  راصبتـسالا  رئاخذ  لّمأتلا  ربدـتلا و  نم  نینتقملا  راهنالا  ۀـحفان  ناعمالا  قیقحتلا و 
نیرباسلا تادافا  رابکلا و  نیطاسالا  تاحیرـصت  ۀظحالمب  طق  اوفرـشت  ام  راثالا و  راید  لالخ  اوساج  ام  مه  نیّذلا  رامغالا  داغوالا  ّالا  هّطلی 
راهتشالا لامکب  ةوظحملا  راصمالا  ۀیئان  یف  ۀعئاذلا  راطقالا  ۀعساش  یف  ۀعئاشلا  رافسالا  صّحفت  راحب  رامغ  یف  اوضاخ  ام  رابخالا و  قئاقحل 

ۀنورقملا
694 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هلوق و راخفلا  ۀلالج  مهل  نیذلا  قاّذحلا  نم  لافتحالا  لوبقلا و  نیعا  یلع  ۀـعوضوملا  رابتعالا  دامتعالاب و  ۀـفوصوملا  راختفالا  ةاهابملاب و 
یف عضوا  ّبخ و  نمم  الا  ردصی  داشرلا ال  حـضاولا  دارملا  دادـسلا و  حیرّـصلا  مارملا  اذـه  نود  داتقلا  طرخ  تابثا  لوقا  داتقلا  طرخ  هنود 

لهاجم یف  برطـضا  داح و  جـلبالا و  ّقحلا  نع  غاز  راج و  صکن و  دادـّللا و  هتعتلا و  بسابـس  یف  عطها  لغوا و  داـنعلا و  همعلا و  هماـهم 
نم داتقلا  طرخ  امنا  داق و  يدّرلا و  یلا  هفلخ  لاعنلل  نیقفاخلا  هعابتا و  قاـس  داـم و  فّلـصتلا  بلـصتلا و  يرارب  یف  فّسعتلا و  بّصعتلا و 

لیلج بطاخم  لوقا  تسین  یثحب  باـنج  نآ  هب  ریما  ترـضح  بسن  برق  رد  هلوق و  داـقتنالا  نع  داـعبلا  نتم  بکر  ءاوشعلا و  طـبخ  طـبخ 
رب بضغ  لغ و  دقح و  دیزمب  بجش  یقـش و  تاثروم  بذج  زا  يوتجم  بطع و  يدر و  تابجوم  بلج  زا  زرتحم  بدالا  لیمج  بسحلا 

مالـسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ  ترـضح  قلخ  رب  مدقت  يوبن و  رون  اب  يولع  رون  داحتا  ینعا  بترلا  میظع  لضف  نینچ  برع  ریما  لضف 
ریوشت و لـجخ و  قرع  قرغ  ار  هلداـجم  فـسع و  لـیوست و  هرباـکم و  غـیز و  فـیح و  باـبرا  عـیمج  هدرک  لـمح  بسن  برق  ضحم  رب 
هتهابم و نینچ  رب  مادقا  لاح  ات  نیعّطنتم  نیلداجم  نیتّنعتم و  نیرباکم  زا  يدحا  هک  مربیمن  نامگ  هتخاس و  ریصقت  زجع و  تیاهنب  فرتعم 

بابرا رب  مامت  تحارـصب  ماقمق  بطاخم  ماظن  تبارغ  مالک  نیزا  کلذعم  دشاب و  هدرک  تحارـص  عفد  ّدر و  تهادب و  همواصم  هعفادـم و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بسن  برق  ضحم  رون  ثیدح  لولدم  هک  تسرهاظ  ماهفا 
امتح و اعطق و  ار  نآ  هکلب  دلخیمن  باصن  الاو  بطاخم  لدـب  باب  نیرد  بایترا  ارتما و  کش و  باسح و  ثحب و  چـیه  راخ  تسمّلس و 

روخف لاتخم  بطاخم  هدافا  زا  نآ  لاطبا  بیذـکت و  نالطب  رون و  ثیدـح  تحـص  هَّللا  دـمحب  سپ  دـنادیم  ققحم  تباث و  اـمزج  اـنیقی و 
بصعت تعاظف  تعانش و  دیدرگ و  تباث  روهظ  حوضو و  لامکب 
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695 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اَّلِإ ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  هدیـسر  نایع  تیاده و  هبترمب  نایعألا  ةدمع  بطاخم  دوخ  یتپیناپ و  یلباک و  ناهبزور و  نبا  يزوجلا و  نبا 

ِِهلْهَِأب 
اب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بسن  برق  رد  ثحب  یفنب  فارتعا  رارقا و  ثاـیمنا  زجع و  دـیزم  ببـسب  ثاـحب  بطاـخم  دـنچ  ره  و 

یتسرپقح و تیاهنب  فاصتا  یناد و  وت  هک  یناد  همه  نآ  اب  یناث  هفیلخ  نکل  دـیامنیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 
بانج بسن  برق  یفن  رب  تراسج  هللااب  ذایعلا  یناث  بناج  موعزم  ربانب  یناقیا  تاـجرد  رد  خوسر  یناـمیا و  بدا  تیاـعر  یناـبر و  فوخ 

هدومیپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  خا  ترـضح  نآ  ندوـب  راـکنا  هار  ینعی  هدوـمن  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
هتفگ رکب  وبا  تعیب  نایب  رد  تسایس  تماما و  باتک  رد  يرونیدلا  بتاکلا  دمحم  وبا  هبیتق  نبا  ملسم  نب  هَّللا  دبع  هچنانچ 

ناویا مالـسلا و  هیلع  یلع  راد  یف  مه  مهاداـنف و  ءاـجف  باّـطخلا  نب  رمع  مهیلإ  ثعبف  یلع  دـنع  هتعیب  نع  اوـفّلخت  موـقب  ربـخا  رکب  اـبا  ّنا 
ۀمطاف اهیف  نا  صفح  ابا  ای  هل  لیقف  اهیف  ام  یلع  مکیلع  اهّنقرحأل  وا  ّنجرخنل  هدـیب  رمع  سفن  يذـلا  لاـقف و  بطحلاـب  رمع  اعدـف  اوجرخی 

اهباب یلع  ۀـمطاف  تفقوف  نآرقلا  عمجا  یتح  یقتاع  یلع  یبوث  عضا  جرخا و ال  ّالا  تفلح  لاق  ّهنا  معزف  اّیلع  ّالا  اوعیاب  اوجرخف و  نا  لاقف و 
مل مکنیب  مکرما  متعطق  انیدـیا و  نیب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ةزانج  متکرت  مکنم  رـضحم  أوسا  اورـضح  موقب  یل  دـهع  لاـقف ال 

بهذا هل  یلوم  وه  ذـفنق و  ای  رکب  وبا  لاقف  ۀـعیبلاب  کنع  فّلختملا  اذـه  ذـخات  ّالا  هل  لاقف  رکب  ابأ  رمع  یتاف  اّقح  اـنل  اورت  مل  انورماتـست و 
عجرف هَّللا  لوسر  یلع  متبذک  ام  عیرـسل  یلع  لاق  هَّللا  لوسر  ۀـفیلخ  كوعدـی  لاق  کتجاح  ام  لاقف  یلع  یلا  ذـفنق  بهذـف  لاق  اّیلع  عداف 

ریما لقف  هیلإ  دـع  ذـفنقل  رکب  وبا  لاقف  ۀـعیبلاب  کنع  فلختملا  اذـه  ّمضت  الا  ۀـیناثلا  رمع  لاقف  الیوط  رمع  یکبف  لاق  ۀـلاسرلا  غلباـف  ذـفنق 
هءاجف عیابتل  كوعدی  نینمؤملا 

696 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رمع ماق  مث  الیوط  رکب  وبا  یکبف  لاق  ۀلاسرلا  غلباف  ذفنق  عجرف  هل  سیل  ام  یعّدا  دقل  هَّللا  ناحبس  لاقف  هتوص  ّیلع  عفرف  هب  رما  ام  يداف  ذفنق 
یبأ دعب  انیقل  اذ  ام  هَّللا  لوسر  ای  ۀیکاب  اهتوص  یلعاب  تدان  مهتاوصا  تعمـس  اّملف  بابلا  اوقدف  ۀمطاف  باب  اوتا  یتح  ۀعامج  هعم  یـشمف و 
رمع یقب  رطفنت و  مهدابکا  عدصتت و  مهبولق  تداکف  نیکاب  اوفرـصنا  اهءاکب  اهتوص و  موقلا  عمـس  اّملف  ۀفاحق  یبأ  نبا  باطخلا و  نبا  نم 
لاق کقنع  برـضن  وه  ّالا  هلا  يذـلا ال  هَّللا  اذإ و  اولاق  همف  لعفا  مل  نا  لاقف  عیاب  هل  اولاقف  رکب  یبأ  یلا  هب  اوضم  اـّیلع و  اوجرخاـف  موق  هعم 
هیف رمات  الا  رمع  هل  لاقف  مّلکتی  تکاس ال  رکب  وبا  ـالف و  هلوسر  اـخا  اـّما  معنف و  هَّللا  دـبع  اـّما  رمع  لاـق  هلوسر  اـخا  هَّللا و  دـبع  نولتقت  اذإ 

ای يدانی  یکبی و  حیصی و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ربقب  ّیلع  قحلف  هبنج  یلا  ۀمطاف  تناک  ام  ءیـش  یلع  ههرکا  لاقف ال  كرماب 
خلا یننولتقی  اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا  ّنا  ّمأ  نبا 

بانج بسن  برق  رد  یناث  هفیلخ  دـیلقتب  هک  هشهانلا  ۀـعامجلا  سیئر  بطاخم  هشهاد  تافزاجم  هشحاـف و  تابّـصعت  رظنب  دوبن  بجع  سپ 
قرط لایتحا و  راکنا و  باوبا  نوچ  رگم  دادیم  دوخ  عروت  قدـص و  لامک  راهظا  داد  داـهنیم و  زاـغآ  مـالک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ناـسل یلع  ئناـشلا  یناـثلا  بذـک  روـهظ  یلع  هّلل  دـمحلاف  تخاـس  ترـضح  نآ  بسن  برقب  فارتـعا  راـچان  تفاـی  دودـسم  لاـق  لـیق و 
یـصاقلل و ةریحملا  تارباکملا  تارکنمل  عرتخملا  یناعملا  بئاجع  دصاقملا و  بئارغل  عدتبملا  ینابملا  ۀـعینملا  بقانملل  رئاحلا  بطاخملا 

ین ای  تسلصف  الب  تماما  بجوم  بسن  برق  هک  تسنیرد  مالک  اما  هلوق  ینادلا 

ع)  ) نینمؤملا ریما  لصف  الب  تماما  رب  لیلد  دنچ 

هراشا
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ياصقاب نیزر و  يوق و  تیاهن  ترضح  نآ  تفالخ  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بسن  برقب  لالدتسا  هک  ۀنملا  دمحلا و  هّلل  لوقا 
یشان مارم  نیرد  ماقمق  بطاخم  مالک  ددرگیمن و  نآ  نوماریپ  عیدخت  عیملت و  بابرا  ضیرمت  کیکشت و  الـصا  تسنیتم  هجوم و  هبترم 

تایاور رب  روثع  مدع  ماهوا و  يالیتسا  ربدت و  دقف  زا 
697 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنچب ماهفا  بابرا  رب  تسرهاظ  نآ  نالطب  تسماخف و  نیققحم  مالعا و  رباکا  تادافا  و 

نینمؤملا ریما  اب  هطبار  رد  مشاه  ینب  تیلضفا  بسن و  لوا : هجو 

زا ار  مشاه  ینب  یلاعت  قح  ناشیا و  ریغ  زا  دـندوب  لـضفا  مشاـه  ینب  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  هریفو  راـبخا  هریثک و  ثیداـحا  هکنآ  لّوا  هجو 
ّهلدا بسح  اـمزج  اـنیقی و  هکلب  دـندوب  مشاـه  ینب  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  نوچ  هدـیزگرب و  هدرک و  افطـصا  قلخ  عیمج 
هثالث زا  مزاج  نیقیب  ترضح  نآ  سپ  هدوب  لضفا  مشاه  ینب  عیمج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  نیفرط  هملـسم 

دـش و دـنناوتیم  مکاح  مدـقتم و  هثالث  هنوگچ  مشاه  ینب  لضفا  دوجو  اب  دـشاب و  لضفا  بیر  الب  دـندوب  مشاه  ینب  زا  جراخ  هک  مشاوغ 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  لضف  تابثا  ماقم  رد  تسروهـشم و  فورعم و  تیاهن  مشاـه  ینب  تیلـضفا  ثیداـحا 

هتفگ دوخ  حیحص  رد  ملسم  روطسم  روکذم و  رودص  رباکا  هینید  رافسا 
یعازوالا ان  لاق  ملـسم  نب  دیلولا  ان  نارهم  نبا  لاق  دیلولا  نع  اعیمج  مهـس  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  يزارلا و  نارهم  نب  دـمحم  انثّدـح 

نم ۀنانک  یفطصا  ّلج  زع و  هَّللا  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  عقـسالا  نب  ۀلثاو  عمـس  ّهنا  دادش  راّمع  یبأ  نع 
مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  اشیرق  یفطصا  مالّسلا و  ةولّصلا و  هیلع  لیعامسا  دلو 

هتفگ ثیدح  نیا  حرش  رد  يوون  و 
هرخآ یلا  ۀنانک  یفطصا  هَّللا  ّنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوق 

مـشاه ونب  مه و  مهناـف  بلطملا  ینب  ـالا  مهل  وفک  مشاـه  ینب  ریغ  ـال  مهل و  ؤفکب  سیل  برعلا  نم  شیرق  ریغ  نا  یلع  انباحـصا  هب  لدتـسا 
یبّنلا لضف  یف  ءاج  ام  باب  هتفگ  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  یسیع  نب  دمحم  ملعا و  هَّللا  حیحصلا و  ثیدحلا  یف  هب  حّرـص  امک  دحاو  ءیش 

ملس هیلع و  هَّللا  یلص 
هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقسالا  نب  ۀلثاو  نع  رامع  یبأ  نع  یعازوالا  ان  بعـصم  نب  دمحم  ان  يدادغبلا  ملـسا  نب  داّلخ  انثّدح 

یفطصا اشیرق و  ۀنانک  ینب  نم  یفطصا  ۀنانک و  ینب  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  لیعامسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطصا  هَّللا  نا  مّلس 
698 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم 
حیحص ثیدح  اذه 

نب هَّللا  دـبع  نع  دایز  یبأ  نب  دـیزی  نع  دـلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  نع  یـسوم  نب  هَّللا  دـیبع  ان  يدادـغبلا  ناطقلا  یـسوم  نب  فسوی  انثّدـح 
ةوبک یف  ۀـلخن  لثم  کلثم  اولعجف  مهنیب  مهباسح  اورکاذـتف  اوسلج  اشیرق  ّنا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  بلّطملا  دـبع  نب  سابعلا  نع  ثراحلا 

ریخ نم  ینلعجف  لئابقلا  ریخ  مث  نیقیرفلا  ریخ  مهقرف و  ریخ  نم  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  ضرالا  نم 
اتیب مهریخ  اسفن و  مهریخ  اناف  مهتویب  ریخ  نم  ینلعجف  تویبلا  ریخ  مث  ۀلیبقلا 

لفون نبا  وه  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  نسح و  ثیدح  اذه 
ءاج لاق  ۀـعادو  یبأ  نب  بلطملا  نع  ثراحلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  داـیز  یبأ  نب  دـیزی  نع  نایفـس  اـن  دـمحا  وبا  اـن  نـالیغ  نب  دومحم  انثدـح 
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لوسر تنا  اولاقف  انا  نم  لاقف  ربنملا  یلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  ماقف  ائیش  عمس  هناک  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  سابعلا 
یف ینلعجف  نیتـقرف  مهلعج  مث  مهریخ  یف  ینلعجف  قلخلا  قـلخ  هَّللا  ّنا  بلطملا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  اـنا  لاـق  مالّـسلا  کـیلع  هَّللا 

اسفن مهریخ  اتیب و  مهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  مهلعج  مث  ۀلیبق  مهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  مهلعج  مث  ۀقرف  مهریخ 
دق نسح و  ثیدح  اذه 

نع ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  نع  دایز  یبأ  نب  دیزی  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  ثیدـح  وحن  دایز  یبأ  نب  دـیزی  نع  يروثلا  نیفـس  نع  يور 
رامع وبا  داّدش  ان  یعازوالا  ان  ملسم  نب  دیلولا  ان  یقشمدلا  نمحرلا  دبع  نب  نامیلس  ان  لیعامـسا  نب  دمحم  انثّدح  بلطملا  دبع  نب  ساّبعلا 

ۀنانک و نم  اشیرق  یفطـصا  لیعامـسا و  دـلو  نم  ۀـنانک  یفطـصا  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقـسالا  نب  ۀـلثاو  ینث 
مشاه ینب  نم  ینافطصا  شیرق و  نم  امشاه  یفطصا 

ریثالا نباب  فورعملا  دمحم  نب  كرابم  حیحص و  بیرغ  نسح  ثیدح  اذه 
699 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

وه يذـلا  بقانملا  لئاضفلا و  باتک  نم  هبقانم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لئاضف  یف  ثلاث  باب  رد  لوصالا  عماـج  رد  يرزجلا 
ثلاث عون  هتفگ  ءافلا  فرح  نم  لوالا  باتکلا 

هنم تنک  يذـّلا  نرقلا  نم  تنک  یتـح  اـنرقف  اـنرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  نم  تثعب  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  ةریره  وبا  لاـق 
یفطصا لیعامسا و  دلو  نم  ۀنانک  یفطصا  هَّللا  ّنا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لاق  عقـسالا  نب  ۀلثاو  يراخبلا  هجرخا 

هَّللا ّنا  يرخا  یف  يذـمرتلل  يذـمرتلا و  ملـسم و  هجرخا  مشاـه  ینب  نم  ینافطـصا  مشاـه و  ینب  شیرق  نـم  یفطـصا  ۀـنانک و  نـم  اـشیرق 
اورکاذتف اوسلج  اشیرق  نا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  یقابلا  رکذ  ۀنانک و  ینب  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  لیعامـسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطـصا 

ریخ نم  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ضرالا  نم  ةوبک  یف  ۀلخن  لثمک  کلثم  اولعجف  مهنیب  مهباسحا 
هجرخا اتیب  مهریخ  اسفن و  مهریخ  اناف  مهتویب  ریخ  یف  ینلعجف  تویبلا  ریخ  مث  ۀلیبق  ریخ  یف  ینلعجف  لئابقلا  ریخ  مث  نیقیرفلا  ریخ  مهقرف و 

یلع مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ماقف  ائیش  عمـس  ّهناک  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  ساّبعلا  ءاج  لاق  ۀعادو  نب  بلطم  يذمرتلا 
مث ۀـقرف  مهریخ  یف  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  بلطملا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  اـنا  لاـق  هَّللا  لوسر  تنا  اولاـقف  اـنا  نم  لاـقف  ربـنملا 

يذمرتلا هجرخا  اسفن  مهریخ  اتیب و  مهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  مهلعج  مث  ۀلیبق  مهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  مهلعج 
رـشاعم ای  اوملعا  تلق  لیبسلا و  مهظعو  یلا  تدجوف  ورمع  لاق  هتفگ  نیطنطـسق  اب  صاع  ورمع  هملاکم  نایب  رد  ماشلا  حوتف  رد  يدـقاو  و 

دنع نیّدلا  ناف  انّیبن  ۀلاقمب  انلوق  اوقّدص  اننید و  یف  اولخداف  مکدالب  نودـیرت  متنک  ناف  نوبلطت  ام  مکیلع  برق  دـق  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  موّرلا 
هَّللا ّالا  هلا  اولوقف ال  مالسالا  هَّللا 

700 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ناف ورمع  لاق  اندادـجا  انؤابآ و  تام  هیلع  اننید و  قرافن  انا ال  ورمع  ای  نیطنطـسق  لاق  هلوسر  هدـبع و  ادّـمحم  ّنا  هل و  کیرـش  ـال  هدـحو 
ءادا یلع  ینعواطت  ام  موّرلا  نال  کلذ  یلا  کبیجا  ام  نیطنطـسق  لاق  نورغاص  متنا  کموق و  نم  کنم و  ۀـیزجلا  انطعاف  مالـسالا  تهرک 

تعطتسا و ام  مکترّذح  دق  راذنالا و  راذتعالا و  نم  يدنع  ام  اذه  ورمع  لاقف  هلتق  اوداراف  لبق  نم  یبأ  ۀیزجلا  یلع  مهل  لاق  دقل  ۀیزجلا و 
نم جرخف  هّمأ  یلع  صیع  مکوبا  یـصع  امک  هنع  متیـصعف  مکتاجن  هیف  رما  یلا  مکتوعد  دق  ّینا  ملعی  هَّللا  امکح و  اننیب  فیّـسلا  الا  قبی  مل 

نورفکت متنا  ذإ  مکتبارق  نم  مـکنم و  ّلـج  ّزع و  هَّللا  یلا  ءاربـل  اـنا  بـسّنلا و  یف  برقا  مـکنا  نوـمعزت  مـتنا  بوـقعی و  هـیخا  لـبق  مـحرلا 
مدآ بلص  نم  باسنالا  انّیبنل  راتخا  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  مالّسلا و  هیلع  لیعامـسا  دلو  نم  نحن  قاحـسا و  نب  صیعلا  دلو  نم  متنا  نمحرلاب و 
هیبا ناسل  یلع  قاحـسا  كرت  ۀیبرعلاب و  ملکتی  نا  لیعامـسا  مهلا  لیعامـسا و  دلو  سانلا  ریخ  لعجف  هَّللا  دبع  هیبا  بلـص  نم  جرخ  نا  یلا 
ینب مشاه  ینب  ریخ  لعج  مث  مشاه  ینب  شیرق  ریخ  لعج  مث  اشیرق  ۀنانک  ریخ  لعج  مث  ۀـنانک  برعلا  ریخ  لعج  مث  برعلا  لیعامـسا  دـلوف 
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لاق یحولاب و  لیئربج  هیلع  طبه  اّیبن و  هذختا  الوسر و  هثعبف  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  انّیبن  بلطملا  دـبع  ینّریخ  لعج  مث  بلطملا  دـبع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ترکذ  نیح  مهحراوج  تعضخ  موقلا و  دولج  ترعشقاف  لاق  دمحم  ای  کنم  لضفا  را  ملف  برغملا  قرشملا و  تفط 
نم ثعبت  ءایبنالا  کلذک  کلوق  یف  تقدص  هل  لاق  ورمع و  مالک  عمس  نیح  نیطنطسق  بلق  ۀبیهلا  تلخد  مهبولق و  تفجر  ملس و  هیلع و 

تاـیرب قلاـخ  تیاـنعب  تارثعلا  ریثـک  نیا  دزن  نآ  هبتکتـسم  هخـسن  هک  تاـقبط  رد  يرهزلا  عینم  نب  دعـس  نب  دـمحم  اـهموق و  تویب  راـبک 
هتفگ تسرضاح 

دادش نع  یعازوالا  بعصم  نب  دمحم 
701 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دلو نم  یفطـصا  لیعامـسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطـصا  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقـسالا  نب  ۀلثاو  نع  راّمع  یبأ 
ینیدملا ةرمض  وبا  انربخا  مشاه  ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  ۀنانک  ینب  نم  یفطـصا  ۀنانک و  ینب  لیعامـسا 

هیلع و هَّللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  ان  یثیللا  ضایع  نب  سنا  ان 
مث ساّنلا  نم  برعلا  راتخا  مث  اهنم  ثلث  ریخ  یف  تنکف  ۀـثلث  یلع  فصّنلا  مسق  مث  امهریخ  یف  ینلعجف  نیفـصن  ضرالا  هَّللا  مسق  لاق  مّلس 

بلطملا دبع  ینب  نم  ینراتخا  مث  مشاه  ینب  نم  بلطملا  دبع  ینب  راتخا  مث  شیرق  نم  مشاه  ینب  راتخا  مث  برعلا  نم  اشیرق  راتخا 
لاق لاق  ّیلع  نب  دّـمحم  نع  رانید  نبا  ینعی  رمع  نع  دـیز  نب  داّمح  ان  بدؤملا  دّـمحم  نب  سنوی  یـسودّسلا و  لـضفلا  نب  مراـع  اـنربخا 
ینب مهنم  راتخا  مث  اشیرق  مهنم  راـتخا  مث  ۀـنانک  نب  رـضنلا  وا  ۀـنانک  مهنم  راـتخاف  برعلا  راـتخا  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

مشاه ینب  نم  ینراتخا  مث  مشاه 
هَّللا ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ریمع  نب  دـیبع  نب  هَّللا  دـبع  ان  دـلاخ  نب  ءالعلا  ان  یمرـضحلا  قاحـسا  نب  بوقعی  انربخا 

مشاه ینب  نم  ینراتخا  شیرق و  نم  مشاه  ینب  راتخا  ۀنانک و  نم  اشیرق  راتخا  برعلا و  نم  ۀنانک  راتخاف  برعلا  راتخا 
یف یناثلا  لصفلا  هتفگ  مدرک  دـیرخ  جـح  زا  عوجر  تقو  هدـیدح  رد  برع  طخب  نآ  هقیتع  هخـسن  هک  ةوبنلا  لـئالد  باـتک  رد  میعن  وبا  و 
نب فسوی  نب  نوراه  انث  دیمح  نب  دمحم  رکب  وبا  انثّدح  کلذ  ریغ  هبـسن و  هبـسح و  هدلوم و  بیطب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هتلیـضف  رکذ 

تجرخا لاق  یبّنلا  ّنا  یلع  نعش  هّدج  نع  هیبا  نع  ینثدحل  یبأ  یلع  دهـشا  لاق  دّمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  انث  رمع  یبأ  نب  دّمحم  انتدایز 
ینبصی مل  یما  یبأ و  یندلو  نا  یلا  مدآ  ندل  نم  حافس  نم  جرخا  مل  حاکن و  نم 

702 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ءیش ۀّیلهاجلا  حافس  نم 

هَّللا دبع  نب  میهاربا  انثّدح  روصنم و  نب  دیعس  ان  ۀنییع  نب  لیعامـسا  ان  رفعج  هَّللا  دبع  وبا  انثّدح  الـسرم  هیبا  نع  رفعج  نع  ةرمـض  وبا  هاور 
يربقملا دیعس  نع  ورمع  یبأ  نب  ورمع  نع  نمحرلا  دبع  نب  بوقعی  انثّدح  لاق  ادیعس  نا  ۀبیتق  ان  یفقثلا  قاحـسا  نب  دّمحم  ان  قاحـسا  نب 

يذلا نرقلا  نم  تنک  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  یف  تثعب  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نا  هنع  هَّللا  یضر  ةریره  یبأ  نع 
ثراحلا ان  دالخ  نب  رکب  وبا  انث  ةریره  یبأ  نع  مصاـع  نب  رفعج  نع  ورمع  نع  ملاـس  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  نع  بهو  نبا  هاور  هیف  تنک 

هَّللا یلص  یبّنلا  نا  ةریره  یبأ  نع  يربقملا  دیعـس  نع  ورمع  یبأ  نب  ورمع  ینربخا  رفعج  نب  لیعامـسا  ان  راّکب  نب  دّمحم  ان  ۀماسأ  یبأ  نب 
شفخالا یـسوم  نب  نوراه  ان  نامیلـس  انث  هنم  تنک  يذـلا  نرقلا  نم  تثعب  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  نم  تثعب  لاق  ملـس  هیلع و 

یّلـص هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  دهاجم  اطع و  نع  حیجن  یبأ  نبا  نع  رمع  نب  ءاقرو  ان  ینئادـملا  نامیلـس  نب  مالـس  ان  یقـشمدلا 
بعـشنت ابّذهم و ال  یّفـصم  ةرهاطلا  ماحرالا  یلا  ۀـبّیطلا  بالـصالا  نم  ینلقنی  هَّللا  لزی  مل  حافـس  یلع  طق  ياوبا  قتلی  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا 

امهریخ یف  تنک  ّالا  ناتبعش 
نب یـسوم  ان  دّمحم  نب  سنا  ینثدح  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ان  يذورملا  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ان  یمـشاهلا  نامیلـس  نب  دّـمحم  انثّدـح 
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حافس یف  ياوبا  قتلی  مل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  میکح  یبأ  نب  دیزی  ان  یـسیع 
امهریخ یف  تنک  الا  ناتبعش  بعشنت  ابّذهم ال  ایفاص  ةرهاط  ماحرا  یلا  ۀبّیط  بالصا  نم  ینلقنی  یلاعت  هَّللا  لزی  مل 

نب ۀلثاو  نع  رامع  یبأ  دادش  نع  یعازوالا  ان  ریثک  نب  دّـمحم  ان  يدـلبلا  مثیهلا  نب  میهاربا  ان  دـّلخم  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  انثّدـح 
لیعامسا دلو  نم  ۀنانک  یفطصا  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقسالا 

703 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
وبا انثّدح  هلثم  یعازوالا  نع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  هاور  مشاه  ینب  نم  ینافطصا  شیرق و  نم  امشاه  یفطـصا  ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطـصا  و 
نع بعک  نب  يدع  ینثدـح  هَّللا  دـبع  نب  ورمع  نع  ةدـیبع  نب  یـسوم  ان  قروم  نب  لولهب  ان  یـسوم  نب  سنوی  نب  دّـمحم  ان  داّلخ  نب  رکب 

دجا ملف  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  تبلق  لیئاربج  یل  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  تلاق  ۀشئاع  نع  ۀملس  یبأ  نع  يرهزلا 
راّکب هاور  لولهب و  نع  ّیلع  نب  ورمع  هاور  دّمحم  نم  اریخ  ادـبع  دـجا  ملف  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  تبلق  مشاه و  ینب  نم  اریخ  با  ینب 

نب هَّللا  دبع  نبا  وه  ءاّکب  ان  يرینرهنلا  لیئارـسا  نب  نسحلا  ان  يوغبلا  ان  هانثّدح  ةدـیبع  نب  یـسوم  هّمع  نع  يدـبرلا  ةدـیبع  نب  هَّللا  دـبع  نب 
نب دمحم  رحب  وبا  انثّدـح  هلثم  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  ۀـشئاع  نع  يودـعلا  هَّللا  دـبع  نب  ورمع  نب  یـسوم  نع  هدـیبع 
هَّللا دبع  نع  دایز  یبأ  نب  دیزی  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامـسا  انث  یـسوم  نب  هَّللا  دیبع  انث  ثرحلا  نب  نامیلـس  نب  دّمحم  انث  رثوک  نب  نسحلا 
لثم کلثم  اولعجف  مهباسنا  مهناسحا و  اورکاذتف  اوسلج  اشیرق  ّنا  هَّللا  لوسر  ای  تلق  لاق  بلطملا  دـبع  نب  ساّبعلا  نع  لفون  نب  ثرحلا  نب 
نیح مث  هقلخ  ریخ  نم  ینلعج  قلخلا  قلخ  نیح  یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  بضغف  لاق  ضرالا  نم  ةوبک  یف  تتبن  ۀلخن 
اناـف مهتوـیب  ریخ  نم  ینلعج  تویبـلا  قـلخ  نیح  مث  مهـسفنا  ریخ  نم  ینلعج  سفنـالا  قـلخ  نیح  مهتلیبـق و  ریخ  نم  ینلعج  لـئابقلا  قـلخ 

اسفن مهریخ  مهریخ و 
وبا ان  مانغ ح و  نب  دیبع  ان  نامیلـس  ان  ۀبیـش ح و  یبأ  نب  رکب  وبا  یمع  ان  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  نب  دمحم  ان  نسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  انث 
نب هَّللا  دـبع  نع  دایز  نب  دـیزی  نع  لیـضف  نب  دـمحم  ان  ۀبیـش  یبأ  نب  رکب  وبا  ان  الاق  مصاع  یبأ  نب  رکب  وبا  اـنث  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  رکب 

ّنا ۀعیبر  نب  بلطملا  دبع  نع  ثرحلا 
704 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا لوسر  لاقف  لاق  ءابک  یف  تتبن  ۀـلخن  لثم  دّـمحم  لثم  امنا  مهنم  لئاقلا  لوقی  یتح  کموق  نم  عمـسن  انا  ّیبّنلل  اولاق  راصنالا  نم  اـسانأ 
هتعمـس امف  لاق  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انا  لاق  مالّـسلا  کیلع  هَّللا  لوسر  تنا  اولاق  انا  نم  سانلا  اهّیا  ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 

اسفن و مکریخ  اتیب و  مکریخ  اناف  ۀـلیبق  مهریخ  نم  ینلعجف  نیقیرف  مهقرف  مث  هقلخ  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنا  ـالا  لاـق  مث  ّطـق  دـعب  اـهلبق و  یمتنا 
نب هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  نع  يرهزلا  نع  حـلاص  ان  یبأ  ان  میهاربا  نب  بوقعی  انث  یلع  نب  نسحلا  اـنث  مصاـع  یبأ  نبا  اـنث  رکب  وبا  انثّدـح 
هَّللا دبع  ان  دمحا  نب  نامیلـس  انثّدح  هوحن  رکذف  بلّطملا  دبع  نب  ساّبعلا  ثرحلا و  نب  ۀعیبر  نب  بلّطملا  دبع  نع  بلطملا  دبع  نب  ثرحلا 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  ریمع  نب  دیبع  نب  هَّللا  دبع  نع  دلاخ  نب  ءالعلا  ان  ینیحلیسلا  قاحـسا  نب  ییحی  ان  یـصیصملا  نیـسحلا  نب 

ینراتخا مشاه و  ینب  شیرق  نم  راتخا  اشیرق و  ۀـنانک  نم  راتخا  ۀـنانک و  برعلا  نم  راـتخا  مث  برعلا  راـتخا  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مشاه ینب  نم 

ینب ریخ  فانم و  دبع  ونب  رضم  ریخ  رضم و  برعلا  ریخ  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  دمحا  نب  دمحم  نب  دّمحم  رفعج  وبا  انث 
امهریخ یف  تنک  الا  مدآ  هَّللا  قلخ  ذم  ناتقرف  قرتفا  ام  هَّللا  بلطملا و  دبع  ونب  مشاه  ینب  ریخ  مشاه و  ونب  فانم  دبع 

ْمُکَءاج ْدََـقل  یلاعت  هلوق  یف  ساّبع  نبا  نع  حـلاص  یبأ  نع  یبلکلا  ان  ۀـسانک  نب  دّـمحم  ان  ۀـماسأ  یبأ  نب  ثرحلا  انث  داّلخ  نب  رکب  وبا  اـنث 
ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر 

اهینامی اهیعبر و  اهیرضم و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  تدلو  ّالا  ۀلیبق  برعلا  نم  سیل  لاق 
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ان نسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  ان  یعداولا ح و  یضاقلا  نیسحلا  نب  دمحم  نیـصح  وبا  ان  یـسمحالا  ورمع  نب  دّمحم  نب  رفعج  معلا  وبا  انث 
عیبر نب  سیق  ان  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  ان  الاق  ۀبیش  یبأ  نب  نامثع  نب  دّمحم 

705 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف ینلعجف  نیمـسق  قلخلا  مسق  یلاعت  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  یعبر  نب  ۀـیابع  نع  شمعالا  نع 

اتویب لئابقلا  لعج  مث  ۀـلیبق  اهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  ثالث  الا  لعج  مث  اـثلث  اـهریخ  یف  ینلعجف  اـثالثا  نیمـسقلا  لـعج  مث  امـسق  اـمهریخ 
ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هلوق  کلذف  اتیب  اهریخ  یف  ینلعجف 

نیصح یبأ  ظفل  اذه  ۀیآلا 
غلبا ّمتا و  نامثع  نب  دّمحم  ظفل  و 

لاق نیدجاسلا  یف  کبلقت  امهنع و  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  ۀمرکع  نع  بیبش  نع  مصاع  وبا  ان  یشکلا  ملسم  وبا  ان  نسحلا  نب  بیبح  انث 
اطع نع  دیلولا  نب  نادعـس  ان  رـشب  نب  نسحلا  ان  بلاغ  نب  دّمحم  ان  نیـسحلا  نب  دّمحم  رحب  وبا  انثّدـح  اّیبن  تجرخا  یتح  یبن  یلا  یبن  نم 
نب هَّللا  دبع  انث  هّمأ  هتدلو  یتح  ءایبنالا  بالصا  یف  ّبلقتی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لاز  ام  لاق  نیدجاسلا  یف  کبلقت  ساّبع و  نبا  نع 
نب دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ان  نوراه  نب  یلع  ان  یبهـسلا ح و  رکب  نب  هَّللا  دبع  انث  باّهولا  دبع  یلع  وبا  انث  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  انثّدـح  رفعج 
ّنا هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع  رانید  نب  ورمع  نع  ناوکذ  نب  دّمحم  انث  الاق  راّفّصلا  دقاو  نب  دامح  ان  مادقملا  نب  دمحا  ان  زیزعلا  دبع 
اهنم ءایلعلا  راتخاف  اعبس  نیـضرالا  قلخ  هقلخ و  نم  ءاش  نم  هتاوامـس  رئاس  نکـسا  اهنکـسف و  اهنم  ءایلعلا  راتخاف  اعبـس  تاومـسلا  قلخ  هَّللا 

نم راتخا  رـضم و  برعلا  نم  راتخا  برعلا و  مدآ  ینب  نم  راتخا  مدآ و  ینب  قلخلا  نم  راتخاف  قلخلا  قلخ  مث  هقلخ  نّمم  ءاـش  نم  اهنکـساف 
ضغبا نم  مهبحا و  ینّبحبف  برعلا  بحا  نمف  رایخ  یلا  رایخ  نم  اناف  مشاه  ینب  نم  ینراتخا  مث  مشاه  ینب  شیرق  نم  راتخا  اشیرق و  رضم 

مهضغبا یضغببف  برعلا 
اّما هتفگ و  یفطصملا  قوقح  فیرعتب  افش  رد  یبصحیلا  یسوم  نب  ضایع  یضاق  و 

706 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ۀلالـس لضفا  مشاه و  ینب  ۀـبخن  هناف  هنم  یفخ  لکـشم و ال  نایب  هیلع و ال  لیلد  ۀـماقا  یلا  جاتحی  امف ال  هأشنم  هدـلب و  مرک  هبـسن و  فرش 

هدابع هَّللا و  یلع  هَّللا  دالب  مرکا  نم  ۀّکم  لها  نم  هیبا و  لبق  نم  ارفن  مهّزعا  برعلا و  لضفا  فرشا و  اهمیمص و  شیرق و 
دمحم وبا  انثّدح  دمحا  نب  دبع  ّرذ  وبأ  انثدح  فلخ  نب  نامیلس  دیلولا  وبا  یضاقلا  انثّدح  ّیفدصلا  دّمحم  نب  نیسح  ةاضقلا  یـضاق  انثدح 

نب بوقعی  انثّدح  دیعس  نب  ۀبیتق  انثّدح  لیعامسا  نب  دّمحم  انثّدح  لاق  فسوی  نب  دمحم  انثّدح  اولاق  مثیهلا  وبا  قاحسا و  وبا  یـسخرّسلا و 
ریخ نم  تثعب  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  هنع  هَّللا  یـضر  ةریره  یبأ  نع  يربـقملا  دیعـس  یبأ  نع  ورمع  نع  نمحرلا  دـبع 

هنم تنک  يذلا  نرقلا  نم  تنک  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق 
لئابقلا ّریخت  مث  مهنرق  ریخ  نم  مهریخ  نم  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  سابعلا  نع  و 

اتیب مهریخ  اسفن و  مهریخ  اناف  مهتویب  ریخ  نم  ینلعجف  تویبلا  ریخ  مث  ۀلیبق  ریخ  نم  ینلعجف 
لیعامسا دلو  نم  یفطصا  لیعامسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطـصا  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقـسالا  نب  ۀلثاو  نع  و 

مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  ۀنانک  ینب  نم  یفطصا  ۀنانک و  ینب 
حیحص و ثیدح  اذه  ّيذمرتلا  لاق 

راتخا مث  مدآ  ینب  مهنم  راتخاف  هقلخ  راتخا  هَّللا  ّنا  لاق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّهنا  يربطلا  هاور  امهنع  هَّللا  یـضر  رمع  نبا  نع  ثیدـح  یف 
ینراتخاف مشاه  ینب  راتخا  مث  مشاه  ینب  مهنم  راتخاف  اشیرق  راتخا  مث  اـشیرق  مهنم  راـتخاف  برعلا  راـتخا  مث  برعلا  مهنم  راـتخاف  مدآ  ینب 

مهضغبا یضغببف  برعلا  ضغبا  نم  مهّبحا و  یّبحبف  برعلا  ّبحا  نم  الا  رایخ  نم  ارایخ  لزا  ملف  مشاه  ینب  نم 
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هتناکم رکذ  نم  درو  ام  یف  لوالا  لصفلا  هتفگ  افش  رد  ضایع  یضاق  زین  و 
707 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ّبیطلا همسا  ۀکرب  بتّرلا و  ایازم  نم  ایندلا  یف  هب  هّصخ  ام  مدآ و  دلو  ةدایس  لیضفتلا و  رکذلا و  ۀعفر  ءافطصالا و  ّهبر و  دنع 
نع بوقعی  نب  رکب  یبأ  تنب  مسقلا  ّمأ  انتثّدح  یناغرفلا  نیـسحلا  وبا  ان  لاق  هظفلب  انذا  لدعلا  دمحا  نب  هَّللا  دـبع  دّـمحم  وبا  خیـشلا  انربخا 

سابع نبا  نع  یعبر  نب  ۀـیابع  نع  شمعالا  نع  سیق  ان  یناّمحلا  ییحی  نع  لیعامـسا  نبا  وه  ییحی و  نع  لیقع  نبا  وه  متاح و  اـن  اـهیبا 
باحـصا نیمیلا و  باحـصا  هلوق  کلذف  امـسق  مهریخ  نم  ینلعجف  نیمـسق  قلخلا  مسق  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق 

ۀنمیملا و باحصا  هلوق  کلذ  اثلث و  اهریخ  نم  ینلعجف  اثالثا  نیمسقلا  لعج  مث  نیمیلا  باحصا  ریخ  انا  نیمیلا و  باحصا  نم  اناف  لامشلا 
َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  ۀمأشملا  باحصا 

َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یلاعت  هلوق  کلذ  ۀلیبق و  اهریخ  نم  ینلعجف  لئابق  ثالث  الا  لعج  مث  نیقباّسلا  ریخ  انا  نیقباّسلا و  نم  اناف 
ُدیُِری امَّنِإ  یلاعت  هلوق  کلذ  رخف و  اتیب و ال  اهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  لئابقلا  لعج  مث  رخف  هَّللا و ال  یلع  مهمرکا  مدآ و  دلو  یقتا  اناف  ۀـیآلا 

ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا 
ۀیآلا

هتفگ افش  رد  ضایع  یضاق  زین  و 
لیعامسا و میهاربا  دلو  نم  یفطصا  میهاربا و  مدآ  دلو  نم  یفطصا  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقسالا  نب  ۀلثاو  نع 

مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  ۀنانک  ینب  نم  یفطصا  ۀنانک و  ینب  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا 
هتفگ رکاسع  نبا  زا  مشاه  ینب  ءافطصا  تیاور  لقن  دعب  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  فسوی  نب  دمحم  و 

نب دمحم  يرـصبب و  رفعج  یبأ  نب  دمحم  قشمدـب و  هریغ  نمحرلا و  دـبع  نب  نامثع  دادـغبب و  دومحم  نب  دـمحم  ظاّفحلا  کلذـب  انربخا 
قشمدب ینارحلا  ۀقدص  نب  یلع  نب  دّمحم  انربخا  رفعج  یبأ  نبا  لاق  بلحب  ۀحلط 
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میهاربا نب  رفاغلا  دبع  نیـسحلا  وبا  انربخا  يوارفلا  لضفلا  نب  دمحم  انربخا  الاق  روباسینب  یـسوطلا  دمحم  نب  دـّیؤملا  انربخأ  نوقابلا  لاق  و 

یبأ نع  یعازوالا  ملسم  نب  دیلولا  انثّدح  يزاّرلا  نارهم  نب  دمحم  انثّدح  جاّجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبا  مامالا  انثدح  لاق  هیقفلا  نایفس  نب 
لیعامـسا و دلو  نم  ۀنانک  یفطـصا  هَّللا  نا  لوقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  لوقی  عقـسالا  نب  هلثاو  عمـس  هنا  دادش  رامع 

ظفاحلا مامالا  هجرخا  هحیحص و  یف  هظفل  اذه  تلق  مشاه  ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطـصا  ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطـصا 
نب زیزعلا  دبع  ظفاحلا  نع  يزرابلا  افولا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  نامّزلا  یعفاش  ۀماّلعلا  مامالا  دّیـسلا  کلذب  انربخا  هعماج  یف  يذـمرتلا 
رکب یبأ  نب  رفظملا  بلاغ  وبا  دمـصلا و  دبع  ةاضقلا  یـضاق  نب  میرکلا  دبع  یتفملا  بیطخلا  انربخا  یخورکلا و  حتفلا  وبا  انربخا  رـضخالا 

یـسیع وبا  ظفاحلا  انربخا  دمحا  نب  دّـمحم  انربخا  يزورملا  رابجلا  دـبع  انربخا  اولاق  نویراصنالا  دّـمحم  نب  هَّللا  رـصن  حـتفلا  وبا  دـمحم و 
هَّللا لوسر  لاق  لاق  عقـسالا  نب  ۀلثاو  نع  رامع  یبأ  نع  یعازوالا  انثّدح  بعـصم  نب  دّمحم  انثدح  يدادغبلا  ملـسا  نب  دالخ  انثدح  دّمحم 

اشیرق و ۀنانک  ینب  نم  یفطـصا  ۀـنانک و  لیعامـسا  ینب  نم  یفطـصا  لیعامـسا و  میهاربا  دـلو  نم  یفطـصا  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلص 
مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا 

َو َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ّلج  ّزع و  هلوق  یف  نیرّسفملا  نم  ۀعامج  هرکذ  راتخا  یفطصا  هلوق  ینعم  تلق و  حیحـص  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق 
َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون 

ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
نم مهریغ  یلع  مشاه  ینب  یفطـصا  هنا  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نع  قودـصلا  قداصلا  وه  ربخا و  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  تبثف 
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لئابق
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ام لوقلا  اذه  دّیؤی  شیرق و 
نب دابع  انثّدـح  ینایتخـسلا  نامیلـس  نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح  ّیلع  بقانم  نم  هدـلاو  هعمج  ام  یلع  هدایز  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  هجرخ 

رـشعم ای  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نع  ریمع  نب  یـسوم  انثّدـح  بوقعی 
مکب ّالا  تأدب  ام  ۀنجلا  باب  ۀقلحب  تذخا  ول  قحلاب  ینثعب  يذلا  مشاه و  ینب 

شیرق يأ  مهئافطصا  رکذ  هتفگ  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  هدلاو و  فنصم  یف  هلخدا  ام  سمشلاک  نکی  مل  ول  و 
دلو نم  یفطـصا  الیلخ و  هذختا  میهاربا و  مدآ  دلو  نم  یفطـصا  هَّللا  ّنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقـسالا  نب  ۀـلثاو  نع 
دلو نم  یفطصا  مث  ۀنانک  رضم  دلو  نم  یفطصا  مث  رضم  رازن  دلو  نم  یفطـصا  مث  رازن  لیعامـسا  دلو  نم  یفطـصا  مث  لیعامـسا  میهاربا 
اذهب هجرخا  بلطملا  دبع  ینب  نم  ینافطصا  مث  بلطملا  دبع  ینب  مشاه  ینب  نم  یفطصا  مث  مشاه  ینب  شیرق  نم  یفطصا  مث  اشیرق  ۀنانک 

هَّللا نا  هظفل  ارـصتخم و  متاح  وبا  يذـمرتلا و  ملـسم و  هجرخا  ساّبعلا و  لئاضف  یف  یمهـسلا  فسوی  نب  ةزمح  مساقلا  وبا  ظفاحلا  قایّـسلا 
قلخلا ریخ  مّهنا  رکذ  مشاه  نم  ینافطصا  مث  شیرق  نم  امشاه  یفطصا  مث  ۀنانک  نم  اشیرق  یفطصا  لیعامسا و  دلو  نم  ۀنانک  یفطصا 

انا لاقف  هَّللا  لوسر  تنا  اولاقف  انا  نم  لاقف  ربنملا  دعـصف  ساّنلا  لوقی  ام  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  غلب  لاق  بلطملا  دبع  نب  ساّبعلا  نع 
لئاـبقلا قـلخ  ۀـقرف و  ریخ  یف  ینلعجف  نیتـقرف  مهلعج  هقلخ و  ریخ  یف  ینلعجف  قـلخلا  قـلخ  هَّللا  ّنا  بلطملا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم 

لئاضفلا یف  يوغبلا  دمحا و  هجرخا  اسفن  مکریخ  انا  اتیب و  مکریخ  اناف  اتیب  مهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  مهلعج  ۀلیبق و  ریخ  یف  ینلعجف 
لئاضف یف  یلوالا  ةدوملا  هتفگ  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  و 
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ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصملا  دمحم  انالوم  انّیفص و  اندّیس و 

قلخلا قلخ  هَّللا  ّنا  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  انا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ۀعادو  نب  بلطم  نع 
مکریخ ـالیبق و  مکریخ  اـتیب و  مکریخ  اـناف  مهریخ  یف  ینلعجف  اـتویب  مهلعج  مث  مهریخ  یف  ینلعجف  لـئابق  مهلعج  مث  مهریخ  یف  ینلعجف 

اسفن
هتفگ یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  زین  و 

نم اشیرق  یفطصا  لیعامسا و  دلو  نم  ۀنانک  یفطصا  هَّللا  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  عقسالا  نب  ۀلثاو  نع 
مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  ینب  نم  یفطصا  ۀنانک و 

ثیدحلا رخآ  یلا  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  لیعامسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطصا  یلاعت  هَّللا  نا  يوری  و 
هتفگ نیطمسلا  ررد  مظن  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  و 

ینب نم  یفطصا  لیعامسا و  ینب  نم  ۀنانک  یفطصا  هَّللا  ّنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هَّللا  یضر  عقـسالا  نب  ۀلثاو  يور 
سابع نبا  نع  قرط  نم  میعن  وبا  جرخا  هَّللا  همحر  ملـسم  هجرخا  مشاه  ینب  نم  ینافطـصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطـصا  اشیرق و  ۀنانک 

ةرهاطلا ماحرالا  یلا  ۀـبیطلا  بالـصالا  نم  ینلقنی  هَّللا  لزی  مل  حافـس  یلع  طـق  ياوبا  قتلی  مل  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق 
امهریخ یف  تنک  الا  ناتبعش  بعشنت  ابذهم ال  یّفصم 

رضم ریخ  رضم و  برعلا  ریخ  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  حلاص  یبأ  نع  یبلکلا  قیرط  نم  دعـس  نبا  جرخا  و 
یف تنک  الا  مدآ  هَّللا  قلخ  ذنم  ناتقرف  تقرتفا  ام  هَّللا  بلطملا و  دبع  ونب  مشاه  ینب  ریخ  مشاه و  ونب  فانم  دـبع  ینب  ریخ  فانم و  دـبع  ونب 

امهریخ
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َنیِدِجاَّسلا  ِیف  َکَبُّلَقَت  َو  هلوق  یف  ساّبع  نبا  نع  ۀمرکع  قیرط  نم  میعن  وبا  یناربطلا و  رازبلا و  جرخا  و 
هّمأ هتدلو  یتح  ءایبنالا  بالصا  یف  بلقتی  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  لاز  ام  لاق 

ةریره یبأ  نع  يراخبلا  جرخا  و 
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هیف تنک  يّذلا  نرقلا  نم  تنک  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  نم  تثعب  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا 
لیعامـسا و میهاربا  دلو  نم  یفطـصا  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  عقـسالا  نب  ۀـلثاو  نع  يذـمرتلا  ملـسم و  جرخا  و 

مشاه ینب  شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  ۀنانک  ینب  نم  یفطصا  ۀنانک و  ینب  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا 
ینقلخ نیح  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  بلطملا  دبع  نب  سابعلا  نع  میعن  وبا  یقهیبلا و  هنّسح و  يذمرتلا و  جرخا  و 

تویبـلا قلخ  نیح  مث  مهـسفنا  ریخ  نم  ینلعج  سفنـالا  قلخ  نیح  ۀـلیبق و  مهریخ  نم  ینلعج  لـئابقلا  قلخ  نیح  مث  هقلخ  ریخ  نم  ینلعج 
اسفن مهریخ  اتیب و  مهریخ  اناف  مهتویب  ریخ  نم  ینلعج 

ینب قلخلا  نم  راـتخاف  قلخلا  قلخ  هَّللا  نا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  رمع  نبا  نع  میعن  وبا  یناربطلا و  یقهیبلا و  جرخا  و 
مشاه ینب  نم  ینراتخا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  راتخا  اشیرق و  رضم  نم  راتخا  رضم و  برعلا  نم  راتخا  برعلا و  مدآ  ینب  نم  راتخا  مدآ و 

رایخ یلا  رایخ  اناف 
یف ینلعجف  نیمـسق  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاـق  ساـبع  نبا  نع  میعن  وبا  یناربطلا و  یقهیبلا و  جرخا  و 

اتویب لئابقلا  لعج  مث  ۀـلیبق  اهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  ثالثالا  لـعج  مث  اـثلث  اـهریخ  یف  ینلعجف  اـثالثا  نیمـسقلا  لـعج  مث  امـسق  اـمهریخ 
ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  کلذف  اتیب  اهریخ  یف  ینلعجف 

ۀیآلا
الا نیتقرف  ساـّنلا  قرتفا  اـم  لاـق  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبـّنلا  ّنا  سنا  نع  يرهزلا  نع  کـلام  قیرط  نم  رکاـسع  نبا  یقهیبـلا و  جرخا  و 

ندل نم  حافـس  نم  جرخا  مل  حاکن و  نم  تجرخ  ۀیلهاجلا و  دـهع  نم  ءیـش  ینبـصی  ملف  يوبا  نیب  نم  تجرخاف  امهریخ  یف  هَّللا  ینلعج 
ابا مکریخ  اسفن و  مکریخ  اناف  یما  یبأ و  یلا  تیهتنا  یتح  مدآ 

یقهیبلا جرخا  و 
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مث اشیرق  مهنم  راتخا  مث  ۀـنانک  مهنم  راتخا  مث  برعلا  راتخاف  راـتخا  هَّللا  ّنا  لاـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  یلع  نب  دـمحم  نع 
مشاه ینب  نم  ینراتخا  مث  مشاه  ینب  مهنم  راتخا 

ضرالا تبلق  لیئربج  یل  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  تلاق  ۀشئاع  نع  رکاسع  نبا  طسوالا و  یف  یناربطلا  یقهیبلا و  جرخا  و 
مشاه ینب  نم  لضفا  با  ینب  دجا  مل  دمحم و  نم  لضفا  الجر  دجا  ملف  اهبراغم  اهقراشم و 

لزت مل  مدآ و  بلـص  نم  تجرخ  ذـم  طق  یغب  ینتدـلو  ام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبأ  نع  رکاسع  نبا  جرخا  و 
ةرهز مشاه و  برعلا  نم  نیّیح  لضفا  نم  تجرخ  یتح  رباک  نع  ارباک  ممالا  ینعزانت 

ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  أرق  لاق  سنا  نع  هیودرم  نبا  جرخا  و 
حاکن انّلک  حافس  مدآ  ندل  نم  یئابآ  یف  سیل  ابسح  ارهص و  ابسن و  مکسفنا  انا  لاق  ءافلا و  حتفب 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  الم  و 
کلام نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  ةّرم  نب  بالک  نب  یصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انا 

ینب نم  تجرخاف  امهریخ  یف  هَّللا  ینلعج  الا  نیتقرف  سانلا  قرتفا  ام  رازن و  نب  رضن  نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀمیزخ  نب  ۀنانک  نب  رـضن  نب 
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مکریخ اناف  یما  یبأ و  یلا  تیهتنا  یتح  مدآ  ندل  نم  حافس  نم  جرخا  مل  حاکن و  نم  تجرخ  ۀیلهاجلا و  دهع  نم  ءیش  ینبصی  ملف  يول 
مکریخ ابسن و 

تبلق دـمحم و  نم  لضفا  الجر  دـجا  ملف  اـهبراغم  ضرـالا و  قراـشم  تبلق  هتفگ  لاـمعلا  زنک  رد  زین  سنا و  نع  لئالدـلا  یف  یقهیبلا  اـبا 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  زین  ۀشئاع و  نع  ینکلا  یف  مکاحلا  مشاه  ینب  نم  لضفا  با  ینب  دجا  ملف  اهبراغم  ضرالا و  قراشم 

اتویب مهلعج  مث  ۀلیبق  ریخ  یف  ینلعجف  لئابق  مهلعج  مث  نیقیرفلا  ریخ  یف  ینلعجف  نیقیرف  مهلعجف  هقلخ  قلخ  هَّللا  ّنا 
713 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

اتیب ك مکریخ  ۀلیبق و  مکریخ  اناف  اتیب  مهریخ  یف  ینلعجف 
مهریخ یف  ینلعجف  نیتقرف  مهلعج  مث  مهریخ  یف  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هَّللا  نا  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  انا  ثراحلا  نب  ۀعیبر  نع 

نع مح ت  اـسفن  مکریخ  اـتیب و  مکریخ  اـناف  اـتیب  مهریخ  یف  ینلعجف  اـتویب  مهلعج  مث  ۀـلیبق  مـهریخ  یف  ینلعجف  لـئابق  مـهلعج  مـث  ۀـقرف 
ۀعادو یبأ  نب  بلطملا 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  زین  و 
مشاه ت ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطصا  لیعامـسا و  دلو  نم  ۀنانک  یفطـصا  یلاعت  هَّللا  ّنا 

ینب اشیرق  ۀنانک  نم  یفطـصا  ۀنانک و  ینب  لیعامـسا  دـلو  نم  یفطـصا  لیعامـسا و  میهاربا  دـلو  نم  یفطـصا  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  ۀـلثاو  نع 
رکاسع نبا  نیرخآ  ضفخ  موق و  یشوپعقرب  ینثعب  ةادهم و  ۀمحر  ینثعب  هَّللا  نا  ۀلثاو  نع  مشاه ت  ینب  نم  ینافطصا  مشاه و 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  زین  و 
ریخ یف  ینلعجف  تویبلا  ریخ  مث  ۀـلیبقلا  ریخ  یف  ینلعجف  لـئابقلا  ریخ  مث  نیتقرفلا  ریخ  مهقرف و  ریخ  یف  ینلعجف  قلخلا  قلخ  یلاـعت  هَّللا  ّنا 

بلطملا دبع  نب  سابعلا  نع  تاتبی  مهریخ  ابسن و  مهریخ  اناف  مهتویب 
هتفگ لامعلا  زنک  رد  زین  و 

یلع طق  ياوبا  قتلی  مل  میهاربا  بلـص  یف  راّنلا  یف  یب  فذق  حون و  یبأ  بلـص  یف  ۀنیفـسلا  یب  بکر  هبلـص و  یف  ۀـنجلا  یف  مدآ  تنک و 
ذخا دق  امهریخ و  یف  تنک  ّالا  ناتبعـش  بعـشتی  ابذهم ال  یفـصم  ةرهاّطلا  ماحرالا  یلا  ۀنـسحلا  بالـصالا  نم  ینلقنی  هَّللا  لزی  مل  حافس و 

یهجول و مامغلا  يرونب و  ضرالا  قرشت  یتفص  یبن  لک  نیب  يرکذ و  لیجنالا  ۀیروتلا و  یف  رـشن  يدهع و  مالـسالاب  یقاثیم و  ةّوبنلاب  هَّللا 
نا رثوکلا و  ضوحلاب و  ینوبحی  نا  یندعو  دّمحم و  انا  دومحم و  شرعلا  وذف  هئامسا  نم  امسا  یل  قش  هئامس و  یف  یناقر  هباتک و  ینملع 

نع رکاسع  نبا  رکنملا  نع  نوهنی  فورعملاب  نورمای  نودامحلا  مه  یتمال و  نرق  ریخ  نم  ینجرخا  مث  عفشم  ّلمأ  عفاش و  لّوا  ینلعجی 
714 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ساّبع نبا 
دلو ءالؤه  ّبر  ای  لاق  یـسوم  مهیلع  اعدف  هوبهتناف  یـسوم  رکـسع  یلع  اوعقو  الجر  نیعبرا  ناندع  نب  دعم  دلو  غلب  امل  اّدـج  بیرغ  لاق  و 

ۀّمالا مهنم  یتبخن و  ریـشبلا  ریذـنلا  یمالا  یبنلا  مهنم  ّناف  مهیلع  عدـت  یـسوم ال  ای  هیلإ  یلاعت  هَّللا  یحواف  يرکـسع  یلعا  راـغا و  دـق  دـعم 
نال هَّللا  الا  هلا  لوقب ال  ۀّنجلا  مهلخدیف  لمعلا  نم  لیلقلاب  مهنم  یـضری  قزرلا و  نم  ریـسیلاب  هَّللا  نم  نوضری  نیذلا  دّمحم  ۀـّما  ۀـموحرملا 
نم هتجرخا  مکحلا  لمعتـسی  ۀمکحلاب و  قطنی  هتوکـس  یف  ّبللا  هل  عمتجملا  هتبیه  یف  عضاوتملا  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  مهیف 

رد زین  ۀماما و  یبأ  نع  بط  نوریصی  ریخ  یلا  هتّما  ریصی و  ریخ  یلا  ریخ  وهف  شیرق  ةوفص  مشاه  نم  هتجرخا  مث  شیرق  هتما  نم  لیج  ریخ 
هتفگ لامعلا  زنک 

مشاه و برعلا  نم  نییح  لضفا  نم  تجرخ  یتح  رباک  نع  ارباک  ممالا  ینعزانت  لزت  مل  مدآ و  بلص  نم  تجرخ  ذنم  طق  یغب  ینتدلو  ام 
ةریره یبأ  نع  رکاسع  نبا  ةرهز 
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هتفگ لامعلا  زنک  رد  زین  و 
مـشاه ینب  نم  ینراتخا  شیرق و  نم  مشاه  ینب  راتخا  ۀـنانک و  نم  اشیرق  راتخا  برعلا و  نم  ۀـنانک  راتخاف  برعلا  راتخا  لـج  زع و  هَّللا  ّنا 
راتخا اشیرق و  مهنم  راتخا  مث  ۀنانک و  نب  رـضنلا  وا  ۀنانک  مهنم  راتخاف  برعلا  راتخا  یلاعت  هَّللا  نا  الـسرم  ریمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  دعـس  نبا 

اهبراغم ضرالا و  قراشم  تبلق  لیئربج  یل  لاق  الضعم  یلع  نب  دّمحم  نع  هنّسح  دعس و  نبا  مشاه  ینب  نم  راتخا  مشاه و  ینب  شیرق  نم 
رکاسع نبا  ینکلا و  یف  مکاحلا  مشاه  ینب  نم  لضفا  با  ینب  دجا  ملف  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  تبلق  دمحم و  نم  لضفا  الجر  دجا  ملف 
راـتخا مث  ثلث  ریخ  یف  تنکف  ۀـثلث  یلع  فصّنلا  مّسق  مث  اـمهریخ  یف  ینلعجف  نیفـصن  ضرـالا  ّلـج  ّزع و  هَّللا  مّسق  ححـص  ۀـشئاع و  نع 

بلطملا دبع  ینب  راتخا  مث  شیرق  نم  مشاه  ینب  راتخا  مث  برعلا  نم  اشیرق  راتخا  مث  ساّنلا  نم  برعلا 
715 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

الضعم هیبا  نع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نع  دعس  نبا  بلطملا  دبع  ینب  نم  ینراتخا  مث  مشاه  ینب  نم 
هتفگ هیندل  بهاوم  رد  ینالطسق  و 

افیطل ةرهاطلا  ماحرالا  یلا  ۀـبّیطلا  بالـصالا  نم  ینلقنی  هَّللا  لزی  مل  حافـس  یلع  طـق  ياوبا  قتلی  مل  اـعوفرم  ساـبع  نبا  نع  میعن  وبا  يور 
امهریخ یف  تنک  الا  ناتبعش  بعشتت  ابّذهم ال 

هتفگ بهاوم  رد  زین  و 
الجر رأ  ملف  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  تبلق  لاق  لیئربج  نع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هنع  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  نع  میعن  یبال  لئالدلا  یف 

طسوالا یف  یناربطلا  هجرخا  اذک  مشاه و  ینب  نم  لضفا  با  ینب  دّمحم و ال  نم  لضفا 
نتملا و اذه  تاحفص  یلع  ةرهاظ  ۀحصلا  حئاول  رجح  نبا  مالسالا  خیش  ظفاحلا  لاق 

هنم تنک  يذلا  نرقلا  نم  تنک  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  نم  تثعب  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  ةریره  یبأ  نع  يراخبلا  یف 
یفطصا ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطصا  لیعامسا و  دلو  نم  ۀنانک  یفطصا  هَّللا  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق  عقـسالا  نب  ۀلثاو  نع  ملـسم  یف  و 

قلخلا قلخ  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ساّبعلا  نع  يذمرتلا و  هاور  مشاه و  ینب  نم  ینافطـصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم 
اسفن مهریخ  اناف  مهتویب  ریخ  یف  ینلعجف  تویبلا  ریخت  مث  ۀلیبقلا  ریخ  یف  ینلعجف  لئابقلا  ّریخت  مث  نیقیرفلا  ریخ  مهتقرف و  ریخ  یف  ینلعجف 

يذمرتلا هاور  اتیب  مهریخ  و 
یف لزت  مل  رعش  حرـش  رد  هیکم  حنم  رد  رجح  نبا  الـصا و  يأ  اتیب  مهریخ  اتاذ و  احور و  مهریخ  يأ  نسح  ثیدح  لاق  هب و  ادرفنم  اذکه 
یف نکی  ملف  کبـسن  باط  کلذک  یلعالا  لامکلا  نم  هتیتوا  امب  کتاذ  تباط  امک  يأ  هتفگ  ءابآلا  تاهّمالا و  کل  اتخت ر  نوکلا  رئامض 

کلذ دهاش  راتخم و  یفطصم  وه  نم  ّالا  هَّللا  دبع  کیبا  یلا  مدآ  ندل  نم  کئابآ  یف  ۀنمآ و ال  کّمأ  یلا  اّوح  ندل  نم  کتاهّما 
ثیدح

716 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هنم تنک  يّذلا  نرقلا  نم  تنک  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  نم  تثعب  يراخبلا 

ینب نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطصا  لیعامـسا و  دلو  نم  ۀنانک  یفطـصا  هَّللا  نا  ملـسم  ثیدح  و 
مشاه

ینلعجف تویبلا  ریخت  مث  ۀلیبق  ریخ  یف  ینلعجف  لئابقلا  ّریخت  مث  مهقرف  ریخ  یف  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  نسح  دنـسب  يذمرتلا  ثیدح  و 
الصا يأ  اتیب  مهریخ  اتاذ و  احور و  يأ  اسفن  مهریخ  اناف  مهتویب  ریخ  یف 

لزا ملف  برعلا  نم  ینراتخا  مث  برعلا  مهنم  راتخاف  مدآ  ینب  نم  راتخا  مث  مدآ  ینب  مهنم  راـتخاف  قلخلا  راـتخا  هَّللا  ّنا  یناربطلا  ثیدـح  و 
مهضغبا یضغببف  برعلا  ضغبا  نم  مهبحا و  یّبحیف  برعلا  ّبحا  نم  الا  رایخ  نم  ارایخ 
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هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحم  انّیبن  نوکل  ۀمارک  ادرفنم  دلو  هناف  هّیصو  ثیش  ّالا  انطب  نیرـشع  یف  ادلو  نیعبرأ  اّوح  نم  اودلو  مدآ  دلو  ّنا  ملعا  و 
نم تارّهطملا  یف  الا  ثیش  یلا  لقتنا  مث  مدآ  ۀهبجب  يذلا  يأ  رونلا  اذه  عضی  نا ال  هل  هیبا  ۀّیـصوب  هینب  یّـصو  یفوت  امل  مث  هلـسن  نم  ملس 
اذـه هَّللا  رّهطف  هَّللا  دـبع  هدـلو  مث  بلطملا  دـبع  ۀـهج  یلا  رّونلا  کلذ  لصو  نا  یلا  نورقلا  یف  اهب  الومعم  ۀّیـصولا  هذـه  لزت  مل  ءاسنلا و 

ثیدحک ثیداحالا  یف  درو  امک  ۀیلهاجلا  حافس  نم  فیرشلا  تیبلا 
مالسالا حاکن  الا  یندلو  ام  ءیش  ۀّیلهاجلا  حافس  نم  یندلو  ام  یقهیبلا  ننس  یف 

نهیف تدجو  امف  ّمأ  ۀـئام  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبّنلل  تبتک  لاق  هیبا  نع  یبلکلا  بئاّسلا  نب  دّـمحم  نع  رکاسع  نبا  دعـس و  نبا  يور  و 
یلا مدآ  ندل  نم  حافس  نم  جرخا  مل  حاکن و  نم  تجرخ  رکاسع  نبا  میعن و  وبا  یناربطلا و  ۀیلهاجلا و  رما  یف  ناک  امم  ائیـش  احافس و ال 

ءیش ۀیلهاجلا  لها  حافس  نم  ینبصی  مل  یّمأ و  یبأ و  یندلو  نا 
بعشنی ابّذهم ال  یّفصم  ةرهاطلا  ماحرالا  یلا  ۀبیطلا  بالصالا  نم  ینلقنی  هَّللا  لزی  مل  حافس و  یلع  طق  ياوبا  قتلی  مل  میعن  وبا  و 

717 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
امهریخ یف  تنک  الا  ناتبعش 

ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  أرق  هیودرم  نبا  و 
حاکن انّلک  حافس  مدآ  ندل  نم  یئابآ  یف  سیل  ابسح  ارهص و  ابسن و  مکسفنا  انا  لاق  ءافلا و  حتفب  يأ 

هتفگ سیمخ  رد  يرکبراید  نیسح  و 
نم یفطصا  لیعامسا و  میهاربا  دلو  نم  یفطصا  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نا  عقـسالا  نب  ۀلثاو  نع  ةوفّـصلا  یفو 
نب یلع  ملسم و  هجارخاب  درفنا  مشاه  ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  یفطصا  اشیرق و  ۀنانک  نم  یفطصا  ۀنانک و  لیعامسا  ینب 

یبلحلا میهاربا 
ءاج ام  اضیا  بسنلا  اذه  فرش  یلع  ّلدی  امم  هتفگ و  نویعلا  ناسنا  رد 

برعلا کئلوا  نم  هنم  انا  نم  یلع  ینراتخا  ساّنلا و  یلع  برعلا  راتخا  هَّللا  نا  هنع  یلاعت  هَّللا  یضر  یصاعلا  نب  ورمع  نع 
ءاج ام  و 

یفطصا ۀنانک و  نم  اشیرق  یفطصا  هَّللا  نا  لوقی  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  عقـسالا  نب  ۀلثاو  نع 
مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق  نم 

لوقا و
میهاربا دلو  نم  یفطصا  الیلخ و  هذختا  مالـسلا و  امهیلع  میهاربا  مدآ  دلو  نم  یفطـصا  هَّللا  نا  وه  عقـسالا و  نب  ۀلثاو  نع  رخآ  ظفلب  ءاج 

ینب شیرق  نم  یفطـصا  مث  اشیرق  ۀنانک  نم  یفطـصا  مث  ۀنانک  رـضم  دلو  نم  یفطـصا  مث  رـضم  رازن  دـلو  نم  یفطـصا  مث  رازن  لیعامـسا 
بلّطملا دبع  ینب  نم  ینافطصا  مث  بلطملا  دبع  مشاه  ینب  نم  یفطصا  مث  مشاه 

لاق و ملعا  هَّللا  و 
نم یفطـصا  اشیرق و  ۀنانک  ینب  نم  یفطـصا  ۀنانک و  لیعامـسا  دلو  نم  یفطـصا  لیعامـسا و  میهاربا  دـلو  نم  یفطـصا  هَّللا  ّنا  ۀـیاور  یف 

مشاه ینب  نم  ینافطصا  مشاه و  ینب  شیرق 
ام و 

قرـش تفطف  ینثعب  هَّللا  ّنا  دّـمحم  ای  لاقف  لـیئربج  یناـتا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  لاـق  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  ءاـج 
ینرما مث  رضم  نم  اریخ  اّیح  دجا  ملف  اهلبج  اهلهس و  اهبرغم و  ضرالا و 
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مهسفنا یف  راتخا  نا  ینرما  مث  مشاه  ینب  نم  اریخ  اّیح  دجا  ملف  شیرق  یف  تفطف  ینرما  مث  شیرق  نم  اریخ  اّیح  دجا  ملف  ۀنانک  یف  تفطف 
یهتنا کسفن  نم  اریخ  اسفن  دجا  ملف  مهسفنا  نم  اسفن  راتخا  يأ 

ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  یلاعت  هلوق  یف  امهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  ءافولا  یف  يأ و 
اهینامی و اهتعیبر و  اهرضم و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  تدلو  الا  ۀلیبق  برعلا  نم  سیل  لاق 

نم راتخا  مدآ و  ینب  قلخلا  نم  راتخاف  قلخلا  قلخ  هَّللا  ّنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  رمع  نبا  نع 
نم رایخ  اناف  مشاه  ینب  نم  ینراتخا  مشاه و  ینب  شیرق  نم  راتخا  اـشیرق و  رـضم  نم  راـتخا  رـضم و  برعلا  نم  راـتخا  برعلا و  مدآ  ینب 

یهتنا رایخ  یلا  رایخ 
اشیرق رضم  نم  راتخا  هلوق و  و 

اشیرق و اهلک  هدالوا  تناک  ّالا  شیرق و  عامج  سیل  رضم  نا  یلع  لدی 
مـسق امـسق و  برعلا  مسق  نیمـسق  ساّنلا  مّسقف  لـیربج  ثعب  قلخلا  قلخ  نیح  هَّللا  ّنا  یقارعلا  ظـفاحلا  هنّـسح  دنـسب  هعفری  ةریره  یبأ  نع 

مسق رضم و  یف  هَّللا  ةریخ  تناک  امسق و  رضم  مسق  امسق و  نمیلا  مسقف  نیمسق  برعلا  مسق  مث  برعلا  یف  هَّللا  ةریخ  تناک  امـسق و  مجعلا 
هنم انا  نم  رایخ  نم  ینجرخا  مث  شیرق  یف  هَّللا  ةریخ  تناک  امسق و  شیرق  تناکف  نیمسق  رضم 

سکع و ّصخالل و ال  تبثی  معالل  تبث  ام  ّصخا و  مّهنال  بلطملا  مشاه و  ینبل  تباث  وهف  شیرق  لضف  یف  ءاج  ام  مهضعب و  لاق 
نیمسق قلخلا  مسق  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  ّنا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  ءافـشلا  یف 

* ِنیِمَْیلا ُباحْصَأ  یلاعت  هلوق  کلذف  امسق  مهریخ  نم  ینلعجف 
ِلامِّشلا  ُباحْصَأ  َو 

* ِۀَنَْمیَْملا ُباحْصَأ  یلاعت  هلوق  کلذف  اثلث  اهریخ  یف  ینلعجف  اثالثا  نیمسقلا  لعج  مث  نیمیلا  باحصا  ریخ  انا  نیمیلا و  باحصا  نم  اناف 
ِۀَمَئْشَْملا ُباحْصَأ  َو 

َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو 
نیقباسلا ریخ  اناف 
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َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یلاعت  هلوق  کلذ  ۀلیبق و  اهریخ  نم  ینلعجف  لئابق  ثالث  الا  لعج  مث 

امَّنِإ یلاعت  هلوق  کلذف  رخف  اتیب و ال  اهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  لئابقلا  لعج  رخف و  یلاعت و ال  هَّللا  یلع  مهمرکا  مدآ و  دـلو  یقتا  اناف  ۀـیآلا 
ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

ۀیآلا
هتفگ نویعلا  ناسنا  رد  زین  لّمأتیلف و  ءافشلا  مالک  اذه 

دبع ونب  مشاه  ینب  ریخ  مشاه و  ونب  فانم  دبع  ینب  ریخ  فانم و  دبع  رضم  ریخ  رضم و  برعلا  ریخ  امهنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  نع 
امهریخ یف  تنک  الا  مدآ  یلاعت  هَّللا  قلخ  ذنم  ناتقرف  قرتفا  ام  هَّللا  بلطملا و 

لوقا و
مث هقلخ  ریخ  نم  ینلعج  ینقلخ  نیح  هَّللا  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  اهنع  یلاعت  هَّللا  یضر  سابع  نبا  نع  رخآ  ظفل  یف 
اناف مهتویب  ریخ  نم  ینلعج  تویبلا  قلخ  نیح  مث  مهـسفنا  ریخ  نم  ینلعج  سفنالا  قلخ  نیح  ۀـلیبق و  مهریخ  نم  ینلعج  لئابقلا  قلخ  نیح 

ابسن مهریخ  انا  اتیب و  مهریخ 
اثالثا نیمسقلا  لعج  مث  امسق  مهریخ  یف  ینلعجف  نیمسق  قلخلا  مسق  هَّللا  ّنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  رخآ  ظفل  یف  و 
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اتیب اهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  لئابقلا  لعج  مث  ۀلیبق  اهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  ثلثلا  لعج  مث  اثلث  اهریخ  یف  ینلعجف 
ةوبنلا جرادم  رد  قحلا  دبع  خیش  ملعا و  هَّللا  کلذ و  یف  لّماتلاب  رمالا  مدقت  تایآلاب و  لالدتسالا  ةدایز  عم  کلذ  لثم  ءافـشلا  نع  مّدقت  و 

زا ماهدماین  نوریب  حاکن و  زا  مدمآ  نوریب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدمآ  ههجو  هَّللا  مرک  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  هتفگ 
دومرف هک  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  يزیچ و  تیلهاج  حافس  زا  ارم  دیسرن  نم  ردام  ردپ و  ارم  دیئازب  هکنآ  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  هاگ  زا  حافس 

مدوب هکنآ  رگم  هبعش  ود  دشیمن  بعشنم  بذهم و  افصم و  هرهاط  ماحراب  هبیط  بالـصا  زا  ارم  درکیم  لقن  هک  یلاعت  يادخ  دوب  هشیمه 
هشئاع زا  هدرک  رکذ  لئالد  رد  میعن  وبا  هتفگ و  جرادم  رد  زین  هبعش و  ود  نیزا  رتهب  رد  نم 
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چیه نارسپ  مدیدن  دمحم و  زا  رتلضاف  ار  يدرم  چیه  مدیدن  سپ  ارنآ  براغم  ضرا و  قراشم  متشگ  تفگ  هک  لیئربج  زا  ادخ  لوسر  زا 

هتخیگنارب ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دومرف  تفگ  هک  هدمآ  هریره  یبأ  زا  يراخب  حیحـص  رد  مشاه و  ینب  زا  رتلضاف  ار  يدرم 
ترضح نآ  دومرف  هک  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  متـسه و  ورد  هک  ینرق  زا  مدش  ادیپ  ات  ینرق  زا  دعب  ینرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  زا  نم  ماهدش 

ار مشاه  ینب  شیرق  زا  دیزگرب  هنانک و  زا  ار  شیرق  دیزگرب  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا  دالوا  زا  ار  هنانک  یلاعت  يادخ  دیزگرب  هک  یتسردب 
بانج فیرـش  بسن  تاجرد  یلاع  ياملع  تادافا  بسح  هریثک  تاـیاور  ثیداـحا و  نیزا  رظن  عطق  یهتنا و  مشاـه  ینب  زا  ارم  دـیزگرب  و 

نآ تیلـضفا  تیاهن  تبثم  ترـضح  نآ  بسن  تیلـضفا  تسباسحا و  فرـشا  ول  باسنا  لـضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر 
مه مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بسن  تیفرشا  سپ  بالم  باط  کسم و  حفن  ام  بایطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  باجنا  يایبنا  هوفص 
زا ناش  نامرح  دنارود و  هیصاق  لحارمب  رانملا  ۀقرـشم  راخفلا  ۀلیلج  تلیـضف  نیزا  رایغا  نوچ  دشاب و  ترـضح  نآ  تیلـضفا  لامک  تبثم 

ظاحل دعب  دنامن و  یبیر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  رد  سپ  روهظ  لامک  رد  همیظع  تبقنم  همیخف و  تمرکب  نیا  تانادم 
درگیم و زئاف  بتارم  يالعا  جرادم و  ياصقاب  ترـضح  نآ  تیلـضفا  نیقی  هیماس  بقانم  دـماحم و  هیلاع و  رثآم  لئاضف و  رگید  مامـضنا 
هیلإ و امهتوفص  ءاهتنال  تخا  وا  خا  هیوبا  نع  هتدالو  یف  هکرـشی  مل  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ّهنا  ملعا  مث  هتفگ  هیندل  بهاوم  رد  ینالطـسق 
فیرّـشلا و هبـسن  لاح  تربتخا  اذإ  تنا  ۀـیاهن و  فرـشلا  مامتل  ۀـیاغ و  ةوبنلل  یلاـعت  هَّللا  هلعج  بسنب  اّـصتخم  نوکتل  هیلع  امهتبـسن  روصق 

ینب ۀبخن  یشیرقلا  یمشاهلا  ّیمرحلا  یحطبالا  یبرعلا  ّیبّنلا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  وهف  مارک  ءابآ  ۀلالس  وه  ّهنا  تنقیت  هدلوم  ةراهط  تملع 
اهلوطا ادوع و  اهرضنا  بسحلا و  یف  اهفرشا  بسنلا و  یف  اهفرعا  برعلا و  نوطب  ریخ  نم  بختنملا  راتخملا  مشاه 
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نم ارشعم  اهمرکا  ارفن و  اهّزعا  انامیا و  اهحصا  انازیم و  اهحجرا  انایب و  اهحضوا  اناسل و  اهحـصفا  ۀموثرج و  اهّزعا  ۀمورا و  اهبیطا  ادومع و 

مکسفنا نم  لوسر  مکءاج  دقل  ۀّیسدنسلا  ۀماقملا  هتفگ  دوخ  تاماقم  رد  یطویـس  هدابع و  یلع  هیلع و  هَّللا  دالب  مرکا  نم  هّمأ و  هیبا و  لبق 
ابـسح و مهاکزا  ابا و  اّما و  ۀـقیلخلا  ریخ  ّیلج  هناهرب  ّیلع و  هردـق  يّرـس  ّینب  میحر  فوءر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  مّتنع  اـم  هیلع  زیزع 

امالعا شرعلا  یلع  همـسا  بتک  هتنیط و  یف  لدجنم  مدآ  ءایبنالا و  ینب  هلعج  نینیعلا و  نمؤم  لک  نم  هبّرقا  نینوکلا و  هلجال  هَّللا  قلخ  ابـسن 
دعب مدآ  امدق و  میدقتلاب  ّصخ  ینب  هیدل  ۀـّیزم  اهب  کیهان  هقلخ و  ام  هالول  ّهنا  هربخا  هیلع و  باتف  مدآ  هب  لّسوت  هتلیـضف و  هدـنع و  هتّیزمب 

نا هل  نذا  ۀّنجلا و  هکّلم  هَّللا  ّنا  هریغ  یلازغلا و  رکذ  امیف  هصئاصخ  نم  ءایحلاب و  اّیحملا  یف  دوجی و  هیتحار  نم  ابحلاب  میرک  ءام  نیط و  یف 
لک لعج  هناهربل و  امیمتت  سنّدلا  نم  هءابآ  ظفح  هناشل و  امیظعت  بسنلا  ةراهطب  هّصخ  هّنم و  کلذـب  مظعا  ءاشی و  ام  ءاشی  نم  اهنم  عطقی 

امک هنامز  لها  ریخ  هلوصا  نم  لصا 
هیف تنک  يذلا  نرقلا  نم  تنک  یتح  انرقف  انرق  مدآ  ینب  نورق  ریخ  نم  تثعب  هیف  نم  هرودصب  عطقت  يذلا  يراخبلا  ثیدح  یف  لاق 

بعشنت ابّذهم ال  یفصم  ةرهاطلا  ماحرالا  یلا  ۀبیطلا  بالصالا  نم  ینلقنی  هَّللا  لزی  مل  ابسح  ارهص و  ابسن و  مکـسفنا  انا  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
ابا مکریخ  اسفن و  مکریخ  اناف  امهریخ  یف  تنک  ّالا  ناتبعش 
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ءالعلا بسحت  بسن  ءامرک  هؤابآ  میرک  نم  میرک  کنم  دوجولل  ادب  ةّدع و  ۀمیقلا  تاصرع  یف  هل  نوکی  نا  ةدربلا  بحاص  لوقب  ردـجا  و 
ءامصعلا ۀمیتیلا  هیف  تنا  راخف  ددوس و  دقع  اذّبح  ءازوجلا  اهموجن  اهتدّلق  هالحب 
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لواطتملا رـصقیلف  مهرخف  نعف  مشاه  لآ  نم  راتخملا  يدهلا  ّیبن  رجح  نبا  لضفلا  یبأ  رـصعلا  ظفاح  لوق  ررّدلا  هذـه  کلـس  یف  مظنی  و 

ۀیزمهلا بحاص  ریشی  بسنلا  اذه  فرش  یلا  هتفگ و  نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  لزانملا و  کلت  ردبلل  ام  لثم  هب  اوفّرشت  موق  بالصا  یف  لقنت 
دقع اذـّبح  ءازوجلا  اهموجن  اهتدـّلق  هالحب  یلعلا  بسحت  بسن  ءامرک  هؤابآ  میرک  نم  میرک  کـنم  دوجولل  ادـب  هلوقب و  یلاـعت  هَّللا  همحر 
نالف نم  یل  مهلوق  ّدح  یلع  اذه  لامک و  ۀفـص  لکل  عماج  يأ  میرک  کنم  ملاعلا  اذـهل  رهظ  يأ  ءامـصعلا  ۀـمیتیلا  هیف  تنا  راخف  ددوس و 

نوملاس يأ  ءامرک  مهعیمج  تاهّمالل  لماشلا  هؤابآ  ۀّیلهاجلا  صقن  نم  ملاس  میرک  با  نم  دجو  رهظ  يّذلا  میرکلا  کلذ  میمح و  قیدص 
یلحت ام  ببسب  ّنظت  هتلمات  اذإ  هتلالجل  هنم و  ّلجا  بسن ال  اذه  ۀیلهاجلا و  فاصوا  نم  اصقن  مالـسالا  یف  ّدعی  ام  يأ  ۀّیلهاجلا  صئاقن  نم 

ةدایـس و ةدالق  یه  ةدالقلا  هذـه  یلاعملا و  کلتل  ةدالق  ءازوجلا  قاطن  اهل  لاقی  یتلا  اهموجن  ءازوجلا  تلعج  اهیلاعم  يأ  تالامکلا  نم  هب 
تاهّمالل ال ءابالا  لومـش  لاقی  اهتلالجل ال  نیعالا  نع  ۀظوفحملا  اهل  هباشم  یتلا ال  ۀمیتیلا  ةّردلا  ةدالقلا  کلت  یف  ّکناب  ۀـفوصوم  حدـمت 

وه امنا  صئاقنلا  نم  هئابآ  ۀمالـس  لاقی  يوغللا و  ّمعی  ام  بسنلاب  دارملا  لوقن  انال  ۀّصاخ  ءابالا  یف  یعرـشلا  بسنلا  نال  بسن  هلوق  بسانی 
ماحرا یلا  نیرهاّطلا  بالـصا  نم  لقنا  لزا  مل  یتایـس  کلذـک و  هتاهما  نوکت  نا  مزلتـسی  کلذ  مهنع و  اعرفتم  هنوک  يأ  هتوبا  ثیح  نم 

مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هبسن  لاح  تربتخا  اذإ  ةّوبنلا و  مالعا  باتک  یف  يدرواملا  لاق  دق  یفوتسم و  کلذ  یلع  مالکلا  یتایـس  تارهاطلا و 
بسنلا فرش  ةداق و  ةداس  مهّلک  لب  لذرتسم  مهیف  سیل  مارک  ءابآ  ۀلالس  ّهنا  تملع  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هدلوم  ةراهط  تفرع  و 
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اهمیمص و اهّرـس و  فانم  دبعف  رخفمل  شیرق  اموی  تعمتجا  اذإ  بلاط  یبأ  هّمع  مالک  نم  همالک و  اذه  ةوبنلا  طورـش  نم  دلوملا  ةراهط  و 

افطع عفرلاب  اهمیرک  اهّرس و  نم  یفطـصملا  وه  ادّمحم  ّناف  اموی  ترخف  نا  اهمیدق و  اهفارـشا و  مشاه  یفف  اهفانم  دبع  باسنا  تلـصح  نا 
نب هَّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  هذخف و  ذاخفالا  فرشا  هتلیبق و  لئابقلا  فرشا  هموق و  موقلا  فرشاف  مهطـسو  موقلا  ّرـس  یفطـصملا و  یلع 

لئالد رد  بسن  بسح و  تدالو و  بیطب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  تلیـضف  ثیداحا  رکذ  دعب  یناهفـصالا  دمحا 
ْنِم ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  یلاعت  هلوق  کلذ  ۀماع و  ۀسایـس  کلم و  ةوبنلا  نا  ۀلیـضفلا  هذه  یف  ۀـلالدلا  هجو  هتفگ و  ةّوبنلا 

ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف 
هعیطم ۀعاط  یلا  عمـسا و  هیلإ  دایقنالاب  ۀـّیعرلا  تناک  رفوا  هلـضف  لاصخ  ناک  ام  لک  ساّنلا و  نم  راطخالا  باسحالا و  يوذ  یف  کلملا  و 

ۀجاحلا هیلإ  كولملاب  ام  لکب  هّدـما  نا  هل  هَّللا  راـیتخا  یفف  هتّیعر  هعاـبتا و  ددـع  صقن  ۀـصیقن  هعباوت  یف  کـلملا و  یف  ناـک  اذإ  عرـسا و 
لاق ۀیآلا و  كانمجرل  کطهر  ول ال  افیعض و  انیف  کیرنل  انا  لوقت و  امم  اریثک  هقفن  ام  بیعش  ای  موق  لاق  کلذل  هعابتا و  یلا  ساّنلا  وعدیل 

ُنِیُبی  ُداکَی  َو ال  ٌنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ  یسومل  نوعرف 
َو لاقف  هلوق  اوهقفیل  هناسل  نم  ةدـقعلا  لحی  نا  هلأس  یلاعت و  هَّللا  یلا  یـسوم  اکـش  یتح  هعابتا  نع  موقلا  کلذـب  طـبثیل  هب  نوعرف  يرزاـف 

ِیُنقِّدَُصی  ًاْءدِر  یِعَم  ُْهلِسْرَأَف  ًاناِسل  یِّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ 
هّیبنل هَّللا  لعجف  باسحالا  يوذ  ریغ  یف  نادجوت  ناتلـصخلا ال  ناتاه  ۀباهملا و  لامکلا و  لها  یف  الا  لعجی  کلملا ال  نا  یلع  کلذ  لدـف 

اهرفوا ظوظحلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم 
724 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یتلا ۀـعقبلا  اجرخم  انکـسم و  ادـلوم و  عاقبلا  لضفا  نم  اضیا  هلعج  رایخ و  یلا  رایخ  نم  اناف  لاـق  کلذـلف  اـهرثکا  اـهافوا و  ماهّـسلا  نم  و 
نب نیفـس  ابا  لقره  لاس  کلذل  اراد و  ابـسح و  اسفن و  مهلـضفا  اضیا  اذـهل  ناکف  هّجح  نیعیطتـسملا  نم  نیدـحوملا  لک  یلع  هَّللا  ضرتفا 
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رکذ دـعب  صئاصخ  رد  یطویـس  ءایبنالا و  کلذـک  لقره  هل  لاقف  ابـسح  انطـسوا  نم  وه  اولاقف  مکیف  هبـسح  فیک  لاقف  هبـسح  نع  برح 
باسحالا و يوذ  یف  کلملا  ۀماع و  ۀسایـس  کلم و  ةّوبنلا  ّنا  ۀلیـضفلا  هذه  نم  هتوبن  یلع  ۀلالدلا  هجو  میعن  وبا  لاق  هتفگ  هقباس  ثیداحا 

انیف وه  اولاق  مکیف  هبسن  فیک  نایفـس  ابا  لقره  لاس  کلذل  هتعاط و  یلا  عرـسا  هل و  ۀّیعرلا  دایقنا  یلا  یعدا  کلذ  ّنأل  ساّنلا  نم  راطخالا 
نـساحملا هل  یلاعت  هَّللا  لیمکت  یف  یناثلا  بابلا  هتفگ  افـش  رد  ضایع  یـضاق  اهموق  بسن  یف  ثعبت  لسرلا  کلذک  لقره و  لاق  بسن  وذ 

هردـق لمج  لیـصافت  نع  ثحابلا  میرکلا  یبّنلا  اذـهل  ّبحملا  اهّیا  ملعا  اقـسن  هیف  ۀـّیویندلا  ۀـّینیدلا و  لئاضفلا  عیمج  هنارق  اـقلخ و  اـقلخ و 
دمحی ام  وه  ینید و  بستکم  ایندلا و  ةایحلا  ةرورض  ۀّلبجلا و  هتضتقا  يویند  يرورض  ناعون  رشبلا  یف  لامکلا  لالجلا و  لاصخ  ّنا  میظعلا 

ضحملا يرورـضلا  اّماف  لخادتی  جزامتی و  ام  اهنم  نیفـصولا و  دحال  صلختی  ام  اهنم  اضیا  نیّنف  یلع  یه  مث  یفلز  هَّللا  یلا  برقی  هلعاف و 
هناسل ۀحاصف  همهف و  ۀّحص  هلقع و  ةّوق  هتروص و  لامج  هتقلخ و  لامک  نم  هتّلبج  یف  ناک  ام  لثم  باستکا  رایتخا و ال  هیف  ءرملل  سیل  امف 

هئاذـغ و نم  هیلإ  هتایح  ةرورـض  هوعدـت  ام  هب  قحلی  هضرا و  مرک  هموق و  ةّزع  هبـسن و  فرـش  هتاکرح و  لادـتعا  هئاضعا و  هّساوح و  ةّوق  و 
قحلت دق  ههاج و  هلام و  هحکنم و  هنکسم و  هسبلم و  همون و 
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ۀعیرـشلا نیناوق  ةرورـضلا و  دودح  یلع  تناک  اهقیرط و  كولـس  یلع  ندبلا  ۀنوعم  يوقتلا و  هب  دصق  اذإ  ۀّیورخالاب  ةرخآلا  لاصخلا  هذـه 

عضاّوتلا و دهزلا و  لدـعلا و  رکـشلا و  ربّصلا و  ملحلا و  ملعلا و  نیّدـلا و  نم  ۀّیعرـشلا  بادآلا  ۀـّیلعلا و  قالخالا  ۀـّیورخالا  بستکملا  اّماف 
یه اهتاوخا و  ةرـشاعملا و  بدالا و  نسح  ۀـمحرلا و  راقولا و  ةدؤتلا و  تمّـصلا و  ةّورملا و  ءایحلا و  ۀعاجـشلا و  دوجلا و  وفعلا و  ۀّـفعلا و 

اهبستکیف و هیف  نوکت  مهـضعب ال  ساّنلا و  ضعبل  ۀّلبجلا  لصا  ةزیرغلا و  یف  وه  ام  قالخالا  هذه  نم  نوکی  دق  قلخلا و  نسح  اهعامج  یتلا 
هَّللا هجو  اهب  دری  مل  اذإ  ۀّیویند  قالخالا  هذه  نوکت  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  هنیبنس  امک  ۀبعش  ۀلبجلا  لصا  یف  اهلوصا  نم  نوکی  نا  ّدب  هّنکل ال 

اذإ لصف  اهلیضفت  اهنسح و  بجوم  یف  اوفلتخا  نا  ۀمیلسلا و  لوقعلا  باحصا  قافتاب  لئاضف  نساحم و  اهّلک  اهنکل  ةرخآلا و  رادلا  یلاعت و 
وا بسن  نم  اّما  رـصع  لک  یف  هل  تقفتا  نا  نیتنثا  وا  اهنم  ةدحاوب  فرـشی  انم  دحاولا  اندـجو  هانرکذ و  ام  لالجلا  لامکلا و  لاصخ  تناک 

ةرثا بولقلا  یف  کلذب  فصولاب  هل  ررقتی  لاثمالا و  همساب  برضت  هردق و  مظعی  یتح  ۀحامـس  وا  ۀعاجـش  وا  ملح  وا  ملع  وا  ةوق  وا  لامج 
هنع ّربعی  ّودـع ال  هذـخای  ام ال  یلا  لاصخلا  هذـه  لک  هیف  تعمتجا  نم  ردـق  میظعب  کّنظ  امف  لاوب  ممر  لاوخ  روصع  ذـنم  وه  ۀـمظع و  و 

ۀیورلا ءارسالا و  ءافطصالا و  ۀّبحملا و  ۀّلخلا و  ۀلاسرلا و  ةوبنلا و  ۀلیضف  نم  لاعتملا  ریبکلا  صیصختب  الا  ۀلیح  بسکب و ال  لانی  لاقم و ال 
رمحالا و یلا  ثعبلا  جارعملا و  قاربلا و  دومحملا و  ماقملا  ۀعیفرلا و  ۀجردلا  ۀلیضفلا و  ۀلیسولا و  ۀعافـشلا و  یحولا و  ّوندلا و  برقلا و  و 

ءایبنالا نیب  ةداهشلا  ءایبنالاب و  ةولّصلا  دوسالا و 
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نیملاعلل و ۀمحر  ۀیادهلا و  ۀنامالا و  ّمث و  ۀعاطلا  شرعلا و  يذ  دنع  ۀناکملا  ةراذنلا و  ةراشبلا و  دمحلا و  ءاول  مدآ و  دلو  ةدایـس  ۀمالا و  و 
رکذلا و عفر  رزولا و  عضو  ردّصلا و  حرش  رّخات و  ام  مّدقت و  امع  وفعلا  ۀمعنلا و  مامتا  لوقلا و  عامـس  رثوکلا و  لؤسلا و  یـضرلا و  ءاطعا 

هَّللا یلا  ءاعدلا  ۀّمالا و  ۀیکزت  میظعلا و  نآرقلا  یناثملا و  عبّسلا  ۀمکحلا و  باتکلا و  ءاتیا  ۀکئالملاب و  دییاتلا  ۀنیکسلا و  لوزن  رصنلا و  ةّزع 
تادامجلا و میلکت  هتوعد و  ۀـباجا  همـساب و  مسقلا  مهنع و  لالغالا  رـضالا و  عضو  یلاعت و  هَّللا  هارا  امب  سانلا  نیب  مکحلا  ۀـکئالملا و  و 

رـصّنلا نایعألا و  بلق  سمـشلا و  در  رمقلا و  قاقـشنا  لیلقلا و  ریثکت  هعباصا و  نیب  نم  ءاملا  عبن  مّصلا و  عامـسا  یتوملا و  ءاـیحا  مجعلا و 
هملعب طیحی  لفتحم و ال  هیوحت  ام ال  یلا  سانلا  نم  ۀمـصعلا  مالآلا و  ءاربا  اصحلا و  حـیبست  مامغلا و  ّلظ  بیغلا و  یلع  عالطالا  بعرلاب و 

ینـسحلا و ةداعـسلا و  بتارم  سدقلا و  تاجرد  ۀمارکلا و  لزانم  نم  ةرخآلا  راّدلا  یف  هل  ّدعا  ام  یلا  هریغ  هلا  ۀلـضفم ال  کلذ و  هحنام  الا 
مهولا اهینادأ  نود  راحی  لوقعلا و  اهنود  فقت  یتلا  ةدایزلا 
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تسا یمشاه  ینب  یمشاه ، ینب  لوسر  هفیلخ  تباث  نب  دیز  هتفگب  مود : هجو 

تلاح نا  رد  نا  زا  دعب  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  تافو  هعقاو  رکذ  دعب  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  مود 
هک تسفالتخا  نامه  نیا  هدابع و  نب  دعـس  تعیب  دصقب  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  دوب  راصنا  عامتجا  دـمآ  شیپ  هک  یفالتخا  مظعا  ابرشوه 
رد قوراف  قیدص و  ترـضح  دیـشاپیم و  مه  زا  نید  دمآیم و  نایمب  فیـس  لس  دـشیمن  نا  عفد  قوراف  قیدـص و  ترـضح  ربدـتب  رگا 

درک و ظفح  يزیچ  یکی  ره  دنافلتخم  عطاق  نایب  نیا  لقن  رد  ملع  ةاور  دندومن و  فالتخا  نآ  عطق  نایب  فیـسب  دـندش و  رـضاح  هفیقس 
لوسر یفوت  امل  لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  ۀیاور  اّما  لاق  نا  یلا  ددرگ  حّقنم  هّصق  ات  مراگنرب  دنچ  یتیاور  لحم  نیرد  دومن و  كرت  يزیچ 

ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 
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نرق مکنم  الجر  لمعتسا  اذإ  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نیرجاهملا  رـشعم  ای  لوقی  مهنم  لجّرلا  لعجف  راصنالا  ءابطخ  ماق 
لاقف تباث  نب  دیز  ماقف  کلذ  یلع  راصنالا  ءابطخ  تعباتتف  لاق  اّنم  رخآلا  مکنم و  امهدـحا  نالجر  رمالا  اذـه  یلی  نا  يرنف  اّنم  الجر  هعم 

یّلص هَّللا  لوسر  راصنا  اّنک  امک  هراصنا  نحن  نیرجاهملا و  نم  نوکی  مامالا  ناف  نیرجاهملا  نم  ناک  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا 
مکتحلاص امل  کـلذ  ریغ  متلعف  ول  هَّللا  لاـق و  مث  مکلئاـق  تبث  راـصنالا و  رـشعم  اـی  اریخ  هَّللا  مکازج  لاـقف  رکب  وبا  ماـقف  ملـس  هیلع و  هَّللا 

باـنج هک  رما  نیاـب  نیرجاـهم  رد  تفـالخ  راـصحنا  رب  هدرک  لالدتـسا  تباـث  نب  دـیز  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا  ۀبیـش  یبأ  نبا  هجرخا 
میوگیم ریرقت  نیمه  دافمب  سپ  دـشاب  نیرجاهم  زا  زین  هفیلخ  هک  دـیاب  سپ  هدوب  نیرجاهم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

باـنج دـعب  نوـچ  دـشاب و  مشاـه  ینب  زا  زین  هفیلخ  هـک  دـیاب  دوـب  مشاـه  ینب  زا  ملـس  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  بآـمتلاسر  باـنج  نوـچ  هـک 
سپ دشاب  رصحنم  ترضحنا  رد  تفالخ  هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مشاه  ینب  لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 

دشاب ترضح  نآ  هلصافیب  تماما  تبثم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  بسن  برق 

نینمؤملا ریما  تیبرقا  هب  فارتعا  برعلا  طسوا  شیرق  هفیلخ و  ندوب  یشرقب  رکب  یبا  لالدتساب  جاجتحا  موس : هجو 

نیاب هدرک  رکذ  راد  بسن و  يور  زا  ار  ناشیا  ّتیفرشا  شیرق  رد  تفالخ  تراما و  رما  راصحنا  نایب  ضرعم  رد  قیتع  ترـضح  هکنآ  موس 
هکلب دندوشگن  بل  نآ  راکنا  درب و  راصنا  نیرجاهم و  زا  نیرـضاح  عیمج  هدینادرگ و  تماص  دماخ و  تکاس و  زجاع و  ار  راصنا  تّجح 

راد بسن و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیفرـشا  هک  تسرهاـظ  دـندومیپ و  قیتع  تعیب  میلـست و  داـیقنا و  قیرط  نآ  داـفمب 
ریما بانج  تاکرب  اپارـس  تاذ  رد  تفالخ  راصحنا  قیتع  ترـضح  هدافا  بسح  سپ  تسققحتم  تباث و  راصنا  نیرجاـهم و  عیمج  تبـسنب 

انالف تعیاب  رمع  تام  ول  هَّللا  لوقی و  مکنم  الئاق  نا  ینغلب  ّهنا  ّمت  دیدرگ  رهاب  رهاظ و  ّتیولوا  لامکب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
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عطقت نم  مکیف  سیل  اهّرـش و  یقو  هَّللا  ّنکل  کلذـک و  تناک  دـق  اهناوالا  تمت  ۀـتلف و  رکب  یبأ  ۀـعیب  تناک  امنا  لوقی  نا  أرما  نرتغی  الف 
انریخ نم  ناک  دق  ّهنا  التقی و  نا  ةّرغت  هعبات  يذلا  وه و ال  عیابی  الف  نیملسملا  نم  ةروشم  ریغ  نم  الجر  عیاب  نم  رکب  یبأ  لثم  هیلإ  قانعالا 

عمتجا اـمهعم و  نم  ریبزلا و  یلع و  اـّنع  فلاـخ  ةدـعاس و  ینب  ۀفیقـس  یف  مهرـساب  اوـعمتجا  اـنوفلاخ و  راـصنالا  ّنا  هّیبـن  هَّللا  یفوـت  نـیح 
انوند املف  مهدـیرن  انقلطناف  راصنالا  نم  ءالؤه  انناوخا  یلا  انب  قلطنا  رکب  اـبا  اـی  رکب  یبـال  تلقف  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  یبأ  یلا  نورجاـهملا 

راصنالا نم  ءالؤه  انناوخا  دـیرن  انلقف  نیرجاهملا  رـشعم  ای  نودـیرت  نیا  الاقف  موقلا  هیلع  ألامت  ام  ارکذـف  ناحلاص  نالجر  مهنم  انیقل  مهنم 
مهینارهظ نیب  لمزم  لجر  اذاف  ةدعاس  ینب  ۀفیقـس  یف  مهانیتا  یتح  انقلطناف  مهّنیتأنل  هَّللا  تلقف و  مکرما  اوضقا  مهوبرقت  نا ال  مکیلع  الاقف 
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اّما لاق  مث  هلها  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثاف  مهبیطخ  دهـشت  الیلق  انـسلج  اّملف  کعوی  اولاق  هل  ام  تلقف  ةدابع  نب  دعـس  اذـه  اولاق  اذـه  نم  تلقف 
انلصا و نم  انولزتخی  نا  نودیری  مه  اذاف  مکموق  نم  ۀّفاد  ّتفد  دق  طهر و  نیرجاهملا  رشاعم  متنا  مالـسالا و  ۀبیتک  هَّللا و  راصنا  نحنف  دعب 

هنم ئرادأ  تنک  رکب و  یبأ  يدی  نیب  اهمّدقا  نا  دـیرا  ینتبجعا  ۀـلاقم  ترّوز  تنک  ملکتا و  نا  تدرا  تکـس  اّملف  رمالا  نم  انونـضحی  نا 
كرت ام  هَّللا  رقوا و  ینم و  ملحا  وه  ناکف  رکب  وبا  ملکتف  هبـضغا  نا  تهرکف  کلـسر  یلع  رکب  وبا  لاق  مّلکتا  نا  تدرا  اّـملف  ّدـحلا  ضعب 
فرعی نل  لها و  هل  متناف  ریخ  نم  مکیف  مترکذ  ام  لاقف  تکس  یتح  اهنم  لضفا  وا  اهلثم  هتهیدب  یف  لاق  الا  يریوزت  یف  ینتبجعا  ۀملک  نم 

نیلجرلا نیذه  دحا  مکل  تیضر  دق  اراد و  ابسن و  برعلا  طسوا  مه  شیرق  نم  ّیحلا  اذهل  ّالا  رمالا  اذه 
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یقنع ال برضتف  مّدقا  نا  هَّللا  ناک و  اهریغ  لاق  امم  هرکا  ملف  اننیب  سلاج  وه  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذخاف  متئش  امهّیا  اوعیابف 
لئاق لاقف  نالا  هدجا  ائیش ال  توملا  دنع  یـسفن  یل  لّوست  نا  ّالا  ّمهّللا  رکب  وبا  مهیف  موق  یلع  رمأتأ  نا  نم  ّیلا  ّبحا  مثا  نم  کلذ  ینبرقی 

فالتخالا نم  تقرف  یتح  تاوصالا  تعفترا  طغللا و  رثکف  شیرق  رـشعم  ای  ریما  اّنم  بّجرملا  اهقیذع  ککحملا و  اهلیذج  انا  راصنالا  نم 
نب دعـس  هَّللا  لتق  تلقف  ةدابع  نب  دعـس  یلع  انوزن  راصنالا و  هتعیاب  مث  نورجاهملا  هعیاب  هتعیابف و  هدی  طسبف  رکب  ابا  ای  كدـی  طسبا  تلقف 

الجر اوعیابی  نا  ۀعیب  نکت  مل  موقلا و  انقراف  نا  انیشخ  رکب  یبأ  ۀعیابم  نم  يوقا  رما  نم  انرـضح  ام  یف  اندجو  ام  هَّللا  انا و  ورمع  لاق  ةدابع 
وه و ال عیابی  الف  نیملـسملا  نم  ةروشم  ریغ  یلع  الجر  عیاب  نمف  داسف  نوکیف  مهفلاخن  اما  یـضرن و  ام ال  یلع  مهاـنعیاب  اـّماف  اندـعب  مهنم 

رمع تام  دق  ول  هَّللا  لاق و  انالف  نا  ینغلب  دق  ّهنا  مث  هتفگ  وا  هک  هدومن  لقن  رمع  زا  دوخ  تریـس  رد  ماشه  نبا  التقی و  نا  ةّرغت  هعبات  يذـلا 
یقو دـق  هَّللا  ّنا  الا  کلذـک  تناک  دـق  اهنا  تمتف و  ۀـتلف  تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  نا  لوقی  نا  أرما  کنّرغی  الف  انالف  تعیاب  دـقل  باطخلا  نب 
هعیاب يّذلا  وه و ال  هل  ۀـعیب  ّهناف ال  نیملـسملا  نم  ةروشم  ریغ  نع  الجر  عیاب  نمف  رکب  یبأ  لثم  هیلإ  قانعالا  عطقنت  نم  مکیف  سیل  اهّرش و 

ةدعاس و ینب  ۀفیقس  یف  مهفارشاب  اوعمتجاف  اوفلاخ  راصنالا  نا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیبن  هَّللا  یفوت  نیح  انریخ  نم  ناک  هنا  التفی  نا  ةّرغت 
انناوخا یلا  اـنب  قلطنا  رکب  یبـال  تلقف  رکب  یبأ  یلا  نورجاـهملا  عمتجا  اـمهعم و  نم  ماوعلا و  نب  ریبزلا  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع  اـنع  فّلخت 

نیرجاهملا رشعم  ای  نودیرت  نیا  الاق  موقلا و  هیلع  ألامت  ام  انل  ارکذف  ناحلاص  نالجر  مهنم  انیقل  یتح  مهّمؤن  انقلطناف  راصنالا  نم  ءالؤه 
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یتح انقلطناف  مهنیتانل  هَّللا  تلق و  لاق  مکرما  اوضقا  نیرجاهملا  رـشعم  ای  مهوبرقت  نا ال  مکیلع  الف  الاق  راصنالا  نم  ءالؤه  انناوخا  دیرن  انلق 
دهشت انـسلج  اّملف  عجو  اولاق  هل  ام  تلقف  ةدابع  نب  دعـس  اولاق  اذه  نم  تلقف  لّمزم  لجر  مهینارهظ  نیب  اذاف  ةدعاس  ینب  ۀفیقـس  یف  مهانیتا 

تفد دق  اّنم و  طهر  نیرجاهملا  رـشعم  ای  متنا  مالـسالا و  ۀـبیتک  هَّللا و  راصنا  نحنف  دـعب  اّما  لاق  مث  لها  هل  وه  امب  هَّللا  یلع  ینثاف  مهبیطخ 
دق ۀلاقم  یسفن  یف  ترّوز  دق  مّلکتا و  نا  تدرا  تکس  اّملف  رمالا  انوبضغی  انلصا و  نم  انوزاتجی  نا  نودیری  مه  اذإ  لاق و  مکموق  نم  ۀفاد 

ملکتف و هبضغا  نا  تهرکف  رمع  ای  کلـسر  یلع  رکب  وبا  لاقف  ّدحلا  ضعب  هنم  ئرادأ  تنک  رکب و  یبأ  يدی  نیب  اهمّدقا  نا  دیرا  ینتبجعا 
ام اّما  لاق  تکـس  یتح  لضفا  وا  اـهلثم  وا  هتهیدـب  یف  لاـق  ـالا  يریوزت  نم  ینتبجعا  ۀـملک  نم  كرت  اـم  هَّللا  وف  رقوا  یّنم و  ملعا  ناـک  وه 

مکل تیضر  دق  اراد و  ابسن و  برعلا  طسوا  مه  شیرق  نم  ّیحلا  اذهل  الا  رمالا  اذه  برعلا  فرعت  نل  لها و  هل  متناف  ریخ  نم  مکیف  مترکذ 
ناک و اهریغ  لاق  اّمم  ائیـش  هرکا  مل  اننیب و  سلاج  وه  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذخا  متئـش و  امهّیا  اوعیابف  نیلجّرلا  نیذه  دـحا 

اهلیذـج انا  راصنالا  نم  لئاق  لاقف  لاق  رکب  وبا  مهیف  موق  یلع  رّمأتأ  نا  نم  ّیلا  ّبحا  مثا  یلا  کلذ  ینبرقی  یقنع ال  برـضتف  مّدـقا  نا  هَّللا 
تلقف فالتخالا  تفوخت  یتح  تاوصالا  تعفترا  طغللا و  رثکف  لاق  شیرق  رـشعم  ای  ریما  مکنم  ریما و  اّنم  بجرملا  اهقیذـع  کـکحملا و 

نب دعس  متلتق  مهنم  لئاق  لاقف  ةدابع  نب  دعـس  یلع  انوزن  راصنالا و  هعیاب  مث  نورجاهملا  هعیاب  مث  هتعیابف  هدی  طسبف  رکب  ابا  ای  كدی  طسبا 
نا ریبزلا  نب  ةورع  ینربخا  يرهزلا  لاق  قاحسا  نبا  لاق  ةدابع  نب  دعس  هَّللا  لتق  تلقف  لاق  ةدابع 
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نب میوع  اّماف  نالجعلا  ینب  وخا  يدـع  نب  نعم  رخآلا  ةدـعاس و  نب  میوع  ۀفیقـسلا  یلا  اوبهذ  نیح  راـصنالا  نم  اوقل  نیذـلا  نیلجرلا  دـحا 
هنا انغلب  يّذلا  وهف  ةدعاس 

َنیِرِّهَّطُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  مهل  ّلج  ّزع و  هَّللا  لاق  نیذلا  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسرل  لیق 
ةدعاس نب  میوع  مهنم  ءرملا  معن  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

هلبق انتم  انا  انددول  هَّللا  اولاق و  ّلج و  ّزع و  هَّللا  هاّفوت  نیح  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اوکب  سانلا  ّنا  انغلبف  يدع  نب  نعم  اّما  و 
ۀمامیلا موی  نعم  لتقف  اّیح  هتقّدـص  امک  اتّیم  هقّدـصا  یّتح  هلبق  ّتم  ّینا  ّبحا  ام  هَّللا  یّنکل و  ّيدـع  نب  نعم  لاق  هدـعب  نتتفن  نا  یـشخن  انا 

مث هتفگ  دوخ  هبطخ  رد  وا  هک  هدرک  لقن  رمع  زا  ریبک  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  باذکلا و  ۀملیسم  موی  رکب  یبأ  ۀفالخ  یف  ادیهش 
تناک دـقف  ۀـتلف  تناک  رکب  یبأ  ۀـعیب  نا  لوقی  نا  أرما  کنّرغی  الف  انالف  تعیاب  نینمؤملا  ریما  تاـم  دـق  ول  لوقی  مکنم  ـالئاق  نا  ینغلب  ّهنا 

ریبزلا و اّیلع و  نا  هّیبن و  هَّللا  یّفوت  نیح  انریخ  ناک  ّهنا  رکب و  یبأ  لثم  قاتعالا  هیلإ  عطقت  نم  مکنم  سیل  اهّرـش و  یقو  هَّللا  ّنا  ریغ  کلذک 
یلا اـنب  قلطنا  رکب  یبـال  تلقف  رکب  یبأ  یلا  نورجاـهملا  عمتجا  اهرـساب و  راـصنالا  اـنع  تفلخت  ۀـمطاف و  تیب  یف  هنع  فّلخت  اـمهعم  نم 

انناوخا دـیرن  انلق  نیرجاهملا  رـشعم  ای  نودـیرت  نبا  الاق  اردـب  ادهـش  دـق  ناحلاص  نالجر  انیقلف  مهّمؤن  انقلطناف  راصنالا  نم  ءالؤه  اـنناوخا 
اذإ لاق و  ةدـعاس  ینب  ۀفیقـس  یف  نوعمتجم  مه  مهانیتاف و  لاق  مهّنیتانل  هَّللا  انلقف و  مکنیب  مکرما  اوضقاف  اوعجراف  لاق  راـصنالا  نم  ءـالؤه 

لجر ماقف  عجو  اولاق  هناش  ام  تلق  لاق  ةدابع  نب  دعس  اولاق  اذه  نم  تلق  لاق  لّمزم  لجر  مهرهظا  نیب 
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مهتیار اّملف  ۀفاد  مکموق  نم  انیلإ  تفد  دق  انّیبن و  طهر  شیرق  رشعم  ای  متنا  مالسالا و  ۀبیتک  راصنالا و  نحنف  دعب  اّما  هّلل  دمحلا  لاق  مهنم و 
دحلا ضعب  هنم  ئرادأ  تنک  رکب و  یبأ  يدی  نیب  اهمّدقا  ۀلاقم  یسفن  یف  ترّوز  تنک  دق  رمالا و  انوبصغی  انلـصا و  نم  اننولزتخی  نودیری 

تنک ائیـش  كرت  امف  هیلع  ینثا  هَّللا و  دـمحف  ماقف  هبـضغا  نا  تهرک  کلـسر و  یلع  لاـق  ملکتا  نا  تدرا  اّـملف  ملحا  یّنم و  رقوا  ناـک  و 
ّالا و الضف  مکنم  نورکذت  مکناف ال  راصنالا  رشعم  ای  دعب  اّما  لاق  هنم و  نسحاب  وا  هب  ءاج  الا  تمّلکت  دق  ول  هب  مّلکتا  نا  یـسفن  یف  ترّوز 

نیلجرلا نیذه  دحا  مکل  تیـضر  دق  ینا  ابـسن و  اراد و  طسوا  مه  شیرق  نم  ّیحلا  اذهل  الا  رمالا  اذـه  فرعت  نل  برعلا  نا  لها و  هل  متنا 
برضتف مدقا  تنک  نا  ۀملکلا  هذه  ریغ  ائیش  همالک  نم  تهرک  ام  هَّللا  ینا و  حاّرجلا و  نب  ةدیبع  یبأ  دی  يدیب و  ذخا  متئش و  امهّیا  اوعیابف 

اهلیذـج انا  لاقف  لجر  مهنم  ماـق  همـالک  رکب  وبا  یـضق  اّـملف  رکب  وبا  مهیف  موق  یلع  ّرم  وا  نا  نم  یلا  ّبحا  مثا  یلا  ینبرقی  ـال  اـمیف  یقنع 
تلق فالتخالا  تقفـشا  اّملف  طغللا  ربک  تاوصالا و  تعفتراف  لاـق  شیرق  رـشعم  اـی  ریما  مکنم  ریما و  اـنم  بجرملا  اهقیذـع  کـکحملا و 
ادعـس متلتق  مهلئاق  لاق  یتح  دعـس  یلع  انوزن  مث  راصنالا  هعیاب  نورجاهملا و  هعیاب  هتعیابف و  هدـی  طسبف  کعیاباف  كدـی  طـسبا  رکب  یبـال 

ۀعیب اندعب  اوثدحی  نا  ۀـعیب  نکی  مل  موقلا و  انقراف  نا  انیـشخ  رکب  یبأ  ۀـعیابم  نم  يوقا  وه  ارما  اندـجو  ام  هَّللا  انا و  ادعـس و  هَّللا  لتق  تلقف 
ناک ّهنا  باطخلا  نب  رمع  لاق  لاق  ساّبع  نبا  نع  هتفگ  لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  داسف و  نوکیف  مهفلاخن  وا  یضرن  ام ال  یلع  مهعباتن  اّماف 

ۀفیقس یف  اوعمتجا  اوفلاخ و  راصنالا  ّنا  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هّیبن  هَّللا  یفوت  نیح  انربخ  نم 
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انناوخا یلا  انب  قلطنا  رکب  ابا  اـی  رکب  یبـال  تلقف  رکب  یبأ  یلا  نورجاـهملا  عمتجا  اـمهعم و  نم  ریبزلا و  یلع و  اـّنع  فلاـخ  ةدـعاس و  ینب 
رـشعم ای  نودـیرت  نیا  الاقف  موقلا  هیلع  ألامت  ام  ارکذـف  ناحلاص  نالجر  مهنم  انیقل  مهنم  انوند  اّـملف  مهدـیرن  اـنقلطناف  راـصنالا  نم  ءـالؤه 
مهانیتا یتح  انقلطناف  مهنیتانل  هَّللا  تلقف و  مکرما  اوضقا  مهوبرقت  نا ال  مکیلع  الاقف ال  راصنالا  نم  ءالؤه  اـنناوخا  دـیرن  اـنلقف  نیرجاـهملا 

دّهشت الیلق  انسلج  اّملف  کغوی  اولاق  هلام  تلقف و  ةدابع  نب  دعس  اولاق  اذه  نم  تلقف  مهینارهظ  نیب  لّمزم  لجر  اذاف  ةدعاس  ینب  ۀفیقـس  یف 
نم ۀـفاد  تفد  دـق  اّنم و  طهر  نورجاهملا  متنا  مالـسالا و  ۀـبیتک  هَّللا و  راصنا  نحنف  دـعب  اّما  لاق  مث  هلها  وه  اـمب  هَّللا  یلع  ینثاـف  مهبیطخ 
نا دیرا  ینتبجعا  ۀلاقم  ترّوز  ملکتا و  نا  تدرا  ّتکساف و  رمالا  اذه  نم  انونـضحت  نا  انلـصا و  نم  انولزتخت  نا  نودیرت  متنا  اذاف  مکموق 
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رکب وبا  ملکتف  هبضغا  نا  تهرکف  کلسر  یلع  رکب  وبا  لاق  ملکتا  نا  تدرا  اّملف  ّدحلا  ضعب  هنم  ئرادأ  تنک  رکب و  یبأ  يدی  نیب  اهمدقا 
ام لاق  تکـس  یتح  اهنم  لضفا  وا  اـهلثم  هتهیدـب  یف  لاـق  ـالا  يریوزت  یف  ینتبجعا  ۀـملک  نم  كرت  اـم  هَّللا  اورقوا  یّنم و  ملعا  وه  ناـک  و 

نیذه دحا  مکل  تیـضر  دق  اراد و  ابـسن و  برعلا  طسوا  مه  شیرق  نم  ّیحلا  اذهل  الا  رمالا  اذه  فرعی  نل  لها و  هل  متناف  ریخ  نم  مترکذ 
برـضتف مدقا  نا  هَّللا  ناک و  اهریغ  لاق  امم  هرکا  ملف  اننیب  سلاج  وه  حارجلا و  ةدیبع  یبأ  دیب  يدیب و  ذـخا  متئـش و  امهّیا  اوعیابف  نیلجرلا 

لاقف نآلا  هدجا  ائیش ال  توملا  دنع  یـسفن  لّوست  نا  ّالا  مهّللا  رکب  وبا  مهیف  موق  یلع  رّمأتأ  نا  نم  ّیلا  بحا  مثا  نم  کلذ  ینبّرقی  یقنع ال 
تاوصالا تعفترا  طغللا و  رثک  شیرق و  رشعم  ای  ریما  مکنم  ریما و  اّنم  بجرملا  اهقیذع  ککحملا و  اهلیذج  انا  راصنالا  لئاق 
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نب دعس  یلع  انوزن  راصنالا و  هعیاب  مث  نورجاهملا  هعیاب  هتعیابف و  هدی  طسبف  رکب  ابا  ای  كدی  طسبا  تلقف  فالتخا  عقی  نا  نم  تقرف  یتح 

انقراف نا  انیشخ  رکب  یبأ  ۀعیابم  نم  قفوا  وه  ارما  انرـضح  امیف  اندجو  ام  هَّللا  اما و  ادعـس  هَّللا  لتق  تلقف  ادعـس  متلتق  مهنم  لئاق  لاقف  ةدابع 
ریغ نم  اریما  عیاب  نمف  داسف  هیف  نوکیف  مهفلاخن  نا  اما  یـضرت و  ام ال  یلع  مهعباتن  نا  اـّماف  ۀـعیب  اندـعب  اوثدـحی  نا  ۀـعیب  نکی  مل  موقلا و 

قه بیرغلا  یف  دیبع  وبا  مح خ و  التقی  نا  ةرغت  هعیاب  يذّلل  ۀعیب  هل و ال  ۀعیب  الف  نیملسملا  ةروشم 

« هتریشع لوسرلا و  ءایلوا   » تفالخ ب راصحنا  تهج  جاجتحا  مالسلا  هیلع  یلع  تیبرقا  هب  رارقا  اب  راصنا  تیبرقا  عفر  هب  جاجتحا  مراهچ : هجو 

هدومن نآب  جاجتحا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  اب  دوخ  تیبرقا  يوعدـب  هدرک  عفد  ار  راصنا  رکب  وبا  هکنآ  مراـهچ 
یبأ زا  برقا  ههبـش  ـالب  هک  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  رکب  یبأ  لالدتـسا  جاـجتحا و  بـسح  سپ  تفـالخ  رب  دوـخ  تـیقح  هارب 
موی رکب  ابا  ّنا  باهـش  نبا  نع  ۀـبقع  نب  یـسوم  رکذ  هتفگ و  هرـضن  ضایر  رد  يربط  نیّدـلا  بحم  دـشاب  تفـالخب  قحا  یلوا و  تسرکب 
هَّللا ذـخاف  مالـسالا  یلا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اعدـف  قحلا  نید  يدـهلاب و  هّیبن  هَّللا  ثعب  لاـقف  موقلا  تصنا  دهـشت و  ۀفیقـسلا 

ۀـفالخلا و لها  نحن  همحر و  ووذ  هبراقا و  هتریـشع و  نحن  امالـسا و  ساّنلا  لّوا  نیرجاهملا  رـشعم  اّنکف  هیلإ  اعد  ام  یلا  انیـصاون  انبولقب و 
حبـصا مه  شیرق  نم  لجرل  الا  حلـصت  نل  ةدالو و  اهیف  شیرقل  الا  ۀـلیبق  مهنم  سیلف  اهّلک  برغلا  انتدـلو  برعلا  یف  اـباسنا  ساـّنلا  طـسوا 

باتک یف  انناوخا  راصنالا  رـشعم  ای  متنا  ءارزولا و  متنا  ءارمالا و  نحنف  عبت  شیرقل  ساّنلاف  الوق  مهلـضفا  ۀنـسلا و  مهطلـسا  اهوجو و  سانلا 
انا هاّیا و  هَّللا  مهاتا  ریخ  یلع  مهودسحت  نا ال  ساّنلا  ّقحا  نیرجاهملا و  نم  مکناوخا  ۀلیضفل  میلستلا  یلاعت و  هَّللا  نید  یف  انؤاکرـش  هَّللا و 

ثیدح یف  هلبق  ام  ینعم  رکذ  ّمث  نیلجر  دحا  یلا  مکوعدا 
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انیلع و ال ّزعا  انیلإ و ال  ّبحا  یلاعت  هَّللا  قلخ  نم  دحا  ام  مکیلإ و  هَّللا  هقاس  ریخ  یلع  مکدـسحن  ام  هَّللا  راصنالا و  تلاقف  لاق  مث  ساّبع  نبا 
کله اذاف  هناکم  هانلعجف  راصنالا  نم  الجر  انرتخا  کله  اذاف  مکنم  الجر  مویلا  متلعج  ولف  مویلا  دعب  نم  قفشن  نحن  مکنم و  اندنع  یضرا 
قفشی نا  يراصنالا و  هیلع  ضقنی  نا  غاز  نا  یشرقلا  قفـشی  نا  ردجا  کلذ  ناک  ادبا  کلذک  هناکم  هانلعجف  نیرجاهملا  نم  الجر  انرتخا 

نل هب و  الا  برعلا  یـضرت  نل  شیرق و  نم  لجرل  الا  حلـصی  رمالا و ال  اذـه  یغبنی  رمع ال  لاـق  یـشرقلا  هیلع  ضقنی  نا  غاز  نا  يراـصنالا 
ککحملا و اهلیذـج  انا  ریما  مکنم  ریما و  اّنم  لاقف  یملـسلا  رذـنملا  نب  بابح  ماقف  هانلتق  الا  دـحا  اـنفلاخی  اـم  هَّللا  هل و  اـّلا  ةراـمالا  فرعت 

یتح لوقلا  اررکف  لاق  ۀعذج  اهاندعا  متئش  نا  رمالا و  نم  انونضحی  انلصا و  نم  انولزتخی  نا  اودارأ  ۀفاد  انیلع  تفد  دق  بجرملا و  اهقیذع 
رمالا اوملسف  نسح  لوقب  اوعجرف  مهنید  مهل  هَّللا  مصع  نوملسملا و  ّدارت  مث  اضعب  مهضعب  دّعوت  برح و  ۀفیقـسلا  یف  مهنیب  نوکی  نا  داک 

امهقبسف اوعیابیل  نوقبتسی  دعس  نب  ریشب  لهشالا و  دبع  ینب  وخا  ریضخلا  نب  دیسا  ماق  رکب و  یبأ  دیب  ذخا  رمع و  بثوف  ناطیشلا  اوبضغا  و 
نم لئاق  لاقف  رکب  یبأ  ۀعیب  یلع  ساّنلا  محدزاف  کعوی  عجطضم  ةدابع  نب  دعـس  ۀعیبلا و  نوردتبی  ۀفیقّـسلا  لها  بثو  اعم و  هاعیاب  رمع و 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 333 

http://www.ghadirestan.com


دجـسملا یلا  عجر  ۀـعیبلا  نم  رکب  وبا  غرف  اّملف  بضغب  کلذ  رمع  لاق  هَّللا و  هلتق  هولتقا  رمع  لاقف  هوئطت  ةدابع و ال  نب  دعـس  اوقتا  راصنالا 
رکذ مث  ءاثلثلا  ۀلیل  نم  لیّللا  رخآ  ناک  یتح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نفد  نع  اولغش  یـسما و  یتح  ساّنلا  هعیابف  ربنملا  یلع  دعقف 

قیتع ترضح  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هیلع  ةولّصلا  هنفد و  ثیدح 
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تیلوضفم و ریـصقت و  زجع و  راـهظا  ریوزت  اپارـس  ریرحن  یناـث  نآ  ببـسب  هک  ریمـشک  راز  نارفعز  يازفاکـش  ّریحت  رـسارس  ریرقت  نیرد 
نایب تقاشر  تقالذ و  تطالـس و  تغالب و  لامک  داد  دـنچ  ره  اریغ ؟؟؟ ماشه و  نبا  يراخبلا و  ۀـیاور  نم  رهظی  امک  هدومرف  دوخ  ریوشت 

رب هرخاف  دـهاوش  هرهاق و  جـجح  هرهاب و  نیهارب  هرهاز و  ّهلدا  دـنداشگ و  ماـقم  یلاـع  راـصنا  مازلا  ماـحفا و  باوبا  رهاـظ  بسح  دـنداد و 
مادخ يارب  نآ  همه  هک  دوشیم  رهاظ  لمات  كدنا  دعب  نکیل  دنداهن  هفیقس  عمجم  يورارف  نیرجاهم  رد  تفالخ  راصحنا  دوخ و  تیولوا 

ضحم دیـسر و  بآ  شبانج  نیوخا  وا و  تفالخ  صوصرم  ریغ  ناینب  نا  زا  هرقف  ره  ببـسب  هک  دوب  لهاله  مس  لتاق و  رهز  وا  ماقم  یلاع 
راز ياهلان  دنزود و  نامسآ  نیمز و  دنزوس و  دوخ  ياهغامد  هثالث  عابتا  رمع  تدم  نا  دعب  رگا  هک  دیدرگ  بارس  شیامن  بآ و  رب  شقن 

نایم رد  عیملت  ریوزت و  عاونا  لابح  دنزیر و  اهکشا  دنزیگنا و  اهنتف  دنزیر و  اهقرع  دنزاس و  دنلب  فرط  رهب  هثاغتسا  ياهادص  دنزاغآ و  راز 
بانج هریـشع  نیرجاهم  ندوبب  رکب  وبا  هک  اریز  دناهرن  لاکـشا  لاضع  ءاود  لالـض  ءالب  زا  ار  ناشیا  زگره  دناسرن و  یعفن  الـصا  دنزیوآ 

جاجتحا و ناشیا  رد  تفالخ  راصحنا  رب  ترـضح  نآ  محر  نابحاص  ترـضح و  نآ  براـقا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر 
شیرق ندوب  برع و  لئابق  عیمجب  شیرق  لاصتا  برق و  دیزم  دوخ و  بسن  ّتیفرش  اب  زین  هدرک و  تّجح  نیاب  راصنا  ّدر  هدومن و  لالدتسا 

رد مامت  تیولواب  هوجو  عیمج  هک  تسرهاظ  هدومن و  کسمت  برع  رد  ناشلوق  تیلـضفا  هنـسلا و  تیطـساو  هوجو  يور  زا  ساـن  حبـصا 
دوب لوسر  یـصو  زا  لوضفم  رتمک و  نآ  همه  رد  رکب  وبا  هدوب و  ققحتم  تامیلـستلا  تاّیحتلا و  فالآ  هیلع  قح  رب  یـصو  تاکرب  اب  تاذ 

دـش و ققحتم  تباث و  روهظ  لامکب  شدوخ  هدافا  زا  رکب  یبأ  تفالخ  نالطب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  تفالخ  نیعت  سپ 
یلا لسراف  هیلع  هَّللا  یلـص  ّیبّنلا  لزنم  یلا  لبقا  ریخلا و  رمع  یتا  هتفگ و  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  کلذ و  یلع  دـمحلا  هّلل 

رکب وبا  رکب و  یبأ 
737 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هیلإ لسراف  لغتشم  ینا  هیلإ  لسراف  ّیلا  جرخا  نا  رکب  یبأ  یلا  لسراف  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  زاهج  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  رادلا و  یف 
ۀلاقم مهنسحا  ةدابع و  نب  دعس  نوعیابی  ةدعاس  ینب  ۀفیقس  یف  تعمتجا  دق  راصنالا  ّنا  تملع  اما  هروضح  نم  کل  ّدب  رما ال  رـضح  دق  ّهنا 

نب میوع  يدـع و  نب  مصاـع  مهیقلف  مهتثلث  مهیلإ  اوئلاـمتف  حارجلا  نب  ةدـیبع  اـبا  اـنیقلف  نیعرـسم  انیـضمف  ریما  مکنم  ریما و  اـّنم  لوقی  نم 
ترّوز تنک  دق  مهانیتا و  باّطخلا  نب  رمع  لاقف  نوعمتجم  مه  اوءاجف و  لعفن  اولاقف ال  نودیرت  ام  نوکی  ّهناف ال  اوعجرا  مهل  الاقف  ةدعاس 

قطنف تببحا  امب  دعب  قطنا  مث  مّلکتا  یتح  ادیور  رکب  وبا  یل  لاقف  قطّنلا  يدتبال  تبهذ  مهیلإ  تعقو  نا  اّملف  مهیف  هب  موقا  نا  تدرا  امالک 
مث هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحف  رکب  وبا  أدبف  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  لاق  هیلع  داز  وا  هب  یتا  دق  ّالا و  لوقا  نا  تدرا  تنک  ءیـش  امف  رمع  لاقف 

ۀعفاش و هَّللا  دبع  مهل  اهنا  نومعزی  یتش و  ۀهلا  هنود  نم  نودبعی  مه  هودّحوی و  هَّللا و  اودبعیل  هتّما  یلع  ادیهش  الوسر  انیف  ثعب  هَّللا  ّنا  لاق 
ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  أرق  مث  روحنم  بشخ  توحنم و  رجح  نم  یه  امنا  ۀعفان و  مهل 

ِهَّللا  َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  مه  و 
یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  اولاق  و 

یلع هعم  ربّصلا  هل و  ةاساوملا  هب و  نامیالا  هقیدـصتب و  هموق  نم  نیلّوالا  نیرجاـهملا  هَّللا  ّصخف  مهئاـبآ  نید  اوکرتی  نا  برعلا  یلع  مظعف 
مهموق عامجا  مهل و  ساّنلا  فنـش  مهددـع و  ۀـلقل  اوشحوتـسی  ملف  مهیلع  راز  فلاخم  مهل  ساّنلا  لک  مهنیدـل و  مهل و  مهموق  يذا  ةّدـش 

رمالا اذهب  ساّنلا  قحا  هتریشع و  هؤایلوا و  مه  لوسرلاب و  هب و  نما  ضرالا و  یف  هَّللا  دبع  نم  لّوا  مهف  مهیلع 
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738 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مالـسالا یف  ۀـمیظعلا  مهتقباس  نیّدـلا و ال  یف  مهلـضف  رکنی  نم ال  راصنالا  رـشعم  ای  متنا  ملاـظ و  ـالا  کـلذ  یف  مهعزاـنی  ـال  هدـعب و  نم 

نحنف مکتلزنمب  اندـنع  نیلّوالا  نیرجاهملا  دـعب  سیلف  هباحـصا  هجاوزا و  ۀـّلج  مکیف  هترجه و  مکیلإ  لـعج  هنیدـل و  اراـصنا  هَّللا  مکیـضر 
تفالخ و زا  راصنا  عفد  ماقم  رد  قیفا  قیتع  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  رومالا  مکنود  یضقت  ةروشمب و ال  نوتافت  ءارزولا ال  متنا  ءارمالا و 
بانجنآب و نامیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  قیدـصتب  نیرجاهم  صاصتخا  تسایرب  نیرجاـهم  تیولوا  تماـما و 

راّفک عامجا  دـسح و  بابرا  ضغب  ددـع و  تلق  زا  شاحیتسا  مدـع  باشقا و  رافک  يذا  تّدـش  رب  ربص  باـبق و  یلاـع  نآ  يارب  تاـساوم 
نامیا ضرا و  رد  ار  یلاعت  قح  دـندرک  تدابع  هک  دـنناسک  لوا  نیرجاهم  هک  هدومن  هدافا  نا  دـعب  هدرک و  رکذ  رایخا  تفلاخم  رب  رارـشا 

هک هوجو  نیا  رکذ  دعب  دناترـضح و  نآ  هریـشع  ایلوا و  نیرجاهم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسرب  هناش و  یلاعت  واب  دندروآ 
تفالخب دناقحا  نیرجاهم  هروکذم  هوجوب  هک  دوش  مولعم  ات  هدرک  نایب  ۀحارص  تفالخب  نیرجاهم  ّتیقحا  تستبارقب  جاجتحا  نآ  همتاخ 

وا دـنک  تفالخ  رد  نیرجاهم  تعزانم  هک  یـسک  هک  هدرک  هدافا  مامت  تحارـصب  هدومنن  افتکا  مه  نیرب  تسایر و  تموکح و  تماما و  و 
امومع نیرجاهم  يارب  قیتع  ترـضح  هک  یهوجو  هک  تسالوا  یهیدب  نوچ  تسراکافج و  رادرکدـب و  راجنهان و  راکمتـس و  ینعی  ملاظ 

عیمج زا  ههبش  الب  ترضح  نآ  هک  اریز  هدوب  ققحتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  مامت  تیولواب  هدرک  تباث 
قیدـصتب صاصتخا  رد  نیرجاهم  عیمج  زا  قبـسا  تسلـضفا و  مه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  تسبرقا  نیرجاـهم 

تدش رب  بانجنآ  اب  ربص  بانج و  نآ  تاساوم  ترضحنآب و  نامیا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج 
739 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

زا نیدئاح  ناغضا  نیدناعم و  عامجا  تلالـض و  رفک و  بابرا  توادع  ضغب و  تناید و  بابرا  ددع  تلق  زا  شاحیتسا  مدع  رافک و  ياذا 
دادساب داشرا  بسح  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  اب  ار  یلاعت  قح  هدرک  تدابع  هک  تسیسک  لوا  بانجنآ  نید و 

دناعم ههبـش  الب  مکاح  سیئرب و  دش  یّمـسم  دـیدرگ و  تماما  تفالخ و  صیمق  صمقتم  ترـضح  نآ  دوجو  اب  هک  یـسک  داژن  الاو  قیتع 
ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  هدوب  مشاغ  رئاج  ملاظ و 

نآ هک  یثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  تسراکش  ادیوه و  رایـسب  رابخا  ثیداحا و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نامیا  مالـسا و  تیلّوا  و 
نب یلع  مزراوخ و  بطخاب  فورعملا  دمحا  نب  ّقفوم  یناهفـصالا و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  میعن  وبا  یلـصوملا و  یلع  نب  دـمحا  یلعی  وبا  ار 
دبع نب  میهاربا  دمحا و  نیدلا  باهش  دیـس  یجنک و  فسوی  نب  دمحم  یمکاحلا و  ریخلا  وبا  رکاسع و  نباب  فورعملا  هَّللا  ۀبه  نب  نسحلا 

هدومرف ءایلوألا  ۀیلح  رد  یناهبصالا  میعن  وبا  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هَّللا 
نب رـشب  انث  يرـصبلا  يدبعلا  دـلاخ  نب  فلخ  انث  یمرـضحلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  انث  نیـصح  یبأ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  میهاربا  انثّدـح 

ةوبنلاب و کمصخا  یلع  ای  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  لاق  لاق  لبج  نب  ذاعم  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  يراصنالا  میهاربا 
مهمـسقا هَّللا و  رماب  مهموقا  هَّللا و  دـهعب  مهافوا  انامیا و  مهلوا  تنا  شیرق  نم  دـحا  اهیف  کجاحی  عبـسب ال  سانلا  مصخت  يدـعب و  ةوبن  ال 

ۀّیزم هَّللا  دنع  مهمظعا  ۀّیضقلاب و  مهرصبا  ۀیعرلا و  یف  مهلدعا  ۀیوسلاب و 
رگید زا  نآب  راصنا  عفد  تفالخب و  دوخ  تیقحا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانجب  تیبرقا  يوعدب  رکب  یبأ  جاجتحا  و 

یف نانثا  عمتجی  تاهیه ال  رمع  لاقف  هدرک  لقن  هفیقـس  هّصق  رد  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  تسحـضاو  رهاظ و  مه  تاـیاور 
نا برعلا  یضرت  هَّللا ال  نرق و 

740 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
نم یبأ  نم  یلع  کلذـب  انل  مهنم و  مهروما  یلو  مهیف و  ةّوبنلا  تناک  نم  اهرما  ّیلوت  نا  عنمت  ـال  برعلا  ّنکل  مکریغ و  اـهیبن  مکورّمؤی و 

وا مثال  فناجم  وا  لطابب  لدم  ّالا  هتریشع  هؤایلوا و  نحن  هتراما و  دّمحم و  ناطلس  انعزانی  اذ  نم  نیبملا  ناطلّـسلا  ةرهاظلا و  ۀجحلا  برعلا 
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مکبیصنب اوبهذیف  هباحصا  اذه و  ۀلاقم  اوعمـست  مکیدیا و ال  یلع  اوکلما  راصنالا  رـشعم  ای  لاقف  بابحلا  نب  رذنملا  ماقف  ۀکله  یف  طروتم 
اهلیذـج انا  هنیدـب  قحا  هَّللا  متناـف و  رومـالا  هذـه  مهیلع  اولوت  دـالبلا و  هذـه  نم  مهولجاـف  مهومتلاـس  اـم  مکیلع  اوبا  ناـف  رمـالا  اذـه  نم 

رـشعم ای  ةدیبع  وبا  لاقف  لتقی  كایا  لب  لاق  هَّللا  کلتقی  اذإ  رمع  لاقف  ۀـعذج  اهدـیعنل  متئـش  نئل  هَّللا  مأ و  بجرملا  اهقیذـع  ککحملا و 
هَّللا انا و  راصنالا  رشعم  ای  لاقف  ریشب  نب  نامعّنلا  نب  دعـس  نب  ریـشب  ماقف  ّریغ  لّدب و  نم  لّوا  اونوکت  الف  رزآ  رـصن و  نم  لّوا  مّکنا  راصنالا 

لیطتـسن نا  انل  یغبنی  امف  حدکلا  انّیبن و  ۀعاط  اّنبر و  یـضر  الإ  اندرا  ام  نیّدلا  اذه  یف  ۀقباس  نیکرـشملا و  داهج  یف  ۀلیـضف  یلوا  اّنک  نئل 
مه هموق و  مه  شیرق و  نم  هیلع  هَّللا  یّلص  ادّمحم  نا  الا  کلذب  انیلع  ۀّنملا  ّیلو  هَّللا  ناف  اضرع  ایندلا  نم  هب  یغتبن  کلذب و ال  سانلا  یلع 
دوخ خیرات  رد  نودلخ  نبا  مهوعزانت و  مهوفلاخت و ال  هَّللا و ال  اوقتاف  ادـبا  رمالا  اذـه  یف  مهعزانأ  هَّللا  یناری  هَّللا ال  میا  یلوا و  هب و  قحا 

ةدعاس ینب  ۀفیقس  یف  راصنالا  تعمتجا  تمی و  مل  ّهنا  ّنظ  یّتح  هدقفل  نورضاحلا  عاترا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  امل  هتفگ 
ةدـیبع و وبا  مهعم  مهیلإ و  اوءاـجف  رمع  رکب و  یبأ  یلا  ربخلا  غلب  اورـصن و  اووا و  اـمب  مهل  رمـالا  نا  نوری  مه  ةداـبع و  نب  دعـس  نوعیاـبی 

کلذ مهناکم  یف  مهوتاف  مهوتای  نا  ّالا  اوباف  نأـشلا  مهیلع  اوضفخ  عوجرلا و  یلع  مهوداراـف  ةدـعاس  نب  میوع  مصاـع و  نب  يدـع  مهیقل 
مهولجعاف

741 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
قح مکل  متنا  کلذ و  یف  عزانن  هرماب و ال  ساّنلا  قحا  هتریـشع و  یبنلا و  ءایلوا  نحن  رکب  وبا  لاق  ۀظعوم و  احامج و  مهوبلغ  مهناش و  نع 

رـشعم ای  مهولجاـف  اوبا  نا  ریما و  مکنم  ریما و  اـنم  حومجلا  نب  رذـنملا  نب  باـبحلا  لاـق  ءارزولا و  متنا  ءارمـالا و  نحنف  ةرـصّنلا  ۀـقباّسلا و 
نا رمع  لاق  بجرملا و  اهقیذع  ککحملا و  اهلیذج  انا  ۀعذج  اهاندعا  متئـش  نا  نیّدـلا و  اذـهل  ساّنلا  ناد  مکفایـسابف  دالبلا  نع  راصنالا 
وبا رذـنملا و  نبا  رمع و  نیب  ةاحالم  تعقو  مث  انب  مکاصوال  ءارما  متنک  ول  نوملعت و  اـمک  مکب  اـناصوا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

نامعنلا نب  دعس  نب  ریشب  ماقف  ّریغ  لّدب و  نم  لّوا  اونوکت  الف  رزآ  رصن و  نم  لّوا  متنا  راصنالا  رـشعم  ای  هَّللا  اوقتا  لوقی  اهـضفخی و  ةدیبع 
اندرا امف  نیّدلا  یف  ۀـقباس  داهجلا و  یف  لضف  لوا  انک  نا  نحن و  یلوا و  ّقحا و  هموق  شیرق و  نم  ادّـمحم  ّنا  لاقف  جرزخلا  نب  بعک  نب 

نبا نع  هَّللا  تسفن و  رذنملا  نب  بابحلا  لاقف  ساّنلا  یلع  هب  لیطتـسن  اضوع و ال  ایندلا  نم  هب  یغتبن  الف  هّیبن  ۀعاط  هَّللا و  یـضر  الا  کلذب 
امهقبـس رکب و  ابا  اعیاب  اعنتماف و  ةدـیبع  یبأ  رمع و  یلا  رکب  وبا  راشاف  مهّقح  اموق  عزانأ  نا  تهرک  نکل  هَّللا و  لاقف ال و  ریـشب  اـی  کـمع 

ۀعیب یلا  اوبهذ  مهیلع و  جرزخلا  ةراصا  اوهرک  ءابقنلا و  دحا  ریضخ  نب  دیسا  مهیف  ناک  مهنیب و  امیف  سوالا  یجانت  مث  دعـس  نب  ریـشب  هیلإ 
هولتقت ادعـس ال  اوقتا  هباحـصا  نم  سان  لاقف  ةدابع  نب  دعـس  نوئطی  اوداک  رکب و  ابا  نوعیابی  بناج  لک  نم  ساّنلا  لبقا  هوعیابف و  رکب  یبأ 

نب ریـشب  راشا  یباف و  ۀعیبلا  یف  ادعـس  بلط  مث  رمع  ضرعاف  غلبا  انه  قفّرلا  رمع  ای  الهم  رکب  وبا  لاقف  اکـسامت  هَّللا و  هلتق  هولتقا  رمع  لاقف 
لجر وه  امنا  لاق  هکرتب و  دعس 

742 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
رکب وبا  کله  یتح  ثیدحلا  یف  مهعم  ضیفی  ةولّصلا و ال  یف  مهعم  عمتجی  دعس ال  ماقاف  دحاو 

دوخ تیولواب  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  مجنپ : هجو 

تبارقب جاجتحا  قیرط  دـندومرف و  راصنا  زا  تفالخ  ذـخا  هک  ار  وا  عایـشا  عابتا و  رکب و  وبا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  مجنپ 
هرهاق و تّجح  نیاـب  نینمؤملا  ریما  باـنج  تیبرقا  زا  ضاـمغا  ضارعا و  دـندومیپ و  راـهطالا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  راـتخم  رورـس  باـنج 

هَّللا یلـص  بآمتلاسر  بانج  تبارقب  جاجتحا  ناـشیا  هک  دومرف  تومـص  توکـس و  زجع و  يـالتبم  توهبم و  جوجحم و  هرهاز  تلـالد 
میتسه یلوا  ام  هک  راصناب  دنتفگ  هک  اریز  دندرک  نایغط  فسع و  ناودع و  بصغب و  تراما  تفالخ و  ذخا  دـندومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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ناشیا يوسب  تراما  میلست  دندومن و  ناشیا  دایقنا  راصنا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  برق  ببـسب  تفالخب  امـش  زا 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  یلوا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  لالدتسا  جاجتحا و  نیمه  لثمب  سپ  دندرک 

میلـست فاصنا و  قیرط  دنتـشادیم  ترخآ  فوخ  یلاعت و  قحب  نامیا  زا  یظح  وا  عابتا  رکب و  وبا  رگا  سپ  دـشاب  تافو  تاـیح و  تلاـح 
نیا اب  نکل  دـندومنیم  روح  غیز و  يوسب  دوخ  لودـع  روج و  ملظب و  رارقا  هک  تسیابیم  الا  دنتـشادیم و  كولـسم  ترـضحنآب  تراما 

دندومن دوخ  ناودع  ملظب و  فارتعا  تقو  نیرد  هن  دندرواین و  فاصناب  عوجر  ماظنلا  ۀـنیتم  عزاب  رمق  تّجح  عوطـس  ماحفا و  مازلا و  همه 
رارصا و رب  راکنا  ّدر و  هک  دوخ  عوبتم  عابتا و  دوخ و  يارب  هیلاع  تاجرد  تفاتش و  رابجا  هارکا و  رب  رارصا  دادبتـسا و  هارب  ظیلغ  ّظف  هکلب 

يّدحب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مازلا  جاجتحا و  تنازر  تناتم و  لامک  هک  ۀنملا  دـمحلا و  هّلل  تخاس و  ایهم  دـندرکن  وا  رارـضا 
ناـینب رد  یللخ  چـیه  تسارآ و  دنتـسناوتن  یفرح  نآ  باوـجب  ناشعایـشا  عاـبتا و  رگید  ظـیلغ و  ّظـف  رکب و  وـبا  هک  دوـب  حـئال  حـضاو و 

دماحم هرخاف و  لئاضف  زا  يذبن  هک  يرونیدلا  ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  هماّلع  تخادنا  دنتسناوتن  نآ  صوصرم 
743 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

باتک هلزج و  نب  یـسیع  نب  ییحی  یلع  وبا  زا  دادغب  خیرات  رـصتخم  راتخم  يدادغبلا و  بیطخلا  یلع  نب  دمحا  دادـغب  خـیرات  زا  وا  هرهاب 
ریثالا نباب  فورعملا  دمحم  نب  كرابم  تاداعـسلا  یبأ  ۀغللا  ۀیاهن  لوصالا و  عماج  یناعمـسلا و  دمحم  نب  میرکلا  دبع  دعـس  وبا  باسنالا 

یبهذ و ینغملا  باتک  لادتعالا و  نازیم  ءالبنلا و  ریس  ناکلخ و  نبا  نایعألا  تایفو  يوونلا و  فرش  نب  ییحی  ءامـسالا  بیذهت  يرزجلا و 
تسرهاب رهاظ و  رصاعم  ناخ  نسح  قیدص  يولوم  ءالبنلا  فاحتا  یطویس و  رهزم  ةاعولا و  ۀیغب  ةرـضاحملا و  نسح  یعفای و  نانجلا  ةآرم 

مث رکب  یبأ  ۀعیب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ةءابإ  هتفگ  تسرضاح  رصاق  شیپ  نآ  هقیتع  هخسن  هک  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  رد 
ۀعیبلاب یلوا  متنا  مکعیابا و  مکنم ال  رمالا  اذهب  قحا  انا  لاقف  رکب  ابا  عیاب  هل  لیقف  هلوسر  وخا  هَّللا و  دـبع  انا  لوقی  رکب و  وبا  هب  یتا  اّیلع  ّنا 
متمعز متسل  ابصغ أ  تیبلا  لها  اّنم  هوذخات  مّلس و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نم  ۀبارقلاب  مهیلع  متججتحا  راصنالا و  نم  رمالا  اذه  متذخا  یب 

یلع متججتحا  ام  لثمب  جـتحا  اناف  ةرامالا  مکیلإ  اوملـس  ةداقملا و  مکوطعا  مکنم و  دّـمحم  ناکمل  مهنم  رمـالا  اذـهب  یلوا  مکنا  راـصنالل 
متنا ملظلاب و  اوءوبف  ّالا  هَّللا و  نوفاخت  هّللاب و  نونموت  متنک  نا  انوفـصناف  اتّیم  اّیح و  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  یلوا  نحن  راـصنالا 
مثا دغ  کیلع  هدری  مویلا  هل  هددشا  هرطـش  کل  ابلح  بلحا  بلاط  یبأ  نب  یلع  هل  لاقف  عیابت  یتح  اکورتم  تسل  ّکنا  رمع  هل  لاق  نوملعت 

ّکنا ّمع  نبا  ای  یلعل  حارجلا  نب  ةدـیبع  وبا  لاقف  کهرکا  الف  ینعیابت  مل  ناف  رکب  وبا  هل  لاقف  هعیابا  کلوق و ال  لبقا  رمع ال  ای  هَّللا  لاـق و 
ّدـشا کنم و  رمالا  اذـه  یلع  يوقا  الا  رکب  ابا  يرا  ـال  رومـالاب و  مهتفرعم  مهتبرجت و  کـل  سیل  کـموق  ۀخیـشم  ءـالؤه  نّسلا و  ثیدـح 

رمالا اذهل  تناف  ءاقب  کب  لطی  شعت و  نا  ّکناف  رکب  یبال  رمالا  اذه  ملسف  اعالطتسا  الامتحا و 
744 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

هَّللا ال هَّللا  نیرجاهملا  رـشعم  اـی  یلع  لاـقف  كرهـص  کبـسن و  کـتقباس و  کـمهف و  کـملع و  کـنید و  کلـضف و  یف  قیقح  قیلخ و 
ای هَّللا  وف  هقح  ساـنلا و  یف  هماـقم  نع  هلها  نوعفدـت  مکتویب و  روعق  مکرود و  یلا  هتیب  رعق  هراد و  نم  برعلا  یف  دّـمحم  ناطلـس  اوجرخت 

هَّللا نید  یف  هیقفلا  هَّللا  باتکل  يراقلا  انیف  ناک  ام  مکنم  رمالا  اذـهب  قحا  نحن  تیبلا و  لـها  اـنال  هب  ساـّنلا  قحا  نحنل  نیرجاـهملا  رـشعم 
نع اّولضتف  يوهلا  اوعبتت  انیفل و ال  ّهنا  هَّللا  ۀیوّسلاب و  مهنیب  مساقلا  ۀئیسلا  رومالا  مهنع  عفادملا  ۀّیعرلا  رماب  علـضتملا  هَّللا  لوسر  ۀنـسب  ملاعلا 

فلتخا ام  رکب  ابا  اهتعیب  لبق  یلع  ای  کنم  راصنالا  هتعمـس  مالکلا  اذـه  ناـک  ول  دعـس  نب  سیق  لاـقف  ادـعب  ّقحلا  نم  اودادزت  هَّللا و  لـیبس 
ةرـصنلا مهلاسی  راصنالا  سلاجم  یلع  الیل  ۀـباد  یلع  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  لمحی  یلع  جرخ  لاق و  نانثا  کـیلع 

ام رکب  ابا  انیلإ  قبـس  کمع  نبا  کجوز و  نا  ول  لجّرلا و  اذـهل  انتعیب  تضم  دـق  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ای  نولوقی  اوناکف 
ناک ام  ّالا  نسحلا  وبا  عنـص  ام  ۀـمطاف  تلاقف  هناطلـس  سانلا  عزانأ  جرخا  هنفدا و  مل  هتیب  یف  هَّللا  لوسر  عدا  تنکف  یلع أ  لوقیف  هب  هانلدـع 

مهبلاط مهبیسح و  هَّللا  ام  اوعنص  دق  هل  یغبنی 
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مهم زا  نوچ  هک  دـناهدروآ  خـیراوت  لها  زا  یعمج  هتفگ  بابحالا  ۀـضور  رد  باصن  الاو  بطاخم  هزاـجا  خیـش  ثّدـحم  نیّدـلا  لاـمج  و 
سلجم ناب  ههجو  هَّللا  مرک  ار  یضترم  یلع  هداتسرف و  هتخاس  یعمجم  راصنا  نایعا  نیرجاهم و  هوجو  زا  قیدص  رکب  وبا  دندش  غراف  تعیب 

تفگ قوراف  رمع  دیـسرپ  شیوخ  بلط  بجوم  زا  تسـشنب و  دوخ  قئال  لحم  رد  دش و  رـضاح  سلجم  نا  رد  هدومن  تباجا  يو  هدـیبلط 
رب امش  هک  نخس  نامه  نم  تفگ  یلع  ینک  تعیب  مه  وت  دندرک  تعیب  رکب  وبا  اب  باحصا  رئاس  هچنانچ  هک  مهاوخیم  هک  تسنآ  بجوم 

ترضحب هک  دییوگ  تسار  منادرگیم  تّجح  امش  رب  دیتفرگ  ار  بصنم  نیا  هتخاس  تّجح  راصنا 
745 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دیئوگب باوصب  یباوج  ارم  نخس  نیا  لّوا  تفگ  ینک  تعیب  ات  میراذگن  ارت  تفگ  رمع  تسیک  برقا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هانپ  تلاسر 
مالسلا هیلع  مانا  دّیس  اب  هبیرق  تبارق  لضف و  مالسا و  رد  تقبـس  هطـساوب  وت  نسحلا  وبا  يأ  تفگ  هدیبع  وبا  دییوج  تعیب  نم  زا  نا  زا  دعب 

يراد قافو  هرئاد  رد  مدـق  زین  وت  هک  تسنآ  بسانم  دـندومن  عامجا  قافتا و  رکب  وبا  رب  هباحـص  نوچ  نکیل  یتفالخ و  تموکح و  راوازس 
هناحبـس قح  هک  یتبهوم  رادرک و  راتفگ و  رد  تسیتسار  تناما  ياضتقم  راتخم و  لوسر  لوقب  یتّما  نیا  نیما  وت  هدیبع  وبا  يأ  تفگ  یلع 

لضف و عبنم  یهن و  دروم و  یحو و  نآرق و  طبهم  دـینک  لقن  رگید  ياجب  هک  دیـشابم  نا  دـنبرد  هدومرف  تمارک  تّوبن  نادـناخب  یلاعت  و 
نسحلا وبا  يأ  تفگ  يراصنا  دعس  نبا  ریـشب  میاازـس  ار  تراما  هتـسیاش و  ار  تفالخ  روما  نیا  هطـساوب  میئام و  ملع  لقع و  ندعم  ملع و 

تعیب وت  اـب  دـندرکیمن و  تعزاـنم  هقیاـضم و  وت  اـب  هنیئآ  ره  دـشیم  مدرم  مولعم  نیزا  شیپ  ینکیم  رهاـظ  زورما  وت  هک  هیعاد  نیا  رگا 
عفد ینکیم و  هرانک  تفالخ  زا  وت  هک  دش  نامگ  نیا  ار  ناشیا  یتسب  مدرم  اب  طالتخا  رد  یتسـشن و  دوخ  هناخ  نوچ  نکیل  دـندومنیم و 
دوخ یئآیمرد و  یپ  زا  یئاوشیپ  هب  دـناهدرک  لوبق  ار  رگید  سک  ناناملـسم  تعامج  هک  نونکا  ینکیم  هراچ  دوخ  زا  ار  رما  نیا  يابا  و 
ملس هیلع و  هَّللا  یّلص  ار  ملاع  دیس  رونا  بلاق  رهطا و  دسج  نم  هک  يرادیم  اور  وت  ریشب  يأ  دومرف  یضترم  یلع  یئامنیم  رگید  زرط  رد 

تعزانم و رد  مدرم  اب  یمدز و  تموکح  تفالخ و  بلط  زا  مد  هدرکان  لـصاح  تغارف  وا  نفد  زا  هدومنن  نیفکت  زیهجت و  هداداـن و  لـسغ 
زا تسرازه  لب  هملک  دص  لباقم  اهنا  زا  یکی  ره  راوتسا و  مکحم و  هلمج  یلع  تاملک  هک  دید  نوچ  قیدص  رکب  وبا  يدش و  تمـصاخم 
زا دـعب  هک  میتسنادیم  رگا  دـشابن و  هقیاـضم  رما  نیرد  نم  اـب  ارت  هک  دوب  نیا  ناـمگ  ارم  نسحلا  وبا  يأ  دومرف  دـمآرد  ارادـم  قفر و  هار 
ارم نظ  يامن  تقفاوم  ناشیا  اب  زین  وت  رگا  دـندومن  قافتا  مدرم  نم  رب  هک  نونکا  مدرکیمن  لوبق  زگره  درک  یهاوخ  فلخت  نم  اـب  تعیب 

رگا یشاب و  هتخاس  عقاو  قباطم 
746 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یهتنا دش  هناخ  هجوتم  تساخرب و  سلجم  زا  یلع  سپ  تسین  وت  رب  یجرح  چیه  یئامن  لمات  رما  نیرد  هک  یهاوخ  ینک و  فقوت  الاح 

هللا لوسر  تیبرقا  هب  اروش » موی   » جاجتحا مشش : هجو 

رب جاـجتحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنجب  دوخ  تیبرقاـب  يروش  موی  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هکنآ  مشش 
دنتخاس و لالدتـسا  نیا  میلـست  لاقم و  نیا  قیدـصت  ناشیا  همه  هکلب  هدرواین  نآ  راکنا  بات  يروش  لها  زا  یـسک  هدومن و  دوخ  تفالخ 

هتفگ قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  دنتخارفا  رارقا  فارتعاب و  راختفا  ملع 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  برقا  دحا  مکیف  له  هّللاب  مکدشنا  مهل  لاقف  اهلها  یلع  جتحا  يروشلا  موی  اّیلع  ّنا  ینطقرادلا  جرخا 

ثیدحلا مهّللا ال  اولاق  هءاسن  هءاسن  هءانبا و  هءانبا  هشقن و  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هلعج  نم  ینم و  محّرلا  یف 
زور رد  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  هک  درک  تیاور  ینطقراد  هتفگ  قـعاوص  همجرت  هعطاـق  نـیهارب  رد  یمرهج  نیدـلا  رخف  نـب  نیدـلا  لاـمک  و 
هَّللا یلص  لوسرب  امـش  زا  مادک  چیه  هک  منکیم  لاؤس  یلاعت و  يادخب  مهدیم  دنگوس  ار  امـش  تفگ  هتفرگ  يروش  لهاب  تّجح  يروش 
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لوسر ءاسن  وا  ءاسن  هَّللا و  لوسر  دالوا  وا  دالوا  هک  تسه  امش  نایم  رد  رگید  یسک  نم  زا  ریغ  تسنم و  زا  رتکیدزن  بسن  رد  ملـس  هیلع و 
ینطقراد هتفگ  رابخالا  نسحا  رد  يوره  كرابم  الم  یهتنا و  درادن  تلزنم  نیا  ام  زا  مادک  چیه  هن  دنتفگ  دشاب  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

مادـک هک  ناـشیاب  دومرف  يروش و  لـها  رب  دروآ  تّجح  يروـش  زور  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  هک  تفگ  هدرک  تیاور  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  زا 
زا ریغ  هدرمـش  دوخ  تاذ  هلمج  زا  ار  یکی  مادک  تاذ  مالـسلا  هیلع  لوسر  تسمالـسلا و  هیلع  لوسر  يوسب  محر  رد  رتبیرق  نم  زا  یکی 
ارم نانز  ارم و  نارـسپ  زا  ریغ  دنانم  نانز  اهنیا  هک  تفگ  ار  یکی  مادک  نانز  دنانم و  نارـسپ  اهنیا  هک  تفگ  ار  سک  مادک  نارـسپ  نم و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  هک  تسرهاـظ  تیاور  نیزا  یهتنا  تسین  تبـسن  برق و  نیا  ار  یکی  چـیه  امـش  زا  ریغ  هک  دـنتفگ  همه 
يروش لها  ملس و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  دوخ  تیبرقاب  هدومرف  جاجتحا  دوخ  تفالخ  ّتیقح  تابثا  رب  يروش  لها  هلباقمب 

کیکشتب ار  دوخ  هنسلا  دنداهن و  نآ  فارتعاب  ندرگ  دندرک و  نآ  میلست  همه 
747 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

یلص بآمتلاسر  بانجب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیبرقا  هک  تسرهاظ  دنداشکن و  راکنا  لاطبا و  ّدر و  ای  راک  زا  رود  بایترا  و 
فلاخم فلاوم و  ره  ملـسم  امتح  اـعطق و  مه  یناـث  لوا و  زا  ترـضحنا  تیبرقا  هکلب  تسین  يروش  لـها  تبـسنب  ضحم  ملـس  هیلع و  هَّللا 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  لالدتـسا  بسحب  سپ  درک  ناوتن  یثحب  یمـالک و  نا  رد  نیلداـجم  نیرباـکم و  زا  یـسک  تسه  یناـش 

ّدر باتفآ و  لثم  نشور  نآ  تنازر  تناتم و  باوج و  هلئسم ال  باوص و  قح و  نیع  بانج  نآ  هلصافیب  تفالخ  رب  ترضح  نآ  لالدتسا 
باب لک  یف  باوصلل  قفوملا  هَّللا  بابت و  رابت و  ثروم  نآ  راکنا  و 

مالسا رد  تقبس  تبارق و  تیولوا  هب  ریبز و ...  هحلط و  فارتعا  متفه : هجو 

هتفگ لامعلا  زنک  رد  یقتم  یلع  هکنآ ال  متفه 
رادـلا هیلع  اولخدـف  سانلا  عمتجاف  يراصنالا  نیـصح  نب  ورمع  یبال  راد  یف  ّیلع  یفختـسا  ناـمثع  لـتق  اـمل  لاـق  ۀـّیفنحلا  نب  دّـمحم  نع 
قلطناف اولاق  ریبزلا  ۀحلطب و  مکیلع  کلذ  یف  یل  ۀجاح  لاق ال  کعیابن  اولاق  اهـضایح و  یلع  میهلا  لبالا  كادت  هوعیابیل  هدی  یلح  اوکادتف 

یف یل  ۀجاح  ینوعیابیل و ال  اوعمتجا  دق  ساّنلا  ّنا  هل  لاقف  هَّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  انیتا  یتح  ساّنلا  نم  ۀـعامج  یف  هعم  انا  ّیلع و  جرخف  انعم 
عمتجا دق  کتبارق و  کتقباسل و  قحا  یّنم و  کلذب  یلوا  تنا  ۀحلط  هل  لاقف  هلوسر  ۀّنـس  هَّللا و  باتک  یلع  کعیابا  كدی  طسباف  مهتعیب 

؟؟؟ هَّللا ال وف  کلذ  ّنفاخت  لاق ال  یب  ردغت  یتعیب و  ثکنت  نا  فاخا  یلع  هل  لاقف  ینع  قرفت  دق  نم  سانلا  ءالؤه  نم  کل 
لثم هیلع  ّدر  ۀـحلطل و  لاق  ام  لثم  هل  لاقف  هعم  نحن  ماوعلا و  نب  ریبزلا  یتا  مث  لـیفک  کلذـب  کـیلع  هَّللا  لاـق  ههرکت  ائیـش  ادـبا  یلبق  نم 

هربخب نابکّرلا  برـضف  اولعفی  مل  هوعیابیل و  هیلع  اوعمتجا  ساّنلا  ناک  حیتافم و  نامثعل و  احاقل  ذخا  دق  ۀحلط  ناک  ۀحلط و  هیلع  ّدر  يذـلا 
عیابت هعبصا  یلا  رظنا  یناک  تلاقف  فرسب  یه  ۀشیاع و  یلا 

748 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
ردغ ّبخب و 

کنم و ال ّقحا  رمالا  اذـهل  دـجن  ماما و ال  نم  ساّنلل  ّدـب  لتق و ال  دـق  لجّرلا  اذـه  ّنا  هل  اولاق  ّیلع  یلع  سانلا  عمتجا  امل  ۀـّیفنحلا  نبا  لاق 
نحن ام  هَّللا  اولاق و  اریما  مکل  ینم  ریخ  اریزو  یناف  اولعفت  لاق ال  کنم  امحر  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  برقا  ۀقباس و ال  مدـقا 
يدانف ای  انم  رما  ارهاظ و  دجـسملا  یف  ّالا  ةولخ  یف  نوکت  یتعیب ال  نا  لاق  کلذ  يار  اّملف  هدـی  یلع  اوکادـت  کعیابن و  یتح  ادـبا  نیلعافب 
امیدقل لطابلا  رثک  نئلف  لها  لکل  لطاب و  ّقح و  لاق  مث  هیلع  ینثا  هَّللا و  دمحف  ربنملا  دعصف  هعم  سانلا  جرخ  جرخف و  دجـسملا  دجـسملا 
دهجلا الا  یلع  ام  ةرتف و  یف  اونوکت  نا  یشخا  ّیناف  متدعسل  مکرما  مکیلإ  ّدر  نئل  لبقاف و  ءیـش  ربدا  ام  ّلعل  اّمبرلف و  قحلا  لق  نئل  لعف و 
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بلاط دـهتجم و  عاس  اجن و  قیدـص  هقاثیم و  هَّللا  ذـخا  نم  بّرقم و  کلم  سداس  امهعم  سیل  ناـنثا  ۀـثالث و  ثلاـثلا  ماـق  نـالجّرلا و  قبس 
هذـه ّبدا  هَّللا  ّنا  ةّوبّنلا و  راثآ  باتکلا و  یقاب  هیلع  جـهنملا  قیرطلا  ۀّلـضم و  لامـشلا  نیمیلا و  يرتفا  نم  باـخ  یعدا و  نم  کـله  وجری 

هتحفص زربا  نمف  مکنیب  امیف  قحلا  اوطاعت  مکنیب و  تاذ  اوحلصا  مکتویبب و  اووتساف  ةداوه  اندنع  امیف  دحال  سیل  فیّـسلا  طوسلاب و  ۀّمالا 
یئاکلاّللا فلختسا  ام  دعب  اهبطخ  ۀبطخ  لّوا  وهف  مکل  یل و  هَّللا  رفغتسا  اذه و  یلوق  لوقا  مکئارو و  نم  ۀبّوتلا  کله و  قحلل  ادناعم 

لامک و هبترمب  تسغلاب  ماصخ  ّدلا  ماحفا  مازلا و  لال و  لادج  لها  لاق  لیق و  نابز  هدرک  تیاور  هینس  ماما  یئاکلال  هک  ربخ  نیا  هظحالمب 
سپ ترـضح  نآ  تبارق  هقباسب و  هتخاس  للعم  تفالخ  تعیب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  ّتیولوا  هحلط  هک  تسرهاـظ  نا  زا 

هدافا بسح 
749 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

کـش و زا  دـیعب  باوص و  قح و  نیع  ترـضح  نآ  لـصف  یب  تفـالخ  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بسن  برقب  لالدتـسا  هحلط 
نآ تیوـلوا  مه  وا  ینعی  هدرک  مـالک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  اـب  هحلط  لـثم  مه  ریبز  هک  تسرهاـظ  نا  زا  زین  دـشاب و  باـیترا 

بسن برقب  لالدتسا  جاجتحا و  مه  ماوعلا  نب  ریبز  داشرا  بسح  سپ  هدرک  نایب  ترضح  نآ  تبارق  هقباس و  ببسب  تفالخب  ار  ترـضح 
تمدخ رد  نامثع  لتق  دعب  هک  یناسک  هک  تسرهاظ  نا  زا  زین  دشابن و  مالک  ثحب و  لحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مانالا  ریخ  بانج 

زا مدقا  هک  یسک  یفن  تسین  تفالخب  ترـضح  نا  زا  قحا  یـسک  هک  ینعم  نیا  رکذ  دعب  دندش  عمتجم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
زا نیعمتجم  نیا  هک  تسرهاظ  دندرک و  دشاب  محر  يور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانجب  برقا  هقباس و  يور  زا  ترضح  نآ 
هَّللا یلـص  ناج  سنا و  رورـس  بانج  بسن  برق  مه  نایعا  هباحـص  کیدزن  هک  دش  مولعم  سپ  دـندوب  راصنا  نیرجاهم و  زا  رابک  هباحص 

تسفالخ بجوم  ناولملا  فلتخا  ام  هلآ  هیلع و 

تیولوا هوجو  رد  ار  یلع  تبارق  لوسر  رکذب  جاجتحا  متشه : هجو 

هتفگ روثنم  رد  ریسفت  رد  یطویس  نیّدلا  لالج  هماّلع  هکنآ  متشه 
َو ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  هیلع  لزنا  نینح  ةوزغ  نم  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لبقا  امل  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  یناربطلا  جرخا 

ُْحتَْفلا 
َساَّنلا َْتیَأَر  َو  ُْحتَْفلا  َو  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  دّمحم  تنب  ۀـمطاف  ای  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ای  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  ۀّـصقلا  رخآ  یلا 

ًاجاْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی 
ًاباَّوَت َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْسا  َو  هدمحب  ّیبر و  ناحبسف 

اولمع اذإ  نیّدلا  یف  ثادـحالا  یلع  لاق  اّنمآ  نولوقی  نیذـلا  نینمؤملا  دـهاجن  ام  یلع  لاق  داهجلا  نینمؤملا  یف  يدـعب  نوکی  ّهنا  یلع  ای  و 
مل نآرقلا و  هیف  لزنی  مل  رما  انل  ضرع  نا  تیأر  هَّللا أ  لوسر  اـی  یلع  لاـق  هیهن  هرما و  ّبّرلا  نم  نیدـلا  اـّمنا  نیّدـلا  یف  يار  ـال  يارلاـب و 

نیب يروش  هنولعجت  لاق  کنم  ۀّنس  هیف  ضمی 
750 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نم کتبارق  مالـسالا و  یف  کمدقل  کنم  ّقح  ادـحا  نکی  مل  ادـحا  افلختـسم  تنک  ولف  ۀّـصاخ  يارب  هنوضقت  نینمؤملا و ال  نم  نیدـباعلا 
یف یعارا  نا  صیرح  انا  نآرقلا و  لزن  بلاط و  یبأ  ءالب  نم  ناک  ام  کلذ  لیق  نیملاـعلا و  ءاـسن  ةدّیـس  كدـنع  كرهـص و  هَّللا و  لوسر 

کلذ
رد ترضح  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تبارق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 340 

http://www.ghadirestan.com


هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  بسن  برقب  جاـجتحا  سپ  هدومرف  رکذ  تسرهاـظ  نآـب  يرگید  تیقحا  یفن  زا  هک  ترـضح  نآ  تیولوا  هوجو 
فحتلا و یکزا  تامیلستلا و  تاّیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  تانئاک  رورس  بانج  داشرا  عابتا  نیع  ترضح  نآ  لصف  یب  تفالخ  رب  مالسلا 

رکنا تالّیخت و  شحفا  تامهوت و  عنشا  تالبعزخ و  عظفا  تافارخ و  حبقا  تاهبش و  جمسا  زا  نآ  لاطبا  ّدر و  حرج و  حدق و  تاولصلا و 
تستاسجهت عشبا  تاروهت و  عنشا  تابصعت و 

« یل حرشا  بر   » حرش رد  یلو  هاش  هتفگب  جاجتحا  مهن : هجو 

اوُهَقْفَی ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  َلاق  یلاعت  هَّللا  لاق  هتفگ  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاش  هکنآ  مهن 
اِنب َْتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذـَن  َو  ًارِیثَک  َکَحِّبَُـسن  ْیَک  يِْرمَأ  ِیف  ُهْکِرْـشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق 

ًاریَِصب
نآ ریغب  هک  هّیرورـض  تالاؤس  ضعب  ترـضح  نآ  داتـسرف و  نوعرف  بناجب  ار  یـسوم  ترـضح  یلاعت  كراـبت و  تزعلا  ّبر  دـیوگ  ریقف 

قلعت یسوم  ترضح  سفنب  هک  تسیلاؤس  تالاؤس  هلمج  زا  دینـش  دیاب  نآ  لیـصفت  لاحلا  دندومن  بلط  دشاب  رذعتم  تلاسر  ءابعا  لّمحت 
يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  دراد 

تهج زا  روما  ریسیت  ات  دیاین و  رّسیم  باوص  اب  باوج  ار  لاؤس  ره  دشابن  ردص  حرش  ات  تستلاسر  ءابعا  لمحت  تایرورـض  هلمج  زا  نیا  و 
تروص هوجو  غلباب  تزعلا  ّبر  تلاسر  غیلبت  دشابن  ناسل  تحاصف  ات  دیاین و  دوجوب  دنـشاب  نیمز  ناهاشداب  هک  ادعا  هحفاکم  دشابن  بیغ 

اهنآ هلمج  زا  دریگن و 
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هدرک ریرقت  ینقدـصی  اءدر  هب  رگید  ياج  رد  هتفر و  ریبعت  ترازو  هب  ار  نیا  دراد و  قلعت  تلاسر  رما  رد  يرگید  تناعاب  هک  تسه  یلاؤس 
ِیلْهَأ  ْنِم  یکی  دندرک  بلط  ترازو  باب  رد  تفص  هس  اجنیا  زاب  دش 

ماـیق ترـصن  نیاـب  یـسک  تقو  نا  رد  نوراـه  ترـضح  ریغ  ار  یـسوم  ترـضح  هـک  دوـب  لاـح  صوـصخ  تـهج  زا  تفـص  نـیا  یخا و 
تخاس و دوخ  هفیلخ  دوب  یسوم  طبس  زا  هن  هک  ار  عشوی  ترضح  یسوم  ترضح  هکنآ  هنیرقب  هقلطم  ترازو  طرـش  دومن و  تسناوتیمن 

باـسح يو  دـقع  لـح و  زا  موـق  هک  تستورم  توـق و  بحاـص  درم  دوـشیم  بوـلطم  ترازو  رد  هـچنآ  ترازو و  زا  تـسغلبا  تفـالخ 
هفیلخ رد  نامدرم  ات  تسبولطم  دشاب  بوسنم  يوب  هلیبق  هک  یلعا  دـج  رد  ربماغیپ  اب  كارتشا  نا  زا  تدایز  تفالخ  رد  دنـشاب و  هتفرگیم 

نا ریغ  ای  دشاب  یسوم  ترضح  طبس  زا  لیئارسا  ینب  زا  رگم  داتسرفن  يربماغیپ  لیئارـسا  ینب  رد  یلاعت  يادخ  اذهل  دنرگنن  تراقح  مشچب 
دوش عقاو  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  یف  هَّللا  ۀنـس  تقفاوم  ات  شیرق  نم  ۀمئالا  هک  دـنتخاس  يراج  دوخ  يافلخ  رد  ترـضح  نآ  ار  ینعم  نیمه  و 

رد مدرم  هک  تهج  نیاب  تسبولطم  دـشاب  بوسنم  يوب  هلیبق  هک  یلعا  دـج  رد  لوسر  اب  هفیلخ  كارتشا  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  یهتنا 
زا ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هفیلخ  هک  تسمزال  لیلد  نیمه  نیعب  هک  میئوگیم  سپ  دنرگنن  تراقح  مشچب  هفیلخ 

هجو نامه  لثمب  درک  دنهاوخ  تباث  شیرق  ریغ  يارب  هک  یهجو  رهب  ریقحت  موزل  دنرگنن و  ریقحت  مشچب  يو  رد  مدرم  ات  دـشاب  مشاه  ینب 
يارب تفالخ  نیعت  دشاب  مشاه  ینب  زا  هفیلخ  هک  دش  مزال  نیبم  لیلد  نیاب  هاگ  ره  دش و  دهاوخ  تباث  مشاه  ینب  ریغ  ریقحت  نا  زا  یلوا  ای 
راهنلا ۀعبار  یف  سمشلاک  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  دعب  مشاه  ینب  لضفا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

يدـصت تروص  رد  ناشیا  رییعت  ریقحت و  دیـشاپ و  مه  زا  دـندوبن  مشاه  ینب  زا  هک  هثالث  تفـالخ  دوپ  راـت و  دـیدرگ و  راکـشآ  ادـیوه و 
روهظ هصنمب  ریهطتلا  باحصا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ریذن  ریشب و  ترضح  تفالخ 
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لیئارسا ینب  يایبنا  رد  هک  یهلا  ّتیشم  هک  تسنآ  بولطم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  زین  ریبخ و  لثم  کئبنی  دیـسر و ال  ریـصب  دقان  رهزب 
دنشاب و موصعم  ترضح  نآ  يافلخ  هک  تسمزال  سپ  دوش  يراج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  يافلخ  رد  دوب  يراج 

دوخ صن  نادـقفب  تسرهاظ و  هثالث  زا  تمـصع  نادـقف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  دـعب  قلخ  لـضفا  مهیلع و  صوصنم 
حئال حضاو و  نآ  لاثما  ملعلا و  ۀنیدم  ریط و  ثیدح  زا  تیلـضفا  نالطب  دنـشابیم و  حرـصم  نآب  مه  فالـسا  رگید  تسفرتعم و  بطاخم 
دعب باتکلا  اذه  نم  ۀمامالا  باب  یف  لاق  ثیح  تسرایـسب  نا  رد  ثحب  شیاجنگ  هکنآ  هب  هدرک  فارتعا  فاصنا  اب  بطاخم  دوخ  تسا و 
یفن هک  دناهدوزفا  نآ  يارب  هیماما  وا  تیلـضفا  تیـصوصنم و  ماما و  تمـصع  ار  طرـش  هس  ره  نیا  هک  تسناد  دیاب  ۀسماخلا  ةدیقعلا  رکذ 

هن تنس  لها  دزن  هثالث  ءافلخ  هک  اریز  دنوشن  تنـس  لها  باوجب  جاتحم  دنیامن و  ماجنارـس  يوعد  نیع  رد  دوخ  معزب  هثالث  ءافلخ  تماما 
یهتنا تسرایسب  ثحب  شیاجنگ  مه  تیلضفا  رد  هیلع و  صوصنم  هن  دناموصعم و 

دنادیم نیدهتجم  لضفا  دمحم و  لآ  زا  ار  وا  يزار  رخف  مالا » یمشاه  بالا ، یبلطم  : » یعفاش تبقنم  رد  يزار  رخف  هتفگب  جاجتحا  مهد : هجو 

ناک یعفاشلا  ّنا  ملعا  هب  قلعتی  ام  رکذ  هبـسن و  حرـش  یف  لّوالا  بابلا  هتفگ  لّوا  مسق  رد  یعفاـش  بقاـنم  هلاـسر  رد  يزار  رخف  هکنآ  مهد 
لوقنف بالا  ۀهج  نم  اّیبلطم  هنوک  نایب  یف  لّوالا  ماقملا  ۀّصاخ  هّمأ  ۀـهج  نم  ایدزا  دادـجالا و  تاهّما  نم  اّیمـشاه  بالا و  ۀـهج  نم  اّیبّلطم 

بئاّسلا نب  عفاشلا  نب  نامثعلا  نب  ساّبعلا  نب  سیردا  نب  دّمحم  هَّللا  دـبع  وبا  هنا  لوقنف  رتاوتلاب  تبث  بسنلا و  اذـهب  رخفی  ناک  یعفاشلا  نا 
دبع یلا  ءاهتنالا  دنع  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بسنب  لصّتی  هبـسن  فانم و  دبع  نب  بلطملا  نب  مشاه  نب  دیزی  دـبع  نب  دـیبع  نب 

ۀقلخلا ةروّصلا و  یف  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هبشی  ناک  ملسا و  ردب و  موی  رسا  دیبع  نب  بئاّسلا  ّنا  ملعا  فانم و 
ساّبعلا همعب  بئاّسلاب و  یتا  امل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  يورو 
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ّیباحص اضیا  بئاسلا  نب  عفاشلا  وخا  بئاسلا  نب  هَّللا  دبع  ّیباحص و  بئاّسلاف  هوخا  انا  یخا و  اذه  بئاسلل  لاق 

یّلـص یبّنلا  یقل  یعفاشلا  هیلإ  بسنی  يذـلا  بئاسلا  نب  عفاش  لاق  ّهنا  يربطلا  ّبیطلا  یبأ  یـضاقلا  نع  دادـغب  خـیرات  یف  بیطخلا  یکح  و 
ءاطعا لبق  ملست  مل  مل  هل  لیقف  ملسا  مث  هسفن  يدف  رـسأ  امل  نیّیمـشاهلا و  ۀیار  بحاص  ناکف  بئاّسلا  اّما  عرعرتم و  وه  ملـس و  هیلع و  هَّللا 
کلام باحصا  نا  لاق  بسّنلا و  اذه  یف  ۀیفنحلا  ءاهقف  نم  هیقف  وه  یناجرجلا و  نعط  ّیف و  هوعمط  ام  نینمؤملا  مرحا  تنک  ام  لاقف  ءادفلا 

عنتماف و شیرق  یلاوم  نم  هلعجی  نارمع  نم  بلطف  بهل  یبال  یلوم  ناک  اعفاش  نا  نومعزی  لـب  شیرق  نم  یعفاـشلا  بسن  ّنا  نوملـسی  ـال 
بّصعتملا لهاجلا  اذه  هرکذ  يذلا  ّنا  باوجلا  شیرق و  نم  یلاوملا ال  نم  یعفاشلا  نوکی  ریدقتلا  اذه  یلعف  لعفف  کلذ  نامثع  نم  بلط 

ردـقلا عیفر  اربتعم  الجر  ناک  ّهنا  رتاوتلاب  تبث  بسّنلا و  اذـهب  رختفی  ناک  یعفاشلا  ّنا  رتاوتلاب  تبث  دـق  ّهنا  لّوالا  هوجو  هیلع  ّلدـی  لـطاب و 
یف نعط  هنا  ببـسب  ۀـفینح  یبأ  باحـصا  کلام و  باحـصا  امّیـس  هنودـسحی ال  اوناک  هنامز  ءاملع  رثکا  ّنا  رتاوتلاب  تبث  ۀـجرّدلا و  یلاـع 

کلذ رکذ  دـنع  مهتوکـس  ةداعلا  يراجم  یف  عنتمال  احیحـص  بّصعتملا  لهاجلا  اذـه  هرکذ  ام  ناک  ولف  اـمهلاوقا  فعـض  نیب  امهبهذـم و 
هیف اولاق  مّهنا  یعفاشلل  نیرـصاعم  اوناک  نیذـلا  نم  دـحا  نع  لقنی  مل  ثیح  لکلا و  یلا  لصول  رهتـشال و  نعطلا  کلذ  اورکذ  ول  نعطلا و 
ّنا بجعلا  تخسن و  ام  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  ۀعیرـش  نا  ضراعی و  مل  نآرقلا  ّنا  انملع  هنیعب  لیلدلا  اذهب  لطاب و  نعطلا  اذه  نا  انملع  کلذ 

ارتاوتم ریصی  نا  بجول  احیحص  ناک  ول  ّهنأل  لاق  دودرم  يولبلا  هب  ّمعی  امیف  دحاولا  ربخ  ّنا  ۀفینح  یبأ  بهذم 
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اذه نا  انّیب  اناف  لصالا  اذـه  یـسنی  نا ال  هقح  نم  ناکف  ۀـفینح  یبأ  بهذـم  یلع  ناک  نعاطلا  اذـه  هلقن و  یلع  ةرفوتم  یعاوّدـلا  ّنا  لجال 
بذک و ّهنا  انملع  لهاجلا  اذـه  ّالا  نعطلا  اذـه  دـحا  رکذـی  مل  ثیحف  هئاشفا  یلع  رفوتلا  ۀـیاغ  یف  یعاوّدـلا  تناکل  لصا  هل  ناک  ول  نعّطلا 
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ۀیولعلا و ۀقفاومب  همهّتا  دق  دیـشّرلا  دـنع  رـضح  امل  ّهنا  یعفاشلا  ۀـنحم  ۀـیاکح  یف  اولقن  فلاخملا  قفاوملا و  ّنا  یناثلا  هجولا  ناتهب  روز و 
يرخا ۀفئاط  هنومدختسی و  هنودبعتـسی و  یلوالا  ۀفئاطلا  نکل  يرخا  ۀفئاط  مامعالا و  ءانبا  نم  ۀفئاط  هل  يّذلا  لجّرلا  نا  رکذ  هیلع  جورخلا 

ریما ای  کعم  یلثم  اذـه  لاق  مث  یلوـالا  ۀـفئاطلا  ّبحی  اـمم  رثکا  ۀـیناثلا  ۀـفئاطلا  ّبحی  هناـف  میظعتلا  باـطخب  ـالا  هنوبطاـخی  ـال  هنومرکی و 
کلذ نأ  یلع  کلذ  ّلد  زجعلا  فوخلا و  ۀیاغ  یف  هنوک  لاح  دیـشّرلا  ةرـضحب  بسّنلا  اذـه  یعدا  امل  یعفاشلا  ناف  ۀـیولعلا  عم  نینمؤملا و 

لیعامـسا نب  دّمحم  لاق  بسّنلا  اذـه  ۀحـص  یلع  اودهـش  ءاملعلا  رباکا  نا  ثلاثلا  هجولا  ۀـعلاطلا  سمـشلاک  روهظلا  ۀـیاغ  یف  ناک  بسّنلا 
هَّللا دبع  جاجحلا  نب  ملسم  لاق  یشرقلا و  یعفاشلا  بئاسلا  نب  ساّبعلا  نب  سیردا  نب  دمحم  یعفاشلا  رکذ  دنع  ریبکلا  خیراتلا  یف  يراخبلا 

بلطملا و ینب  نم  ناک  بئاسلا  نب  هَّللا  دبع  ّنا  عازن  تلق و ال  سیردا  نب  دمحم  ّدج  بئاسلا  نب  عفاشلا  وخا  وه  ۀـکم و  یلا  بئاسلا و  نب 
رهظ هتماهشب و  مهنیاب  هتلداب و  مهرهق  هتکنب و  سانلا  الع  يذلا  انیبلطم  لوق  اذه  لاق  یعفاشلل  الوق  يور  اذإ  یناهفصالا  ّیلع  نب  دواد  ناک 

عدـبلا لها  راثآل  یحاملا  هلوسر  ۀّنـسب  يدـتقملا  هیر  باتکب  کـسمتملا  هسفن  یف  لـضافلا  بسح  یف  یقتلا  هنید  یف  یقتلا  هتنایدـب  مهیلع 
ُحایِّرلا  ُهوُرْذَت  ًامیِشَه  َحَبْصَأَف  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  اوحبصا  یتح  مهریسل  سماطلا  مهربخب  بهاذلا 

ۀّیکلاملا رباکا  نم  اناک  یضاقلا و  قاحسا  نب  لیعامسا  یکلاملا و  جرفلا  یبأ  نع  يدادغبلا  روصنم  وبا  ذاتسالا  یکح  و 
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باحصا نم  کلذک  هنوک  عم  ّهنأ  ارختفاف و  بلطملا  ینب  نم  یعفاشلا  بسن  امهیباتک  یف  ارکذ  نیباتک و  یعفاشلا  یلع  دّرلا  یف  افّنص  امهنا 
راختفا هبـسن و  هیف  رکذ  یعفاشلا و  لئاضف  یف  اباتک  فّنـص  ّهنا  کـلام  باحـصا  ّلـجا  نم  ناـک  مکحلا و  نب  دّـمحم  نع  یکح  کـلام و 

ناک ّهنا  یف  اوفلتخا  مّهنا  الا  یلاوملا  نم  ناک  ۀفینح  ابا  ّنا  یلع  اوقفتا  سانلا  نال  ناتهبلا  اذه  یلع  مدق  اّمنا  ّیناجرجلا  نا  ملعا  هب و  کلام 
هلثم ام  ناتهبلا و  اذـه  لثمب  کلذ  لباقی  نا  داراف  بابلا  اذـه  یف  مهمالک  لاط  ةرـصنلا و  فلحلاب و  یلاوملا  نم  ناک  وا  ۀـقاتعلا  یلاوم  نم 

ّنا نایب  یف  وه  یناثلا و  ماقملا  نورفاکلا  هرک  ول  هرون و  ّمتی  نا  ّالا  هَّللا  یبای  مههاوفاب و  هَّللا  رون  اوفطیل  نودـیری  یلاعت  هَّللا  لاق  امک  ـالا  هیف 
بیطخلا یقهیبلا و  نیـسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  ظفاحلا  هَّللا و  دـبع  وبا  مکاحلا  لاق  دـقف  هدادـجا  تاهّما  ۀـهج  نم  اّیمـشاه  ناـک  یعفاـشلا 

یه بئاّسلا  ّمأ  ّنأل  کلذ  تارم و  ثلث  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّدج  فانم  دبع  نب  مشاه  هدلو  یعفاشلا  ّنا  دادغب  خیرات  بحاص 
نب مشاه  تنب  ءافشلا  دیزی  دبع  مأ  فانم و  دبع  نب  ماشه  نب  دسا  تنب  ةدیلخ  یه  ءافشلا  ّمأ  فانم و  دبع  نب  مشاه  نب  مقرالا  تنب  ءافشلا 
نبا هَّللا و  لوسر  مع  نبا  یعفاشلاف  دیزی  دبع  هل  تدلوف  فانم  دبع  نب  مشاه  تنب  ءافشلل  امـشاه  هنبا  جوز  بلطملا  نا  کلذ  فانم و  دبع 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  ۀّمع  بلطملا  دبع  تخا  فانم  دبع  نب  مشاه  تنب  ءافشلا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مع  بلطملا  نال  هتمع 

رهاظف و هل  مع  نبا  هنوک  اّما  یتلاخ  نبا  یّمع و  نبا  بلاط  یبأ  نب  یلع  لوقی  ناک  هنا  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  نع  لقن  اضیا  مّلس و  هیلع و 
هذه مأ  فانم و  دبع  نب  مشاه  نب  مقرالا  تنب  ءافشلا  یه  یعفاشلا  ّدج  دیبع  نب  بئاسلا  ّمأ  ّنا  انرکذ  انال  کلذف  هتلاخ  نبا  ّهنا  اّما 

756 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بلاط یبأ  نب  یلع  ّمأ  اذه  یلعف  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  دسا  تنب  ۀمطاف  یلع  مأ  فانم و  دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  تنب  ةدـیلخ  یه  ةأرملا 
ثلاثلا ماقملا  اّما  یهتنا و  هّدج  ّمأ  ۀلاخ  نبا  ینعی  یعفاشلا  ۀلاخ  نبا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نوکیف  یعفاشلا  دج  دیزی  دبع  نب  بئاسلا  مأ  ۀلاخ 
ۀمطاف یه  یعفاشلا  ّمأ  ّنا  وه  ظفاحلا و  هَّللا  دبع  وبا  مکاحلا  هاور  ّذاش  لوق  وه  لّوالا و  نالوق  هیفف  ّمالا  ۀـهج  نم  یعفاشلا  بسن  نایب  وه  و 

دزالا و نم  ةأرما  تناک  اهنا  روهشملا  وه  یناثلا و  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  تنب 
هَّللا دزا  دزالا  لاق  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  سنا  يور 

ببـسب ۀلـصاحلا  بقانملا  حرـش  یف  یناثلا  لصفلا  هَّللا  ۀقان  هَّللا و  تیب  انلوقک  صاصتخالا  اذه  ببـسب  فرـشلا  دیزم  یلع  لدی  اذه  تلق و 
مّلس هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دج  فانم  دبع  نا  لّوالا  هوجو  نم  ۀبقنملا  فرشلا و  دیقی  هانحرـش  يذلا  بسّنلا  اذه  نا  اهنم  بسنلا  اذه 

لفون نامثع و  ّدج  وه  سمش و  دبع  یعفاشلا و  ّدج  وه  بلطملا و  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دج  وه  مشاه و  ۀعبرا  ءانبا  هل  ناک 
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دبع نیب  بلطملا و  مشاه و  نیب  ناک  نیرـصانتم و  لفون  سمـش و  دـبع  نیرـصانتم و  بلطملا  مشاـه و  ناـک  معطم و  نب  ریبج  دـج  وه  و 
ۀهج نم  ةوخالا  بلطملا  مشاه و  نیب  لصح  املف  ءانبالا  ۀـبارق  ءابالا  ۀـقادص  ساّنلا  لوق  روهـشملا  نم  ةدـیدش و  ۀـموصخ  لـفون  سمش و 
نید ةرـصنب  مامتهالا  دـیزمب  اصوصخم  یعفاشلا  ناک  مرج  الف  دالوالا  نیب  کلذ  یقب  ةرـصّنلا  ۀـبحملا و  ۀـهج  نم  اـضیا  ةوخـالا  بسنلا و 

تدلوف ۀنیدملاب  راجنلا  ینب  نم  ةأرما  جّوزت  فانم  دبع  نب  مشاه  نا  يور  هانرکذ  ام  ریرقت  یف  یناثلا  هجولا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 
هیلإ جرخ  عرعرت  اّملف  هّمأ  عم  ۀبیش  یقب  مشاه و  یفوت  مث  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّدج  ۀبیش  هل 

757 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اذـه هیلع  تلغف  هب  هوبقلف  بلطملا  هکلم  دـبع  ّهنا  اّونظف  هتلحار  یلع  هفدرم  وه  ۀـکم و  یلا  هب  ءاج  هّمأ و  نم  هذـخاف  فاـنم  دـبع  نب  بلطم 

بلطملا دـبعل  اّیبرم  مشاهل و  ارـصان  ناک  یعفاشلا  ّدـج  بلّطملا  نا  تبثف  هرماب  ماق  هّابر و  هنا  مث  هیخا  نبا  هنا  مهفرع  بلطملا  نا  مث  مسـالا 
ّریـص نا  رّدق  یلاعت  هَّللا  ّنا  مث  ۀیبرتلا  یف  ۀیلاع  ۀجرد  میظع و  ّقح  هنا  ّکش  بلّطملا و ال  دبع  هنوکب  رهتـشا  ثیح  یلا  ۀیبرتلا  کلت  تغلبف 
یتح ثیدحلا  رصانب  دادغب  یف  هنع  هَّللا  یضر  یعفاشلا  اوبّقل  کلذل  هنع و  باّذلا  ملس و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نیدل  رـصانلاک  یعفاشلا 

ثلاثلا هجولا  دادجالا  یلا  دادجالا  ۀبسنک  دالوالا  یلا  دالوالا  ۀبسن  نوکی 
انا و تیشم  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  یلع  ربیخ  نم  یبرقلا  يوذ  مهس  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مّسق  امل  ّهنا  معطم  نب  ریبج  يور 
بلطملا و ینب  تیطعا  ّکنا  ّالا  مهنم  کلعج  یلاعت  هَّللا  ّنأل  مهلضف  رکنی  مشاه ال  ونب  کتوخا  ءالؤه  هَّللا  لوسر  ای  تلقف  ناّفع  نب  نامثع 

ءیش بلطملا  ونب  مشاه و  ونب  اّمنا  مالسا و  ۀیلهاج و ال  یف  انوقرافی  مل  مهنا  مالّسلا  هیلع  لاقف  کنم  دحاو  لزنمب  مه  نحن و  امنا  انتکرت و 
يرخالا یف  امهادحإ  هیدی  عباصا  نیب  مالّسلا  هیلع  کبش  مث  اذکه  دحاو 

ملعا و 
دحاو ءیش  بلطملا  ونب  نحن و  لاق  اّمنا  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّهنا 

ۀلـصاوملا نم  عونلا  اذه  ناک  امـشاه و  نایداعی  اناکف  لفون  سمـش و  دبع  اما  مشاهل و  ارـصان  ناک  بلطملا  ّنا  انیور  ام  امهدـحا  نیهجول 
ونب سمـش و  دبع  ونب  هاذآ  ۀلاسرلاب  مالـسلا  هیلع  ادـمحم  ثعب  امل  یلاعت  هَّللا  ّنا  یناثلا  بلطملا و  مشاه و  نیب  ۀـّیلهاجلا  نامز  یف  الـصاح 

نیهجولا نیذهلف  هنع  ّبذلاب  هترصنب و  اوماقف  بلطملا  ونب  مشاه و  ونب  اّما  لفون و 
دحاو ءیش  بلطملا  ونب  نحن و  مالسلا  هیلع  لاق 

تفرع اذإ 
758 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

بلطملا و ینب  مشاه و  ینب  یلا  فورـصم  یبرقلا  يوذ  مهـس  ّنا  لّوالا  ۀبقنملا  فرـشلا و  نم  هوجو  لصالا  اذه  یلع  عّرفی  ّهنا  لوقنف  اذه 
تناک تاقدّصلا  ّنا  یناثلا  یبرقلا  يوذ  مهس  یف  قح  هل  ناک  اّیبلطم  ناک  امل  یعفاشلا  هنع و  نومورحم  مهف  لفون  ونب  سمش و  دبع  ونب  اّما 

زازعالا اذه  یف  الخاد  یعفاشلا  ناکف  زازعالا  ببـسب  ناک  امنا  میرحتلا  اذه  مشاه و  ینب  یلع  ۀمّرحم  تناک  امک  بلطملا  ینب  یلع  ۀمّرحم 
نیمکحلا نیذه  نا  مث  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآب  اصوصخم  ناک  امل  تاقدّصلا  ذخا  ۀـمرح  یبرقلا و  يوذ  مهـس  ذـخا  ّنا  ثلاّثلا 

نم مهنم  بسنلاب و  هرّـسف  نم  مهنمف  دّـمحم  لآ  ریـسفت  یف  اوفلتخا  سانلا  دـمحم و  لآ  نم  مهناـب  عطقلا  بجوف  بلطملا  ینب  یف  الـصح 
یلع دمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  انلوق  یف  الخاد  ناکف  دّمحم  لآ  نم  یعفاشلاف  نیریدقتلا  الک  یلع  هعرش و  هنید و  یلع  ناک  نم  ّلکب  هرّسف 
اذه ناکف  کلذک  اسیل  ۀفینح  ابا  اکلام و  نا  کش  هیلع و ال  تبجوف  لآلا  یلع  ةولّـصلا  بجو  دّـمحم و  لآ  نم  وه  ناک  اّمل  دّـمحم و  لآ 

لامکب يزار  رخف  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀلیضفلا  لامک  بجوی  کلذ  نیدهتجملا و  رئاسل  لصاح  ریغ  هل و  الصاح  فرشلا  نم  عونلا 
تـسحورجم حودـقم و  هکنآ  اب  وا  بسن  یناز  ردـیح و  یعفاش و  لضف  ینابم  دییـشت  یناعم و  صیخلت  رد  ناعما  تیاـهن  یناـیب و  تغـالب 

نعط رکذ  رب  تسلمتـشم  نا  نیلوا  هک  هدـیدع  هوجو  داـجیا  تنؤم  مشجتب  هدـش  جاـتحم  نآ  عفر  عـفد و  رد  يزارد  یناـجرج  هیقف  نعطب 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 344 

http://www.ghadirestan.com


رد هک  ینآرق  هیآ  هدومن و  ناجرج  هیقف  ناتهبب  رّرکم  حیرـصت  هتـسناوتن  رگج  درد  طبـض  رخآ  رد  هفینح و  وبا  کلام و  بهذم  رب  یعفاش 
هفیرش تلیـضف  نیا  یفنب  ترابع  رخآ  رد  یعفاش و  يارب  هعونتم  لئاضف  هددعتم و  بقانم  لوصح  رب  تسا  هدرک  لالدتـسا  لباو  رافک  قح 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  بسن  هک  تسرهاـظ  نوـچ  هدرک و  رهاـظ  یعفاـش  تیلـضفا  ناـش و  تیلوـضفم  هفینح  وـبا  کـلام و  زا 
بسن زا  ینسا  یهبا و  یلعا و  لضفا و  اصحا  دحیب و  جرادمب 

759 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تافـص  یـسدق  تاذ  رد  تیولوا  دـصب  هتخاس  ناـیب  يزار  یعفاـش  لـضف  يارب  هک  یهوجو  عیمج  تسیعفاـش و 

هثالث نارـسخ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  توبث  رد  سپ  دنتـشادن  یّظح  نآ  زا  هثـالث  تارـضح  هدوب و  ققحتم  مالـسلا 
دنامن کیکر  مهوت  غاسم  کیکشت و  بیر و  ماقم  چیه  نایعألا  ةدمع  يزار  هدافا  بسح  نأشیلاع 

( نینمؤملا ریما  تماما  هب  سابع  تیولوا   ) باوج هوجو 

هراشا

معلا هیبا و  ونص  هّمع و  هنوکل  تفالخ  تماماب و  دوبیم  یلوا  سابع  ترضح  دشیم  تماما  ار  مدقت  بجوم  بسن  برق  درجم  رگا  هلوق و 
ّتیمرکا تیلضفا و  لامک  رب  رون  ثیدح  تلالد  هکنآ  اب  رابحالا  ةدمع  بطاخم  هک  تستریح  لامک  لوقا  اعرش  افرع و  معلا  نبا  نم  برقا 

ترضح نآ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ياوس  قلخ  زا  يدحا  مدقت  حبق  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیفرـشا  و 
رـس رب  یتش  هوجوب  هدینت  تریـصب  مشچ  رب  لفاغت  هدرپ  هتـسناد  هدـید و  ای  هتـسناوتن  نآ  كاردا  تسحئال  نیتم و  حـضاو و  رهاظ و  تیاهن 

لقاع رب  هدیدرگ و  مهرب  مهرد و  هبترم  تیاهن  هدـیچیپ  دوخ  رب  راورام  هدیـشک و  فحـصم  رب  اپ  هدیـسر  تلالد  عنم  رد  هغلابم  كامهنا و 
هرباکم ساوسو و  هابتـشا و  رد  سان  هابـشا  عاقیا  سابتلا و  طالتخا و  ضحم  رب  ینبم  ساّبع  تیبرقا  رکذـب  هضراعم  هک  تسین  یفخم  ریبخ 

هجو دنچب  تسرهاظ  نآ  نهو  تسسایق و  باوص و  زا  دیعب  هلداجم  ساسالا و  یهاو 

ینیوبا مع  نیبا  نینمؤملا  ریما  يردپ و  يومع  سابع  لوا : هجو 

هدـجام هدـلاو  ریغ  شردام  تساـهنت و  بآ  بناـج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآـمتلاسر  باـنج  يوسب  برقتم  ساـبع  هکنآ  لّوا 
کی زا  هَّللا  دـبع  ترـضح  بلاط و  وبا  ترـضح  تسملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  باـنج  دـجام  دـلاو  هَّللا  دـبع  ترـضح 

مع سابع  تسیردام و  يردپ و  مع  نبا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  تسا  هیموزخم  رمع و  تنب  همطاف  ود  ره  هدلاو  هک  دنانطب 
بلاط و یبأ  ترـضح  هدـلاو  هکنیا  اّما  اعرـش  هن  افرع  هن  تسین  ملـسم  يردام  يردـپ و  مع  نبا  زا  اـهنت  يردـپ  مع  تیولوا  اـهنت و  يردـپ 

تسا هیموزخم  همطاف  هَّللا  دبع  ترضح 
760 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نب بلطملا  دـبع  نب  بلاط  وبا  هتفگ  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسین  بایترا  ماقم  سپ  هَّللا  دـبع  ترـضح  هدـلاو  ریغ  ساّبع  هدـلاو  و 
ذئاـع نب  ورمع  تنب  ۀـمطاف  اـمهّما  هیبا  قیقـش  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّمع  یمـشاهلا  یـشرقلا  یـصق  نب  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه 

وبا ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مع  یـشرقلا  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  ساّبعلا  هتفگ  هباصا  رد  زین  خـلا و  ۀـّیموزخملا 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  تماما  رب  جاجتحا  باوج  هوجو  رد  دوخ  هلاسر  رد  روعا  فسوی  خـلا و  بلک  نب  بابح  تنب  ۀـلیفن  هّمأ  لـضفلا 
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مکح مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  دعب  یلعل  سیل  اولوقی  نا  ۀضفارلل  مزل  برقالل  ناک  ول  مکحلا  نا  ثلاثلا  هتفگ  بسن  برق  ببسب  مالسلا 
نب دمحم  نب  رـضخ  نیّدـلا  مجن  ساّبعلا و  نم  لضفا  نامثع  رمع و  رکب و  یبأ  نم  لک  همع و  نبا  ّیلع  امع و  هنوکل  هنم  برقا  ساّبعلا  ذإ 

؟؟؟ حیضوت رد  يزارلا  یلع 
قیرط نع  هجورخ  هدانع و  هلهجب و  همزلا  ام  هنم  مزلی  انرکذ و ال  امل  برقالل  وه  اّمنا  مکحلا  ّنالف  ثلاـثلا  هجولا  اـما  هدومرف و  نآ  باوجب 

نبا بالا و  نم  هّمع  ساّبعلا  نیوبالا و  نم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسّرلا  ّمع  نبا  مالّسلا  هیلع  اّیلع  نینمؤملا  ریما  ّنأل  هدارفنا  قحلا و 
یلص یبّنلا  دعب  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  سیل  اولوقی  نا  مهمزلی  فیکف  اقلطم  ۀّیمامالا  دنع  بالا  نم  معلا  یلع  ثرالا  یف  مّدقم  نیوبالا  نم  معلا 

نم مکحت  ساسا و  صن و ال  الب  يوعد  دّرجم  ساّبعلا  یلع  نیروکذملا  ۀعامجلا  لیضفت  ساّنلا و  ماوع  لهج  ابا  ای  مکح  ملـس  هیلع و  هَّللا 
ساوسولا سیبلتلا و  يذ  روعالا  یبصانلا 

ءابخلا هلازا  رد  هللا » یلو   » هتفگب جاجتحا  مود : هجو 

نب رابجلا  دبع  نب  رجح  نب  هَّللا  دبع  نب  ییحی  دـنه  یبأ  ثیدـح  نم  ریغـصلا  یف  یناربطلا  جرخا  هتفگ  افخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هکنآ  مود 
نب دیعس  ینثدح  لاق  رابجلا  دبع  نب  رجح  نب  دمحم  یّمع  انثدح  لاق  ۀفوکلاب  یفوکلا  یمرضحلا  رجح  نب  لئاو 

761 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مث ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  یلع  هدوفو  ۀّـصق  یف  الیوط  اثیدـح  رجح  نب  لئاو  نع  ییحی  مأ  هّمأ  نع  راّبجلا  دـبع  هیبا  نع  راّبجلا  دـبع 

ۀقث و نامثع  كذختا  دق  انرصن و  نم  کعنم  امف  ۀیواعم  هل  لاقف  ۀیواعم  یلع  همودق  مث  نامثع  ۀنتف  یف  ساّنلا  هلازتعا  مث  هنطو  یلا  هعوجر 
یبّنلا نا  تلق  بسنلا  یف  نامثع  یلا  برقا  انا  یّنم و  نامثعب  قحا  نوکی  فیک  لاق و  کنم  نامثعب  قحا  وه  الجر  تلتاـق  کـّنا  تلق  ارهص 

انسل وا  تلق  نیرجاهم  انـسل  وا  لاق  نیرجاهملا  لتاقا  تسل  ّمعلا و  نبا  نم  یلوا  خالاف  نامثع  یلع و  نیب  یخآ  ناک  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مّلس و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترضح  يرخا  ۀّجح  اعیمج و  امک  انلزتعا  دق 

هّحبق هلّجع و  اهرما و  ادّدشف  ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  مکتتا  لاقف  هرـصب  هیلإ  ّدر  مث  ریثک  عمج  هرـضح  دق  قرـشملا و  وحن  هسار  عفر  دـق 
تلقف ال و اّیعیـش  تحبـصا  لاقف  امهلزتعاف  مالـسالا  یف  نافیـس  فلتخا  اذإ  لئاو  ای  لاـقف  نتفلا  اـم  هَّللا و  لوسر  اـی  موقلا  نیب  نم  هل  تلقف 

دنع ۀملسم  نب  دّمحم  عنص  ام  تیار  دق  سیل  وا  تلق  کتمدقا  ام  هتملع  اذ و  تعمس  ول  ۀیواعم و  لاقف  نیملـسملل  احـصان  تحبـصا  یّنکل 
هَّللا یّلص  هَّللا  لوسر  لوقب  عنصن  فیکف  تلق  انیلع  نولمحی  موق  کئلوا  لاقف  رسکنا  یتح  هبرـضف  ةرخـصلا  یلا  هفیـسب  یهتنا  نامثع  لتقم 

یهتنا یضغببف  راصنالا  ضغبا  نم  یبحبف و  راصنالا  ّبحا  نم  ملس  هیلع و 
دقع توبث  معزب  رجح  نب  لئاو  هک  تسا  هّیبسن  توخا  مکح  رد  دشاب  لصاح  تاخاوم  دقع  ببسب  هک  یتوخا  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 

هدرک و تباث  هدوب  یبسن  مع  نبا  هک  هیواعم  زا  نامثعب  ترـضح  نآ  تیبرقا  نامثع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  نایم  رد  تاـخاوم 
ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  تاخاوم  دـقع  تقو  رد  هک  تسرهاظ  هریثک  تایاورب  نوچ 

سپ هدینادرگ  دوخ  خا 
762 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

ههبش الب  مع  زا  تسبرقا  خا  هک  اریز  سابع  زا  دشاب  برقا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تاخاوم  تایاور  تلالدب 

مالسلا هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  رب  ماحرالا » اولوا   » ۀیآب لالدتسا  رد  ینثملا  نب  دمحم  هتفگب  جاجتحا  موس : هجو 
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نینمؤملا ریما  بانج  هلصافیب  تفالخ  رب  لالدتسا  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  ولوا  ناب  ینثملا  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هکنآ  موس 
هَّللا یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  کّسمت  هتفگ  ریسفت  رد  يزار  رخف  هچنانچ  هدومن  مالسلا  هیلع 
هلوق لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  وه  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دعب  مامالا  ّنا  یف  ۀـیآلا  هذـهب  روصنملا  رفعج  یبأ  یلا  هباتک  یف  مهنع 

* ٍضْعَِبب یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  یلاعت 
هیف جردنی  لیلدلا و ح  هّصخ  ام  الا  ّلکلا  یلع  هلمح  بجوف  ۀّیولوالا  هذه  توبث  یف  نّیعم  ءیش  ۀیآلا  یف  سیل  ۀّیولوالا و  توبث  یلع  لدی 

امل ماحرالا  یلوا  نم  ناک  رکب  ابأ  ّنا  لاقی  نا  زوجی  ۀمامالا و ال 
ّالا اهیّدؤی  لاق ال  ّیلع و  وه  غّلبملا  نوکی  ناب  رما  هفلخ و  اّیلع  ثعب  مث  موقلا  یلا  اهغلبیل  ةءارب  ةروس  هاـطعا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّهنا  لـقن 

یّنم لجر 
ۀمامالاب یلوا  ساّبعلا  ناک  ۀلالدلا  هذه  تّحص  نا  باوجلا  ۀیآلا و  هذهب  لالدتسالا  هجو  وه  اذهف  هنم  ناک  ام  رکب  ابا  ّنا  یلع  ّلدی  کلذ  و 

نب هَّللا  دبع  نب  دمحم  هاگ  ره  هنع  روصنملا  رفعج  وبا  باجا  هجولا  اذهب  ّیلع و  نم  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  برقا  ناک  ّهنأل 
بجاو ار  هیّنس  ود  ره  لولدم  لیلد و  میلست  لوبق و  هدومن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تفالخ  رب  ماحرالا  یلوا  هیآب  لالدتسا  نسحلا 

حدـقلا و دّرلا و  بجاو  هدومن  نآ  یـسیلهساک  مه  بطاـخم  هدومن و  روحدـم  روصنمب  نآ  هلاوح  هداد و  يزار  هک  یباوـج  تسمزـال و  و 
ثیدـح رد  ار  تیب  لها  دـننزیم و  تیب  لها  عابتا  کسمت و  رب  تاهابم  راختفا و  مد  هینـس  تارـضح  هک  اریز  تسین  اغـصا  تافتلا و  قئال 

ار تارضح  نیا  دالوا  عیمج  دننادرگیم و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  ماع  نآ  لثم  نیلقث و 
763 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

نیلقثلا و ثیدـح  باوج  عبارلا و  بابلا  یف  بطاخملا  مالک  عقاوّصلا و  یف  یلباکلا  مالک  نم  احیرـص  رهظی  امک  دـنیامنیم  تیبلها  لخاد 
لیللا و بقاعت  ام  مهیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  راهطا  نیموصعم  زا  تیب  لها  میمعت  راختفا و  شزان و  نیا  دـعب  سپ  تاماقملا  نم  امهریغ 

عابتا زا  فلختب  ناشلالـض  كاله و  ّالا  دـنباتب و  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  لالدتـسا  جاجتحا و  لوبق  زا  رـس  هک  درادـن  یناـکما  زگره  راـهنلا 
تـسرهاب رهاظ و  فالخا  فالـسا و  تاحیرـصت  تافارتعا و  رگید  زا  هچنانچ  دش  دـهاوخ  تباث  ناشفارتعا  بسح  مه  ماقم  نیرد  تیبلها 

مدرک نایب  ریدغ  ثیدـح  دـلجم  رد  اقباس  تسین و  مزال  نآب  هّجوت  ار  قح  لها  تستنـس و  لها  هّمذ  يزار  هیهاو  هضراعم  باوج  رکف  سپ 
طخب نآ  هقیتع  هخـسن  کی  بابرالا  بر  تیانعب  هک  لماک  باتک  رد  دّربملاب  فورعملا  يرـصبلا  يدزالا  دـیزی  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  هک 
نحن دیوگیم و  رضاح  رصاق  شیپ  نامز  نیرد  نآ  هعوبطم  هخسن  هدیسر و  بالّطلا  مداخ  رظنب  باتکتـسالا  ةدیدج  هخـسن  رگید  برع و 
زوجی ام  رـصتخن  باتکلا و  لّوا  یف  اندعو  امک  يولعلا  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  نیب  روصنملا و  نینمؤملا  ریما  نیب  لئاسّرلا  نورکاذ 

رکذ دعب  روصنملا و  هیلإ  بتک  روصنملا  یلع  هَّللا  دبع  نب  دمحم  جرخ  امل  لاق  نیمتاشلا  دحا  ۀیاوّرلا  لیق  دـقف  یقابلا  کسمن  هنم و  هرکذ 
نب هَّللا  دبع  یلا  نینمؤملا  ریما  يدـهملا  دّـمحم  هَّللا  دـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هیلإ  بتکف  هتفگ  روصنم  باتک 

ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  مسط  دعب  اّما  دمحم 
َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  َو  یسُوم  ِإَبَن  ْنِم  َْکیَلَع  اُوْلتَن 

ْنَأ ُدیُِرن  َو  َنیِدِسْفُْملا  َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْسَی  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْضَتْسَی  ًاعَیِـش  اهَلْهَأ  َلَعَج  َو  ِضْرَْألا  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ 
764 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن 

َنوُرَذْحَی  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو 
انلـضفب و هومتبطخ  انتعیـشب و  هیف  متـضهن  انب و  هومتبلط  مکنا  انقح و  قحلا  نا  ملعت  دقف  ینتیطعا  يّذلا  لثم  نامالا  نم  کیلع  ضرعا  انا  و 
انلـضف و ال لثمب  ّتمی  مشاه  ینب  نم  دـحا  سیل  هنا  متملع  دـقل  ءایحا و  نحن  اننود و  هومتثرو  فیکف  مامالا  ّیـصولا و  ناک  اـّیلع  اـنابأ  نا 

ونب مکنود و  ۀیلهاجلا  یف  رمع و  تنب  ۀمطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسرلا  ّمأ  ونب  انا  انببس و  انبـسن و  انثیدح و  انمیدق و  لثمب  رختفی 
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مل مجعلا و  یندلت  مل  ابا  اّما و  مهریخ  ابـسن و  مشاه  ینب  طسوا  اناف  مکنیب  نم  مالـسالا  یف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف 
مهمدقا باحصالا  نم  هَّللا و  یّلص  دّمحم  مهلضفا  نییبنلا  نم  یندلوف  انل  راتخی  لزی  ملا  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  دالوالا و  تاهّما  یف  قرعت 

اهنع هَّللا  یضر  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  ۀّیلهاجلا  ءاسن  ةدّیس  نهلضفا  انئاسن  نم  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  اداهج  مهرثکا  املع و  مهعسوا  امالـسا و 
هَّللا دبع  نب  دمحم  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  ۀّنجلا  لها  ءاسن  ةدّیس  نهلضفا و  هتانب  نم  ۀلبقلا و  یلا  یلص  ءاسنلا و  نم  هّللاب  نمآ  نم  لّوا 

عسوا مالسا و  يور  زا  باحصا  مدقا  ترضح  نآ  دوب و  ماما  یصو و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  هب  هدرک  حیرـصت  نسحلا  نب 
روّزلا و بابرا  يواعدـل  لاطبا  لصف و  الب  هتفالخ  هتماـمإ و  تاـبثا  کـلذ  لـک  یف  دوب و  داـهج  يور  زا  ناـشیا  رثکا  ملع و  يور  زا  ناـش 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  هتـشون  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  باتک  نیا  باوجب  روصنم  هک  یباتک  لزهلا و 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  دومن و  هجو  رهب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضحب  تفالخ  بلط 

765 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
یف دربملا  لاق  هدروآ  نوریب  همصاخم  يارب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دومن و  هجو  رهب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضحب  تفالخ  بلط 
دبع نب  دمحم  یلا  نینمؤملا  ریما  هَّللا  دـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  روصنملا  هیلإ  بتکف  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  باتک  رکذ  دـعب  لماکلا 
یبأ ّزع  لج و  هَّللا  لوسر  نبا  ّکنا  نم  ترکذ  ام  اّما  باتکلا و  اذـه  یف  رکذ  نا  یلا  کـمالک  ینغلب  کـباتک و  یناـتا  دـقف  دـعب  اـّما  هَّللا 

َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  لاقف  کلذ 
لکب كوبا  اهب  بلط  دقل  اهلبق و  نم  ۀـمامالا  ثروت  فیکف  ّمؤت  ثاریملا و ال  زوحت  ةآرم ال  اّهنا  ریغ  ۀـبیرق  ۀـبارقل  اّهنا  هتنب و  ونب  مکّنکل  و 

تفالخ بلاط  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هاگ  ره  نیخیشلا  میدقت  ّالا  ساّنلا  یباف  الیل  اهنفد  اّرـس و  اهـضّرم  مصاخت و  اهجرخاف  هجو 
رهب مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضحب  تفالخ  بلط  روصنم  فارتعاب  هک  هدیـسر  هباثمب  باب  نیرد  بانج  نآ  دـهج  ّدـج و  دـشاب و  تماما  و 

بانج نآ  زا  تماما  تفالخ و  یفن  ینمؤم  هنوگچ  نیزا  دـعب  درآ  نوریب  همـصاخم  يارب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـیامرف و  هجو 
نودلخ نبا  لماک و  خیرات  رد  ریثالا  نبا  هدرک  دراو  لماک  رد  دربم  هک  ار  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  روصنم و  طوطخ  هک  دـنامن  یفخم  دـیامن و 

دناهدرک رکذ  مه  ربعلا  باتک  رد 

درادن تماما  تفالخ و  تقایل  سابع  مراهچ : هجو 

امزج امتح و  ترـضحنا  يارب  تفالخ  نّیعت  سان و  رئاس  زا  تفالخب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیولوا  ساـبع  دوخ  هکنآ  مراـهچ 
هتفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  تاّیّحتلا  فالآ  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تانئاک  رورـس  بانج  تافو  دعب  هک  اریز  هدرک  تباث 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  يارب  نّیعتم  ار  تفالخ  تسنادیمن و  تفالخ  قحتـسم  ار  دوخ  ساّبع  هک  دـش  مولعم  سپ  کعیابا  كدـی  ددـما 

مّهوت سپ  هدوب  تماما  تفالخب و  سان  يالوا  ترضح  نآ  تسنادیم و  مالّسلا 
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هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  باطخب  ساّبع  لوق  دـشاب و  لطاع  تحـص  هیلح  زا  لطاب و  سابع  دوخ  حیرـصت  بسح  تفالخب  ساّبع  تیولوا 
لها بهذم  هتفگ  لطابلا  باتک  رد  ناهبزور  نب  لضف  روکذم  هیّنس  رباکا  لالدتسا  جاجتحا و  ماقم  رد  هکلب  روهشم  عئاش و  تیاهن  مالّسلا 

هَّللا یضر  ههجو و  هَّللا  مرک  یضترملا  ّیلع  ۀعیشلا  دنع  قیدصلا و  رکب  وبا  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دعب  قحلاب  مامالا  نا  ۀعامجلا  ۀّنسلا و 
رکذنـس و امل  انرکذ و  اّمل  دجوی  ملف  صّنلا  اما  ۀـعیبلاب  عامجالا  وا  صّنلا  اّما  ۀـمامالا  توبث  قیرط  نا  لوالا  ناهجو  ۀّنـسلا  لها  لیلد  هنع و 

ۀماما ۀّیقح  یلع  دقعنم  عامجالا  ّنا  یناّثلا  هجولا  ۀّمالا  نم  اقافتا  رکب  یبأ  ریغ  یف  دجوی  ملف  عامجالا  اّما  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اذه  دعب  لّصفن 
یـضقت ةداعلا  نال  ۀـیواعم  یلع  عزان  امک  هاعزانل  قحلا  یلع  نکت  مل  ول  رکب و  ابا  اعزانی  مل  امّهنا  مث  یلع  ساّبع و  رکب و  یبأ  ۀـثلثلا  دـحا 
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یف اهنوبجوت  متنا  ۀمصعلا و  مالثنا  بجوی  ةریبک  ۀیصعم  وه  ذإ  ۀمـصعلاب  ّلخم  ناکمالا  عم  ۀعزانملا  كرت  نال  کلذ و  لثم  یف  ۀعزانملاب 
ساّنلا عجـشا  ناک  اّیلع  ّنا  متملـس  متبهذ و  دق  انلق  رکب  ابا  امهعزانم  ناکما  يأ  ناکمالا  ملـسن  لیق ال  ناف  هتماما  ۀحـصل  اهنولعجت  مامالا و 

ناک ّهنا  ّکش  هنوعدت ال  يذلا  ّصّنلا  ابـسح و  هنم  ّمتا  ابـسن و  هنم  فرـشا  اناوعا و  ۀلیبق و  هنم  رثکا  نیّدلا و  یف  هنم  بلـصا  رکب و  یبأ  نم 
یلع هرمع  رخآ  یف  رکذ  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّیلع و  یلع  رکب  ابا  نوحّجری  اونوکی  مل  راصنالا  هنم و  عمـسمب  ساّنلا و  نم  يأرمب 

ربنملا و
رکسعلا بلاغلا و  دنجلا  اوناک  مه  یتبیع و  یشرک و  راصنالا  ّنا  لاق 

یف ّیلع  دادماب  راصنالا  یصوا  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  یغبنی  ناک  و 
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امهیلع نیـسحلا  نسحلا و  هتجوز و  اهبـصنم  ّولع  عم  مالّـسلا  اهیلع  ۀمطاف  نا  مث  یلع  ۀفالخ  یف  هّصن  فلاخی  نم  اوبراحی  نا  ۀفالخلا و  رما 
كدی ددما  یلعل  لاق  ّهنا  يور  ّهناف  هعم  هّمع و  هبصنم  ّولع  عم  ساّبعلا  هادلو و  ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یطبـس  امهنوک  عم  مالـسلا 

فیـسلا و ّلس  هنا  لیق  یتح  هعم  ناک  هتعاجـش  عم  ریبزلا  نانثا و  کیف  فلتخی  الف  همع  نبا  هَّللا  لوسر  مع  عیاب  سانلا  لوقی  یتح  کـعیابا 
الاجر و الیخ و  يداولا  ّنألمال  هَّللا  ّیمیت و  مکیلع  یلی  نا  فانم  دـبع  ینب  ای  متیـضر  نایفـس أ  وبا  لاق  رکب و  یبأ  ۀـفالخب  یـضرا  لاـق ال 

مهنکمال اعطق و  وه  هرهظال  یلج  ّصن  ّیلع  ۀـماما  یلع  ناک  ول  انرکذ و  امک  ریما  مکنم  ریما و  اّنم  اولاقف  رکب  یبأ  ۀـفالخ  راـصنالا  تهرک 
رومالا هذه  ّلک  هعم و  ۀعزانملا  عانتما  رّوصتی  یناف  ۀکوش  لاجر و ال  هل و ال  لام  نابج ال  خیـش  مهدنع  رکب  وبا  فیک ال و  امزج  ۀعزانملا 
ۀفالخلل ـالها  هآر  ثیح  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  هعیاـب  هریغ و  ۀـفالخ  یلع  ّصن  نکی  مل  رکب و  یبأ  ۀـفالخ  یلع  عقو  عاـمجالا  ّنا  یلع  ّلدـی 
ۀعیرشلا میوقت  قحلا و  ۀماقا  ناک  مهضرغ  لب  ۀماعّزلا  ۀنطلسلا و  لجال  ۀباحصلا  نیب  ضرغ  نکی  مل  مالسالل و  اخیش  ایرادم  اروبـص  القاع 

وه اذه  قحلا  ۀماقا  یف  هل  اناوعا  اوناک  رمالا و  هیلإ  اومّلسف  رکب  یبأ  ۀفالخ  نم  اذه  لصحی  ناک  دق  مالـسالا و  نید  یف  ۀفاک  سانلا  لخدیل 
ۀّمالا و نم  مظعالا  داوسلا  هیلع  يذلا  حیرصلا  قحلا  حیحصلا و  بهذملا 

مظعالا داوّسلاب  مکیلع  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق 
ۀیاغ یف  وه  ناک  فیک و  انلق  ۀـّیقت  هنع  ضرعا  ّهنا  ّالا  هنع  هَّللا  یـضر  ّیلعل  ناک  ّقحلا  لیق  هتفگ  راونالا  علاوط  رد  يواضیب  نیّدـلا  رـصان  و 

اهنع هَّللا  یضر  ءارهزلا  ۀمطاف  تناک  ۀماهشلا و  ۀعاجشلا و 
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کعیاب كدی ال  ددما  لاق  هناف  هبـصنم  عم  ساّبعلا  نیـسحلا و  نسحلاک و  هعم  مهتاداس  شیرقلا و  دیدانـص  رثکا  هل و  ۀـجوز  اهناش  ّولع  عم 
رکب یبأ  ۀفالخب  یضرا  لاق ال  فیّسلا و  ّلس  هتعاجـش  عم  ریبزلا  نانثا و  کیلع  فلتخی  الف  هّمع  نبا  هَّللا  لوسر  ّمع  عیاب  ساّنلا  لوقی  یتح 

ۀفالخلا و مهعنم  رکب و  وبا  مهعزان  راصنالا  میت و  مکیلع  یلی  نا  فانم  دـبع  ینب  ای  متیـضر  لاق أ  ۀـّیمأ  ینب  سار  ۀّـکم و  سیئر  نایفـس  و 
هتفگ راونالا  علاوط  حرش  راظنالا  علاطم  رد  یناهفصا  نیّدلا  سمش  ناوعالا و  لیلق  لاملا  میدع  امیلـس  اعـشاخ  افیعـض  اخیـش  رکب  وبا  ناک 

ۀعاجشلا ۀیاغ  یف  یلع  ناک  یلع و  ّقح  یف  ۀّیقتلا  رّوصتی  فیک  انلق  هسفن  یلع  ۀّیقت  هّقح  نع  ضرعا  اّیلع  ّنا  ّالا  یلعل  اقح  ناک  ۀمامالا  لیق 
نسحلاک و مهتاداس  شیرق و  دیدانـص  رثکا  ّیلع و  ۀجوز  اهبـسن  لضف  اهردق و  ۀلالج  اهناش و  ولع  عم  ءارهزلا  ۀـمطاف  تناک  ۀماهـشلا و  و 

فلتخی الف  همع  نبا  ّیبنلا  مع  عیاب  ساّنلا  لوقی  یتح  کعیابال  كدی  ددما  یلعل  لاق  هبـصنم  ولع  عم  ساّبعلا  یلع و  عم  ساّبعلا  نیـسحلا و 
ۀّیمأ ینب  سأر  ۀّکم و  سیئر  نایفـس  وبا  رکب و  یبأ  ۀفالخب  یـضرا  لاق ال  فیّـسلا و  لس  هتعاجـش  ۀیاغ  عم  ماوعلا  نب  ریبزلا  نانثا و  کیلع 
الجر الیخ و  يداولا  ّنالمال  هَّللا  نایفس و  وبا  لاق  مث  ةرم  نب  میت  ۀلیبق  نم  رکب  ابا  ینعی  میت  مکیلع  یلی  نا  متیـضر  فانم أ  دبع  ینب  ای  لاق 
اریبک اخیـش  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  وبا  ناک  مکنم و  ریما  اّنم و  ریما  اولاق  ۀـمامال و  اوبلط  مّهناـف  ۀـفالخلا  مهعنم  رکب و  وبا  مهعزاـن  راـصنالا  و 

مولعلا یف  ۀباحصلا  یلع  امدقم  ناک  ّهنأل  یضر  نع  تناک  اّمنا  رکب  یبال  یلع  ۀعیب  نا  ملعف  ناوعالا  لیلق  لاملا  میدع  امیلس  اعشاخ  افیعض 

مهدفه دلج  راهطالا  ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  www.Ghadirestan.comتاقبع  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 362زکرم  هحفص 349 

http://www.ghadirestan.com


سانلا برقا  لئاضفلا و  و 
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بلّطملا دبع  نب  ساّبعلا  ناک  هتفگ و  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  باتک  رد  يرونید  ۀبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  دمحم  وبا  مالّـسلا و  هیلع  یبّنلا  یلا 
اّملف اریخ  انب  یـصوا  انریغب  ناک  نا  هنّیب و  انل  رمالا  ناک  ناف  هلأساف  ضبقی  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبّنلا  ّنا  هل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یقل 
هَّللا لوسر  مع  نبا  عیاب  هَّللا  لوسر  ّمع  لاقیف  کعیابا  كدی  طسبا  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ساّبعلا  لاق  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ضبق 
له لاقف  رکب  ابا  یقل  ساّبعلا  ناک  دق  انریغ و  رمالا  اذه  بلطی  نم  یلع و  هل  لاقف  رّخؤی  مل  ناک  اذإ  رمالا  اذـه  نا  کتیب و  لها  کعیابی  و 

طسبا یلعل  ساّبعلا  لاق  کلذ  دنعف  رمع ال  لاقف  هلثم  هل  لاقف  رمع  ساّبعلا  یقلف  لاقف ال  ءیشب  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  كاصوا 
کتیب لها  کعیابی  کعیابا و  كدی 

داد يار  نینمؤملا  ریماب  درک و  ءابا  تفالخ  لوق  زا  سابع  مجنپ : هجو 

هتفگ یبرقلا  ةدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  هکنآ  مجنپ 
هضرم ملس  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ضرم  امل  لاق  مالّسلا  مهیلع  هئابآ  نع  رقابلا  رفعج  یبأ  نع  هنع  هَّللا  یـضر  یلامثلا  ةزمح  یبأ  نع 

لبقت ّمع أ  اـی  مالـسلا  هیلع  لاـقف  راـصنالا  نیرجاـهملاب و  ّصاـغ  تیبلا  هنع و  ّبذـی  ساـّبعلا  یلع و  رجح  یف  هسار  ناـک  هیف  ضبق  يذـلا 
عاطتـسا ام  ةربعلا و  اّیلع  قنخف  یتادع  زجنت  یتّیـصو و  لبقت  ّیلع أ  ای  لاقف  لایعلا  ریثک  ّنّسلا و  ریبک  لجر  انا  لاقف  یتادع  زجنت  یتّیـصو و 

مث یتفیلخ  يریزو و  ییـصو و  یخا و  تنا  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  معن  یّمأ  تنا و  یباب  ّیلع  لاقف  هیلع  اهداعاف  هبیجت  نا 
رفغم ّمله  لالب  ای  لاق  مث  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يدـی  نیب  عضوف  لالب  هب  ءاجف  راـقفلا  اذ  هَّللا  لوسر  فیـس  ّمله  لـالب  اـی  لاـق 

هَّللا لوسر  سرف  ّمله  لالب  ای  لاق  مث  اهب  ءاجف  لوصفلا  تاذ  هَّللا  لوسر  عرد  ّمله  لالب  ای  لاق  ّمث  هعـضوف  هب  ءاـجف  نیدـّجنلا  اذ  هَّللا  لوسر 
لاق مث  هقثواف  هب  یتاف  زجترملا 

770 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
بیضق ّمله  لالب  ای  لاق  مث  اهعضوف  اهب  ءاجف  باحـسلا  هَّللا  لوسر  ةدرب  ّمله  لالب  ای  لاق  مث  اهقثواف  اهب  ءاجف  ءابـضعلا  هَّللا  لوسر  ۀقان  ّمله 
متاخلا عزن  مث  برحلا  یف  هنطب  اهب  بصعی  ناک  یتلا  ۀباصعلاب  یّتح  ءیش  دعب  ءیشب  وعدی  لزی  ملف  هعـضوف  هب  ءاجف  قوشمملا  هَّللا  لوسر 
قلطناف يدعب  اهیف  کعزانی  نا  دحال  سیل  راصنالا  نیرجاهملا و  ةداهشب  کتیب  اهعدوتساف  عمجا  اهب  بهذا  ّیلع  ای  لاق  مث  ّیلع  یلا  هعفدف 

عجر مث  هلزنم  یف  اهعضو  یّتح  نینمؤملا  ریما 
ایآ مع  يأ  هک  دومرف  داشرا  ساّبعب  دوخ  تافو  برق  تقو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دش  رهاظ  تیاور  نیزا 
ریثک نّسلا و  ریبک  متـسه  يدرم  نم  هک  تفگ  ترـضح  نآ  باوجب  ساّبع  درک  یهاوخ  زاـجنا  ارم  ياهدـعو  ینکیم و  لوبق  ارم  تیـصو 

ایآ یلع  ای  هک  دومرف  داشرا  هدرک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانجب  باطخ  سپ  دـیآیمن  نأشلا  لیلج  رما  نیا  ماجنا  نم  زا  ینعی  لاـیعلا 
بانج دشن  باوج  رب  رداق  هیرگ  یگتفرگ  ولگ  ببـسب  ترـضح  نآ  هلهو  لوا  درک  یهاوخ  افو  ارم  ياهدعو  ینکیم و  لوبق  ارم  ّتیـصو 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریملا  بانج  تقو  نآ  دندومرف  هداعا  ار  دوخ  مایتلا  تیاده  مالک  رگید  راب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر 
هک دومرف 

معن یما  تنا و  یباب 
زا دعب  یتسه  نم  هفیلخ  یتسه و  نم  ریزو  یتسه و  نم  یصو  یتسه و  نم  ردارب  وت  هک  دومرف  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج 

باحـس و هدرب  وا  بضع  هقان  زجترم و  سرف  لوضفلا و  تاذ  عرد  نیدـجنلا و  وذ  رفغم  راـقفلا و  وذ  فیـس  هک  اـت  دومرف  مکح  لـالبب  نا 
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دوخ مکش  بانج  نآ  هک  هباصع  هکنیا  ات  تشاذگیم  دروآیم و  بانج  نآ  مکحب  ار  یکی  یکی  لالب  درایب  کلذ  ریغ  قوشمم و  بیضق 
نینمؤملا ریما  بانجب  هدروآرب  كرابم  تشگنا  زا  ار  دوخ  متاخ  بانجنآ  سپ  دروا  رضاح  ار  نآ  لالب  دومرف و  بلط  زین  دنتسبیم  نآب  ار 

هک دندومن  داشرا  نا  دعب  دندومرف و  تیانع  مالسلا  هیلع 
771 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

دنک هعزانم  باب  نیرد  وت  اب  نم  زا  دعب  هک  ار  یسک  دسریمن  راصنا  نیرجاهم و  تداهـشب  راذگب  دوخ  هناخ  رد  ربب و  ار  همه  نیا  یلع  ای 
قاقحتـسا مدع  راهظا  ضرغب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  هک  دـیدرگ  تباث  روهظ  حوضو و  لامکب  هَّللا  دـمحب  سپ 

بانج تساوخ و  افعتـسا  تسنادـن  نآ  لباق  ار  دوخ  سابع  نوچ  نکل  دومرف  تیاصو  لوبق  لاؤس  وزا  الوا  تفالخ  تیاصو و  يارب  سابع 
ریزو یصو و  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  داهشالا  سور  یلع  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر 

اج ناقیا  نامیا و  لها  زا  یـسک  رطاخب  ار  تماما  ساّبع  قاقحتـسا  مدع  رد  یبایترا  یکـش و  ناهربلا  ّیلج  نایب  نیا  دـعب  دومرف و  هفیلخ  و 
دریگیمن

تسا لوسر  ترضح  ثراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مشش : هجو 

وا اب  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ترجه  زا  شیپ  هلمجنآ  زا  هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رثآم  رد  افخلا  ۀلازا  رد  هَّللا  یلو  هکنآ  مشش 
دروا اجب  تسا  هصاخ  مزاول  زا  یکی  هک  ۀفالخلا  رظتنم  هلماعم 

عمج لاق  کمع  نود  کمع  نبا  تثرو  مل  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلعل  لاق  الجر  ّنا  دـجان  نب  ۀـعیبر  نع  صئاـصخلا  باـتک  یف 
یتح اولکاف  ماعط  نم  اّدـم  مهل  عنـصف  بلطملا  دـبع  ینب  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اعد  لاـق  وا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
دبع ینب  ای  لاقف  برـشی  مل  ّسمی و  مل  ناک  بارـشلا  یقب  اوور و  یتح  اوبرـشف  ةرمغب  اعد  مث  ّسمی  مل  ناک  وه  امک  ماـعطلا  یقب  اوعبش و 

یبحاص و یخا و  نوکی  نا  یلع  ینعیابی  مکّیا  متیأر و  ام  ۀیآلا  هذـه  نم  متیار  دـق  ۀـّماع و  ساّنلا  یلا  ۀّـصاخ و  مکیلإ  تثعب  ّینا  بلّطملا 
یف ناک  یتح  سلجا  لوقیف  هیلإ  موقا  کلذ  لک  تاّرم  ثلث  لاق  مث  سلجا  لاـق  موقلا  رغـصا  تنک  هیلإ و  تمقف  دـحا  هیلإ  مقی  ملف  یثراو 

یّمع نود  یّمع  نبا  تثرو  کلذبف  لاق  مث  ّيدی  یلع  هدیب  برض  ۀثلاثلا 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  ثراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

772 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
دشاب نالطب  نهو و  لامک  رد  وا  تیبرقا  معزب  وا  يارب  تفالخ  زیوجت  سپ  تشادن  ترضح  نآ  تثارو  زا  یظح  سابع  هدوب و 

سابع تفالخ  تماما و  مدع  رب  نیفرط  عامجا  متفه : هجو 

یعطق تماما  تفـالخب و  ساـبع  ّتیولوا  لاـمتحا  سپ  ساـّبع  تفـالخ  تماـما و  مدـع  رب  تسیققحتم  ینـس  هعیـش و  عاـمجا  هکنآ  متفه 
تماـما تفـالخب و  برعلا  دّیـس  تیوـلوا  رب  بسن  تـیبرقا  تلـالد  حداـق  تفـالخ  تماـماب و  برقا  تیوـلوا  زا  نآ  جورخ  تسنـالطبلا و 

ٍءْیَـش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  تلالد  رد  حداق  کلذ  ریغ  دلو و  ذاختا  کیرـش و  قلخ  لثم  تالیحتـسم  ضعب  جورخ  هچنانچ  دش  دناوتیمن 
* ٌریِدَق

تسین تانکمم  عیمج  رب  هناش  یلاعت  وا  تردق  مومع  رب 
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دوبن تفالخب  یلوا  سابع  متشه : هجو 

وا هک  اریز  هدوـبن  نیلوا  نیرجاـهم  زا  ساـبع  هک  تسرهاـظ  دـشاب و  نیلوا  نیرجاـهم  زا  هفیلخ  هک  تسنآ  تفـالخ  مزاوـل  زا  هکنآ  متـشه 
یفخم هباحص  ریس  بتک  نیعّبتتم  رب  سپ  هدوب  حتف  زا  لبق  هریسی  هلصافب  سابع  ترجاهم  هکنیا  اّما  هدومن  هریسی  هلصافب  حتف  لبق  ترجاهم 
ۀبقعلا ۀعیب  رضح  ةرامعلا و  ۀیاقسلا و  ۀّیلهاجلا  یف  هیلإ  ناک  هتفگ و  ساّبع  همجرتب  ۀباحّصلا  زییمت  یف  هباصا  رد  ینالقسع  رجح  نبا  تسین 
لاقیف ۀّکم  یلا  عجرف  بلاط  یبأ  نب  لیقع  هیخا  نبا  يدتفا  هسفن و  يدتفاف  رساف  اهرک  نیکرشملا  عم  اردب  دهش  ملسی و  نا  لبق  راصنالا  عم 

موی تبث  حتفلا و  دهش  لیلقب و  حتفلا  لبق  رجاه  مث  رابخالاب  مّلس  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلا  بتکی  راص  کلذ و  هموق  نم  متک  ملسا و  ّهنا 
تفـالخ مزاول  هلمج  زا  هتفگ  اـفخلا  ۀـلازا  رد  هَّللا  یلو  هاـش  سپ  تستفـالخ  مزاول  زا  نّیل  وأ  نیرجاـهم  زا  هفیلخ  ندوـب  هکنیا  اـّما  نینح و 
دهاـشم رگید  نیرـضاح  زا  رون و  هروس  لوزن  نارـضاح  زا  هّیبیدـح و  نیرـضاح  زا  دـشاب و  نّیل  وأ  نیرجاـهم  زا  هفیلخ  هک  تسنآ  هّصاـخ 

وأ نیرجاهم  زا  هکنآ  اّما  هدش  ضیفتـسم  اهنآ  نارـضاح  يارب  ّتنج  هدعو  دهاشم و  نآ  ناشهیونت  عرـش  رد  هک  كوبت  ردـب و  لثم  همیظع 
دیامرفیم نّیل  وأ  نیرجاهم  ناش  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسبولطم  تهج  نا  زا  دشاب  نّیل 

773 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
اوُِملُظ ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 

ٍقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  دومرف  نا  زا  دعب 
ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوَتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  دومرف  نا  زا  دعب 

نیکمت ار  ناشیا  رگا  هک  دیامرفیم  قیلعت  دشاب  هداد  ناشیا  يارب  لاتق  نذا  هک  نیلوا  نیرجاهم  باب  رد  هک  تسنآ  تایآ  نیا  ینعم  لصاح 
رکنم یهن  دـنرآ و  لـمعب  رکنم  یهن  فورعمب و  رما  دـنیامن و  ةاـکز  ءاـتیا  دـننک و  ةالـص  تماـقا  مینادرگ  سیئر  ینعی  میهد  ضرـالا  یف 

تـسلوانتم فورعمب  رما  ار و  ملاظم  عفر  دودح و  تماقا  تسلوانتم  لاتق و  یهن  دشا  تسرفک و  تارکنم  دشا  هک  اریز  ار  داهج  تسلوانتم 
وا تسد  زا  دوش  ضرـالا  یف  نکمتم  هک  نّیل  وأ  نیرجاـهم  زا  یـصخش  ره  هک  دـش  مزـال  قیلعت  نیا  ياـضتقمب  سپ  ار  هینید  موـلع  ءاـیحا 

نانیمطا يورب و  دوش  لصاح  نما  دشاب  نیلوا  نیرجاهم  زا  رگا  هفیلخ  سپ  تسین  فلخ  یهلا  دـعو  رد  دـبای و  ماجنارـس  تفالخ  دـصاقم 
َو اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف  دیامرفیم  زین  تستباث و  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  يارب  هک  تسیتمصع  هنومن  تلصخ  نیا  يو و  تفالخ  زا  ددرگ  ققحتم  بلق 

ِْدنِع ْنِم  ًاباَوث  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُأل  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکُأـَل  اُوِلُتق  َو  اُولَتاـق  َو  ِیلِیبَس  ِیف  اُوذُوأ  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ 
ِهَّللا 

ٌقْزِر َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  دـیامرفیم  زین  و 
ٌمیِرَک 

ِهَّللا َْدنِع  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  دیامرفیم  زین  و 

یهوجوب تفالخ  رب  سابع  تقایل  مدع  رب  جاجتحا  مهن : هجو 

دهاشم رگید  نارـضاح  رون و  هروس  لوزن  نارـضاح  هّیبیدـح و  نارـضاح  زا  هفیلخ  ندوب  هک  تسحـضاو  افخلا  ۀـلازا  ترابع  زا  هکنآ  مهن 
زا هکنآ  اّما  هتفگ و  هقباس  ترابع  دـعب  مزـال  نیا  لیـصفت  ماـقم  رد  اـفخلا  ۀـلازا  رد  زین  تستفـالخ و  مزاول  زا  نآ  ریغ  ردـب و  لـثم  همیظع 

ۀماما یف  راونالا  تاقبع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دیامرفیم  یلاعت  يادخ  هک  دش  بولطم  تهجنآ  زا  دشاب  هّیبیدح  نارـضاح 
774 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا 
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ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع 
ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  دیامرفیم  يو  رثا  رب  و 

دندوب رـضاح  كرابم  هعقاو  نیرد  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هارمه  هک  یتعامج  تسد  رب  هک  تسنآ  تاـیآ  نیا  ینعم  لـصاح 
يو زا  تفالخ  دصاقم  هک  دوش  ققحتم  دامتعا  دشاب  تباث  هفیلخ  رد  فصو  نیا  نوچ  سپ  دش  دهاوخ  عقاو  هَّللا  ۀملک  ءالعا  نید و  راهظا 

َکَنوُِعیاُبی ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََقل  یلاعت  هَّللا  لاق  دش  ررقم  قیرف  نیا  يارب  اضر  تابثا  میظع  نآرق  رد  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنارس 
ِةَرَجَّشلا َتْحَت 

هدمآ ثیدح  رد  و 
ۀّیبیدحلا اردب و  دهش  دحا  رانلا  جلی  نل  مّلس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع 

ةرجشلا تحت  عیاب  نمم  دحا  رانلا  لخدی  مّلس ال  هیلع و  هَّللا  لوسر  لاق  هنع  و 
اُولِمَع َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  دـیامرفیم  یلاعت  يادـخ  هک  دـش  بولطم  تهجنآ  زا  دـشاب  رون  هروس  لوزن  نارـضاح  زا  هکنآ  اّما  و 

ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا 
اونما و نیذلا  هملک  اب  مکنم  ظفل  رکذـب  دـندوبیم  دارم  نیملـسم  عیمج  رگا  هک  اریز  ۀـبطاق  نیملـسمب  هن  نیرـضاحب  تسعجار  مکنم  ظفل 

قفو رب  نید  نیکمت  هک  هیآ  لوزن  نادـهاش  زا  تسیعمج  يارب  هدـعو  هک  تسنآ  ینعم  لصاح  سپ  دـمآیم  مزال  رارکت  تاحلاصلا  اولمع 
ردب لها  هک  تسا  تهجنآ  زا  دـشاب  ردـب  دـهاشم  نارـضاح  زا  هکنآ  اّما  دیـسر و  دـهاوخ  روهظب  ناشیا  شـشوک  داهتجا و  ناشیا و  یعس 

دناهباحص لضفا 
مّلـس هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  یلا  لیئربج  ءاج  لاق  ردـب  لها  نم  هوبا  ناک  هیبا و  نع  یقرزلا  عفار  نب  ۀـعافر  نب  ذاـعم  نع  يراـخبلا  جرخا 

ۀکئالملا نم  اردب  دهش  نم  کلذک  لاق و  اهوحن  ۀملک  وا  نیملسملا  لضفا  نم  لاقف  مکیف  ردب  لها  نودعت  ام  لاقف 
هدش حیحص  ناشیا  ناشرد  و 
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ۀّنجلا مکل  تبجو  دقف  وا  مکل  ترفغ  دقف  متئش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لها  یلع  علطا  هَّللا  ّلعل 

ِةَرْسُْعلا ِۀَعاس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََقل  هدش  لزان  كوبت  نارضاح  رد  و 
هدوب ترجه  زا  هیناث  هنس  رد  ردب  هوزغ  هک  اریز  هدوبن  رون  هروس  لوزن  نارضاح  هّیبیدح و  ردب و  نارضاح  زا  سابع  هک  تسرهاظ  یهتنا و 
ةوزغ ۀـمطافب و  ّیلع  جّوزت  ءاروشاع و  موص  نم  ةرجهلا  نم  ۀـیناثلا  ۀّنّـسلا  ثداوح  یف  یناثلا  نطوملا  هتفگ  سیمخ  رد  يرکبراید  نیـسح 

ۀلبقلا و لیوحت  ۀـلخن و  نطب  یلا  شحج  نب  هَّللا  دـبع  ۀّیرـس  بارت و  یباب  ّیلع  ۀـینکت  ةریـشعلا و  ةوزغ  طاوب و  ةوزغ  ءاوبالا و  یه  ناّدو و 
ترابع زا  هدش و  عقاو  هیناث  هنـس  رد  ردب  هوزغ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا  خلا  ردب  ةوزغ  ناضمر و  ضرف  لوزن  ءابق و  دجـسم  ءانب  دیدجت 

هنس رد  هّکم  حتف  تسریسی و  نامزب  حتف  زا  لبق  سابع  ترجاهم  هک  تسحـضاو  دش  روکذم  قباس  هجو  رد  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  هباصا 
نب ورمع  دیلولا و  نب  دلاخ  مالـسا  نم  ةرجهلا  نم  ۀـنماثلا  ۀنـسلا  عئاقو  یف  نماثلا  نطوملا  هتفگ  سیمخ  رد  يرکبراید  هچنانچ  تسا  هنماث 
یلا هَّللا  دبع  نب  بلاغ  ۀّیرس  حّولملا و  ینب  یلإ  یثیّللا  هَّللا  دبع  نب  بلاغ  ۀّیرس  كاحّـضلا و  تنب  ۀمطاف  جّوزت  ۀحلط و  نب  نامثع  صاعلا و 
ریمع نب  بعک  ۀّیرس  ءیسلاب و  رماع  ینب  یلا  بهو  نب  عاجش  ۀّیرـس  صاصقلا و  ربنملا و  ذاختا  كدفب و  دعـس  نب  رـشب  باحـصا  باصم 

رحبلا و فیـس  یلا  حارجلا  نب  ةدیبع  یبأ  ۀّیرـس  لسالّـسلا و  تاذ  یلا  صاعلا  نب  ورمع  ۀّیرـس  ۀتوم و  ۀّیرـس  حالـصا و  تاذ  یلا  يرافغلا 
زا سابع  سپ  خلا  ۀکم  حتف  ةوزغ  ۀباغلا و  یلا  دردح  یبأ  نب  هَّللا  دبع  ۀّیرس  مضا و  نطب  یلا  ةداتق  یبأ  ۀّیرس  ةرضخ و  یلا  ةداتق  یبأ  ۀّیرس 

وا هک  تسرهاظ  موق  تادافا  زا  هکلب  هدوبن  ردب  نیرضاح 
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هدوبن هّیبیدح  هوزغ  نارضاح  زا  سابع  هکنیا  اّما  دش  رهاظ  رجح  نبا  ترابع  زا  هچنانچ  هدش  مه  ریـسا  ناشیا  هرمز  رد  هدوب و  نیکرـشم  رد 
ۀنـسلا یف  عقو  امیف  سداسلا  نطوملا  هتفگ  سیمخ  رد  يرکبراید  نیـسح  هدش  عقاو  هسداس  هنـس  رد  هّیبیدـح  هوزغ  هک  تسنآ  شنایب  سپ 

خلا ۀیبیدحلا  ةوزغ  لاق و  نا  یلا  سمـشلا  فوسک  ۀمامث و  ۀّصق  ۀیرـضلاب و  اطرقلا  یلا  ۀملـسم  نب  دـمحم  ۀیرـس  نم  ةرجهلا  نم  ۀـسداّسلا 
رخاتم وا  مالسا  هک  دشابن  کیرش  مه  میظع  دهـشم  نیرد  ساّبع  سپ  هدش  عقاو  هسداس  هنـس  رد  هیبیدح  هوزغ  هک  تسرهاظ  ترابع  نیزا 

رد هینس  تارـضح  دزن  رون  هروس  هک  اریز  تسروهظ  لامک  رد  مه  نآ  سپ  هدوبن  رون  هروس  لوزن  نارـضاح  زا  ساّبع  هکنیا  اّما  نا  زا  تس 
ۀنّـسلا عئاقو  یف  سماخلا  نطوملا  هتفگ  سیمخ  رد  يرکبراید  نیـسح  هدش  عقاو  هسماخ  هنـس  رد  هّصق  نیا  هدـش و  عقاو  هشئاع  کفا  هّصق 

نب لـالب  دـفو  شیرق و  ةّدـش  رمقلا و  فوسخ  دعـس و  مأ  ةاـفو  لدـنجلا و  ۀـمود  ةوزغ  قّرلا و  نع  ناملـس  ّکـف  نم  ةرجهلا  نم  ۀـسماخلا 
ۀّیریوج و جّوزت  مّمیتلا و  ۀیآ  لوزن  ۀبابح و  نب  سیقم  مودق  هاجهج و  عزانت  عیـسیرملا و  ةوزغ  ۀبلعث و  نب  مامـض  مودق  ینزملا و  ثراحلا 

هـصق رد  رون  هروس  لوزن  هکنیا  اّما  تسا  هسماخ  هنـس  ثداوح  زا  کفا  هصق  هک  دش  حضاو  ترابع  نیزا  خلا  اهنع  هَّللا  یـضر  ۀشئاع  کفا 
هیف و لاق  ثیح  تسرهاظ  سیمخ  ترابع  زا  مه  نآ  سپ  تسکفا 

هَّللا تلقف ال و  هَّللا  لوسر  یلا  یموق  یما  یل  تلاقف  تلاق  كدمحب  هَّللا ال  دمحب  تلق  کتءارب  هَّللا  لزنا  دقف  ءاریمح  ای  يرـشبا  ۀـیاور  یف 
ْمُْکنِم  ٌۀَبْصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا  َّنِإ  ّلج  ّزع و  هَّللا  لزناف  هَّللا  ّالا  دمحا  هیلإ و ال  موقا  ال 

نیحیحصلا یف  اذک  تایالا  رشعلا 

تماما رد  نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  نینسح  تیولوا  مهوت  لاطبا  مهد : هجو 

تـسنمضتم هک  یترابع  دـعب  افخلا  ۀـلازا  رد  هکنآ  لّوا  رما  نایب  هدوب  قیلط  سابع  درادـن و  زاوج  زا  یتمـس  اقلط  يارب  تفـالخ  هکنآ  مهد 
هفیلخ ندوب  موزل 
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یبأ نب  هیواعم  اب  هک  دوب  هدرک  اّیهم  رمع  نبا  هک  یمـالک  تسلـصا  نیمه  رب  ینتبم  دـیوگیم و  هتـشذگ  اـفنآ  ریخ و  دـهاشم  نارـضاح  زا 
هیقف يرعـشا  منع  نب  نمحرلا  دـبع  مالک  يراخبلا و  هجرخا  مالـسالا  یلع  كابا  لتاق  کلتاق و  نم  کنم  رمالا  اذـهب  ّقحا  دـیوگب  نایفس 

هیواعم یضترم و  ترضح  هیواعم و  نایم  دندوب  یجنایم  ناشیا  دنتشگرب و  یضترم  ترضح  کیدزن  زا  ءادردلا  وبا  هریره و  وبا  نوچ  ماش 
هب امتئج  ام  امکیلع  زاج  فیک  امکنم  ابجع  امهل  لاق  امم  ناکف  نیملـسم  نایم  رد  دـنادرگ  يروش  دراذـگب و  هک  ار  تفالخ  درکیم  بلط 

ههرک و نمم  ریخ  هیـضر  نم  ّنا  قارعلا و  زاجحلا و  لها  راصنالا و  نورجاهملا و  هعیاب  دق  ّهنا  امتملع  دق  يروش و  اهلعجی  نا  اّیلع  ناوعدت 
بازحالا سور  هوبا  وه و  ۀفالخلا و  مهل  زوجی  نیّذلا ال  ءاقلطلا  نم  وه  يروشلا و  یف  ۀیواعمل  لخدـم  يأ  هعیابی و  مل  نّمم  ریخ  هعیاب  نم 

رد هک  ماش  هیقف  يرعشا  نمحرلا  دبع  ماظن  تغالب  مالک  نیزا  یهتنا  باعیتسالا  یف  ورمع  وبا  هجرخا  هیدی  نیب  ابات  امهریـسم و  یلع  امدنف 
سپ هدوب  قیلط  سابع  هکنیا  اما  درادن  زاوج  زا  یتمس  اقلط  يارب  تفالخ  هک  تسرهاظ  هدومرف  ءادردلا  وبا  هریره و  وبا  رییعت  خیبوت و  ماقم 

نبا زا  ردـب  ياراسا  ءامـسا  لقن  دـعب  ردـب  هوزغ  رکذ  رد  سیمخ  رد  يرکبراید  هتـشذگ و  متـشه  هجو  رد  هک  ینالقـسع  هباصا  ترابع  زا 
مورحم تهجب  ار  سابع  دـنیوگ  رگا  هلوق و  هرکذ  امیف  رکذـی  مل  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  ردـب  يراـسا  ۀـلمج  نم  لوقا و  هتفگ  قاحـسا 
دیسرن یبیصن  ار  وا  نارـسپ  رگید  بلاط و  وبا  هَّللا و  دبع  رد  دش  مسقنم  بلطملا  دبع  رون  هک  اریز  دشن  لصاح  تماما  تقایل  رون  زا  ندنام 

ینعم نیا  ملع  فصو  اب  هک  مناریح  سپ  يوبن  رون  رد  تکرش  يار  تسیرما و  بسن  برق  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  ترابع  نیا  لوقا 
حضاو رما  زا  ضارعا  هدیمهف  هدیجنس و  هتسناد و  هدید و  ارچ 
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نینسح سپ  تسرون  ترثک  توق و  رب  تماما  رد  مدقت  رادم  رگا  مییوگ  هلوق  هدیـشک  بسن  برق  ضحم  يوسب  ار  ثحب  نیا  لبق  هدیزرو 
هصح هدش و  عقاو  رون  ماسقنا  نوچ  هک  تهجنآ  زا  سپ  تّوق  اما  ترثک  توق و  تهج  ود  رهب  ریما  ترضح  زا  تماماب  دنشاب  قحا  یلوا و 

کیرـش رون  لصا  رد  هک  ریما  ترـضح  فالخب  دـش  مه  نینـسح  باعـشنا  هّصح  نامه  زا  دیـسر  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ربمغیپ 
زا سپ  ترثـک  اـّما  وا و  ریغ  هصح  زا  تساوقا  رون  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  هصح  هک  تسنـشور  رپ  ربـمغیپ و  هصح  رد  هن  دـندوب 

روجلا و میظع  بطاخم  لوقا  اعطق  دـحاولا  نم  رثکا  نانثالا  يوضترم و  رون  يوفطـصم و  رون  نایم  رد  دـندوب  عماـج  نینـسح  هک  تهجنآ 
دـقح و راهجا  فسخ و  قرغ و  قاقحتـسا  ثروم  نانـش  ضغب و  نـالعا  فسکلا و  حیرـص  فیح  بصن و  فشک  زاربا و  ضرغب  فسعلا 

فالخا فشر  فصن و  ربدت و  زا  دیعب  هلداجم  هرباکم و  راهظا  فسخلا و  حضاو  بلـصت  بّصعت و  ءادبا  فجر و  ملـص و  بقعم  ناودع 
قیفلت و فذـح و  طاقـسا و  قئال  ریرقت  ریوزت و  فسن و  ءارذا و  ءارزا و  لباق  لکلک  واـکواک و  همه  نآ  دـعب  فصّرلا  نیتم  قح  فـالخ 
هداد و رارق  ماظنلا  عیدب  مازلا  نیا  تافرخزم  نیرخآ  تالمهم و  نیـسپ  تافازج و  عطقم  تافارخ و  همتاخ  فذق  ءاقلا و  بجوتـسم  قیوزت 

هوجوب تسنایع  حـضاو و  نآ  ناوه  نالطب و  تیاـهن  هداـهن و  زاـغآ  تایهیدـب  تاـیلوا و  تفلاـخم  تارثع و  تـالفغ و  عاونا  نا  نییبت  رد 
میدرک تباث  رایسب  هوجوب  رون  ثیدح  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تیلـضفا  نوچ  تستیلـضفا و  رب  تماما  رادم  هکنآ  لّوا  هدیدع 

رون هصح  زا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  باعـشنا  هاگ  ره  هکنآ  مّود  تسین  باوج  لباق  تافتلا و  قئال  باوصان  کـیکر  کیکـشت  نیا  ـالاح 
هک اریز  هدیسرن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بآمتلاسر  بانج  رون  عیمج  مالّـسلا  امهیلع  نینـسحب  هک  تسرهاظ  رپ  سپ  هدش  عقاو  يوبن 

بآمتلاسر بانج  رون  عیمج  رگا 
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تاّیحتلا و فالآ  هلآ  هیلع و  تاـنئاک  رورـس  باـنج  تافـص  یلاـع  تاذ  ّولخ  دـمآیم  مزـال  دـشیم  لـقتنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  عیمج  هاگ  ره  سپ  تایلوالا  تاّیهیدبلا  تاّیعطقلا و  نم  هنالطب  رون و  زا  تامیلـستلا 
رهاظ وه  دیاین و  مزال  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  زا  مالسلا  امهیلع  نینسح  رون  ندوب  يوقا  دشاب  هدیسرن  مالّسلا  امهیلع  نینسحب 

هیلع هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  عیمج  عقاو  ریغ  ضرفب  رگا  هکنآ  موس  اّدا  ائیـش  ءیجی  هراکنا  یف  محتقملا  هفالخل و  مزتلملا  اّدج و 
نینـسح رد  رون  نآ  عیمج  هک  تسرهاظ  رپ  سپ  هدیدرگ  بعـشنم  مسقنم و  رون  نآ  مامت  هدیـسر و  مالـسلا  امهیلع  نینـسحب  ملـس  هلآ و  و 

رون فصن  سپ  هدش  لصاو  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماماب  يرخا  ةّرم  نسح و  ماماب  ةّرم  رون  نآ  عیمج  هکنآ  هن  دش و  مسقنم  مالـسلا  امهیلع 
تاکرب اب  تاذ  رد  هک  تسرهاظ  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماماب  مک  يزیچ  ای  فصن  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماماب  دئاز  يزیچ  ای  يوبن 
مالسلا امهیلع  نینسح  زا  کی  ره  هصح  دوب و  ققحتم  هدوب  يوبن  رون  هّصح  يواسم  هک  رون  لصا  فصن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 

عبّرلا دوب و  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هّصح  زا  صقن  ردقب  عبر  زا  دئاز  يردق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّصج  ای  دشاب  رون  لصا  عبر 
ریما بانج  هصح  زا  مک  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  هّصح  لاح  رهب  فصنلا  نم  اعطق  ّلـقا  عبرلا  نم  صقاـّنلا  هیلع و  دـئاز  ءیـش  عم  وا  هدـحو 

دوشن تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  اب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  زا  کی  ره  رون  تاواسم  سپ  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
وا ریغ  هّصح  زا  تساوقا  رون  زا  ملـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هصح  هک  تسنـشور  رپ  وا  لوق  زا  هکنآ  مراـهچ  دـسر  هچ  ندوب  يوقاـب  اـت 

يوقا مالّسلا  امهیلع  نینسح  رون  رگا  سپ  تستیلضفا  مزال  رون  ندوب  يوقا  تساوقا و  وا  رون  دشاب  لضفا  هک  یسک  هک  تسنشور  رپ  یهتنا 
بانج زا  مالسلا  امهیلع  نینسح  تیلضفا  دشاب 

780 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  مانا  رورس  بانج  هحیرص  هحیحص  ثیداحا  مالسا و  لها  عامجاب  تسلطاب  نآ  دیآ و  مزال  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ظفاحلا وه  هَّللا  مامتان و  تیاهن  طوبرمان و  تیاغب  مامثلا و  فرط  یلع  نهو  دـیزم  زا  هیهاو  ههبـش  نیا  سپ  ماـّلظلا  عشقنا  رونلا و  ـألالت  اـم 
ریما بانج  رون  زا  تساوقا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  رون  دـیحو  بطاخم  معزب  هاگ  ره  هکنآ  مجنپ  مادـقالا  للز  ماهفالا و  للخ  نم  نئاّـصلا 
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هَّللا یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  ترضح  نآ  هطساوب  هک  مالّـسلا  اهیلع  ۀمطاف  ترـضح  رون  مه  وت  نیا  رب  انب  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تیولوا  مازلا  مازلا  نیا  لبق  هک  تسیابیم  سپ  دوب  دهاوخ  يوقا  یلوالاب  هدیسر  نینـسحب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
مالّـسلا امهیلع  نینـسح  تیلوضفم  ارچ  سپ  مدومنن  رکذ  ار  نآ  اذهل  تستماما  عنام  تیروکذ  دقف  هک  دیوگب  رگا  درکیم و  رکذ  تماماب 

هک تسرهاظ  هقباس  لئالد  زا  هکنآ  مشش  دینادرگن  تماماب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  تیولوا  رکذ  زا  عنام  تستباث  ینـس  هعیـش و  عامجاب  هک 
رون نوچ  تسقلخ و  عیمج  نیلـسرم و  ایبنا و  عیمج  رب  ترـضح  نآ  تیلـضفا  ببـس  ملـس  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  مدقت 

بارتقا و لامک  طابترا و  داحتا و  نیا  دوب  دحتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج 
رون ندوب  يوقا  سپ  دوب  دـهاوخ  دـنالخاد  نا  رد  مه  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  هک  قلخ  عـیمج  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  بجوـم  لاـصتا 

یناکما مالـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  زا  ینـسح  رون  ندوب  يوقا  سپ  دوب  دـهاوخ  دـنالخاد  نا  رد  مه  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح 
زا دیسر  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هب  ربمغیپ  هّصح  دش و  عقاو  رون  ماسقنا  نوچ  هک  تهجنآ  زا  سپ  تّوق  اّما  وا  لوق  هکنآ  متفه  درادن 

یّلص بآمتلاسر  بانج  رون  هصح  زا  مالسلا  امهیلع  نینسح  باعشنا  هکنآ  رب  دراد  هحیرص  تلالد  دش  مه  نینسح  باعـشنا  هّصح  نامه 
افـص و الو و  لامک  امزج  امتح و  بطاخم  ارچ  دـشاب  يوبن  رون  زا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  هاگ  ره  سپ  هدـش  عقاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دوخ مالسا  نامیا و  تیاهن 
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هکنآ هب  لوق  هچ  دیامنیم  ولمم  فیح  روج و  تملظب  ار  ملاع  دیامرفیم و  رهاظ  رون  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  قلخ  بیذـکتب 
تسینس هعیش و  عامجا  فالخ  دوبن  رون  زا  قولخم  هَّللا  ذاعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دندوب و  يوبن  رون  زا  مالسلا  امهیلع  نینسح 

رون زا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  رب  دوب  دـهاوخ  رهاز  لیلد  رهاب و  ناهرب  يوبن  رون  زا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  قلخ  سپ 
فالخ تایعطق و  زا  نآ  نالطب  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رب  مالسلا  امهیلع  نینـسح  لیـصفت  دیآ  مزال  ّالا  هدش و  قولخم  یهلا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  بآمتلاسر  بانج  رون  هّصح  زا  مالسلا  امهیلع  نینـسح  باعـشنا  رکذ  هک  دیآ  رـسب  رگا  تسمالـسا و  لها  عامجا 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  لوق  باب  رد  وا  هدافا  بسح  هکنآ  زا  رظن  عطق  سپ  تسقح  لها  مازلا  ربانب  ملس 

رمع رکب و  ابا  اوعیاب  نیذلا  موقلا  ینعیاب 
نینـسح باعـشنا  نمـضتم  ّقح  لها  تایاور  زا  یتیاور  هک  تسیابیم  نیا  رب  انب  هکنآب  تسعوفدم  تسزئاجان  لطاب و  مازلا  رب  مالک  لمح 

ول دـشیم و  عّرفتم  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  رون  توق  مهوت  نآ  رب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  هّصح  زا  مالـسلا  اـمهیلع 
دراد تلالد  ۀحارـص  دش  لوقنم  اقباس  نآ  ضعب  تسدراو و  باب  نیرد  هک  ّقح  لها  تایاور  هکنآ  لاح  درکیم  لقن  يارلا  يداب  بسحب 

نینمؤملا ریما  بانج  زا  مالسلا  امهیلع  نینـسح  رون  زگره  لوضفم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هکنآ  رب 
زا دارم  هکنآ  متـشه  هدوبن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باـنج  رون  زا  رتيوـق  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  روـن  زگره  لوـضفم و  مالـسلا  هیلع 

بطاخم مالک  هکنآ  لاح  درادن  یهجو  رما  ود  ره  نیرد  قیرفت  تستوق  نیع  نآ  سپ  تستیفیک  تیمک و  رد  نا  تدایز  رگا  رون  تیرثکا 
نونعم تستوق و  نیع  رون  ترثـک  هک  تسرهاـظ  رپ  تسرئاـغتم و  رما  ود  رون  ترثـک  توـق و  هکنآ  رب  دراد  هحـضاو  تلـالد  ماـقم  یلاـع 
دهاوخ رثکا  دشاب  يوقا  هاگ  ره  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  مه  يوقا  دوب  دـهاوخ  رثکا  هاگ  ره  هک  اریز  دـشاب  فلتخم  ناونع  وگ  تسدـحاو 

ترثک زا  ضرغ  رگا  دوشیمن و  لوقعم  رما  ود  ره  نیرد  كاکفنا  دوب و 
782 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 

رون یکی  رون  ود  نینـسح  رد  دوب و  يولع  رون  نآ  هک  دوب  رون  کی  ضحم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رد  هک  تساـنعم  نیا  ضحم 
ترثک تقیقح  رد  ترثـک  نیا  سپ  يولع  رون  لـصا  زا  دنـشاب  مک  تیفیک  ّتیمک و  رد  رون  ود  ره  نیا  وگ  يولع  رون  یکی  يوفطـصم و 

الثم لک  تبـسن  هب  ازجا  ترثک  لثم  تسیرابتعا  ترثک  نیا  دنادرگیمن و  تیلـضفا  ّتیقحا و  رادـم  یلقاع  چـیه  ار  ترثک  نینچ  تسین و 
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ار ترثک  نیا  نکل  تسکی  هک  لک  ددـع  زا  تسرثکا  زج  هدزناپ  ای  هد  ددـع  هک  تسرهاظ  سپ  دـشاب  زج  تسب  زا  بکرم  لـک  کـی  رگا 
هتشاد تحص  زا  یتمـس  یهاو  لیبن  بطاخم  یهاو  مهوت  نیا  رگا  هکنآ  مهن  دنادرگیمن  لک  زا  تیولوا  تیقحا و  بجوم  القع  زا  یـسک 
بـسح هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  زا  دـشاب  رثکا  هَّللا  ذاعم  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  رون  هک  دـیآ  مزال  دـشاب 

رثکا ناشیا  رون  سپ  يوضترم  رون  يوفطـصم و  رون  نایم  رد  دـندوب  عماج  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  هک  تفگ  ناوت  ریرحن  بطاـخم  ریرقت 
دیـسر و بانجنآب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  بآمتلاسر  بانج  هّصح  دـش  عقاو  رون  ماسقنا  هاـگ  ره  هک  اریز  يوفطـصم  رون  زا  دـشاب 
رد نا  زا  يزیچ  هدوب و  ترضحنآب  صتخم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هّصح  نوچ  دیسر و  ترضحنآب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هّصح 

هدوب لصاح  مه  يولع  رون  مالسلا  امهیلع  نینسح  هدوبن و  تاّیحتلا  فالآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  تانئاک  رورس  بانج  تافص  یـسدق  تاذ 
لها نم  دـحا  کلذـب  لوقی  ملـس و ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  بآمتلاسر  بانج  رون  زا  دـشاب  رثکا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  رون  هَّللا  ذاعم  سپ 
رون نایم  رد  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  ندوب  عماج  هکنآ  مهد  مارکلا  قحلا  لها  لیلد  لاطبال  ماقمقلا  بطاخملا  هب  مزتلی  ناک  نا  مالـسالا و 

بیذـکت رد  وا  فالـسا  وا و  بیذـکت  يالب  نامه  زاب  تسیقیقحت  لیلدـب  نآ  تابثا  رگا  هدرک  تباث  اجک  زا  يوضترم  رون  يوفطـصم و 
تسرهاظ رپ  سپ  تسضحم  یمازلا  لیلدب  رگا  دسریم و  شنایادتقم  وا و  رس  رب  مامت  تحارصب  رون  ثیدح 
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دحاو ره  رون  سپ  هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  زا  مک  مالسلا  امهیلع  نینسح  رون  هکنآ  رد  تسحیرص  قح  لها  تایاور  هک 
تنـس لها  تایاور  دشاب و  نا  زا  رثکا  هکنآ  ياج  هچ  دشابن  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  يواسم  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  زا 

وبا هک  يدینـش  اقباس  رون  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  تیلوضفم  رب  دراد  هحیرـص  تلـالد  همه 
هتفگ هیولع  صئاصخ  باتک  رد  یناعمس  خیش  يزنطن  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  حتفلا 

نع دهاجم  نع  حیجن  نبا  نع  ۀیور  نب  جاّجح  انثّدح  لاق  يدج  ینربخا  لاق  يدـلاو  ینربخا  لاق  تارفب  یـضاقلا  میهاربا  نب  یلع  ینربخا 
ّهبر هل  لاقف  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دـمحلا  هَّللا  همهلاف  سطع  هحور  نم  هیف  خـفن  مدآ و  لج  ّزع و  هَّللا  قلخ  اّـمل  لاـق  هنع  هَّللا  یـضر  ساـّبع  نبا 

بجی ملف  یناثلا  لاق  مث  بجی  ملف  ینم  کیلإ  ّبحا  وه  اقلخ  تقلخ  ّبر  ای  لاقف  بجعلا  هلخادت  ۀـکئالملا  هل  دجـس  اّملف  ّکبر  کمحری 
یلا ّلج  ّزع و  هَّللا  یحواف  مهینرا  ّبر  ای  لاقف  کتقلخ  ام  مهـالول  معن و  هل  ّلـج  زع و  هَّللا  لاـقف  ۀـعبارلا  لاـق  مث  بجی  ملف  ۀـثلاثلا  لاـق  مث 
یلع اذه  یّیبن و  اذه  مدآ  ای  لاق  ءالؤه  نم  ّبر  ای  لاقف  شرعلا  مادق  حابشا  ۀسمخب  مدآ  اذإ  تعفر  اّملف  بجحلا  اوعفرا  نا  بجحلا  ۀکئالم 

کلذب حرفف  لوالا  مه  مدآ  ای  لاق  مث  ییبن  ادلو  یلع و  انبا  نیسحلا  نسحلا و  ناذه  یّیبن و  تنب  ۀمطاف  هذه  ّیبنلا و  ّمع  نبا  نینمؤملا  ریما 
ّزع و هَّللا  لاق  يّذلا  اذهف  هل  هَّللا  رفغف  یل  ترفغ  امل  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دّمحمب و  کلأسا  ّبر  ای  لاق  ۀـئیطخلا  فرتقا  اّملف 

ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  ّلج 
دّمحم یباب  مدآ  یّنکی  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هیلع  شقنف  امتاخ  غاص  ضرالا  یلا  طبها  اّملف 

دوب لضفا  بانجنآ  دندوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  لوضفم  رون  ملاع  رد  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هک  تسرهاظ  تیاور  نیزا 
یلاعت قح  هک 

784 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هدومن و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رکذ  دعب  ترضح  نآ  رکذ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  رکذ  دعب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  رکذ 

زین مشـش  هعقاو  هتفگ  مود  نکر  زا  لوا  باـب  مود  لـصف  زا  اـیبنا  هکئـالمب و  دراد  قلعت  هک  یتاراـشب  ناـیب  رد  ةوبنلا  جراـعم  رد  نیعم  ـالم 
ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  هنع  هَّللا  یضر  قداص  رفعج  ماما  مالسلا  هیلع  تسیفص  مدآ  تراشب 

نیما لیئربج  یلاعت  قح  یکتـشم  ریغ  ینارماک  قفو  رب  یناگدنز  زا  دندوب و  یکتم  تنج  ریرـس  رب  هک  ینیح  رد  اوح  مدآ و  هک  دـیامرفیم 
هک دروآ  یلزنمب  هتفرگ  مدآ  تسد  لیئربج  دـهد و  ریـس  تنج  تاجرد  روصق  لزانم و  رب  مالـسلا  هیلع  ار  مدآ  اـت  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  ار 
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هبق تخت  نآ  يالاب  رب  هتشاگنب  رمحا  توقای  زا  دوب  یتخت  رصق  نیرد  رـضخا و  درمز  زا  اهرگنک  دوب و  هرقن  زا  یتشخ  درز  زا  یتشخ  يانب 
هراوشوگ ود  هداهن و  يو  رـس  رب  رون  زا  یجات  هداد  بیترت  لامج  نسح و  تیاغ  رد  یتروص  تخت  يالاب  رب  هبق  نا  رد  هتـشارفارب و  رون  زا 

تریح نادـند  رد  ترـسح  تشگنا  شتحالم  تحابـص و  تیاـغ  زا  مدآ  هدرک  وا  ندرگ  رد  رون  هدـالق  هدروآرد و  يو  شوگ  رد  ؤلؤل  زا 
تـسارهز همطاف  تروص  نیا  هک  دـمآ  باطخ  ةروّصلا  هذـه  ام  بداب  دیـسرپ  هتخاس  شومارف  نآ  بنج  رد  ار  اّوح  لاـمج  نسح و  هتفرگ 

هدالق نآ  مالسلا و  ةولصلا و  هیلع  تسوا  ردپ  تسرادومن  وا  رس  رب  هک  رون  جات  نآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  رتخد 
دنمجرا نادنزرف  ود  زا  تیانک  هرهاز  یلآل  نوچ  هراوشوگ  ود  نا  ههجو و  هَّللا  مّرک  یلع  ینعی  تسوا  رادقم  یلاع  رهوش  وا  ندرگ  رد  رون 

تبثم رون  زا  هملک  کی  ره  تباتک  رب  هداشگ و  دید  رد  جنپ  درک  رظن  رـس  يالاب  رب  نا  زا  دـعب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  وا  نارادربنامرف 
هک دوب  هتشون  رد  کی  يالاب  رب  هتخاس 

دّمحم اذه  دومحملا و  انا 
هک دوب  هدزمقر  رگید  رد  قرف  رب  و 

ّیلع اذه  یلعالا و  یلعلا  انا 
هک دوب  هدرک  تباتک  نیا  موس  رظنم  هباتک  رب  و 

ۀمطاف هذه  رطافلا و  انا 
هک دوب  هتخاس  موقرم  هملک  نیا  رگید  نزور  هباصع  رب  و 

نسحلا اذه  نسحملا و  انا 
ناویا رب  و 

785 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
هک بیکرت  نیا  دوب  هتشون  مجنپ  دقنم 

نیسحلا اذه  ناسحالا و  یّنم 
تاملک نیا  راکذتب  دیاش  يزور  هک  رادیم  رطاخب  ار  یمارگ  یماسا  نیا  تاکرب و  اب  تاملک  نیا  مدآ  يأ  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  لیئربج 

تشگ دعستسم  تاملک  نآب  زاب  یبیغ  فتاه  يادن  ياضتقمب  دوب  هتسیرگ  ّتلز  باکترا  تهجب  لاس  دصیـس  هکنآ  زا  دعب  يدرگ  جاتحم 
تفگ ات 

لبقت یل و  رفغت  نا  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  دّـمحم و  قحب  ناسحالا  کنم  ای  نسحم و  ای  رطاف و  ای  یلعالا و  یلع  ای  دومحم  ای 
روفلاب یتبوت 

جنپ نیا  تکربب  يدرکیم  تساوخرد  ار  دوخ  تیّرذ  یمامت  نامرجم  رگا  مدآ  يأ  هک  دمآ  یحو  الع  ّلج و  يدـنوادخ  سدـق  بناج  زا 
ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  یلاعت  هلوق  کلذف  متخاسیم  روفغم  ار  همه  رفن 

ملاع رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  تیلوضفم  رب  دراد  هحیرـص  تلالد  یلوا  تیاور  لثم  مه  تیاور  نیا 
ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  رون 

ٍروُُطف ْنِم  يرَت  ْلَه 
ترثک رکف و  توقب  یعملا  بطاخم  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  رون  تبـسن  هب  مالّـسلا  اـمهیلع  نینـسح  رون  ترثک  تّوق و  سپ 

انقّزم اـم  یلع  هّلل  دـمحلاف  تسیهاـبت  عاونا  ثروم  مجهت  سجهت و  یهاو و  لـصایب و  مهوت  ضحم  هدومن  نآ  عارتخا  داـجیا و  دوخ  ملع 
تاهیومت اّنهوا  نیلغدـملا و  تاکیکـشت  يرع  انمـصف  نیلطبملا و  روهظ  انمـصق  قّرفم و  ّلک  مثالا  عامج  انقّرف  قّزمم و  ّلک  لطابلا  لـمش 

نیدـلا و نع  نینئاخلا  راثآ  انوفع  نیدـناعملا و  تالداجم  اـنرتبا  نیقیلا و  ّقحلا و  ناـمتک  یف  نیلّغوتملا  تاـقیوزت  یلع  اـنرّمد  نیلّوسملا و 
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مهقاهوا انمزج  مهقاهرا و  انددش  مهقالعا و  اندسک  مهقاوسا و  انمشه  مهـسوفن و  انیّنع  مهـسومش و  انرّوک  مهراهن و  انملظاف  مهران  انأفطا 
مهللع انّللع  مهننج و  انکته  و 

786 ص : ج17 ، راهطالا ، ۀمئالا  ۀماما  یف  راونالا  تاقبع 
مهفویس انللک  مهفوتح و  انلّجع  مهفاسفس و  انهّوش  مهفانآ و  انمغرا  مهماظن و  انددب  مهمانس و  انببج  مهبراهم و  انددس  مهیراسم و  انقّیض  و 
للملاـب انلّدـب  مهرورـس و  لذـملاب  انـضّوع  مهروصح و  اـنرهظا  مهروصق و  انمدـه  مهرود و  اـنربخا  مهباوبا و  اـنقلغا  مهبابـسا و  اـنعطق  و 

مهلابن و انرسک  مهنونف و  مهناصغا و  انرصه  مهنونج و  مهـسلا و  انفـشک  مهنوحب و  انیدبا  مهنوؤش و  انّریغ  مهنوصح و  انعزعز  مهروبح و 
انددب مهتفاش و  انلـصاتسا  مهراوب و  مهکاله و  انرـضحا  مهراصنا و  مهناوعا و  انمزه  مهعقاعق و  اّنکـس  مهعزاعز و  اندّبل  مهلادـج و  انلطبا 

یلع ۀـیواخ  یه  مهتاقیفلت و  تویب  تحبـصا  اهـشوقنب و  مهتالیوست  مهتاهومم و  مسارم  تحمناف  مهقئار  انّحبق  مهقفان و  انفّیز  مهتفارز و 
اهشورع

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 
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8147865894 یتسپ : دک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 
327564722005 ابیس : یلم  باسح  هرامش 

6037991146890243 یلم : کناب  تراک  هرامش 
: تسا هدش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتسد  زا  هچنآ  و 

 : کیسالک لاتیجید و  تروص  هب  ریدغ  یصصخت  هناخباتک  سیسأت 
تروص هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  رد  ریدـغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار 

. دشاب یم  مهارف  هدافتسا  ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیسالک 
: یصصخت یملع  ياهتسشنو  اهشیامه 

ياه نشج  يزیر  همانرب  یگنهامه و  فده  اب  ریدغ  زا  لبق  هام  کی  دودح  لاس 88  زا  یلاوتم  ياه  لاس  رد  ریدغ  زا  لابقتسا  ياهشیامه 
دـیدرگ و رازگرب  یهوکـشاب  تروص  هب  یگنهرف  روما  ناسانـشراک  روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راـشقا  لابقتـسا  اـب  ریدـغ  ههد ي 
اب ریدغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم  رد  یـسررب  قیقحت و  فدـه  اب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياه  تسـشن  نینچمه 

هناخ ریبد  هب  ار  دوخ  تـالاقم  ناگدنـسیون ،  نیققحم و  نآ  رد  هک  دـیدرگ ، رازگرب  تیودـهم  هیمطاـف و  هلمج  زا  یبهذـم  ياـه  تبـسانم 
. دیدرگ پاچ  هئارا و  تسشن  رد  هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن 

: ریدغ هباطخ  يایحا 
، نآ ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باتک  عیزوت  اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب 

 . ریدغ هباطخ ي  جیورت  رشن و  فده  اب 
: یسانش ریدغ  ياه  هرود 

زکرم هیلاع ي  فادها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذج و  فده  اب  اه  هرود  نیا 
. ددرگ یم  رازگرب   ، یسانش ریدغ  ثحابم  اب  ، نادنم هقالع  نایوجشناد و  بالط ،  رتشیب  ییانشآ  نینچمه  و 

: ریدغ ههد  يایحا 
جیورت و ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج  يرازگرب  رییغت 

 . ددرگ یم  ریدغ  ياه  نشج  شرتسگ 
مهارف نآ  شریذپ  ریدغ و  فلتخم  تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدننک  تکرش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب 

. دومن
 : زکرم تادیلوت 

ناکما اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  بو  يور  رب  ریدـغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادـنا  هار  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  رن م  دـیلوت 
 . هعیش میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراعم  یناسر  عالطا  رشن و  هعسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد 

نادنم هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار  دولناد  ناکما  تیالو و  ریدغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دیلوت 
: زکرم ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار 

ناسانشراک و شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ  نیگنس  تلاسر  كرد  اب  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم 
يارب اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج :  زا  ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیـصصختم 

هزیگنا اب  هعیـش  ینغ  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  ثعاب  تیلاعف  نیا  ماجنا  تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدـغ ثراو 
ياه رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن 
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. تسا هدش  ، هعماج رد  هرشتنم  تاهبش  زا  ماهبا  عفر  ِتلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا  مولع 
: ریدغ كدوک  دهم 

ییافوکـش فده  اب  ریدـغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ هژیو ي  ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب 
زا یگنهرف ،  ياه  هتسب  يادها  ریدغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یشاقن  بلاق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  نانآ  ینورد  تبحم 

. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج 
 : نینمؤملا ریما  ناسحا  هرفس 

يواح ياهروشورب  میدقت  اب  هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنـسح  تنـس  جیورت  فدـه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفس 
رازگرب  ، هدرتسگ تروص  هب  ریدـغ  غیلبت  جـیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراـعم 

راهطا همئا ي  یهلا و  يایبنا  هنسح ي  تنـس  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  مرتحم و  نیریخ  یبهذم و  تایه  کمک  اب  هلاس  ره  هللا  دمح  هب  . دیدرگ
. دشاب یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکشاب  هچره  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هصاخ  ، مالسلا مهیلع 

 : ریدغ نیمداخ  زا  لیلجت 
ره هب  هک  يدارفا  زا  لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب 
 ، زکارم یبهذم ،  مرتحم  ياه  تئیه  زا  لیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن 

. زکارم نیا  نیلوئسم  هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتس  اهنامزاس ، 
 : زکارم یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 

ریدغ ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار  هئارا  اهنآ و  اب  يراکمه  زکارم و  یبهذم و  مرتحم  ياه  تئیه  اب  طابترا 
دمحم لآ  رورس  مایا  رد  ریدغ  گرزب  ياهنشج  ندش  رازگرب  رت  هوکشاب  هچره  فده  اب  اهنآ  هب  تیالو ، و 

 : زکرم هدنیآ  ياهتیلاعف 
تنرتنیا هکبش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار 

یجراخ یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياه  هزومآ  دیلوت  شخپ و  عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت 

نینس حوطس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا 
ریدغ هنیمز  رد  نالاعفو  ناگبخن  يارب  یترایزو  یتحایس  ياهودرا  یئاپرب 

ساسحو صاخ  نیدایم  زکارم و  رد  ریدغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه 
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