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مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول 

ةراشا

1952م.  - 1865 نسحم ، نیما ، هسانشرس : 
Muhsin al-Husayni , Amili

. یسراف مالسلا .  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشألا  جعاول  يدادرارق :  ناونع 
رد مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلالتقم یف  ناجـشالاجعاول  فیرـش  باتک  همجرت  متاخ : طبـس  گوس  رد  متام  کشا و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. یلالج سابع  همجرت  میکح ؛  رذنم  حیحصت  یلماعنیما ؛  نسحم  فیلأت  / البرک زوسناج  عیاقو  حرش 
.1390 ریبکریما ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

400ص. يرهاظ :  تاصخشم 
978-964-00-1358-8 لایر :  105000 کباش : 

( موس پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف )1389: لوا پاچ  تشاددای : 

. موس پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  372 ؛ [ - 371 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
موس ،4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
ححصم رذنم ، میکح ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  - ، 1334 سابع ، یلالج ، هدوزفا :  هسانش 
8ل9042 1390 فلا /BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
2173651 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راثلاب ذخالا  ۀصق  یف  رابخالا  قدصا  باتک  هیلیو 

هدمحن يرولا ، تاقبط  رئآس  نم  لثمالاف  لثمألا  مث  مه  ءایـصوا  ءایبنالا و  ءالب  سانلا  مظعا  لعج  يذـلا  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
مظعاب اونحتما  نیذلا  ایندلا ، لها  یلع  هللا  حـجح  هلآ  دـمحم و  هلوسر  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  یطعا و  ذـخا و  یلبا و  یلب و  ام  یلع  یلاعت 

تاجردلا یلا  کلذب  هللا  مهعفرف  ءایخـسالا  لذب  هنید  ءآیحا  هللا و  لیبس  یف  مهـسفنا  اولذـب  و  یـضق ، هللا و  ردـق  ام  یلع  اوربصف  بئآصملا 
یقثولا ةورعلاب  کسمتملا  یناجلا  دـبعلا  لوقیف  دـعب  و  یکبا ، وا  یکابت  وا  یکبف  مهباصم  هدـنع  رکذ  وا  رکذ  نمل  رجألا  فعاض  و  یلعلا ،

یمـسملا باتکلا  اذـه  یف  عماج  ینا  اـضاف ، رجف  علط  و  یجدـف ، لـیل  ملظا  اـم  مهیلع  هیلع و  هللا  یلـص  یبتجملا  یبنلا  تیب  لـها  ءـآلو  نم 
لوسرلا یتناحیر  دـحأ  و  ابعلا ، باحـصا  سماـخ  و  ادهـشلادیس ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبا  ماـمألا  لـتقم  ربخ  ناجـشالا ) جـعاولب  )

يوذ دنع  هزاجیا  لخی  هجو ال  یلع  یتش ، روما  نم  کلذب  طبتری  ام  و  ءارهزلا ، لوتبلا  نیع  یترق  و  یضترملا ، مامألا  یلبـش  و  یفطـصملا ،
ۀعافش و  يرخألا ، رادلا  یف  یلاعت  هتبوثمل  اضرعت  و  یبرقلا ، هحفص 3 ] یف [  ةدوملا  قحل  ءآضق  یلت ، وا  عمتـسا  نم  هبانطا  لمی  و ال  یهنلا ،
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ۀثالث ۀـمدقم و  یلع  هتبتر  و  املعلا ، نیب  اهیلع  دـمتعملا  تایاورلا  اـهب و  قوثوملا  بتکلا  نم  کـلذ  اذـخآ  ازجلا ، موی  یف  هئاـیلوا  هلوسر و 
ۀمـصعلا و ۀیادهلا و  قیفوتلا و  دمتـسن  یلاعت  هنم  و  يدملا ، لوط  هب  عفنی  ههجول و  اصلاخ  هلعجی  نا  الع  لج و  هنم  الئآس  ۀمتاخ  دصاقم و 

. یفک انبسح و  وه 

ۀمدقم

هراشا

میعنب ةرشبتسم  ۀکحاض  اهنأف  مالسلاهیلع  نیسحلا  باصم  یلع  تکب  نیع  الا  ۀیکاب  نیع  لک  لاق  هنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
انحرفل و حرفا  اننزحل و  نزحاف  نانجلا  نم  یلعلا  تاجردـلا  یف  انعم  نوکت  نا  كرـس  نا  بیبش  نب  نایرلل  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاق  ۀـنجلا و 

تعمد وا  ةرطق  انیف  هانیع  ترطق  دبع  نمام  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاق  ۀمایقلا و  موی  هعم  هللا  هرـشح  ارجح  یلوت  الجر  نأ  ولف  انتیالوب  کیلع 
یلع ءاکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاکبلا  عزجلا و  لک  مالـسلاهیلع  قداصلا  لاق  ابقح و  ۀـنجلا  یف  اـهب  یلاـعت  هللا  هأوبـالا  ۀـعمد  اـنیف  هاـنیع 
یلع لیست  یتح  اعمد  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقل  هانیع  تعمد  نمؤم  امیا  لوقی  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا 

یف انودع  نم  انسم  يذأل  هدخ  یلع  لیست  یتح  اعمد  هانیع  تعمد  نمؤم  امیا  اباقحا و  اهنکسی  افرغ  ۀنجلا  یف  اهب  هللا  هحفص 4 ] هأوب [  هدخ 
لاق كادف  تلعج  معن  لاق  نوثدحتت  نوسلجت و  لیـضفل  مالـسلاهیلع  قداصلا  لاق  و  ثیدحلا »  » ۀنجلا یف  قدص  أوبم  یلاعت  هللا  هأوب  ایندلا 
رفغ بابذلا  حانج  لثم  هنیع  نم  جرخف  هدنع  انرکذ  وا  انرکذ  نم  لیضف  ای  انرما  ایحا  نم  هللا  محر  لیضف  ای  انرما  اویحأف  اهبحا  سلاجملا  نأ 

مث یکبف  هتدـشنأف  لاق  یلع  نب  نیـسحلا  یف  یندـشنا  دـشنملا  ةرامع  یبأل  مالـسلاهیلع  لاق  رحبلا و  دـبز  نم  رثکا  تناـک  ولو  هبونذ  هل  هللا 
مالـسلاامهیلع یلع  نب  نیـسحلا  یف  دشنا  نم  ةرامعابا  ای  لاقف  رادلا  نم  ءاکبلا  تعمـس  یتح  یکبی  هدـشنا و  تلز  ام  هللاوف  یکبف  هتدـشنا 

هلف نیرشع  یکباف  ارعش  ع »  » نیسحلا یف  دشنا  نم  ۀنجلا و  هلف  نیثالث  یکباف  ارعـش  ع »  » نیـسحلا یف  دشنا  نم  ۀنجلا و  هلف  نیـسمخ  یکباف 
ص»  » لوسرلا لآ  نع  ۀنجلا و  هلف  یکابتف  ارعش  ع »  » نیسحلا یف  دشنا  نم  ۀنجلا و  هلف  ةرشع  یکبأف  ارعش  ع »  » نیسحلا یف  دشنا  نم  ۀنجلا و 
ۀنجلا و هلف  نیثالث  یکبا  یکب و  نم  ۀنجلا و  هلف  نیـسمخ  یکبا  یکب و  نم  ۀنجلا و  هللا  یلع  هل  انمـض  ۀئام  انیف  یکبا  یکب و  نم  اولاق  مهنا 

رهـش لخد  اذا  یبا  ناک  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاق  فوهللا و  یف  هاور  ۀنجلا  هلف  ادحاو  یکبا  یکب و  نم  ۀـنجلا و  هلف  ةرـشع  یکبا  یکب و  نم 
موی مویلا  کلذ  ناک  رـشاعلا  موی  ناک  اذأف  مایا  ةرـشع  هنم  یـضمت  یتح  هیلع  بلغت  ۀـبآکلا  تناک  اکحاض و  يری  ـال  هحفص 5 ] مرحملا [ 

ۀمایقلا و موی  انتجرد  یف  انعم  ناک  انم  بکترا  امل  یکب  انباصم و  رکذـت  نم  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاق  و  ثیدـحلا »  » هئاکب هنزح و  هتبیـصم و 
بولقلا و تومت  موی  هبلق  تمی  مل  اـنرما  هیف  ییحی  اـسلجم  سلج  نم  نویعلا و  یکبت  موـی  هنیع  کـبت  مل  یکبا  یکبف و  اـنباصمب  رکذ  نم 

لیتق انا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاق  هللا و  لیبس  یف  داهج  انرس  نامتک  هدابع و  انل  همه  حیبست و  انملظل  مومهملا  سفن  مالسلاهیلع  قداصلا  لاق 
الا نمؤم  ینرکذـی  ةربعلا ال  لیتق  انا  رخآ  ربخ  یف  ارورـسم و  هلها  هللا  هدروالا  بورکم  ینیتأی  ـال  نا  هللا  یلع  قیقح  اـبورکم و  تلتق  ةربعلا 

اننزحل و نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  اننورصنی و  ۀعیـش  انل  راتخا  انراتخاف و  ضرالا  یلا  علطا  هللا  نا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لاق  ربعتـسا و 
. انیلا انم و  کئلوا  انیف  مهسفنا  مهلاوما و  نولذبی 

اروشاع موی  جئاوحلا  یف  یعسلا  كرت  بحتسی  و 

لها نع  ةذوخأملا  ۀعیشلا  ةریس  یه  امک  ءاکبلا  نزحلل و  غرفتلا  ءیش و  راخدا  كرت  اروشاع و  موی  جئاوحلا  یف  یعـسلا  كرت  بحتـسی  و 
 ] نم اهعبتا  دق  ةوما و  ۀنس  یهف  رورس  حرف و  دیع و  موی  اروشاع  موی  ذاختا  اما  ۀقباسلا و  ثیداحألا  ضعب  هیلع  لدت  مالـسلامهیلع و  تیبلا 
وه هب و  يزعملا  وه  ناکل  ایح  ناک  ول  يذـلا  هیبن  تنب  نبا  لتق  موی  یف  حرفی  هنا  ملـسمب  نظی  الف  الا  لاـحلا و  نع  ۀـلفغ  اـهعبتا  هحفص 6 ]
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موی هجئاوح  یف  یعـسلا  كرت  نم  لاق  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع  هدنـسب  یلامالا  یف  قودـصلا  يور  هتایح و  یف  هیلع  یکب  امک  هیلع  یکاـبلا 
هحرف و موی  ۀمایقلا  موی  لجوزع  هللا  لعج  هئاکب  هنزح و  هتبیصم و  موی  اروشاع  موی  ناک  نم  ةرخآلا و  ایندلا و  جئاوح  هل  هللا  یـضق  اروشاع 

ۀمایقلا موی  رـشح  رخدا و  امیف  هل  كرابی  مل  ائیـش  هلزنمل  هیف  رخدا  ۀکرب و  موی  اروشاع  موی  یمـس  نم  هنیع و  نانجلا  یف  انب  ترق  هرورس و 
. رانلا نم  كرد  لفسا  یلا  دعس  نب  رمع  دایز و  نب  هللادیبع  دیزی و  عم 

نیسحلا دلو 

رخاوا یف  لیق  ةرجهلا و  نم  عبرا  لیق  ثالث و  ۀنـس  هنم  نولخ  سمخل  لیق  هنم و  ثلاثلا  موی  نابعـش  یف  ۀنیدملاب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  دلو 
الا رهـشا  ۀتـسل  دـلوی  مل  رهـشا و  ۀتـس  مالـسلاهیلع  هلمح  ةدـم  تناک  یلوألا و  يدامج  نم  نولخ  سمخ  وا  ثالثل  لیق  لوألا و  عیبر  رهش 

فلا هعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  لیئربج  طبه  دلو  املف  مالسلامهیلع  ایرکز  نب  ییحی  لیق و  یلع  نب  نیسحلا  میرم و  نبا  یسیع 
ینمیلا و هنذا  یف  نذا  هب و  رشبتساف  هحفص 7 ] ملـس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هدج  یلا  هب  ءیج  دلو  امل  هتدالوب و  هنونهی  کلم 

قدـصتت هسأر و  قلحت  نا  هما  رما  شبکب و  هنع  قع  انیـسح و  هامـس  عباسلا  مویلا  ناک  املف  همف  یف  لفت  هقیرب و  هکنح  يرـسیلا و  یف  ماـقا 
هلمحی هبحی و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  سابعنبا  لاق  هب و  اهرما  ام  تلثتماف  نسحلا  هیخاب  تلعف  امک  ۀضف  هرعـش  نزوب 

تنب لضفلا  ما  تلاق  هلتقتـس  کتما  نا  لاق  معن  لاق  هبحتا  لاق  هلبقی  وه  لیئربج و  اموی  هیلع  لخد  لاق و  هایانث  هیتفـش و  لـبقی  هفتک و  یلع 
یف یتیب و  یف  طقـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءاضعا  نم  اوضع  نأک  مئانلا  يری  امیف  تیأر  بلطملادبع  نب  سابعلا  ۀـجوز  ثراحلا 
دلت تیأر  اریخ  لاقف  هیلع  هتـصصقف  وه  ام  لاـق و  دـیدش  هنا  تلق  وه  اـم  لاـق و  ارکنم  اـملح  تیأر  هللا  لوسر  اـی  تلقف  يرجح  یف  ۀـیاور 
انیبف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  اموی  هب  تیتأف  تلاق  لضفلاما  هتلفکف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ۀمطاف  تدلوف  هنیعـضرتف  امالغ  ۀمطاف 
ۀیاور یف  لسغی و  یبوث  اذهف  ینبا  تیکبا  ینتیذآ و  لضفلاما  ای  الهم  بضغملاک  لاقف  اهنم  یکب  ۀصرق  هتصرقف  هبوث  یلع  لاب  ذا  هلبقی  وه 

نا لاقف  هللا  لوسر  ای  كؤاکب  امم  تلقف  یکبی  هتدجوف  هیلا  تئجف  ءآمب  هیتآل  تیضم  هدج و  دنع  هتکرتف  تلاق  هب  تلعف  ام  یبلق  عجوا  دقل 
یلع تتا  املف  ءآرمح  هتبرت  نم  ۀبرتب  یناتا  ۀیاور و  یف  ۀمایقلا و  موی  یتعافـش  هللا  مهلانا  اذه ال  يدـلو  لتقت  یتما  نأ  ربخأف  یناتا  لیئربج 

یناثلا دسألا و  ةروص  یلع  مهدحا  اکلم  رشع  انثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  طبه  ۀلماک  ۀنـس  مالـسلا  هحفص 8 ] هیلع [  نیسحلا 
ۀیکاب مههوجو  ةرمحم  یتش  روص  یلع  نوقابلا  ۀـینامثلا  مدآ و  دـلو  ةروص  یلع  عبارلا  و  [ 1  ] نینتلا ةروص  یلع  ثلاـثلا  روثلا و  ةروص  یلع 

رجا لثم  یطعیـس  لیباق و  نم  لیباهب  لزن  ام  ۀـمطاف  نب  نیـسحلا  كدـلوب  لزنیـس  هنا  دـمحم  ای  نولوقی  مه  مهتحنجا و  اورـشن  دـق  مهنویع 
هیزعی مالسلا و  هئرقی  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلا  لزن  الا و  کلم  تاوامسلا  یف  قبی  مل  لیباق و  رزو  لثم  هلتاق  یلع  لمحی  لیباه و 

نم لتقا  هلذـخ و  نم  لذـخا  مهللا  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هتبرت و  هیلع  ضرعی  یطعی و  ام  باوثب  هربخی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلاب 
ضعب یف  فقوف  هل  رفس  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جرخ  ناتنس  هدلوم  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  یتا  املف  هبلط  امب  هعتمت  هلتق و ال 
يدـلو اهیف  لتقی  البرک  اهل  لاقی  تارفلا  طشب  ضرا  نع  ینربخی  لـیئربج  اذـه  لاـقف  کـلذ  نع  لئـسف  هاـنیع  تعمد  عجرتسا و  قیرطلا و 
امومغم امومهم  کلذ  هرفـس  نم  عجر  مث  هنفدم  هعرـصم و  یلا  رظنا  ینأک  دیزی و  هل  لاقی  لجر  لاق  هلتقی  نم  لیقف و  ۀمطاف  نبا  نیـسحلا 

یلع يرـسیلا  هدی  نسحلا و  سأر  یلع  ینمیلا  هدی  عضو  هتبطخ  نم  غرف  املف  هیدـی  نیب  نیـسحلا  نسحلا و  ظعو و  بطخف و  ربنملا  دعـصف 
بئاطا ناذه  کیبن و  کلوسر و  كدـبع و  ادـمحم  نأ  مهللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  هسأر  عفر  مث  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  هحفـص 9 ] سأر [ 

هلتق و یف  هل  كرابف  مهللا  لوذـخم  لوتقم  اذـه  يدـلو  نا  لیئربج  ینربخا  دـق  یتما و  یف  امهفلخا  نم  یتمورا و  یتیرذ و  راـیخ  یترتع و 
نوکبتا و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  دجسملا  یف  ءاکبلاب  سانلا  جضف  هلذاخ  هلتاق و  یف  كرابت  مهللا و ال  ءادهشلا  تاداس  نم  هلعجا 

تفلخ ینا  سانلا  اهیا  لاـق  مث  اـعومد  نـالمهت  هاـنیع  ةزجوم و  يرخا  ۀـبطخ  بطخف  هجولا  رمحم  نوللا  ریغتم  وه  عجر و  مث  هنورـصنت  ـال 
ام الا  کلذ  یف  مکلأـسأ  ـال  ینا  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یترمث  یئآـم و  جازم  یتیب و  لـها  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف 
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یلع درتس  هنأ  الا و  مهومتملظ  یترتع و  متـضغبا  دق  ضوحلا و  یلع  ادـغ  ینوقلت  نأ ال  اورظناف  یبرقلا  یف  ةدوملا  مکلأسأ  نأ  یبر  ینرما 
يرکذ و نوسنیف  متنا  نم  لوقأف  یلع  فقتف  ۀکئالملا  اهل  تعزف  دق  ۀـملظم  ءآدوس  ۀـیار  یلوألا  ۀـمألا  هذـه  نم  تایار  ثالث  ۀـمایقلا  موی 

فیک مهل  لوقاـق  دـمحا  اـی  کـتما  نم  نحن  نولوقیف  مجعلا  برعلا و  یبـن  دـمحا  اـنا  مهل  لوقاـف  برعلا  نم  دـیحوتلا  لـها  نحن  نوـلوقی 
دیدـج نع  مهدـیبن  نا  یلع  انـصرحف  کترتع  اما  هانعیـضف و  باتکلا  اـما  نولوقیف  یبر  باـتک  یترتع و  یلها و  یف  يدـعب  نم  ینومتفلخ 
یلوألا نم  اداوس  دـشا  هحفـص 10 ] يرخا [  ۀـیار  یلع  درت  مث  مههوجو  ةدوسم  یـشاطع  ءآمظ  نوردـصیف  یهج  مهنع و  یلوأـف  ضرـالا 

لک مهانقزم  هانلذخف و  رغصألا  اما  هانفلاخف و  ربکألا  اما  نولوقیف  یترتع  یبر و  باتک  رغصالا  ربکألا و  نیلقثلا  یف  ینومتفلخ  فیک  لوقأف 
متنا نم  مهل  لوقاـف  ارون  مههوجو  عماـت  يرخا  ۀـیار  یلع  درت  مث  مههوـجو  ةدوـسم  یـشاطع  ءآـمظ  نوردـصیف  ینع  مکیلا  لوقاـف  قزمم 
همارح انمرح  هلالح و  انللحف  انبر  باتک  انلمح  قحلا  لها  ۀیقب  نحن  یفطـصملا  دمحم  ۀما  نحن  يوقتلا  دیحوتلا و  ۀملک  لها  نحن  نولوقیف 
مکیبن اناف  اورشبا  مهل  لوقاف  مهاوان  نم  مهعم  انلتاق  انسفنا و  هنم  انرصن  ام  لک  نم  مهانرصنف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  انیبن  ۀیرذ  انببحا  و 

نیسحلا لتق  رکذ  نودواعتی  سانلا  ناک  نییورم و  نوردصیف  یضوح  نم  مهیقسا  مث  متفـص  امک و  ایندلا  راد  یف  متنک  دقل  و  ص »  » دمحم
. همودق نوبرقتی  هنومظعتسی و  مالسلاهیلع و 

نیسح نم  انا  ینم و  نیسح 

لها بحا  یلا  رظنی  نا  بحا  نم  ص »  » لاق انیـسح و  بحا  نم  هللا  بحا  نیـسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ص»  » لاق ایندـلا و  نم  ياتناحیر  امه  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  یف  ص »  » لاق و  ع »  » نیـسحلا یلا  رظنیلف  ءآمـسلا  لها  یلا  ضرألا 

ینضغبا دقف  امهضغبا  نم  ینبحا و  دقف  امهبحا  نمف  يانبا  ناذه  امهیف  هحفص 11 ] ص [ »  » لاق ۀنجلا و  لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و 
هرهظ یلع  مالسلاامهیلع  نانسحلا  بثو  دجـس  اذاف  یلـصی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  امهبحأف و  امهبحا  ینا  مهللا  امهیف  ص »  » لاق و 

یلصی ص »  » ناک نیذه و  بحیلف  ینبحا  نم  لاق  هرجح و  یف  امهعضو  ةولصلا  یـضق  املف  امهوعد  نا  مهیلا  راشا  امهوعنمی  نا  اودارا  اذأف 
لعفی لزی  ملف  هرهظ  یلع  داع  دجس  اذاف  هبناج  یلا  هعضوف  هذخا  هسأر  ص »  » یبنلا عفر  اذاف  هرهظ  بکرف  ع »  » نیسحلا ءاج  دجس  اذا  ناکف 

معن امکلمج و  لمجلا  معن  لوقی  هرهظ و  یلع  نابکریف  مالسلاامهیلع  نینسحلل  وثجی  ص »  » ناک هتالـص و  نم  ص »  » یبنلا غرف  یتح  کلذ 
وه امهءاکب و  ص »  » عمـس امه و  ناسرافلا  معن  و  ص »  » لاقف امکل  سرفلا  معن  لجر  لاقف  هقتاع  یلع  ةرم  ص »  » امهلمح اـمتنا و  نالدـعلا 

نانـسحلا ءاجف  ربنملا  یلع  بطخی  ص »  » ناک یلقع و  یعم  ام  امهیلا و  تمق  دقل  ۀنتف  الا  دـلولا  ام  سانلا  اهیا  لاق  مث  اعزف  ماقف  ربنملا  یلع 
ۀنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  لاق  مث  هیدی  نیب  امهعضو  امهلمحف و  ربنملا  نم  ص »  » لزنف نارثعی  نایـشمی و  نارمحا  ناصیمق  امهیلع  و  «ع »

هللا لتاق  لاـق  هیلا و  همـضف  ربنملا  نع  ص »  » یبنلا لزنف  یکبف  طقـسف  هبوث  یف  أـطوف  ع »  » نیـسحلا جرخ  ذأ  ربنملا  یلع  بطخی  یبن  ناـک  و 
هحفـص 12] نیـسحلا [  عمـسف  ع »  » ۀمطاف تیب  یلع  ص »  » رم يربنم و  نع  تلزن  ینا  تیردام  هدیب  یـسفن  يذلا  ۀنتفل و  دلولا  نا  ناطیـشلا 

بلـص نم  یتیرذ  لعج  ۀـصاخ و  هبلـص  نم  یبن  لک  ۀـیرذ  لعج  یلاعت  هللا  نا  ص »  » لاق ینیذءوی و  هءاکب  نا  یملعت  ملا  لاـقف  یکبی  «ع »
ننماذ اهلآ  دبعا  ونسرلا  قحلا  نع  علخا  نسح و  ای  كابا  هبشا  : لوقت و  ع »  » نسحلا صقرت  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  تناک  بلاطیبا و  نب  یلع 
بکار لجرب  ارمی  ملف  نییش  ام  مالسلاامهیلع  نانسحلا  جح  ویلعب  اهیبش  تسل  یبأب  هیبش  تنامالسلاهیلع  نیـسحلل  تلاق  ونحالا  اذ  لاوت  و ال 
ابکری نا  یف  دعس  امهیلا  بغرف  نایشمی  نادیسلا  ناذه  بکرن و  نا  نسحتسن  یشملا و ال  انیلع  لقث  دق  دعسل  مهضعب  لاقف  یـشمی  لزن  الا 
سانلا نم  ابناج  اذخاف  قیرطلا  نع  بکنتن  اننکلو  انمادقا  یلع  مارحلا  هللا  تیب  یلا  یشملا  انـسفنا  یلع  انلعج  دق  بکرن  ال  ع »  » نسحلا لاقف 

نم ماع  لک  یف  جحی  مالسلاامهیلع  نسحلا  هیخا  ةافو  دعب  ماقا  هعمداقتل و  بئاجنلا  نا  ایشام و  ۀجح  نیرـشع  اسمخ و  ع »  » نیـسحلا جح  و 
ۀمطاـف اـیلع و  سلجا  يرـسیلا و  هذـخف  یلع  نیــسحلا  ینمیلا و  هذـخف  یلع  ع »  » نـسحلا ص »  » یبـنلا سلجا  ایــشام و  ۀـکم  یلا  ۀـنیدملا 

مکرهطی تیبلا و  لـها  هحفـص 13 ] سجرلا [  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  أرق  مث  هبوث  وا  هءاسک  امهیلع  فل  مث  هیدـی  نیب  مالـسلاامهیلع 
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لوقی ابکری و  یتح  مالـسلاامهیلع  نینـسحلا  باکرب  کسمی  هردق  ۀلالج  هملع و  عم  سابعنبا  ناک  اقح و  یتیب  لها  ءآلؤه  لاق  مث  اریهطت 
متبراح و نمل  برح  متملاس و  نمل  ملـس  انا  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلعل و  ص »  » یبنلا لاق  و  ص »  » هللا لوسر  انبا  امه 

نع يردالبلا  خیرات  نع  ۀمایقلا و  موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهما  امهابا و  نیذه و  بحا  نم  لاقف  ع »  » نیـسحلا نسحلا و  یلا  ص »  » رظن
یتبیبح لاب  ام  لاقف  اهباب  فلخ  ۀمئآق  اهآرف  ع »  » ۀمطاف لزنم  یلا  ص »  » یبنلا فرـصنا  لاق  هرکذ  دانـسا  یف  يوحنلا  دربملا  دیزی  نب  دمحم 

امهدـجوف لبج  فهک  یلا  راص  یتح  امهراثآ  وفقی  ص »  » هللا لوسر  یـضمف  امهربخ  یلع  یبغ  دـق  ةودـغ و  اـجرخ  كاـنبا  تلاـقف  اـنهه 
امهل ۀسارح  الا  امهیـسأر  دنع  تمن  ام  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تلاقف  اهیلا  يوها  ارجح و  ذـخاف  امهیـسأر  دـنع  ۀـقوطم  ۀـیحو  نیمئان 
کلذ دـعب  اـناکف  هلمح  نیـسحلا و  ذـخاف  لـیئربج  لزنف  يرـسیلا  هفتک  یلع  نیـسحلا  ینمیلا و  هفتک  یلع  نسحلا  لـمح  مث  ریخب  اهلاعدـف 

دق ءاجف و  : تباث نب  ناسح  لوقی  کلذ  یف  ءامـسلا و  لها  ریخ  ینلمح  نیـسحلا  لوقی  ضرألا و  لـها  ریخ  ینلمح  نسحلا  لوقیف  نارختفی 
هما یضترملا و  هحفـص 14 ] یلع [  هوبا  یفطـصملا و  دمحم  هدـج  نمیف  لئاقلا  لوقی  نا  یـسع  ام  ونابکارلا  ۀـیطملا و  معنف  یقتاع ه  ابکر 

مراکملا و لها  مشاه  نم  تیبلا  امـسلا و  ۀـکئالم  عم  رایطلا  رفعج  همع  یبتجملا و  نسحلا  هوخا  يربکلا و  ۀـجیدخ  هتدـجو  ارهزلا  ۀـمطاف 
لویسلا عمتجمب  هل  ناک  انه و  انه و  نم  دجملا  هاتا  ( رعش :) یصحت یتلا ال  لئاضفلا  نم  هسفن  یف  هلام  عم  یلعلا 

دیز نب  ۀماسا  یلع  نیسحلا  لخد 

نوتـس وه  ینید و  لاق  یخا  ای  کمغ  ام  و  ع »  » نیـسحلا هل  لاقف  هامغا  لوقی و  وه  ضیرم و  وه  دـیز و  نب  ۀـماسا  یلع  ع »  » نیـسحلا لخد 
ناک هتوم و  لبق  اهاضقف  کنع  اهیضقا  یتح  تومت  نل  ع »  » نیسحلا لاقف  توما  نا  یشخا  ینا  لاق  یلع  وه  ع »  » نیـسحلا لاقف  مهرد  فلا 

ۀنیدـملا نم  قدزرفلا  ناورم  جرخا  امل  .و  ءاطعألا نع  لخبلا  ءافعـضلا و  یلع  ةوسقلا  ءادـعألا و  نع  نبجلا  كولملا  لاصخ  رـش  لوقی  «ع »
دق کضرع و  هب  تیقو  ام  کلام  ریخ  نأ  ع )  ) لاقف قساف  رعاش  هنا  هل  لیقف  رانید  ۀئامعبرا  ع )  ) نیسحلا هاطعاف  ع )  ) نیـسحلا قدزرفلا  یتا 
اهب سانلا  مرکا  نع  لأسف  ۀنیدملا  یلا  یبارعا  دقو  ینع و  هناسل  اوعطقا  سادرم  نب  سابعلا  یف  لاق  ریهز و  نب  بعک  ص )  ) هللا لوسر  باثا 

کباب نود  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نآلا  بخی  مل  : لوقی أشنا  هئازاب و  فقوف  ایلـصم  هدجوف  دجـسملا  لخدف  ع )  ) نیـسحلا یلع  لدـف 
ملـسفهقبطنم میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوا  نم  ناک  يذـلا  الول  هحفـص 15 ] هقـسفلا [  لتاق  ناک  دق  كوبا  دمتعم  تنا  داوج و  تناهقلحلا 

هتدرب عزن  مث  انم  اهب  قحا  وه  نم  ءاج  دق  اهتاه  لاقف  رانید  فآلآ  ۀعبرا  معن  لاق  ءیش  زاجحلا  لام  نم  یقب  له  ربنق  ای  لاق  و  ع »  » نیـسحلا
یف ناک  ولهقفـش  وذ  کیلع  ینأب  ملعا  رذتعم و  کیلا  یناف  اهذخأشنا  یبارعالا و  نم  ءایح  بابلا  قش  نم  هدی  جرخا  اهیف و  ریناندلا  فل  و 

هل لاقف  یکب  یبارعألا و  اهذخافهقفنلا  ۀـلیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکلهقفدـنم  کیلع  انامـس  تسما  [ . 2  ] اصع ةادغلا  انریس 
رهظ یلع  دـجو  ع )  ) نسحلا نع  کلذ  مهـضعب  يوری  مهـضعب  كدوج و  بارتلا  لکأی  فیک  نکلو  لاق ال  كانیطعا  ام  تللقتـسا  کلعل 

یماتیلا لمارألا و  لزانم  یلا  هرهظ  یلع  بارجلا  لقنی  ناک  امم  اذه  لاقف  کلذ  نع  ع )  ) نیدباعلا نیز  اولأسف  رثا  فطلا  موی  ع )  ) نیـسحلا
ۀـلح و فلأ  رانید و  فلا  هاطعا  هیبا  یلع  اـهأرق  اـملف  دـمحلا  ع )  ) نیـسحلل ادـلو  هحفـص 16 ] یملـسلا [  نمحرلادـبع  ملع  نیکاسملا و  و 

یلع اهبدـجف  کیلع  ایندـلا  تداج  اذا  (: ع  ) نیـسحلا دـشنا  همیلعت و  ینعی  هئاطع  نم  اذـه  عقی  نیا  لاقف و  کـلذ  یف  هل  لـیقف  ارد  هاـفاشح 
ءاسک یلعا  رـسک  نولکای  مه  نیکاسمب و  ع »  » رم وتلوت  ام  اذا  اهیقبی  لـخبلا  ـال  تلبقا و  یه  اذا  اـهینفی  دوجلا  ـالفتلغتت  نا  لـبق  ارط  ساـنلا 

مهل رما  مهاسک و  مهمعطاف و  یلزنم  یلا  اوموق  لاق  مث  مکعم  تلکأل  ۀقدص  هنا  ول ال  لاق  مهعم و  سلجف  مهماعط  یلا  هوعدف  مهیلع  ملسف 
رطخ ناحیر ال  ۀقاطب  کئیجت  هل  لیقف  یلاعت  هللا  هجول  ةرح  تنا  اهل  لاقف  ناحیر  ۀقاطب  هتیحف  ۀـیراج  ع )  ) نیـسحلا یلع  تلخد  مهرادـب و 

مالـسلاهیلع لاق  اهقتعاهنم و  نسحا  ناک  اهودر و  وا  اهنم  نسحأب  اویحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  یلاعت و  هللا  لاـق  هللا  اـنبدا  اذـک  لاـق  اـهقتعتف  اـهل 
ای لاـقف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلا  یبارعا  ءاـج  هدر و  نع  کـهجو  مرکاـف  کـلا  ءوـس  نع  هـهجو  مرکی  مـل  ۀـجاحلا  بحاـص 
هللا لوسر  تیب  لها  نم  مرکا  تیأر  ام  ساـنلا و  مرکا  لأـسا  یـسفن  یف  تلقف  اـهئادا  نع  تزجع  ۀـلماک و  ۀـید  تنمـض  دـق  هللا  لوسرنبا 
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نیتنثا نع  تبجا  نا  لاملا و  ثلث  کـتیطعا  ةدـحاو  نع  تبجا  نأـف  لـئاسم  ثـالث  نع  کـلأسا  برعلا  اـخا  اـی  ع )  ) نیـسحلا لاـقف  (ص )
نم تنا  یلثم و  لأسی  کـلثمن  هحفـص 17 ] هللا [  لوسر  نبا  ای  یبارعألا  لاقف  لکلا  کتیطعا  لکلا  نع  تبجا  نا  لاـملا و  یثلث  کـتیطعا 

کلادب امع  لس  یبارعألا  لاقف  ۀفرعملا  ردقب  فورعملا  لوقی  ص )  ) هللا لوسر  يدج  تعمس  یلب  ع )  ) نیـسحلا لاقف  فرـشلا  ملعلا و  لها 
امف ع »  » نیـسحلا لاقف  هللااب  نامیألا  یبارعألا  لاقف  لضفا  لامعالا  يا  ع »  » نیـسحلا لاقف  هللااب  الا  ةوق  ـال  کـنم و  تملعت  ـالا  تببحا و  نأـف 

لاقف کلذ  هأطخا  نأف  لاقف  ملح  هعم  ملع  یبارعألا  لاقف  لجرلا  نیزی  امف  ع »  » نیـسحلا لاقف  هللااب  ۀـقثلا  یبارعألا  لاقف  ۀـکلهملا  نم  ةاجنلا 
ءامـسلا و نم  لزنت  ۀـقعاصف  یبارعألا  لاقف  کلذ  هأطخا  نأف  ع »  » نیـسحلا لاقف  ربص  هعم  رقف  لاقف  کلذ  هأطخا  نأف  لاقف  ةءورم  هعم  لاـم 

یبارعا ای  لاق  مهرداتأم و  هتمیق  صف  هیف  همتاخ و  هاطعا  رانید و  فلا  اهیف  ةرصب  هیلا  یمر  و  ع »  » نیسحلا کحضف  کلذل  لها  هناف  هقرحت 
ام ع )  ) نیـسحلل لیق  هتلاسر و  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  لاق  کلذ و  یبارعألا  ذخاف  کتقفن  یف  متاخلا  فرـصا  کئامرغ و  یلا  بهذـلا  طعا 
ای لاقف  هبرـضب  رماف  باقعلا  بجوت  ۀـیانج  هل  مالغ  ینج  ایندـلا و  یف  هللا  فاخ  نم  الا  ۀـمایقلا  موی  نمأی  لاقف ال  کبر  نم  کـفوخ  مظعا 

لاق نینسحملا  بحی  هللا  يالوم و  ای  لاق  کنع  توفع  دق  لاق  سانلا  نع  نیفاعلا  يالوم و  ای  لاقف  هنع  اولخ  لاق  ظیغلا  نیمظاکلا  يالوم و 
ناک تدلو  فیک  بجعلا  لاقف  کیبا  دلو  لقا  ام  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلعل  لیق  کیطعا و  تنک  ام  فعـض  کلو  هللا  هجول  رح  تنا 

. دیرفلا دقعلا  بحاص  هرکذ  ۀعکر  فلا  ۀلیللا  مویلا و  یف  هحفص 18 ] یلصی [ 

نیسحلا بطخ 

دمحلا اوبسکا  هوجلعت و  مل  فورعمب  اوبستحت  مناغملا و ال  یف  اوعراس  مراکملا و  یف  اوسفان  سانلا  اهیا  لاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بطخ 
مظعا ءاطع و  لزجا  هنأف  هتافاکمب  هل  هللااف  اهرکشب  موقی  هنا ال  يأر  هل  ۀعینص  دحا  دنع  دحأل  نکی  امهمف  امذ  لطملاب  اوبـسکت  خجنلاب و ال 

ارجا بقعم  ادـمح و  بسکم  فورعملا  نأ  اوملعا  امقن و  روحتف  معنلا  اولمت  الف  مکیلع  هللا  معن  نم  مکیلا  سانلا  جـئاوح  نا  اوملعا  ارجا و 
هنود ضغت  بولقلا و  هنم  رفنت  اـهوشم  احمـس  هومتیأر  مؤللا  متیأر  ولو  نیرظاـنلا  رـسی  ـالیمج  انـسح  هوـمتیأر  ـالجر  فورعملا  متیأر  وـلف 

نا هردـق و  نعافع  نم  سانلا  یفعا  نا  هوجری و  نم ال  یطعا  نم  ساـنلا  دوجا  نا  لذر و  لـخب  نم  داـس و  داـج  نم  ساـنلا  اـهیا  راـصبألا 
هللا دارا  نم  ادغ و  هیلع  مدـق  اذا  هدـجو  اریخ  هیخأل  لجعت  نمفومـست  اهعورفب  اهـسراغم  یلع  لوصألا  هعطق و  نم  لصو  نم  سانلا  لصوا 
جرف نمؤم  ۀـبرک  سفن  نم  و  هنم . رثکا  وه  ام  ایندـلا  ءآلب  نم  هنع  فرـص  هتجاح و  تقو  یف  اهب  هافاک  هیخا  یلا  ۀعینـصلاب  یلاعت  كرابت و 

ملحلا نا  لاقف  اضیا  مالسلاهیلع  بطخ  و  هحفـص 19 ] نینـسحملا [  بحی  هللا  هیلا و  هللا  نسحلا  نسحا  نم  و  هرخآلا . ایندلا و  برک  هنع  هللا 
ۀسلاجم رش و  ةءاندلا  لها  ۀسلاجم  ۀطر و  ولغلا و  فعض و  هفسلا  هفـس و  ۀلجعلا  فلـص و  رابکتـسألاو  همعن  ۀلـصلا  ةءورم و  ءآفولا  ۀنیز و 

رهظ ینبـسی  هارا  نمیفهبحأ  نمیف ال  تیقب  مهبحا و  نیذـلا  بهذ  : هلوق رعـشلا  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  بسنی  امم  ۀـبیر و  قسفلا  لها 
یلوح نم  رـشلا  بابذ  يری  وهبدا  امم ال  كاذ  ارـضلا ء و  یلا  بدی  اقنح  [ . 3  ] هبرأ امم  هرما  اطتـسا ع و  ام  يداسف  یغبیهبـسا  بیغملا و ال 
یبرب یبسحهبغ  هیلا  روسی  امم  هلعف  نأ  يری  الفاهبل  هیلا  بوثی  الفا  هلقعب  جیعی  الفاهبشی  هب  لازی  الف  ودصلا ر  رغ  ابخ و  اذا  وهبذی  نطی و ال 
لأست وقلخ ال  یلا  حنجت  الف  رهدلا  کضع  ام  اذامالسلاهیلع  هلوق  وهبر  هللا  هافک  امف  یلع ه  یغبی  نم  لقل  وهبسح  یغبلا  یـشتخا و  ام  ایفاک 

هلوق وینقـشی  وا  دعـسی  نا  ردـقی  نم  تفداـص  املقرـشلا  یلا  برغلا  نم  تفوـط  تشع و  وـلف  هحفـص 20 ] قزرلا [  مساـق  یلاـعت  هللا  يوس 
ناکل وهریس  نم  ترـصقل  ءوخلا و ن  سفنلا  فصنأ  ول  [ 4  ] هریمب هریغب و  بستکی ه  مل  هنأب  وهریغل  دیزی  يدـیب  ام  نا  ملعی  هللاامالـسلاهیلع 

هریخ نم  هرش  ین  دا  هنم  کلذ 

قداصلا نع  هدنسب  یلامالا  یف  قودصلا  يور 

اهل ال لاقف  ۀملـسما  تیب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق  مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  هدنـسب  یلامالا  یف  ۀمحرلا  هیلع  قودصلا  يور 
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نیـسحلا اذاف  هرثا  یلع  ۀملـسما  تلخدف  ص »  » یبنلا یلع  لخد  یتح  ائیـش  هعم  تکلم  امف  لفط  وه  و  ع »  » نیـسحلا ءاجف  دحا  یلع  لخدی 
هذه لوتقم و  اذه  ینبأ  نأ  ینربخی  لیئربج  اذه  ۀملـسما  ای  ص »  » یبنلا لاقف  هبلقی  ءیـش  هدیب  و  یکبی » ( » ص  ) یبنلا اذا  هردص و  یلع  «ع »
عفدی نأ  هللا  لس  هللا  لوسر  ای  ۀملس  هحفص 21 ] ما [  تلاقف  یبیبح  لتق  دقف  اطیبع  امد  تراص  اذأف  كدنع  اهیعـضف  اهیلع  لتقی  یتلا  ۀبرتلا 

يدهملا نأ  نوعفشیف و  نوعفـشی  ۀعیـش  هل  نا  نیقولخملا و  نم  دحا  اهلانی  ۀجرد ال  هل  نا  یلا  لجوزع  هللا  یحوأف  تلعف  دق  لاق  هنع  کلذ 
انیب تلاق  اهنا  اهیلع  هللا  ناوضر  ۀملـسما  نع  يور  ۀمایقلا و  موی  نوزئآفلا  هللاو  هتعیـش  و  ع »  » نیـسحلا ءایلوا  نم  ناک  نمل  یبوطف  هدـلو  نم 

یکبت كارا  یلاـم  هللا  لوسر  اـی  هل  تلقف  عومدـلاب  هاـنیع  تلمه  ذا  هرجح  یف  سلاـج  ع »  » نیـسحلا سلاـج و  موی  تاذ  ص »  » هللا لوـسر 
( ضر  ) ۀملسما نع  یتعافـش و  هللا  مهلانا  هلتقت ال  یتما  نم  ۀفئاط  نأ  ینربخا  نیـسحلا و  ینب  اب  ینازعف  لیئربج  ینءاج  لاقف  كادف  تلعج 

لوسر ای  هل  تلقف  ۀمومـضم  هدی  ربغا و  ثعـشا  وه  انءآج و  مث  الیوط  انع  باغف  ۀلیل  تاذ  اندنع  نم  ص )  ) هللا لوسر  جرخ  تلاق  اهنأ  اضیا 
ۀعامج ینبا و  نیسحلا  عرصم  هیف  تیرأف  البرک  هل  لاقی  قارعلا  نم  عضوم  یلا  تقولا  اذه  یف  یب  يرسا  لاقف  اربغم  ثعشا  كارا  یلام  هللا 
رمحا بارت  هبش  یه  اذأف  اهتذخاف  اهب  یظفتحا  اهیذخ و  لاقف  یلا  اهطسب  يدی و  یف  یه  اهف  مهءآمد  طقلا  لزا  ملف  یتیب  لها  يدلو و  نم 

ع»  » نیـسحلا لتق  دقف  امد  بارتلا  اذـه  راص  اذا  اهل  لاق  و  ع »  » لیئربج هیلا  هلمح  ع »  » نیـسحلا ۀـبرت  نم  ابارت  اهاطعا  ص )  ) هنا ۀـیاور  یف  و 
 ] کلت جرخا  تنک  قارعلا  وحن  اهجوتم  ۀکم  نم  ع )  ) نیسحلا جرخ  املف  هب  تظفتحا  اهسأر و  تددش  ةروراق و  یف  هتعضوف  ۀملسما  تلاق 
هیف لتق  يذلا  مویلا  وه  مرحملا و  نم  رشاعلا  مویلا  ناک  املف  هباصمل  یکبا  مث  اهیلا  رظنا  اهمـشاف و  ۀلیل  موی و  لک  یف  ةروراقلا  هحفص 22 ]

یظیغ تمظک  تیکب و  یتیب و  یف  تججـضف  طیبع  مد  یه  اذاـف  راـهنلا  رخآ  اـهیلا  تدـع  مث  اـهلاحب  یه  راـهنلا و  لوا  یف  اـهتجرخأ  (ع )
مهضعب نع  تیأر و  ام  ققحف  هاعنی  یعانلا  ءآج  یتح  مویلا  تقولل و  ۀظفاح  لزا  ملف  ۀتامشلاب  اوعرسیف  ۀنیدملاب  مهءآدعا  عمـسی  نا  ۀفاخم 

لاق دحا  کبضغا  ناضیفت  کینیعل  ام  هللا  لوسر  ای  یما  تنا و  یبأب  تلقف  ناضیفت  هانیع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق 
بارت نم  ۀضبق  ذخأف  معن  تلق  هتبرت  نم  مشت  نا  کل  له  لاقف  تارفلا  ءیطاشب  لتقی  ع )  ) نیـسحلا نا  ینربخأف  لیئربج  يدـنع  ناک  لبال 

یلع و هلوح  اسلاج و  موی  تاذ  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  يور  ـالبرک و  ضرـالا  مسا  اتـضاف و  نا  ینیع  کـلما  ملف  اـهیناطعا  و 
لتقن وا  اتوم  تومنأ  ع )  ) نیسحلا هل  لاقف  یتش  مکروبق  یعرص و  متنک  اذا  مکب  فیک  مهل  لاقف  مالسلامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و 
رارـش لاق  هللا  لوسر  ای  انلتقی  نم  و  ع )  ) نیـسحلا لاقف  ضرألا  یف  مکیرارذ  درـشت  املظ و  كوخا  لتقی  املظ و  ینب  ای  لتقت  لب  لاقف  ـالتق 

یلا مهتئج  همایقلا  موی  ناک  اذأف  یتلـص  يرب و  مکترایزب  نودـیری  یتما  نم  ۀـفئاط  ینب  ای  معن  لاق  دـحا  انلتق  دـعب  انروزی  لهف  لاـق  ساـنلا 
نم لک  یلع  ۀـبجاو  ع )  ) نیـسحلا ةرایز  هحفـص 23 ] مالـسلاهیلع [  قداصلا  لاق  هلاوها و  نم  مهـصلخاف  مهداـضعاب  ذـخآ  یتح  فقوملا 

یبنلا نع  ةرمع و  ۀئام  ةروربم و  ۀجح  ۀئام  لدعت  ع )  ) نیسحلا ةرایز  مالـسلاهیلع  لاق  لجوزع و  هللا  نم  ۀمامالاب  ع )  ) نیـسحلل رقی  دقتعی و 
. ةریثک کلذ  یف  رابخألا  ۀنجلا و  هلف  هتوم  دعب  ع )  ) نیسحلا راز  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لاتقلا یلع  ۀمدقتملا  رومألا  یف 

ۀبتع نب  دیلولا  همعنبا  یلا  دیزی  بتک  دیزی  هدلو  هدعب  فلخت  ةرجهلا و  نم  نیتس  ۀنس  بجر  نم  فصنلا  یف  کلذ  و  [ 5  ] هیوعم تام  امل 
 ] نیسحلا یلع  ۀصاخ  و  [ 6  ] اهلها یلع  ۀعیبلا  ذـخأب  هرمأی  قیرزیبا  نبا  هل  لاقی  هیوعمل  یلوم  عم  ۀـنیدملا  یلع  ایلاو  ناک  نایفـسیبا و  نب 

ناورم دیلولا  رضحاف  هسأرب  یلا  ثعبا  هقنع و  برضاف  کیلع  یبا  نا  لوقی  کلذ و  نع  رخأتلا  یف  هل  صخری  مالسلاهیلع و ال  هحفص 24 ]
مثراوک ذمائیـش  كا  مل  ینتیل  دیلولا  لاقف  هقنع  تبرـضل  کناکم  تنک  ول  لبقی و  هنا ال  لاقف  ع »  » نیـسحلا رما  یف  هراشتـسا  مکحلا و  نب 
مهرما الجر و  نیثالث  اوناک  هیلاوم و  هتیب و  لها  نم  ۀعامجب  اعدف  دارا  يذلا  ع »  » نیسحلا فرعف  هاعدتساف  لیللا  یف  ع »  » نیسحلا یلا  ثعب 
اونوکف نومأم  ریغ  وه  هیلا و  هبیجأ  ارما ال  هیف  ینفلکی  نا  نمآ  تسل  تقولا و  اذه  یف  یناعدتـسا  دـق  دـیلولا  نا  مهل  لاق  حالـسلا و  لمحب 

هدنع دجوف  دیلولا  یلا  ع »  » نیـسحلا راصف  ینع  هوعنمتل  هیلع  اولخداف  الع  دق  یتوص  متعمـس  نأف  بابلا  یلع  اوسلجاف  هیلا  تلخد  اذأف  یعم 
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لاقف دـیزیل  هنم  ۀـعیبلا  ذـخا  نم  هیف  هرما  اـم  دـیزی و  باـتک  هیلع  أرق  مث  ع »  » نیـسحلا عجرتساـف  هیوعم  دـیلولا  هیلا  یعنف  مکحلا  نبا  ناورم 
حبصت و ع »  » نیسحلا لاقف  لجا  دیلولا  هل  لاقف  سانلا  کلذ  فرعیف  ارهج  هعیابا  یتح  ارـس  یتعیبب  عنقت  كارا ال  ینا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

هعاسلا نیـسحلا  کقراف  نئل  هللاو  ناورم  هل  لاقف  سانلا  ۀعامج  عم  انیتأت  یتح  هللا  مسا  یلع  فرـصنا  دیلولا  هل  لاقف  کلذ  یف  کیأر  يرت 
برـضت وا  عیابی  یتح  كدنع  نم  جرخی  الف  لجرلا  سبحا  نکلو  هنیب  مکنیب و  یلتقلا  رثکت  یتح  ادـبا  اهلثم  یلع  هنم  تردـق  عیابی ال  مل  و 

ما ینلتقت  تنا  ۀیاور  یف  یقنع و  برضب  رمأت  تنا  [ 7  ] ءاقزرلانبا ای  کیلع  یلیو  لاق  کلذ و  دنع  ع »  » نیـسحلا هحفص 25 ] بثوف [  هقنع 
انب هللا و  حـتف  انب  ۀـکئالملا  فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا  ریمالا  اهیا  لاقف  دـیلولا  یلع  لبقا  مث  تمءول  هللاو و  تبذـک  وه 

نورظنت رظنن و  نوحبصت و  حبصن و  نکلو  هلثم  عیابی  یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  ۀمرتحملا  سفنلا  لتاق  رمخلا  براش  قساف  لجر  دیزی  متخ و 
اریغم و حب  صلا  [ 8  ] قسغ یف  ماوسلا  ترعذ  :ال  غرفملا نب  دیزی  لوقب  لثمتی  وه  هیلاوم و  نیب  يداهتی  جرخ  مث  ۀـعیبلاو  ۀـفالخلاب  قحا  انیا 

دجـسملا نم  جرخ  امل  امهدشنا  هنا  لیق  هلزنم و  یتا  یتحادیحا  نا  ینندصری  ایانملا  امیـض و  [ 9  ] توملا ۀفاخم  یطعا  مویادـیزی  تیعد  ال 
کحیو دـیلولا  هل  لاقف  ادـبا  هسفن  نم  اهلثم  کنکمی  هللاو ال  ینتیـصع ال  دـیلولل  ناورم  لاقف  کلذ  ریغ  لیق  و  قارعلا . یلا  اـهجوتم  مارحلا 

لاق ال نأ  امل  انیـسح  لتقا  هللا  ناحبـس  انیـسح  تلتق  ینا  اهرـسأب و  ایندلا  کلما  نا  بحا  ام  هللاو  يایند  ینید و  باهذـب  یلع  ترـشا  کنا 
ناورم لاقف  میلا  باذع  هل  هیکزی و  ۀمایقلا و ال  موی  هیلا  هللا  رظنی  نازیملا ال  فیفخ  وه  الا و  نیـسحلا  مدب  هللا  یقلی  ادـحا  نظا  ام  هللاو  عیابا 

هلزنم یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ماقاف  هیأر  یلع  هل  دماح  ریغ  وه  اذه و  لوقی  تعنـص  امیف  تبـصا  دقف  کیأر  اذه  هحفـص 26 ] ناک [  اذاف 
هللادبعابا ای  هل  لاقف  ناورم  هیقلف  رابخألا  عمتسی  هلزنم  نم  جرخ  حبصا  املف  نیتس  ۀنس  بجر  نم  نیقب  ثالثل  تبـسلا  ۀلیل  یه  هلیللا و  کلت 

ریخ هنأف  ۀیوعم  نب  دیزی  ۀعیبب  كرمآ  ینا  ناورم  لاقف  عمسا  یتح  لق  كاذ  ام  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لاقف  دشرت  ینعطاف  حصان  کل  ینا 
دقل دیزی و  لثم  عارب  ۀمألا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  كایند  کنید و  یف  کل 

فرـصنا یتح  ناورم  نیب  هنیب و  ثیدحلا  لاط  نایفـسیبا و  لآ  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  تعمس 
اوحبصا ع )  ) نیسحلا مهل  لاقف  عیابیف  رضحیل  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  لاجرلا  دیلولا  ثعب  تبسلا  راهن  رخآ  ناک  املف  نابـضغ  وه  ناورم و 

بجر نم  ایقب  نیمویل  دحألا  ۀـلیل  یه  اهتادـغ و  یف  لیق  ۀـلیللا و  کلت  یف  جرخف  هیلع  اوحلی  مل  هنع و  ۀـلیللا  کلت  اوفکف  يرن  نورت و  مث 
هیلع هللا  یلص  هدج  ربق  یلا  لبقا  ۀلیل و  تاذ  هلزنم  نم  ع )  ) نیسحلا جرخ  هحفص 27 ] بلاطیبا [  نب  دمحم  لاق  و  [ 10  ] ۀکم وحن  اهجوتم 

ای مهیلع  دهشاف  کتما  یف  ینتفلخ  يذلا  کطبس  کتخرف و  نبا  کخرف و  همطاف  نب  نیـسحلا  انا  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف  هلآ  و 
املف ادجاس  اعکار و  لزی  ملف  هیمدق  فصف  ماق  مث  كاقلا  یتح  کیلا  ياوکش  هذه  ینوظفحی و  مل  ینوعیض و  ینولذخ و  دق  مهنا  هللا  یبن 

کیبن تنب  نبا  انا  دمحم و  کیبن  ربق  اذه  مهللا  لوقی  لعج  هتالـص  نم  غرف  املف  تاعکر  یلـص  اضیا و  ربقلا  یلا  جرخ  ۀیناثلا  ۀلیللا  تناک 
الا هیف  نم  ربقلا و  قحب  مارکألا  لالجلااذ و  ای  کلأسا  انا  رکنملا و  رکنا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا  تملع  دق  ام  رمألا  نم  ینرـضح  دق  و 
اذاف یفغاف  ربقلا  یلع  هسأر  عضو  حبـصلا  نم  ابیرق  ناک  اذا  یتح  ربقلا  دـنع  یکبی  لعج  مث  اضر  کلوسرل  اضر و  کل  وه  اـم  یل  ترتخا 
نیب لبق  هردـص و  یلا  ع )  ) نیـسحلا مض  یتح  هیدـی  نیب  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  ۀـکئآلملا  نم  ۀـبیتک  یف  لبقا  دـق  ص )  ) هللا لوسرب  وه 

کلذ عم  تنا  یتما و  نم  ۀـباصع  نم  ءالب  برک و  ضراب  احوبذـم  کئامدـب  المرم  بیرق  نع  كارا  ینأک  نیـسح  ای  یبیبح  لاـق  هینیع و 
کما و كابأ و  نا  نیسح  ای  یبیبح  ۀمایقلا  موی  یتعافش  هللا  مهلانا  یتعافش ال  نوجری  کلذ  عم  مه  يورت و  نآمظ ال  یقست و  ناشطع ال 

همانم یف  هحفص 28 ] ع [ )  ) نیسحلا لعجف  ةداهـشلاب  الا  اهلانت  تاجردل ال  نانجلا  یف  کل  نا  کیلا و  نوقاتـشم  مه  یلع و  اومدق  كاخا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  هل  لاقف  كربق  یف  کعم  ینلخدا  کیلا و  ینذخف  ایندلا  یلا  عوجرلا  یف  یل  ۀجاح  هادج ال  ای  لوقی  هدـج و  یلا  رظنی 

كاخا و كابا و  کنأف و  میظعلا  باوثلا  نم  اهیف  کل  هللا  بتک  دق  ام  ةداهـشلا و  قزرت  یتح  ایندلا  یلا  عوجرلا  نم  کل  دـبال  هلآ  هیلع و 
یلع هایؤر  صقف  ابوعرم  اعزف  همون  نم  ع )  ) نیـسحلا هبتناف  ۀنجلا  اولخدت  یتح  ةدحاو  ةرمز  یف  ۀـمایقلا  موی  نورـشحت  کیبا  مع  کمع و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  نم  امغ  دشا  موق  برغم  قرـشم و ال  یف  مویلا  کلذ  یف  نکی  ملف  بلطملادبع  ینب  هتیب و  لها 
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یضم مث  اهعدوف  هما  ربق  یلا  لیللا  فوج  یف  یضم  ۀنیدملا  نم  جورخلا  یلع  مالسلاهیلع  نیسحلا  مزع  امل  مهنم و  ۀیکاب  كاب و ال  رثکا  ال 
یلع همزع  ملع  اـمل  هنأـف  ۀـیفنحلا  نب  دـمحم  ـالا  هتیب  لـها  لـج  هتوخا و  هیخا و  ونب  هعم  جرخ  کلذـک و  لـعفف  ع )  ) نسحلا هیخا  ربق  یلا 

قلخلا و نم  دحأل  ۀحیصنلا  رخدا  هللاو  تسل  یلع و  مهزعا  یلا و  سانلا  بحا  تنا  یخا  ای  هل  لاقف  هجوتی  نیا  ردی  مل  ۀنیدملا  نم  جورخلا 
کفرش دق  هللا  نأل  یقنع  یف  هتعاط  تبجو  نم  یتیب و  لها  ریبک  يرصب و  یحور و  یسفن و  یئام و  جازم  کنال  کنم  اهب  قحا  دحا  سیل 
کسفن یلا  مهعداف  سانلا  یلا  کلـسر  ثعبا  مث  تعطتـسا  ام  راصمألا  نع  دیزی و  نع  کتعیبب  حنت  ۀنجلا  لها  تاداس  نم  کلعج  یلع و 

کنید و ال کلذـب  هللا  صقنی  مل  كریغ  یلع  ساـنلا  عمتجا  نا  کـلذ و  یلع  هحفـص 29 ] هللا [  تدـمح  کل  اوعیاب  سانلا و  کعیاب  نأف 
ۀفئاط مهنمف  مهنیب  سانلا  فلتخیف  راصمألا  هذه  نم  ارـصم  لخدـت  نا  کیلع  فاخا  ینا  کلـضف  کتءوورم و ال  هب  بهذـت  کلقع و ال 

هل لاقف  الهأ  اهلذا  امد و  اهعیـضا  اما  ابا و  اسفن و  اهلک  ۀـمألا  هذـه  ریخ  اذاف  اـضرغ  ۀنـسألا  لوـأل  نوکتف  نولتتقیف  کـیلع  يرخا  کـعم و 
دالب یلا  تجرخ  يرخألا  نکت  نا  كاذـف و  اهب  رادـلا  کب  تنأمطا  ناف  ۀـکم  یلا  جرخت  لاـق  یخأ  اـی  بهذا  نیأـف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

لامرلاب و تقحل  الا  رادـلا و  کب  تنأمطا  نأف  ادالب  سانلا  عسوا  ابولق و  مهقرأ  سانلا و  فأرا  مه  کیبا و  كدـج و  راـصنا  مهنأـف  نمیلا 
نیقـسافلا موقلا  نیب  اننیب و  هللا  مکحی  سانلا و  رمأ  هیلا  لوءوی  ام  رظنت  یتح  دلب  یلا  دلب  نم  تزج  لابجلا و  بوعـش خ ل » و  [ » 11  ] فعش

امل يوأم  أجلم و ال  ایندلا  یف  نکی  مل  ول  هللاو  یخا  ای  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  الابقتـسا  رمألا  لبقتـست  نیح  ایأر  نوکت  ام  بوصا  کنأف 
اریخ هللا  كازج  یخا  ای  لاق  مث  ۀعاس  هعم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یکبف  یکب  مالکلا و  هیلع  ۀیفنحلا  نب  دمحم  عطقف  ۀیوعم  نب  دـیزی  تعیاب 
ونب یتوخا و  انا و  کلذل  تأیهت  دق  ۀـکم و  یلا  جورخلا  یلع  مزاع  انا  اقفوم و  ادـیدس  کیأر  نوکی  نا  وجرا  تقفـشا و  تحـصن و  دـقف 

یفخت مهیلع ال  انیع  یل  نوکتف  ۀـنیدملاب  میقت  نا  کیلع  الف  یخا  اـی  تنا  اـما  ییأر و  مهیأر  يرما و  مهرما  هحفص 30 ] یتعیـش [  یخا و 
یصوا ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . دمحم هیخأل  ۀیصولا  هذه  بتک  ضایب و  ةاودب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  اعد  مث  مهروما  نم  ائیش  ینع 
کیرش هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  ۀیفنحلا  نباب  فورعملا  دمحم  هیخا  یلا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  هب 

ینا روبقلا و  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیر  ۀیتآ ال  ۀعاسلا  نا  قح و  ۀنجلا  نا  قحلا و  دنع  نم  قحلاب  ءاج  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  هل و 
رکنملا و نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  يدج  ۀما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  املاظ و  ادسفم و ال  وا ال  رطب  وا ال  رشأ  جرخا  مل 

نیب ینیب و  هللا  یـضقی  یتح  ربصا  اذه  یلع  در  نم  قحلاب و  یلوا  هللااف  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف  بلاطیبا  نب  یلع  یبا  يدج و  ةریـسب  ریـسا 
همتخ باتکلا و  يوط  مث  بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  کیلا و  یخا  اـی  یتیـصو  هذـه  نیمکاـحلا و  ریخ  وه  قحلاـب و  موقلا 

نیـسحلا نا  نهغلب  امل  ۀـحاینلل  نعمتجاف  بلطملادـبع  ینب  ءاسن  تلبقا  ۀـنیدملا و  نم  جرخ  هعد و  مث و  دـمحم  هیخا  یلا  هعفد  مث  همتاـخب 
هل تلاق  هلوسرل  ۀیصعم هللا و  رمألا  اذه  نیدبت  نا  هللا  نک  دشنا  لاقف  ع »  » نیسحلا نهیف  یشم  یتح  ۀنیدملا  نم  صوخشلا  دیری  مالـسلاهیلع 

ۀمطاف و یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هیف  تام  مویک  هحفص 31 ] اندنع [  وهف  ءاکبلا  ۀحاینلا و  یقبتسن  نملف  بلطملادبع  ینب  ءاسن 
دهـشا لوقت  یکبت و  هتامع  ضعب  تلبقا  روبقلا و  لها  نم  راربألا  بیبح  ای  توملا  نم  كادف  هللا  انلعج  موثلکما  بنیز و  ۀـیقر و  نسحلا و 

ای تلاقف  ۀملسما  هتتا  وتلذف  شیرق  نم  اباقر  لذا  مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  نا  :و  نولوقی مه  کحونب و  تحان  نجلا  تعمس  دقل  نیسح  ای 
اهل لاقف  البرک  اهل  لاقی  ضرأب  قارعلا  ضرأب  نیسحلا  يدلو  لتقی  لوقی  ص )  ) كدج تعمس  یناف  قارعلا  یلا  کجورخب  ینزحت  ینب ال 

ینلتقی و نم  فرعا  هیف و  لتقا  يذلا  مویلا  فرعأل  هللا  ینا و  دب و  اذه  نم  یل  سیل  ۀـلاحم و  لوتقم ال  ینا  کلذ و  ملعا  هللا  انا و  هامأ و  ای 
یلا راشا  مث  یعجضم  یترفح و  کیرا  هاما  ای  تدرا  نا  یتعیش و  یتبارق و  یتیب و  لها  نم  لتقی  نم  فرعا  اهیف و  نفدا  یتلا  ۀعقبلا  فرعا 

ادیدش و ءآکب  ۀملسما  تکب  کلذ  دنعف  هدهشم  هفقوم و  هرکـسع و  عضوم  هنفدم و  هعجـضم و  اهارا  یتح  ضرألا  تصفخناف  البرک  ۀهج 
یطهر و یمرح و  يری  نا  ءآش  دق  اناودع و  املظ و  احوبذم  الوتقم  یناری  نا  هللا  ءآش  دـق  هاما  ای  اهل  لاقف  یلاعت  لاقف  هللا  یلا  اهرما  تملس 

نم مالـسلاهیلع  جرخ  انیعم و  ارـصان و ال  نودـجی  الف  نوثیغتـسی  مه  نیدـیقم و  نیمولظم  نیروسأم  نیحوبذـم  یلافطا  نیدرـشم و  یئاسن 
لاقف مظعألا  قیرطلا  مزل  نیملاظلا و  هحفـص 32 ] موقلا [  نم  ینجن  یبر  لاق  بقرتی  افئآخ  اهنم  جرخف  أرقی  وه  لیللا و  فوج  یف  ۀـنیدملا 
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هیقلف ضاق  وه  ام  هللا  یـضقی  یتح  هقرافا  هللاو ال  لاقف ال  بلطلا  کقلحی  الیک  ریبزلانبا  لـعف  اـمک  مظعـألا  قیرطلا  تبکنت  ول  هتیب  لـها  هل 
تیتا اذأف  كادف  انلعج  کل و  هللا  راخ  لاق  هللا  ریختـسا  ینأف  دعب  اما  ۀکمف و  نآلا  اما  لاق  دیرت  نیا  كادف  تلعج  هل  لاقف  عیطم  نب  هللادبع 
تناف مرحلا  مزلا  هسفن  یلع  یتأت  تداک  ۀنعطب  لیتغا  كوخا و  لذخ  كوبا و  لتق  اهب  ۀموءوشم  ةدلب  اهنأف  ۀـفوکلا  برقت  نا  كایأف  ۀـکم 

نئل هللاوف  یلاخ  یمع و  كادـف  مرحلا  قرافت  بناج ال  لک  نم  سانلا  کـیلا  یعادـتی  ادـحا و  زاـجحلا  لـها  کـب  لدـعی  ـال  برعلا  دـیس 
قیرطلا یف  هماقم  نوکیف  نابعـش  نم  نیـضم  ثالثل  ۀعمجلا  ۀـلیل خ ل )  ) موی ۀـکم  یلا  مالـسلاهیلع  هلوخد  ناک  كدـعب و  نقرتسنل  تکله 

نا یبر  یـسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  أرقی و  وه  اهلخد و  رم و  امک  بجر  نم  اتیقب  نیتلیلل  ۀـنیدملا  نم  جرخ  هنأل  مایا  ۀـسمخ  نم  اوحن 
ناک نم  ۀکم و  لها  لبقا  ۀجحلا و  يذ  نم  لایل  ینامث  هدعقلا و  اذ  الاوش و  ناضمر و  رهش  نابعش و  یقاب  ۀکمب  ماقاف  لیبسلا  ءاوس  ینیدهی 
یتأی فوطی و  راهنلا و  ۀماع  اهدنع  یلـصی  مئاق  وه  ۀـبعکلا و  بناج  مزل  دـق  اهب  ریبزلانبا  هیلا و  نوفلتخی  قافآلا  لها  نیرمتعملا و  نم  اهب 

هنأل ریبزلانبا  یلع  هللا  قلخ  لقثا  وه  يأرلاب و  هیلع  ریشی  لازی  ةرم و ال  نیموی  لک  نیب  نییلاوتملا و  نیمویلا  هیتأی  نمیف  مالسلاهیلع  نیسحلا 
هنم و سانلا  یف  عوطا  مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  دلبلا و  یف  ایقاب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مادام  هنوعیابی  زاجحلا ال  هحفص 33 ] لها [  نا  ملع  دق 

درص نب  نامیلس  لزنم  یف  ۀعیشلا  تعمتجا  دیزیب و  اوفجرا  ۀعیبلا  نم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  عانتما  ۀیوعم و  توم  ۀفوکلا  لها  غلب  امل  لجا و 
هبر و یلا  راص  کله و  دق  ۀیوعم  ناب  متملع  دق  مکنا  ۀعیشلا  رشعم  ای  هتبطخ  رخآ  یف  لاق  ابیطخ و  مهیف  نامیلس  ماق  اولماکت  املف  یعازخلا 

لآ تیغاوط  نم  ابراه  هکم  یلا  راص  هفلاخ و  دق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  اذه  دیزی و  هنبا  هعـضوم  یف  دـعق  دـق  هلمع و  یلع  مدـق 
هیلأ اوبتکاف  هودع  اودهاجم  هورصان و  مکنا  نوملعت  متنک  ناف  مویلا  مکترصن  یلا  جاتحا  دق  هلبق و  نم  هیبا  ۀعیش  هتعیش و  متنا  نایفـسیبا و 

هللادبعوبا مهیلع  مهلبق و  نم  ادف  اولسراف و  هنود  انسفنا  لتقن  هودع و  لتاقن  لب  اولاق  هسفن  نم  لجرلا  اورغت  الف  لشفلا  نهولا و  متفخ  نا  و 
و [ 12  ] ۀبجن نب  بیـسملا  درـص و  نب  نامیلـس  نم  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلل  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب   ) مهعم هیلا  اوبتک  یلدـجلا و 

مصق يذلا  هللادمحلاف  دعب  اما  کیلع  مالس  نیملسملا  نینمؤملا و  نم  هتعیش  لاو و  نب  هللادبع  رهاظم و  نب  بیبح  یلجبلا و  دادش  نب  ۀعافر 
 ] ریغب اهیلع  رمأت  اهأیف و  اهبـصغ  اهرما و  اهزتباف  ۀمألا  هذه  یلع  يزتنا  يذـلا  مولظلا  موشغلا  دـینعلا  رابجلا  لبق  نم  کیبا  ودـع  كودـع و 

انیلع سیل  هنا  دومث و  تدعب  امک  هل  ادعبف  اهتاتع  اهتربابج و  نیب  ۀلود  هللا  لام  لعج  اهرارش و  یقستسا  اهرایخ و  مث  اهنم  اضر  هحفص 34 ]
یلا هعم  جرخن  ۀـعمج و ال  یف  هعم  عمتجن  انـسل  ةرامألا و  رـصق  یف  ریـشب  نب  نامعنلا  قحلا و  یلع  کب  انعمجی  هللا  لعل  لبقاف  كریغ  ماـما 
یلع هللا و  لوسر  نبا  ای  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالـسلاو  یلاعت  هللا  ءاش  نأ  ماشلاب  قحلی  یتح  هانجرخا  تلبقا  کنا  انغلب  دق  ول  دیع و 

لاو و نب  هللادبع  ینادـمهلا و  عمـسم  نب  هللادـبع  عم  باتکلا  اوحرـس  مهنا  لیق  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  کلبق و ال  نم  کیبا 
سیق اوذفنا  نیموی و  اوثبل  مث  ناضمر  رهش  نم  نیضم  رـشعل  ۀکمب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  امدق  یتح  نیعرـسم  اجرخف  ءآجنلاب  امهورما 

وحن مهعم  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلا  یلولـسلا  هللادبع  نب  ةرامع  یبحرألا و  دادش  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  و  [ 13  ] يوادیصلا رهسم  نب 
ترتاوت باتک و  ۀنامتس  دحاو  موی  یف  هیلع  دروف  مهبیجی  ینأتی و ال  کلذ  عم  وه  ۀعبرالا و  نینثألا و  لجرلا و  نم  ۀفیحص  نیسمخ  ۀئام و 
یعیبسلا یناه  هحفص 35 ] نب [  یناه  هیلا  اوحرس  نیرخآ و  نیموی  اوثبل  مث  باتک  فلا  رشع  انثا  ۀقرفتم  بون  یف  هدنع  عمتجا  یتح  بتکلا 

نم هتعیش  نم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلل  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب   ) هیلا اوبتک  لسرلا و  رخآ  اناک  یفنحلا و  هللادبع  نب  دیعـس  و  [ 14]
بتک مث  مالـسلا  لجعلا و  لجعلا  مث  لجعلا  لجعلاف  كریغ  مهل  يأر  کنورظتنی ال  سانلا  ناف  [ 15  ] الهیحف دعب  اما  نیملسملا  نینمؤملا و 

جاـجحلا نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  میور و  نـب  دـیزی  ثراـحلا و  نـب  دـیزی  و  [ 17  ] رجبا نب  راـجح  یعبر و  نـب  [ 16  ] ثبـش اضیا  امهعم 
کیلع و مالسلا  دنجم و  کل  دنج  یلع  لبقاف  تئش  اذأف  رامثلا  تعنیا  بانجلا و  رـضخا  دقف  دعب ) اما   ) یمیمتلا ریمع  نب  دمحم  يدیبزلا و 

لـسرلا تقالت  رخأتت و  الف  فیـس  فلا  ۀئام  انه  کل  نا  هیلا  اوبتک  ۀفوکلا  لها  نا  ۀیاور  یف  کلبق و  نم  کیبا  یلع  هتاکرب و  هللا و  ۀمحر 
ثبش هللا  لوسرنبا  ای  الاقف  امکعم  یلا  ریس  يذلا  باتکلا  اذه  یلع  عمتجا  نم  یناربخ  دیعس  یناهل و  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  هدنع  اهلک 

دراطع نب  ریمع  نب  دمحم  و  [ 18  ] جاجحلا نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  میور و  نب  دـیزی  ثراحلا و  نب  دـیزی  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب 
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یناه نبا  یناه  عم  بتک  مث  کلذ  یف  ةریخلا  هللا  لأس  ماـقملا و  نکرلا و  نیب  نیتعکر  هحفص 36 ] یلصف [  مالسلاهیلع  نیسحلا  ماق  اهدنعف 
امدق ادیعـس  ایناه و  ناف  دعب  اما  نیملـسملا  نینمؤملا و  نم  ألملا  یلا  یلع  نبا  نیـسحلا  نم  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب   ) هللادـبع نب  دیعـس  و 
لبقاف ماما  انیلع  سیل  هنا  مکلج  ۀلاقم  مترکذ و  متـصصتقا و  يذـلا  لک  تمهف  دـق  مکلـسر و  نم  یلع  مدـق  نم  رخآ  اناک  مکبتکب و  یلع 

هنا یلا  بتک  ناف  لیقع  نبا  املـسم  یتیب  لها  نم  یتقث  یمع و  نبا  یخا و  مکیلا  ثعاب  انا  يدـهلاو و  قحلا  یلع  کب  اـنعمجی  نا  هللا  لـعل 
[19  ] اکیـش مکیلا و  مدقا  یناف  مکبتک  یف  تارق  مکلـسر و  هب  تمدق  ام  لثم  یلع  مکنم  لضفلا  یجحلا و  يوذ  مک و  ألم  يأر  عمتجا  دق 

اعد مالـسلا و  کلذ هللا و  یلع  هسفن  سباحلا  قحلا  نیدـب  نئادـلا  طسقلاب  مئاقلا  باتکلاب  مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف  یلاـعت  هللا  ءآـش  نا 
یلولسلا هللادبع  نب  ةرامع  يوادیصلا و  رهسم  نب  سیق  عم  هحرسف  مهبتک  باوج  هعم  بتک  هنا  لیق  لیقع و  نبا  املسم  مالسلاهیلع  نیسحلا 

لبقاف کلذـب  هیلا  لجع  نیقـسوتسم  نیعمتجم  سانلا  يأر  ناف  فطللا  هرما و  نامتک  يوقتلاب و  هرما  يدزـالا و  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  و 
هحفص 37] رجأتسا [  هلها و  نم  بحا  نم  عدو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دجسم  یف  یلصف  ۀنیدملا  یلا  یتا  یتح  هللا  همحر  ملـسم 

کلذ امهل  حال  نا  دـعب  قیرطلا  ننـس  یلا  هل  آموأف  ریـسلا  نع  ازجعف  دـیدش  شطع  اـمهباصا  قیرطلا و  ناـبکنتی  هب  ـالبقاف  سیق  نم  نیلیلد 
نب سیق  عم  قیـضملاب  فورعملا  عضوملا  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  ملـسم  بتکف  اشطع  نالیلدلا  تام  ننـسلا و  کلذ  ملـسم  کلـسف 
یلا انیهتنا  یتح  انلبقا  اتام و  نا  اثبلی  ملف  شطعلا  انیلع  دتـشا  الـضف و  قیرطلا  نع  اداحف  نیلیلد  عم  ۀـنیدملا  نم  تلبقا  ینأف  دـعب  اـما  رهـسم 

ینتیفعا تیأر  نأف  اذه  یهجوت  نم  تریطت  دق  تبخلا و  نطب  نم  قیـضملا  یعدی  ناکمب  ءآملا  کلذ  انـسفنا و  ۀشاشحب  الا  جـنن  ملف  ءآملا 
نم ءافعتسالا  یف  یلا  باتکلا  یلع  کلمح  نوکی  نا ال  تیشخ  دقف  دعب  اما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هیلا  بتکف  مالـسلا  يریغ و  تثعب  هنم و 
یلع هفوختا  تسلف  اذه  اما  لاق  باتکلا  ملـسم  أرق  املف  مالـسلا  هیف و  کتهج  يذلا و  کهجول  ضماف  نبجلا  الا  هل  کتهجو  يذـلا  هجولا 
ملسم لاقف  هعرصف  هل  فرشا  نیح  ایبظ  یمر  دق  هیلا و  رظنف  دیـصلا  یمری  لجرب  اذأف  هنع  لحترا  مث  لزنف  ءیطل  ءامب  رم  یتح  لبقاف  یـسفن 

هیلا فلتخت  ۀعیـشلا  تلبقا  اهریغ و  یف  لیق  یفقثلا و  ةدیبعیبا  نب  راتخملا  راد  یف  لزنف  ۀفوکلا  لخد  یتح  لبقا  مث  هللا  ءاش  نا  انودع  لتقن 
یف افلا و  رـشع  ۀـینامث  مهنم  هعیاب  یتح  سانلا  هعیاب  نوکبی و  مه  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  باتک  مهیلع  أرق  ۀـعامج  مهنم  هیلا  عمتجا  املکف 
لها عیمج  نا  هلها و  بذکی  دئارلا ال  ناف  دعب  اما  هیف  لوقی  اباتک  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  ملـسم  هحفص 38 ] بتکف [  افلا  رـشع  انثا  ۀیاور 
ۀمحر کیلع و  مالسلا  اذه و  یباتک  أرقت  نیح  لابقألا  لجعف  افلا ) رشع  انثا  ۀیاور  یف  و   ) افلا رـشع  ۀینامث  مهنم  ینعیاب  دق  کعم و  ۀفوکلا 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  عیاب  هنا  یبعـشلا  نع  يوادیـصلا و  رهـسم  نب  سیق  يرکاشلا و  بیبش  نب  سباـع  عم  باـتکلا  لـسرا  هتاـکرب و  هللا و 
غلبف هناکمب  ملع  یتح  ملـسم  یلا  فلتخت  ۀعیـشلا  تلعج  ملاس و  نم  اوملاسی  براح و  نم  اوبراـحی  نا  یلع  ۀـفوکلا  لـها  نم  اـفلا  نوعبرا 
برح هیوعم  عم  رضح  راصنالا و  نم  ۀباحصلا  نم  ناک  اهیلع و  دیزی  هرقأف  ۀیوعم  لبق  نم  ۀفوکلا  یلع  ایلاو  ناک  کلذ و  ریـشب  نب  نامعنلا 

هیماینب فیلح  یمرضحلا  دیعس  نب  ملسم  نب  هللادبع  هیلا  ماقف  ۀنتفلا  مهرذح  سانلا و  بطخ  ربنملا و  دعصف  [ 20  ] هعابتا نم  ناک  نیفص و 
هللا ۀعاط  یف  نیفعضتسملا  نم  نوکا  نا  نامعنلا  هل  لاقف  نیفعضتسملا  يأر  هیلع  تنا  يذلا  اذه  نا  مشغلا  الا  يرت  ام  حلـصی  هنا ال  هل  لاقف 

هفوکلا و لـیقع  نب  ملـسم  مودـقب  هربخی  دـیزی  یلا  ملـسم  نب  هللادـبع  بتکف  لزن  مث  هللا  ۀیـصعم  یف  نیزعـألا  نم  نوکأ  نأ  نم  یلا  بحأ 
نامعنلا ناف  كودع  یف  کلمع  لثم  لمعی  كرما و  ذفنی  ایوق  الجر  اهیلا  ثعباف  ۀجاح  ۀـفوکلا  یف  کل  ناک  نا  لوقی  هل و  سانلا  ۀـعیابم 

دیزی یعدـف  کـلذ  وحنب  دعـس  نب  رمع  هبقع و  نب  دـیلولا  نب  ةراـمع  هیلا  بتک  فعـضتی و  وه  وا  فیعـض  لـجر  ریـشب  هحفـص 39 ] نب [ 
ناک ةرـصبلا و  یلع  لاو  ذـئموی  وه  دایز و  نب  هللادـیبع  یلع  ابتاع  دـیزی  ناـک  ۀـفوکلا و  یلع  یلوی  نمیف  هراشتـسا  هیوعم و  یلوم  نوحرس 
لاق یلب  لاق  هیأرب  اذخآ  تنک  ام  ۀیوعم  کل  رشن  ول  دیزیل  نوحرـس  لاقف  هذافنا  لبق  تام  ۀفوکلا و  ۀیالوب  ادهع  دایز  نبال  بتک  دق  هیوعم 
بتک یلهابلا و  ورمع  نب  ملـسم  عم  هریـس  هدهعب و  هیلا  بتک  هللا و  دیبع  یلا  ۀفوکلا  هرـصبلا و  دیزی  مضف  ۀفوکلا  یلع  هللا  دیبعل  هدهع  اذه 
رـسف نیملـسملا  اصع  قشیل  عومجلا  عمجی  اهیف  لیقع  نبا  نا  یننوربخی  ۀـفوکلا  لهأ  نم  یتعیـش  یلا  بتک  هنأف  دـعب  اـما  هعم  هللا  دـیبع  یلا 
ورمع نب  ملسم  جرخف  مالسلا  هیفنت و  وا  هلتقت  وا  هقثوتف  هفقثت  یتح  ةرزخلا  بلط  لیقعنبا  بلطتف  ۀفوکلا  یتأت  یتح  اذه  یباتک  أرقت  نیح 
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بتک دق  مالسلاهیلع  نیسحلا  ناک  دغلا و  نم  ۀفوکلا  یلا  ریـسملا  أیهتلا و  هتقو و  نم  زاهجلاب  هللادیبع  رمأف  ةرـصبلاب  هللادیبع  یلع  مدق  یتح 
. مهنم نیزرابا  ینکی  نامیلـس و  همـسا  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  یلوم  عم  لـیق  یـسودسلا و  عارذ  عم  اـباتک  ةرـصبلا  فارـشا  نم  ۀـعامج  یلا 

دق ۀنـسلا  نأف  هیبن  یلا  هللا و  یلا  مکوعدا  ینا  هیف  لوقی  يدـبعلا . دوراـجلا  نبا  رذـنملا  و  یلـشهنلا . دوعـسم  نب  دـیزی  و  سیق . نب  فنحـالا 
ینب میمت و  ینب  دوعسم  نب  دیزی  عمجف  داشرلا  لیبس  مکدهأ  يرمأ  هحفص 40 ] اویطت [  یتوعد و  اوبیجت  ناف  تییحا  دق  ۀعدبلا  نا  تتیما و 
سأر رهظلا و  ةرقف  هللا  تنا و  خب  خب  اولاقف  مکنم  یبسح  مکیف و  یعـضوم  نورت  فیک  میمت  ینب  ای  لاق  اورـضح  املف  دعـس  ینب  ۀـلظنح و 

هللا انا و  اولاقف  هیلع  مکب  نیعتـسا  هیف و  مکرواشأ  نا  دیرا  رمأل  مکتعمج  دق  یناف  لاق  اطرف  هیف  تمدـقت  اطـسو و  فرـشلا  یف  تللح  رخفلا 
روجلا باب  رسکنا  دق  هنا  الا و  ادوقفم  اکلاه و  هللا  هب و  نوهاف  تام  ۀیوعم  نأ  لاقف  عمسن  یتح  لقف  يأرلا  کل  دهجن  ۀحیصنلا و  کحنمن 

رواش لشفف و  هللاو  دهتجا  دارا  يذلا  تاهیه  همکحا و  دق  نا  نظا  رما  اهبدقع  ۀعیب  ثدـحا  ناک  دـق  ملظلا و  ناکرا  تعـضعضت  مثألا و  و 
ملح و رـصق  عم  مهنم  یـضر  ریغب  مهیلع  رمأتی  نیملـسملا و  یلع  ۀفالخلا  یعدی  روجفلا  سأر  رومخلا و  براش  دیزی  هنبا  ماق  دق  لذـخف و 

یلع نب  نیسحلا  اذه  نیکرشملا و  داهج  نم  لضفا  نیدلا  یلع  هداهجل  اروربم  امـسق  هللااب  مسقاف  هیمدق  ءیطوم  قحلا  نم  فرعی  ملع ال  ۀلق 
هتقباسل و رمألا  اذهب  یلوا  وه  فزنی و  ملع ال  فصوی و  لضف ال  هل  لیثالا  يارلا  لیصألا و  فرـشلا  وذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب 

الف ۀظعوملا  هب  تغلب  ۀجحلا و  هب  تبج هللا  موق و  ماما  ۀیعر و  یعار  هب  مرکاف  ریبکلا  یلع  ونحی  ریغصلا و  یلع  فطعی  هتبارق  همدق و  هنس و 
اهولـسغاف لمجلا  موی  مکب  لذـخنا  سیق  نب  رخـص  ناـک  دـقف  لـطابلا  دـهو  یف  هحفـص 41 ] [ ] 21  ] اوعکـست ـال  قحلا و  رون  نع  اوـشعت 

اذانا اهو  هتریشع  یف  ۀلقلا  هدلو و  یف  لذلا  یلاعت  هللا  هثروا  الا  هترصن  نع  دحا  رصقی  هللاو ال  هترصن  و  ص )  ) هللا لوسرنبا  یلا  مکجورخب 
تملکتف باوـجلا  در  هللا  مکمحر  اونـسحاف  تفی  مل  برهی  نم  تمی و  لـتقی  مـل  نـم  اهعردـب  اـهل  تـعردا  اـهتمال و  برحلل  تـسبل  دـق 

الا ةرمغ  هللاو  ضوخت  تحتف ال  انب  توزغ  نا  تبـصا و  انب  تیمر  نا  کتریـشع  ناسرف  کـتنانک و  لـبن  نحن  دـلاخابا  اـی  اولاـقف  هلظنحونب 
نا دلاخابا  ای  اولاقف  دیزی  نب  دعس  ونب  تملکت  مقف و  تئش  اذا  اننادباب  کیقن  انفایـساب و  كرـصنن  اهانیقلالا  ةدش  هللا  یقلت و  اهانـضخ و ال 
انیف انزع  یقب  و  هیأر خ ل )  ) انرما اندمحف  لاتقلا  كرتب  انرمأ  سیق  نب  رخص  ناک  دق  کیأر و  نم  جورخلا  کفالخ و  انیلا  ءایـشالا  ضغبأ 

یـضرن كءوافلح ال  کیبا و  ونب  نحن  دـلاخابا  اولاقف  میمت  نب  رماع  ونب  تملکت  انیأرب و  کیتأن  ةروشملا و  نسحن  يأرلا و  عجارن  اـنلهماف 
اهومتلعف ال نئل  دعسینب  ای  هللا  لاقف و  تئـش  اذا  کل  رمألا  کعطن و  انرم  کبجن و  انعداف  کیلا  رمألا  تنعظ و  نا  نطقن  تبـضغ و ال  نا 

یلا لصو  دـقف  دـعب  اـما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  بتک  مث  مکیف  مکفیـس  لاز  ـال  ادـبا و  مکنع  فیـسلا  هللا  عفر 
لخی هحفص 42 ] مل [  هللا  نا  کترصن و  نم  یبیـصنب  زوفلا  کتعاط و  نم  یظحب  ذخألا  نم  هل  ینتوعد  هیلا و  ینتبدن  ام  تمهف  کباتک و 

وه هیدـمحا  ۀـنوتیز  نم  متعرفت  هضرا  یف  هتعیدو  هقلخ و  یلع  هللا  ۀـجح  متنا  ةاجن و  لیبس  یلع  لیلد  وا  ریخب  اهیلع  لماع  نم  طق  ضرـألا 
دورول ءآمظلا  لبألا  نم  کتعاط  یف  اعباتت  دشا  مهتکرت  میمت و  ینب  قانعا  کل  تللذ  دقف  رئاط  دعساب  تدعـس  مدقاف  اهعرف  متنا  اهلـصا و 

نیـسحلا أرق  املف  عملف  اهقرب  لهتـسا  نیح  نزم  ۀباحـس  ءآمب  اهرودص  نرد  تلـسغ  دعـسینب و  باقر  کل  تللذ  دـق  اهـسمخ و  موی  ءآملا 
نیسحلا یلا  جورخلل  هیلاراشملا  زهجت  املف  ربکألا  شطعلا  موی  كاورا  كزعا و  فوخلا و  موی  هللا  کنمآ  کلام  لاق  باتکلا  مالـسلاهیلع 

نیذلا ال کنفختـسی  قح و ال  هللا  دـعو  نأ  ربصاف  دـعب  اما  فنحألا  هیلا  بتک  هنع و  هعاطقنا  نم  عزجف  ریـسی  نأ  لبق  هلتق  هغلب  مالـسلاهیلع 
یف بهذـی  نا  دایز  نبا  دـیری  یتلا  ۀـلیللا  ۀیـشع  یف  دایز  نب  هللادـیبع  یلا  لوسرلا  باتکلاب و  ءآج  هنأـف  دوراـجلا  نب  رذـنملا  اـما  نونقوی و 

هللادیبع ذخأف  هللادیبع  ۀجوز  رذنملا  تنب  ۀـیرحب  تناک  هللا و  دـیبع  نم  اسیـسد  باتکلا  نوکی  نأ  فاخ  رذـنملا  نأل  ۀـفوکلا  یلا  اهتحیبص 
هعم ۀفوکلا و  یلا  لبقأ  نامثع و  هاخا  اهیلع  فلختـسا  ةرـصبلا و  نم  جرخ  فالخلا و  یلع  مهدعوت  سانلا و  بطخ  هنا  مث  هبلـصف  لوسرلا 

نا ءآجر  هنع  اورخأتف  ۀئامـسمخ  هعم  ناک  لیق  یثراحلا و  روعـالا  نبا  [ 22  ] کیرـش دیزی و  لوسر  هحفص 43 ] یلهابلا [  ورمع  نب  ملـسم 
اهلخد یسما و  یتح  لزن  ۀفوکلا  یلع  فرشا  املف  راس  مهنم و  دحا  یلع  فقی  ملف  ۀفوکلا  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هقبـسی  مهیلع و  فقی 

هنا سانلا  مهویل  زاـجحلا  لـها  يز  یف  ۀـیدابلا  ۀـهج  نم  اـهلخد  هنا  مهـضعب  لاـق  مثلتم  وه  ءآدوس و  ۀـمامع  هیلع  فجنلا و  یلی  اـمم  ـالیل 
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لوسرنبا ربکا  هللا  ةأرمأ  تلاقف  مالسلاهیلع  نیسحلا  هنا  هللادیبع  اوأر  اونظف  هنورظتنی  مهف  ع »  » نیسحلا لابقا  مهغلب  دق  سانلا  و  ع »  » نیسحلا
ای کب  ابحرم  اولاق  هیلع و  اوملـس  الا  سانلا  نم  ۀعامج  یلع  رمی  ذـخا ال  افلا و  نیعبرا  نم  رثکا  کعم  انا  اولاق  سانلا و  حـیاصتف  ص )  ) هللا
انا لاق  ماثللا و  رـسحف  هتباد  بنذب  اوذخا  یتح  هیلع  اومحدزا  هءاسام و  ع )  ) نیـسحلاب مهرـشابت  نم  يأرف  مدقم  ریخ  تمدـق  هللا  لوسرنبا 
راس دایز و  نب  هللادیبع  ریمألا  اذه  اورخأت  اورثک  امل  مهل  لاق  ملـسم  نب  هللادبع  نا  ۀـیاور  یف  اضعب و  مهـضعب  أطو  موقلا و  طقاستف  هللادـیبع 

هتصاخ یلع  هیلع و  ریشب  نب  نامعنلا  قلغاف  ع )  ) نیـسحلا هنا  نوکـشی  هب ال  هحفـص 44 ] اوفتلا [  دق  ۀعامج  هعم  لیللاب و  رـصقلا  یفاو  یتح 
انا ام  هللا  تیحنت و  الا  هللا  كدـشنا  لاقف  ع )  ) نیـسحلا هنظی  وه  نامعنلا و  هیلع  علطاف  بابلا  مهل  حـتفیل  داـیزنبا  عم  ناـک  نم  ضعب  هاداـنف 

دایزنبا لاقف  هملکی  لعجف  رصقلا  فرش  نم  نامعنلا  یلدتف  یند  هنا  مث  هملکی  لعجف ال  برا  نم  کلاتق  یف  یل  ام  یتناما و  کیلا  ملـسمب 
نبا موق  ای  لاقف  نیسحلا  هنا  یلع  ۀفوکلا  لها  نم  هوعبتا  نیذلا  موقلا  یلا  صکنف  هفلخ  نم  ناسنا  اهعمـس  کلیل و  لاط  دقف  تحتف  حتفا ال 

ةولـصلا سانلا  یف  يدانف  دایز  نبا  حبـصا  اوضفنا و  سانلا و  هوجو  یف  بابلا  اوبرـض  لخدف و  نامعنلا  هل  حتفف  هریغ  هلآ  يذلا ال  هناجرم و 
مکئیف و مکرغث و  مکرـصم و  ینال  دـیزی و  نینمؤملاریما  ناف  دـعب  اما  لاـق  مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  مهیلا  جرخف  ساـنلا  عمتجاـف  ۀـعماج 

هرما مکیف  عبتم  انا  مکیصاع و  مکبیرم و  یلع  ةدشلاب  مکعیطم و  مکعماس و  یلا  ناسحألا  مکمورحم و  ءاطعا  مکمولظم و  فاصناب  ینرما 
هسفن یلع  ءورما  قتیلف  يدهع  فلاخ  يرما و  كرت  نم  یلع  یفیـس  یطوسوربلا و  ادلولاک  مکعیطم  مکنـسحمل و  اناف  هدهع  مکیف  ذفنم  و 
یقتیل لیقع ) هحفـص 45 ] نب [  املـسم  ینعی   ) یمـشاهلا لجرلا  اذـه  اوغلباف  لاق  هنا  ۀـیاور  یف  لزن و  مث  دـیعولا  ـال  کـنع  ءیبنی  قدـصلا 

ۀیورحلا نم  مکیف  نم  و  [ 24  ] نینمؤملاریما ۀبلط  نم  مکیف  نم  ءآبرغلا و  یل  اوبتکا  لاقف  ادیدش  اذـخا  سانلا  و  [ 23  ] ءافرعلا ذخا  یبضغ و 
ادـحا انل  بتکی  مل  نم  ءيربف و  مهبانل  ءیجی  نمف  انیأر  يرنل  مهبءاجی  مث  قاقـشلا  قافنلا و  فالخلا و  مهنأش  نیذـلا  بیرلا  لـها  و  [ 25]

هلام و همد و  انل  لالح  ۀـمذلا و  هنم  تئرب  لعفی  مل  نمف  غاب  مهنم  انیلع  یغبی  فلاخم و ال  مهنم  انفلاخی  ـال  نا  هتفارع  یف  نم  اـنل  نمـضیلف 
عمـس امل  ءآطعلا و  نم  ۀفارعلا  کلت  تیغلا  هراد و  باب  یلع  بلـص  انیلا  هعفری  مل  دحا  نینمؤملاریما  ۀیغب  نم  هتفارع  یف  دـج  فیرع و  امیا 
ةورع نب  یناه  راد  یلا  راتخملا  راد  نم  جرخ  سانلا  ءآفرعلا و  هب  ذخا  ام  اهلاق و  یتلا  هتلاقم  ۀـفوکلا و  یلا  هللادـیبع  ءیجم  لیقع  نب  ملـسم 

حلا نامتکلاب و  اوصاوت  هللادـیبع و  نم  ءآفختـسا  رتست و  یلع  یناه  راد  یف  هیلا  فلتخت  ۀعیـشلا  تذـخاف  هناما  یف  لخد  لیللا و  فوج  یف 
یناه راد  لزن  دایز  نب  هللادـیبع  عم  ةرـصبلا  نم  ءاج  امل  ینادـمهلا  روعألا  نب  کیرـش  ناـک  وه و  نیا  ملعی  ـال  ملـسم و  بلط  یف  هللادـیبع 

نا دـیری  هنا  دایزنبا  هیلأ  لسراف  ردـقلا  لـیلج  ۀـلزنملا  میظع  هتعیـش  و  ع »  » نینمؤملاریما یبحم  هحفـص 46 ] نم [  کیرـش  ناک  ضرمف و 
لوحی دحا  سیل  رصقلا  یف  دعقا  مث  هلتقاف  هیلا  جرخا  سلج  اذاف  نئازخلا  ضعب  لخداف  يدئاع  رجافلا  اذه  نا  ملـسمل  کیرـش  لاقف  هدوعی 
ملـسم ناک  کلذ و  نع  یناه  هاهن  ءام و  ینوقـسا  لوقا  نا  کـتمالع  اـهرما و  کـیفکا  یتح  ةرـصبلا  یلا  ترـس  تئرب  نأـف  هنیب  کـنیب و 

ادـحا ال نا  يأر  املف  ءآم  ینوقـسا  لوقی  لعج  هلاؤس  لاط  هعجو و  نع  هلأس  کیرـش و  یلع  هللادـیبع  لـخد  اـملف  اروسج  امادـقم  اـعاجش 
لخد جرخ  املف  جرخ  دایز و  نبا  مهوتفاهوقـسا  لیجعتلاب  ۀـینملا  ساک  اهییحت  نا  یملـسب  راظتنالا  ام  : لوقی ذـخاف  هتوفی  نا  یـشخ  جرخی 
تلتق نا  هللا  کتدـشن  یل  تلاق  ةأرما و  یب  تقلعتف  جورخلاب  تممه  لاـق  هلتق  نم  کـعنم  اـم  کیرـش  هل  لاـقف  هفک  یف  فیـسلا  ملـسم و 

یف هیف و  تعقو  هنم  ترف  يذلا  اهسفن و  تلتق  ینتلتق و  اهلیو  ای  یناه  لاقف  تسلج  فیـسلا و  تیمرف  یهجو  یف  تکب  انراد و  یف  دایزنبا 
هتلتق ول  هللاو  اما  یناه  هل  لاقف  کئفلا  دـیق  نامیألا  نا  ثیدـح  هراد و  یف  لـتقی  نا  یناـه  ۀـیهارک  ناتلـصخ  هلتق  نم  ینعنم  لاـق  هنا  ۀـیاور 

مهرد و فالآ  ۀعبرا  وا  فالآ  ۀثالث  هاطعاف  لقعم  هل  لاقی  هل  یلوم  یعد  ملسم  ثیدح  دایزنبا  یلع  یفخ  امل  ارفاک و  ارجاف  اقساف  تلتقل 
نم هنا  مهملعی  مکودع و  برح  یلع  هب  اونیعتسا  مهل  لوقی  لاملا و  مهیلا  عفدی  هحفص 47 ] نا [  ملسم و  باحصا  یلا  لصوتلا  نسحب  هرما 

ملـسم و رقم  فرعت  یتح  مهیلا  ددرتف  کب  اوقثو  کیلا و  اونأمطا  لاملا  مهتیطعا  دـق  ول  کنا  هل  لاـق  مهنم و  هنا  مهل  رهظی  صمح و  لـها 
عیابی اذـه  نولوقی  اموق  عمـسف  یلـصی  وه  مظعألا و  دجـسملا  یف  يدـسألا  ۀجـسوع  نب  ملـسم  یلا  سلج  یتح  لـقعم  ءآـجف  هیلع  لخدـت 
فالآ ۀـثالث  یعم  لاق  هل و  یکابت  مهبحا و  نم  تیبلا و  اذـه  لها  بحب  یلع  هللا  معنا  ماشلا  لها  نم  ؤرما  ینا  لقعم  هل  لاقف  ع )  ) نیـسحلل
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ذخاف کلذـب  ۀجـسوعنبا  رتغاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبال  عیابی  ۀـفوکلا  مدـق  هنا  ینغلب  مهنم  لجر  ءآقل  اـهب  تدرا  مهرد 
وه هنم و  لاملا  ضبقب  يدئآصلا  ۀمامتابأ  رما  هتعیب و  ذخاف  ملـسم  یلع  هلخدا  مث  نمتکیل  نحـصانیل و  ۀـظلغملا  قیثاوملا  هیلع  ذـخا  هتعیب و 

ۀعیشلا و هوجو  برعلا و  ناسرف  نم  اسراف  اریصب و  ناک  حالـسلا و  هب  مهل  يرتشی  اضعب و  مهـضعب  هب  نیعی  ام  مهلاوما و  ضبقی  ناک  يذلا 
املـسم اوعیاب  نیذـلا  غلب  اتقو و  اتقو  هربخی  ناکف  دایزنبا  هیلا  جاتحا  ام  مهف  یتح  جراخ  رخآ  لـخاد و  لوا  وهف  مهیلا  فلتخی  لـقعم  لـبقا 

هسلجم و روضح  نع  عطقناف  هسفن  یلع  هللادـیبع  یناـه  فاـخ  لـجعت و  ـال  یناـه  لاـقف  جورخلا  یلع  مزعف  لـجر  فلا  نیرـشع  ۀـسمخ و 
نب ورمع  هجراخ و  نب  ءآمـسا  ثعـشألا و  نب  دـمحم  اعد  هتدـعل و  هضرمب  تملع  ول  لاقف  ضیرم  وه  لـبقف  داـیزنبا  هنع  لأـسف  ضراـمت 
هنا لیق  دق  يردن و  ام  اولاقف  اننایتا  نم  یناه  عنمی  ام  مهل  لاقف  یناه  تحت  اذه  ورمع  تنب  هحیور  تناک  و  هحفص 48 ] يدیبزلا [  جاجحلا 
نا بحا  یناف ال  انقح  نم  هیلع  ام  عدـی  ـال  نا  هورم  هوقلاـق و  هراد  باـب  یلع  سلجی  هنا  ءيرب و  هنا  ینغلب  کـلذ و  ینغلب  دـق  لاـق  ضیرم 
هنا ملعا  ول  لاق  كرکذ و  دـق  هنأف  ریمألا  ءاقل  نم  کعنمی  ام  هل  ولاقف  هباب  یلع  ۀـشیع  اوفقو  ةوتأف و  برعلا  فارـشا  نم  هلثم  يدـنع  دـسفی 

ءافجلا ال ءاطبألا و  كأطبتـسا و  دق  كراد و  باب  یلع  ۀیـشع  لک  سلجت  کنا  هغلب  دق  هنا  اولاقف  ینعنمی  ضرملا  مهل  لاقف  هتدعل  ضیرم 
اذا یتح  اهبکرف  هتلغبب  اعد  مث  اهـسبلف  هبایثب  اعدف  انعم  تبکر  الا  کیلع  مسقن  نحن  کموق و  یف  دیـس  کنأل  کلثم  نم  ناطلـسلا  هلمتحی 

يرت امف  فئاخل  لجرلا  اذهل  هللا  ینا و  خالا  نبا  ای  ۀجراخ  نب  ءامسا  نب  ناسحل  لاقف  ناک  يذلا  ضعبب  تسحا  هسفن  نأک  رصقلا  نم  یند 
املاع ثعشالا  نب  دمحم  ناک  ائیش و  ناک  امم  ملعی  ناسح  نکی  مل  الیبس و  کسفن  یلع  لعجت  مل  ائیش و  کیلع  فوختا  هللا  مع و  ای  لاق 
یعست هالجر  نئاخب  کتتا  . هدنع اسلاج  ناک  یضاقلا و  حیرشل  هللا  دیبع  لاق  علط  املف  هللا  دیبع  یلع  اولخد  یتح  هعم  موقلا  یناه و  ءاجف  هب 

هحفص 49] يدیبزلا [ . برکی  دعم  نب  ورمع  تیب  دشنا  یناه و  یلا  راشا  حیرش و  یلا  تفتلا  دایزنبا  نم  یند  املفناوهلل  اهنم  سفنلا  دوقی 
اهیا كاذ  ام  یناه و  هل  لاقف  هب  افطلم  هل  ام  رکم  مدق  ام  لوا  ناک  ودارم  نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دـیری  و  هءابح خ ل )  ) هتایح دـیرأ 

كراد و هتلخداف  لیقع  نبا  ملـسمب  تئج  نیملـسملا  ۀـماع  نینمؤملاریمال و  كراد  یف  صبرت  یتلا  رومألا  هذـه  ام  یناه  ای  هیا  لاق  ریمـألا 
تلعف دـق  یلب  لاق  يدـنع  ملـسم  ام  کلذ و  تلعف  ام  لاق  یلع  یفخی  کلذ  نا  تننظ  کلوح و  رودـلا  یف  حالـسلا  عومجلا و  هل  تعمج 

دنع یناه  ملع  معن و  لاق  اذـه  فرعتا  لاقف  نیعلا  کلذ  القعم  دایزنبا  اعد  هترک  انم  هتدـحاجم و  یناـه ال  یبا  اـمهنیب و  کـلذ  رثک  اـملف 
ام هللاوف  یتلاقم  قدـص  ینم و  عمـسا  لاقف  هسفن  هتعجار  مث  ۀـعاس  [ 26  ] هدـی یف  طقـسف  مهرابخاب  هاتا  دـق  هنا  مهیلع و  انیع  ناک  هنا  کلذ 

مامذ کلذ  نم  ینلخاد  هدر و  نم  تییحتـساف  لوزنلا  ینلأسی  ینءاج  یتح  هرمأ  نم  ءیـشب  تملع  ـال  یلزنم و  یلا  هتوعد  اـم  هللاو  تبذـک 
هجرخا قلطنا و  یتح  كدی  یف  نوکت  ۀنیهر  هب و  نئمطت  اقثوم  نآلا  کتیطعا  تئـش  نأف  کغلب  دق  ام  هرما  نم  ناک  دق  هتیوآ و  هتفیـضف و 
یفیـضب کئیجا  ادـبا  هب  کئیجا  هللاو ال  لاق ال  هب  ینیتأت  یتحادـبا  ینقرافت  هللا ال  دایزنبا و  هل  لاقف  هراوج  همامذ و  نم  جرخاـف  يراد  نم 

یماش و هحفص 50 ] ۀفوکلاب [  سیل  یلهابلا و  ورمع  نب  ملـسم  ماق  امهنیب  مالکلا  رثک  املف  هب  کیتآ  هللا ال  لاق و  هب  ینیتأتل  هللا  لاق و  هلتقت 
نا کسفن و  لتقت  نا  هللا  كدـشنا  یناه  ای  هل  لاقف  ۀـیحان  هب  یلخف  ماقف  هملکا  یتح  هایا  ینلخ و  ریمـألا  هللا  حلـصا  لاـقف  هریغ  يرـصب  ـال 
هناف مهیلا  هعفداف  هیرئاض  هیلتاق و ال  اوسیل  موقلا و  مع  نبا  لجرلا  اذـه  نا  لتقلا  نع  کـب  سفنـأل  ینا  هللاوف  کتریـشع  یف  ءـآلبلا  لخدـت 
یفیض يراج و  عفدا  نا  راعلا  يزخلا و  کلذ  یف  یلع  نا  هللاو  یناه  لاقف  ناطلـسلا  یلا  هعفدت  امنا  هصقنم  ةازخم و ال  کلذب  کیلع  سیل 

هدشانی ذخاف  هنود  توما  یتح  هعفدا  مل  رصان  یل  سیلا  دحاو  الا  نکا  مل  ول  هللا  ناوعألا و  ریثک  نیدعاسلا  دیدش  يراو  عمسا  حیحص  انا  و 
اذا و یناه  لاقف  کقنع  نبرـض  ألوا  هب  ینیتأتل  هللا  لاقف و  هنم  هونداف  ینم  هوندا  لاقف  کلذ  دایزنبا  عمـسف  ادـبا  هعفدا  ـال  هللا  لوقی و  وه  و 

ینداف ینم  هوندا  لاق  مث  هنوعنمیـس  هتریـشع  نا  نظی  یناه  ینفوخت و  ۀقرابلاابا  کیلع  هافهلا  دایزنبا و  لاقف  كراد  لوح  ۀقرابلا  رثکتل  هللا 
رثن هتیحل و  ههجو و  هبایث و  یلع  ءآمدلا  تلاس  هفنا و  رـسک  یتح  هدخ  هنیبج و  هفنا و  هب  برـضی  لزی  ملف  بیـضقلاب  ههجو  ضرعتـساف  هنم 

هللادیبع لاقف  هعنم  یطرـشلا و  هبذاج  یطرـش و  فیـس  مئآق  یلع  هدـی  یناه  برـض  بیـضقلا و  رـسک  یتح  هتیحل  یلع  هدـخ  هنیبج و  محل 
هیلع اولعجا  لاقف  هباب  هیلع  هحفـص 51 ] اوقلغا [  رادـلا و  تویب  نم  تیب  یف  هوقلأف  هورجف  هورج  کمد  لح  دـق  مویلا  رئآس  [ 27  ] يرورحا
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اذا یتح  لجرلاب  کئیخب  نا  انترمأ  مویلا  رئاس  ردـغ  لسرا  لاقف  ءآمـسا  نب  ناسح  لیق  هجراخ و  نب  ءآمـسا  هیلا  ماقف  هب  کلذ  لعفف  اسرح 
سلجا برـضف و  هب  رماف  انههل  کنا  هللادـیبع و  هل  لاقف  هلتقت  کنا  تمعز  هتیحل و  یلع  هءآمد  تلیـس  ههجو و  هفنا و  تمـشه  هب  كانئج 

امنا انیلع  ما  ناک  انل  ریمألا  يأر  امب  انیـضر  دـق  ثعـشألا  نب  دـمحم  لاقف  یناه  ای  كاعنا  یـسفن  یلا  نوعجار  هیلا  انا  اـنا هللا و  لاـقف  ۀـیحان 
ۀعیـشلا هذه  نم  ادـحا  كرتی  ملف  دـلبلا  اذـه  مدـق  یبا  نا  ملعت  اما  یناه  ای  هیلع  لخد  امل  یناهل  لاق  دایزنبا  نا  ۀـیاور  یف  بدؤم و  ریمألا 

یناه کلبق  یتجاح  نا  ۀفوکلا  ریما  یلا  بتک  مث  کتبحص  نسحی  لزی  مل  مث  تملع  دق  ام  رجح  نم  ناک  رجح و  ریغ  کیبا و  ریغ  هلتقالا 
جاجحلا نب  ورمع  غلب  مهیلع و  انیع  ناک  يذلا  جرخا  کلذ  دنعف  تلعف  ام  لاق  ینلتقی  الجر  کتیب  یف  تأبخ  نا  یئازج  ناکف  لاق  معن  لاق 

جـحذم و ناسرف  هذـه  جاجحلا و  نب  ورمع  انا  لاق  يدان و  مث  میظع  عمج  هعم  رـصقلاب و  طاحا  یتح  جـحذم  یف  لبقاف  لـتق  دـق  اـیناه  نا 
بابلاب جـحذم  ناسرف  هذـه  دایزنبال  لیقف  کلذ  اومظعاف  لتق  دـق  مهبحاص  نا  مهغلب  دـق  ۀـعامج و  قرافت  مل  ۀـعاط و  علخت  مل  اههوجو 

يأر امل  یناه  لاقف  هیلا  رظنف  حیرـش  لخدـف  لتقی  مل  یح  هنا  مهملعا  جرخا و  مث  هیلا  رظناف  مهبحاـص  یلع  لـخدا  یـضاقلا  حیرـشل  لاـقف 
لاقف رصقلا  باب  یلع  ۀحیصلا  عمس  ذا  هتیحل  یلع  لیست  ةامدلا  رصملا و  لها  نیا  هحفص 52 ] یتریشع [  تکلها  نیملسملل  ای  ای هللا  احیرش 

نا مهل  لاقف  مهیلا  جرخ  حیرش  همالک  عمس  املف  ینوذقنا  رفن  ةرشع  یلع  لخد  نأ  هنا  نیملسملا  نم  یتعیـش  جحذم و  تاوصا  اهنظأل  ینا 
يذـلا نا  یح و  هنا  مکفرعا  مکاقلا و  نا  ینرماف  هیلا  ترظنف  هتیتأف  هیلا  لوخدـلاب  ینرما  مکبحاص  یف  مکتلاقم  مکمالک و  هغلب  امل  ریمـألا 

فاخ هسبح  ائناه و  هللادیبع  برض  امل  اوفرصنا و  مث  دمحلاف هللا  لتقی  مل  اذا  اما  هباحصا  جاجحلا و  نب  ورمع  هل  لاقف  لطاب  هلتق  نم  مکغلب 
یتح لزن  امف  مهدده  سانلا و  رذح  ةزجوم و  ۀبطخ  بطخف  همشح  هطرش و  سانلا و  فارشا  هعم  ربنملا و  دعـصف  جرخف  سانلا  هب  بثی  نا 

هللادبع لاق  هباوبا  قلغا  اعرسم و  رصقلا  هللادیبع  لخدف  لیقعنبا  ءاج  دق  نولوقی  نودتشی و  نیرامتلا  باب  لبق  نم  دجـسملا  ةراظنلا  تلخد 
ملسم یلع  رادلا  لخاد  لوا  تنکف  یـسرف  تبکر  سبح  برـض و  املف  یناه  لعف  ام  رظن  رـصقلا ال  یلا  لیقعنبا  لوسر  هللا  انا و  مزاح  نبا 

هباحصا و یف  يدانا  نا  ینرماف  ربخلا  هتربخاف  ملسم  یلع  تلخدف  هالکث  ای  هاتربع  ای  نیدانی  تاعمتجم  دارم  نم  ةوسن  اذاف  ربخلاب  لیقعنبا 
ۀفوکلا لها  يدانتف  يدانف  مهراعـش  کلذ  ناک  تما و  روصنم  ای  دان  هیدانمل  لاقف  لجر  فالآ  ۀعبرا  اهیف  اوناک  هلوح و  رودلا  مهبألم  دـق 

لیخلا یف  یمامأ  رس  لاق  ۀعیبر و  هدنک و  عبر  یلع  يدنکلا  هحفص 53 ] زیزع [  نب  هللا  دبعل  دقعف  فالآ  ۀعبرا  هیلا  عمتجاف  هیلع  اوعمتجا  و 
نادمه و میمت و  عبر  یلع  يدئاصلا  ۀمامث  یبأل  دقع  لاجرلا و  یف  لزنا  لاق  دسا و  جحذم و  عبر  یلع  يدسالا  ۀجسوع  نب  ملسمل  دقع  و 
سانلا و یعادـت  رـصقلا و  وحن  لـبقا  بلقلا و  یف  وه  فقو  هترـسیم و  هتنمیم و  أـبع  ۀـنیدملا و  عبر  یلع  یلدـجلا  ةدـعج  نب  ساـبعل  دـقع 

ۀفوکلا لها  هوجو  یلا  هللا  دـیبع  ثعب  ءاسملا و  یتح  نوبثوتی  اولاز  ام  قوسلا و  سانلا و  نم  دجـسملا  التما  یتح  الیلق  الا  انثبل  امف  اوعمتجا 
الجر نوثلث  الا  هعم  سیل  رصقلا و  باب  کسمی  نا  هلمع  رثکا  ناک  هرما و  هللا  دیبعب  قاضف  رصقلاب  ملسم  طاحا  رصقلا و  یف  هدنع  مهعمجف 

یلی يذلا  بابلا  لبق  نم  هنوتأی  سانلا  فارشا  نم  هنع  يأن  نم  لبقا  هتصاخ و  هتیب و  لها  سانلا و  فارشا  نم  الجر  نورشع  طرـشلا و  نم 
ةراـجحلاب و مهنومری  ملـسم  باحـصا  مهیلا و  نورظنیف  ملـسم  باحـصا  یلع  نوفرـشی  داـیزنبا  عـم  رـصقلا  یف  نم  لـعج  نییمورلا و  راد 

یف ریـسیف  جـحذم  نم  هعاطا  نمیف  جرخی  نا  هرما  باهـش و  نب  ریثک  داـیزنبا  اعدـف  هیبا  هما و  یلع  هللا و  دـیبع  یلع  نورتفی  مهنومتـشی و 
نم هعاطا  نمیف  جرخی  نا  ثعـشالا  نب  دمحم  رما  ناطلـسلا و  ۀبوقع  مهرذـحی  برحلا و  مهفوخی  لیقعنبا و  نع  سانلا  لذـخی  ۀـفوکلا و 

هحفـص یمیمتلا [  یعبر  نب  ثبـش  یلهذلا و  روش  نب  عاقعقلل  کلذ  لثم  لاق  سانلا و  نم  هءاج  نمل  ناما  ۀیار  عفریف  توم  رـضح  ةدـنک و 
اشاحیتسا هدنع  سانلا  هوجو  یقاب  سبح  و  یبابضلا خ ل )  ) يرماعلا نشوجلا  يذ  نب  رمش  و  یلجعلا خ ل )  ) یملسلا رجبا  نب  راجح  و  [ 54

ینب رود  دنع  فقو  یتح  ثعـشالا  نب  دمحم  جرخ  ملـسم و  نع  سانلا  لذخی  باهـش  نب  ریثک  جرخف  سانلا  نم  هعم  نم  ددـع  ۀـلقل  مهیلا 
هناکم و نع  رخأت  هاتا  نم  ةرثک  ثعـشالا  نبا  يأر  املف  ینابیـشلا  حیرـش  نب  نمحرلادـبع  ثعـشالا  نب  دـمحم  یلا  لیقع  نبا  ثعبف  ةرامع 

یتح ناطلـسلل  مهنوفوخی  ملـسمب و  قوحللا  نع  ساـنلا  نودری  یعبر  نب  ثبـش  عاـقعقلاو و  باهـش  نب  ریثک  ثعـشالا و  نب  دـمحم  لـعج 
رـصقلا یف  کعم  ریمألا  هللا  حلـصا  ریثک  هل  لاقف  نییمورلا  راد  لـبق  نم  داـیزنبا  یلا  اوراـصف  مهریغ  مهموق و  نم  ریثک  ددـع  مهیلا  عمتجا 
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مهرما ءاسملا و  یتح  نورثکی  لیقعنبا  عم  سانلا  ماقا  هجرخاف و  ءآول  یعبر  نب  ثبـش  دـقع  هللا و  دـیبع  یبأف  مهیلا  انب  جرخاـف  ریثک  ساـن 
نامرحلا و ۀیصعملا  لها  اوفوخی  ۀمارکلا و  ةدایزلا و  ۀعاطلا  لها  اونمیف  سانلا  نع  اوفرـشی  نأ  فارـشالا  نم  هدنع  نم  هللا  دیبع  رمأف  دیدش 

مکیلاهأب اوقحلا  سانلا  اهیا  لاقف  برغت  نا  سمشلا  تداک  یتح  باهش  نب  ریثک  ملکت  مهیلا و  ماشلا  نم  دنجلا  لوصو  مهوملعی  ۀبوقعلا و 
هبرح یلع  متمقا  نئل  ادهع  ریمالا  هللا  یطعا  دق  تلبقا و  دق  دیزی  نینمؤملاریما  دونج  هذه  نأف  لتقلل  مکسفنا  اوضرعت  رشلا و ال  اولجعت  و ال 

میقسلاب و مکنم  ءيربلا  ذخأی  نا  ماشلا و  يزاغم  یف  مکیلتاقم  قرفی  ءاطعلا و  مکتیرذ  مرحی  نا  مکتیشع  نم  اوفرـصنت  هحفص 55 ] مل [  و 
سانلا عمس  املف  کلذ  نم  وحنب  فارشالا  ملکت  اهیدیا و  تنج  ام  لاب  اهقاذا و  الا  ۀیـصعملا  لها  نم  ۀیقب  هل  یقبی  یتح ال  بئاغلاب  دهاشلا 

ادـغ لوقی  هیخا و  هنبا و  یلا  لجرلا  ءیجی  کنوفکی و  سانلا  فرـصنأ  لوقتف  اهاخا  اهنبا و  یتأت  ةأرملا  تناک  نوقرفتی و  اوذـخا  مهتلاقم 
املف ۀئامـسمخ  یف  لیقعنبا  یـسما  یتح  نوقرفتی  اولاز  امف  فرـصنیف  هب  بهذـیف  فرـصنا  رـشلا  برحلاب و  عنـصت  امف  ماشلا  لها  کـیتأی 
رفنلا کئلوا  الا  هعم  سیل  یـسما و  دـق  هنا  يأر  املف  دجـسملا  یف  اسفن  نوثالث  الا  هعم  ام  برغملا و  یلـصف  نوقرفتی  اولعج  مالظلا  طـلتخا 
ادـحا سحی  وه ال  اذاف  تفتلاف  ناسنا  هعم  سیل  اذاف  بابلا  نم  جرخ  مث  ةرـشع  هعم  الا و  باوبألا  غلبی  ملف  هدـنک  باوبا  یلا  اـهجوتم  جرخ 

نیا يردـی  ۀـفوکلا ال  ۀـقزا  یف  اریحتم  ههجو  یلع  یـضمف  ودـع  هل  ضرع  نا  هسفنب  هیـساوی  هلزنم و ال  یلع  هلدـی  ـال  قیرطلا و  یلع  هلدـی 
اهقتعاف و سیق  نب  ثعـشألل  تناک  دلوما  ۀعوط  اهل  لاقی  ةأرما  باب  یلا  یتا  یتح  یـضمف  ةدنک  نم  ۀلبجینب  رود  یلا  جرخ  یتح  بهذی 

بلط مالسلاهیلع و  تدرف  لیقعنبا  اهیلع  ملسف  هرظتنت  ۀمئآق  هما  سانلا و  عم  جرخ  دق  لالب  ناک  الال و  هل  تدلوف  یمرضحلا  دیسا  اهجوزت 
مث تکـسف  کلها  یلا  بهذاف  تلاق  یلب  لاق  برـشت  ملا  هللادـبع  ای  تلاـقف  تجرخ  مث  هحفـص 56 ] تلخد [  سلج و  هتقـسف و  ءآم  اـهنم 

یباب و ال یلع  سولجلا  کل  حلـصی  هنأف ال  کلها  یلا  هللا  كافاع  مق  هللادبع  ای  هللا  ناحبـس  ۀثلاثلا  یف  تلاق  مث  تکـسف  کلذ  لثم  تداعا 
تلاق مویلا  اذه  دعب  کیفاکم  یلعل  فورعم و  رجا و  یف  کل  لهف  ةریـشع  لها و ال  رـصملا  اذه  یف  یل  ام  هللا  ۀمأ  ای  لاق  ماقف و  کل  هلحا 

یلا لخدف  لخدا  تلاق  معن  لاق  ملـسم  تنا  تلاق  ینوجرخا  ینورغ و  موقلا و  ءآلوآه  ینبذک  لیقع  نب  ملـسم  انا  لاق  كاذ  ام  هللادبع و  ای 
رثکت اهآرف  اهنبا  ءآـج  نا  نم  عرـساب  نکی  مل  شعتی و  ملف  ءآـشعلا  هیلع  تضرع  هل و  تشرف  هیف و  نوکت  يذـلا  تیبلا  ریغ  اـهراد  یف  تیب 

ای هل  تلاق  انأشل  کل  نا  ۀلیللا  ذنم  کجورخ  تیبلا و  اذه  یلا  کلوخد  ةرثک  ینبیریل  هنا  هللا  اهل و  لاقف  هنم  جورخلا  تیبلا و  یف  لوخدـلا 
سانلا نم  ادحا  نربخت  ینب ال  ای  تلاقف  اهیلع  حـلاف  ءیـش  نع  ینلأست  کنأش و ال  یلع  لبقا  هل  تلاق  ینیربختل  هللا  لاق و  اذـه  نع  هلا  ینب 

یلع رمألا  لاط  ملسم  نع  سانلا  قرفت  امل  تکـس و  عجطـضاف و  هتربخاف  اهل  فلحف  نامیألا  هیلع  تذخاف  معن  لاق  هب  كربخا  امم  ءیـشب 
ملف اوفرشاف  ادحا  مهنم  نورت  له  اورظناف  اوفرشا  هباحصأل  لاقف  الوا  عمسی  ناک  امک  اتوص  لیقع  نبا  باحصأل  عمـسی  لعج ال  دایز و  نبا 

اولعج دجـسملا و  فقـس  نم  باـشخألا  اوـعزنف  مکل  اوـنمک  دـق  [ 28  ] لـالظلا تحت  مـهلعل  مهورظناـف  هحفـص 57 ] لاق [  ادـحا  اودـجی 
بـصقلا نانطا  لیدانقلا و  اولدف  نودیری  امک  ءییـضت  ةرات ال  مهل و  ءییـضت  انایحا  تناک  نورظنی و  مهیدـیا و  یف  رانلا  لعـشب  نوضفخی 

ادـحا نوری  الف  اهطـسوا  اهاندا و  لالظلا و  یـصقا  یف  کلذ  اولعفف  ضرألا  یلا  یهتنت  یتح  یلدـت  مث  نارینلا  اهیف  لعجت  مث  لابحلاب  دـشت 
جرخ مث  دجـسملا  یف  یتلا  [ 29  ] هدـسلا باب  حـتفف  موقلا  قرفتب  دایزنبا  اوملعا  ائیـش  اوری  مل  املف  ربنملا  اهیف  یتلا  ۀـلظلاب  کلذ  لعف  یتح 

[31  ] طرـشلا نم  لجر  نم  ۀمذلا  تئرب  الا  يدانف  عفان  نب  رمع  رما  و  [ 30  ] ۀمتعلا لیبق  اوسلجف  مهرما  هعم و  هباحصا  جرخ  ربنملا و  دعـصف 
مث سانلا  نم  دجسملا  ألتما  یتح  ۀعاس  الا  نکی  هحفص 58 ] ملف [  دجسملا  یف  الا  ۀمتعلا  یلص  ۀلتاقملا  وا  [ 33  ] بکانملاو [ 32  ] ءآفرعلا وا 

هللا و دمحف  ربنملا  دعـص  مث  سانلاب  یلـص  هلاتغی و  نم  هیلا  لخدـی  نا  نم  هتـسارحب  مهرما  هفلخ و  سرحلا  ماقا  ةولـصلا و  ماقاف  هیدانم  رما 
یف هاندجو  لجر  نم  هللا  ۀمذ  تئربف  قاقـشلا  فالخلا و  نم  متیأر  دـق  ام  یتا  دـق  لهاجلا  هیفـسلا  لیقعنبا  ناف  دـعب  اما  لاق  مث  هیلع  ینثا 

بحاص وه  ریمن و  نب  نیصح  ای  الیبس  مکـسفنا  یلع  اولعجت  مکتعیب و ال  مکتعاط و  اومزلا  هللا و  دابع  هللا  اوقتا  هنید  هلف  هب  ءآج  نم  هراد و 
ثعباف ۀـفوکلا  لها  رود  یلع  کتطلـس  دـق  هب و  ینتأت  مل  لجرلا و  اذـه  جرخ  ۀـفوکلا و  ککـس  نم  باب  عاض  نا  کما  کـتلکث  هتطرش 
ورمعل دقع  دق  رصقلا و  لخد  مث  لجرلا  اذهب  ینیتأت  یتح  اهلالخ  سبح  رودلا و  أربتسا  ادغ و  حبصا  مهرود و  ۀفوکلا و  لها  یلع  دصارم 
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نمب ال ابحرم  لاقف  ثعـشالا  نب  دـمحم  لبقا  هیلع و  اولخدـف  ساـنلل  نذا  هسلجم و  سلج  حبـصا  اـملف  ساـنلا  یلع  هرما  ۀـیار و  ثیرح  نب 
لیقعنبا ملسم  ناکمب  هربخاف  ثعشالا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  یلا  ادغف  زوجعلا  کلت  نبا  حبصا  هبنج و  یلا  هدعقا  مث  مهتیالو  شغتسی 

هب ینتأف  مق  بیـضقلاب  هبنج  یف  دایزنبا  هل  لاقف  هرارـس  دایزنبا  فرعف  هراسف  دایزنبا  دـنع  وه  هابا و  یتا  یتح  نمحرلادـبع  لبقاف  هما  نم 
سابعلا نب  [ 34  ] هللا دیبع  هعم  ثعبف  ملسم  لثم  مهیف  باصی  هحفـص 59 ] نا [  نوهرکی  موق  لک  نا  ملع  هنال  هموق  هعم  ثعب  ماقف و  هعاسلا 

یتا دق  هنا  ملع  لاجرلا  تاوصا  لیخلا و  رفاوح  عقو  ملـسم  عمـس  املف  ملـسم  اهیف  یتلا  رادلا  اوتا  یتح  سیق  نم  الجر  نیعبـس  یف  یملـسلا 
مهجرخأف کلذک  مهیلع  دشف  هیلا  اوداع  مث  رادلا  نم  مهجرخا  یتح  هفیسب  مهبرـضی  مهیلع  دشف  رادلا  هیلع  اومحتقا  هفیـسب و  مهیلا  جرخف 

یف فیـسلا  عرـسا  ایلعلا و  هتفـش  عطقف  ملـسم  مف  رکب  برـضف  نیتبرـض  يرمحـألا  نارمح  نب  رکب  فلتخا و  ۀـعامج و  مهنم  لـتق  ارارم و 
کلذ اوأر  املف  هفوج  یلا  علطت  تداک  قتاعلا  لبح  یلع  يرخاب  هانث  ةرکنم و  ۀبرض  هسأر  یف  ملـسم  هبرـض  هاتینث و  اهل  تلـصف  یلفـسلا و 
کلذ يأر  املف  تیبلا  قوف  نم  هیلع  اهنومری  مث  بصقلا  نانطا  یف  راـنلا  نوبهلی  ةراـجحلاب و  هنومری  اوذـخا  تیبلا و  قوف  نم  هیلع  اوفرـشا 
کلام نب  نارمح  تایبأب  زجتری  مهلتاقی و  وه  کسفن و  لتقت  نامألا ال  کل  ثعشألا  نب  دمحم  لاقف  ۀکسلا  یف  هفیس  اتلـصم  مهیلع  جرخ 

در هحفص 60 ] ارم [  انخس  درابلا  طلخأ  وا  ارغا  وا  بذکا  نا  فاخاارکن  ائیش  توملا  تیأر  نا  ارحالا و  لتقا  تمـسقانرقلا ال  موی  یمعثخلا 
عدخت رغت و ال  بذکت و ال  کنا ال  ثعشألا  نب  دمحم  هل  لاقف  ارض  فاخا  مکبرضاارش و ال  قالم  اموی  يرما  لک  ارقتساف  سمشلا  عاعش 

داعاف رادلا  کلت  بنج  یلا  هرهظ  دنساف  لاتقلا  نع  رجع  ةراجحلاب و  نخثا  دق  ناک  کیرئاض و  کیلتاقب و ال  اوسیل  کمع و  ونب  موقلا  نا 
سابعلا نب  هللادـیبع  الا  معن  هل  موقلا  لاق  نامألا  یلا  هعم  نیذـلا  موقلل  لاـقف  معن  لاـق  اـنا  نمآ  لاـقف  ناـمألا  کـل  لوقلا  هیلع  ثعـشألا  نبا 

عمس امل  هنا  ۀیاور  یف  مکیدیا و  یف  يدی  تعضو  ام  ینونمؤت  مل  ول  اما  ملسم  لاقف  یحنت  لمج و  اذه و ال  یف  یل  ۀقان  لاق ال  هناف  یملسلا 
نبا هیلا  يدانف  ـالجر  نیعبرا  دـحا و  ۀـیاور  یف  ۀـعامج و  مهنم  لـتق  یتح  مهبراـحی  لـعج  هسرف و  بکر  هعرد و  سبل  لـیخلا  رفاوح  عقو 
ملف رغت  بذـکت و ال  کنا ال  هیلا  اودانف  ۀـمدقتملا  تایبألاب  زجتری  مهلتاقی و  لبقا  ةرجفلا و  ةردـغلل  ناما  يا  لاقف و  نامألا  کـل  ثعـشألا 

لمحف هلغبب  یتاف  يوارلا  لاق  . اریـسأ ذخاف  ضرألا  یلا  رخف  هفلخ  نم  لجر  هنعطف  حارجلاب  نخثا  نا  دـعب  هیلع  اورثاکت  کلذ و  یلا  تفتلی 
ثعـشألا نب  دمحم  هل  لاقف  ردغلا  لوا  اذه  لاق  مث  هانیع  تعمدف  هسفن  نم  سئی  کلذ  دـنع  هنأک  هفیـس و  اوعزتنا  هلوح و  اوعمتجا  اهیلع و 

نب هللادـیبع  هل  هحفـص 61 ] لاقف [  یکب  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  مکناـما  نیا  ءآـجرلا  ـالا  وه  اـم  لاـق و  سأـب  کـیلع  نوکی  ـال  نا  وجرا 
یثرا و لتقلا  نم  اهل  تیکب و ال  یسفنل  ام  هللا  لاقف و  کبی  مل  کی  مل  کب  لزن  ام  لثم  هب  لزن  اذا  بلطت  يذلا  لثم  بلطی  نم  نا  سابعلا 

لاقف ثعـشألا  نب  دمحم  یلع  لبقا  مث  نیـسح  لآ  نیـسحل و  یکبا  یلا  نیلبقملا  یلهأل  یکبا  ینکلو  افلت  نیع  ۀفرط  اهل  بحا  مل  تنک  نا 
هارا ینأف ال  انیسح  غلبی  نا  یناسل  یلع  الجر  كدنع  نم  ثعبت  نا  عیطتـست  ریخ  كدنع  لهف  یناما  نع  زجعتـس  هللا  كارا و  ینا  هللادبع  ای 
یتح یـسمی  هنا  يری  موقلا ال  يدیا  یف  ریـسا  وه  کیلا و  ینثعب  لیقع  نبا  نا  هل  لوقی  هتیب و  لها  ادغ و  جراخ  وه  وأ  مویلا  جرخ  دق  الا و 

مهقارف ینمتی  ناک  يذـلا  کیبا  باحـصا  مهناف  ۀـفوکلا  لها  كررغی  کـتیب و ال  لـهاب  یما  یبا و  كادـف  عجرا  کـل  لوقی  وه  لـتقی و 
کتنما و دق  ینا  دایزنبا  نملعأل  نلعفأل و  هللاو  ثعـشألا  نبا  لاقف  يأر  بوذکمل  سیل  كوبذک و  دـق  ۀـفوکلا  لها  نا  لتقلا  وا  توملاب 

هناما نم  ناک  ام  هایا و  رکب  برـض  لیقعنبا و  ربخ  هربخاف  دایزنبا  یلع  لخد  نذأتـسا و  رـصقلا و  باب  یلا  لیقع  نباب  ثعـشألا  نبا  لبقأ 
هب دتشا  دق  رصقلا و  باب  یلا  لیقع  نباب  یهتنا  تکسف و  هب  انیتأتل  كانلسرا  امنا  هنمؤتل  كانلسرا  انأک  نامألا  تنا و  ام  هللا و  دیبع  هل  لاقف 

هحفص ورمع [  نب  ملسم  ثیرح و  نب  ورمع  طیعم و  یبا  نب  هبقع  نب  ةرامع  مهیف  نذألا  نورظتنی  سولج  سان  رـصقلا  باب  یلع  شطعلا و 
نب ملسم  هل  لاقف  ءاملا  اذه  نم  ینوقسا  ملسم  لاقف  بابلا  یلع  ۀعوضوم  دراب  ءآم  اهیف  [ 36  ] ۀلق اذا  باهش و  نب  ریثک  و  [ 35  ] یلهابلا [ 62

فرع يذلا  انا  لاقف  تنا  نم  کلیو  ملسم  هل  لاقف  منهج  ران  یف  میمحلا  قوذت  یتحادبا  ةرطق  اهنم  قوذت  هللاو ال  اهدربا ال  ام  اهارتا  ورمع 
كافجا و ام  لکثلا  کمأل  لیقع  نبا  هل  لاقف  یلهابلا  ورمع  نب  ملـسم  اـنا  هتفلاـخ  ذا  هعاـطا  هتـششغ و  ذا  هماـمأل  حـصن  هترکنأ و  ذا  قحلا 
ثیرح و نب  ورمع  ثعب  طئآحلا و  یلا  دناستن  سلج  مث  ینم  منهج  ران  یف  دولخلا  میمحلاب و  یلوا  ۀلهابنبا  ای  تنا  کبلق  یـسقا  کظفا و 
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الف همف  نم  امد  حدقلا  ألتما  برش  املک  ذخاف  برـشا  هل  لاقف  ءآم  هیف  بصن  حدق و  لیدنم و  اهیلع  ۀلقب  هاتاف  هلام  الغ  ۀبقع  نب  ةرامع  لیق 
قزرلا نم  یل  ناک  ول  دمحلا هللا  لاقف  حدـقلا  یف  هایانث  تطقـس  برـشیل  ۀـثلاثلا  یف  بهذ  املف  نیترم  وا  ةرم  کلذ  لعفف  برـشی  نا  ردـقی 
نزملا کحیرـض  يرث  بغا  لیقع ال  نب  ملـسم  ای  . هنع هللا  یـضر  ملـسم  اهب  یثری  ةدیـصق  نم  فلؤملا  لوقی  کلذ  یف  هتبرـشل و  موسقملا 

یـضقیس نا  ترد  امل  اشطع  اهل  تراتخا  کسفن  امنأکانآمظ  یغبلا  فیـسب  تیـضق  یتح  اهقلاخ  ةاضرم  یف  کـسفن  تلذـباناته  ـالاطه و 
املف هیلا  هلاخداب  رماف  دایزنبا  لوسر  جرخ  و  هحفص 63 ] انارمح [  نب  رکب  اهقاس  ۀبرض  نم  أمظ  نع  ءآملا  غیست  نا  قطت  ملفاناشطع  طبسلا 
یلتق دیری  ناک ال  نا  هیلع و  یمالس  امف  یلتق  دیری  ناک  نا  لاقف  ریمألا  یلع  ملست  الا  یـسرحلا  هل  لاقف  ةرمألاب  هیلع  ملـسی  مل  ملـسم  لخد 
مهیف دایزنبا و  ءآسلج  یلا  ملسم  رظنف  لعفا  لاق  یموق  ضعب  یلا  یصوا  ینعدف  لاق  نلتقتل  يرمعل  دایزنبا  هل  لاقف  هیلع  یمالـس  نرثکیلف 

نا عنتمت  مل  دایزنبا و  هل  لاقف  هنم  عمـسی  نأ  رمع  عنتماف  رـس  یه  ۀـجاح و  کیلا  یلو  ۀـبارق  کنیب  ینیب و  نا  رمع  ای  لاـقف  دعـس  نب  رمع 
یعرد یفیـس و  عبف  مهرد  ۀئامعبـس  انید  ۀـفوکلاب  یلع  نا  هل  لاقف  دایزنبا  امهیلا  رظنی  ثیحب  سلجف  هعم  ماقف  کمع  نبا  ۀـجاح  یف  رظنت 
سانلا نا  هملعا  هیلا  تبتک  دق  ینأف  هدری  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  ثعبا  اهراوف و  دایزنبا  نم  یتثج  بهوتساف  تلتق  اذا  ینع و  اهـضقاف 

دق نکلو  نیمألا  کنوخی  دایزنبا ال  لاقف  اذـک  اذـک و  رکذ  هنا  یل  لاق  ام  ریمألا  اهیا  يردـتا  دایزنبال  رمع  لاقف  ـالبقم  ـالا  هارا  ـال  هعم و 
ام هانلتق  اذا  یلابن  اناف ال  ۀـیاور  یف  اهیف و  کعفـشن  نل  انأف  هتثج  اما  بحا و  ام  هب  عنـصت  نا  کعنمن  انـسل  هل و  وهف  هلام  اما  نئاـخلا  نمتؤی 
وه ام  هللاو  کحیو  تکسا  لاقف  ریمألا  یلع  ملس  یسرحلا  هل  لاق  لخد  نیح  هنا  ۀیاور  یف  هدرن و  مل  اندری  مل  نا  هنأف  نیـسح  اما  واهب  عنص 
نم کنم  رش  وه  نم  لتق  دقلف  ینتلتق  نا  ملـسم  هل  هحفص 64 ] لاقف [  لوتقم . کنأف  ملست  مل  ما  تملـس  کیلع  دایزنبا ال  لاقف  ریمأب . یل 

مالسألا یف  ثدحا  نم  قحا  کنا  اما  ملسم  هل  لاقف  مالـسالا . یف  دحا  اهلتقی  مل  ۀلتق  کلتقا  مل  نا  هللا  ینلتق  دایزنبا  هل  لاقف  ینم . ریخ  وه 
تجرخ قاشای  قاعای  دایزنبا  لاقف  کنم . اهب  یلوا  دحأل  ۀبلغلا  مؤل  ةریرسلا و  ثبخ  ۀلثملا و  حبق  ۀلتقلا و  ءوس  عدت  کنا ال  نکی و  مل  ام 

امناف ۀنتفلا  اما  دیزی و  هنبا  ۀیوعم و  نیملسملا  اصع  قش  امنا  تبذک  ملـسم  لاقف  ۀنتفلا . تحقلا  نیملـسملا و  یـصع  تققـش  کماما و  یلع 
دایزنبا هل  لاقف  هتیرب . رـش  يدـی  یلع  ةداهـشلا  هللا  ینقزری  نا  وجرا  انا  فیقث و  نم  جالع  ینب  دـبع  دـیبع  نب  داـیز  كوبا  تنا و  اـهتحقلا 

هلها داـیزنبا  لاـقف  هلها . نحن  نکن  مل  اذا  هناـجرمنبا  اـی  هلها  نم  ملـسم و  هـل  لاـقف  هلهـأل . هـلعج  هـنود و  هللا  لاـح  ارما  کـسفن  کـتنم 
لاقف ائیش  رمألا  یف  کل  نا  نظتا  دایزنبا  هل  لاقف  مکنیب . اننیب و  امکح  هللااب  انیضر  لاح  لک  یلع  هللادمحلا  ملـسم  لاقف  دیزی . نینمؤملاریما 

مهنیب و مهرما  تتتـشف  مئتلم  مه  رما  عیمج و  مه  سانلا و  تیتا  لـیقعنبا  هیا  داـیزنبا  هل  لاـق  نیقیلا و  هنکل  نظلا و  وه  اـم  هللا  ملـسم و  هل 
سانلا یلع  مترمأت  فورعملا و  متنفد  رکنملا و  مترهظا  مکنکلو  تیتا  کلذل  تسل  الک  لاق  ضعب . یلع  مهـضعب  تلمح  مهتملک و  تقرف 
هحفـص فورعملاب [  مهیف  رمأنل  مهانیتاف  رـصیق  يرـسک و  لامعاب  مهیف  متلمع  هب و  هللا  مکرما  اـم  ریغ  یلع  مهومتلمح  مهنم و  یـضر  ریغب 
لمعت مل  مل  قساف  ای  كاذ  تنا و  ام  دایزنبا و  هل  لاقف  کلذ . لها  انک  ۀنـسلا و  باـتکلا و  مکح  یلا  مهوعدـن  رکنملا و  نع  یهنن  و  [ 65

برـشب قحا  نا  قداص و  ریغ  کنا  ملعت  کنا  ملعیل  هللا  نا  هللاو  اما  رمخلا  برـشا  اـنا  ملـسم  لاـق  رمخلا . برـشت  ۀـنیدملاب  تنا  ذا  کلذـب 
بضغلا و یلع  هللا  مرح  يذـلا  مدـلا  کفـسی  اهلتق و  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتقیف  اغل  نیملـسملا و  ءآمد  یف  غلی  نم  اـهب  یلوا  ینم و  رمخلا 

ملسم ذخا  الیقع و  نیسحلا و  نسحلا و  ایلع و  متشی  همتـشی و  دایزنبا  لبقاف  ائیـش . عنـصی  مل  نأک  بعلی  وهلی و  وه  نظلا و  ءوس  ةوادعلا و 
رـصقلا قوف  هب  اودعـصا  دایزنبا  لاق  مث )  ) هللا ودـع  ای  ضاق  تنا  ام  ضقاف  ۀـمیتشلاب  قحا  كوبا  تنا و  هل  لاق  هنا  ۀـیاور » یف  و   » هملکی ال 

لیقعنبا برـض  يذلا  اذه  نیا  دایزنبا  لاقف  [ 37  ] ینتلتق ام  ۀبارق  کنیب  ینیب و  ناک  ول  هللاو  ملـسم  لاقف  هدـسج  هوعبتا  مث  هقنع  اوبرـضاف 
یلصی هحبسی و  هللا و  رفغتسی  ربکی و  وه  هب و  دعصف  هقنع  برـضت  يذلا  تنا  نکتلف  دعـصا  هل  لاقف  نارمح  نب  رکب  یعدف  فیـسلاب  هسأر 

لزن هتثج و  هسأر  عبتا  هقنع و  برـضف  انولذخ  انوبذک و  انورغ و  موق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  لوقی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع 
اضاع یئاذح  هجولا  هحفص 66 ] ءیینـش [  دوسا  الجر  هلتق  ۀعاس  تیأر  ریمألا  اهیا  لاقف  کنأش  ام  دایزنبا  هل  لاقف  اروعذم  هلتق  يذلا  رکب 

دایزنبا هللادیبع  یلا  ثعـشألا  نب  دمحم  ماقف )  ) تشهد کلعل  دایزنبا  لاقف  طق  هعزفا  مل  اعزف  هنم  تعزفف  هتفـش  یلع  لاق  وا  هعبـصا  یلع 

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  www.Ghaemiyeh.comجعاول  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 127زکرم  ۀحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


کیلا و هانقـس  یبحاص  ینا و  هموق  ملع  دـق  هریـشعلا و  یف  هتیب  رـصملا و  یف  یناه  ۀـلزنم  تفرع  دـق  کنا  لاقف  هورع  نب  یناه  یف  هملکف 
قوسلا یلا  هوجرخا  لاق  لاحلا و  یف  یناهب  رما  هلادـب و  مث  لعفی  نا  هدـعوف  هلها  رـصملا و  ةوادـع  هرکا  ینأـف  یل  هتبه  اـمل و  هللا  كدـشنا 

یل جـحذم  هاجحذـما و ال  لوقی و  لعجف  فوتکم  وه  منغلا و  هیف  عابی  ناک  قوسلا  نم  ناکم  یلا  هب  یتا  یتح  یناه  جرخاف  هتنع  اوبرـضاف 
وا نیکـس  وا  یـصع  نم  اما  لاق  مث  فاتکلا  نم  اهعزنف  هدی  بذج  هرـصنی  ادحا ال  نا  يأر  املف  جحذم  نیا  هاجحذـم  ای  هاجحذـم  ای  مویلا 

یلع مکنیعمب  انا  ام  ینخـس و  اهب  انا  ام  لاقف  کقنع  ددـما  هل  لیق  مثاقاث  هودـشف و  هیلا  اوبثو  هسفن و  نع  لجر  اهب  زجاحی  مظع  وا  ةراـجح 
کتمحر و یلا  مهللا  داعملا  هللا  یلا  یناه  هل  لاقف  ائیـش  عنـصی  ملف  فیـسلاب  دیـشر  هل  لاقی  یکرت  دایز  نب  هللادـیبعل  یلوم  هبرـضف  یـسفن 

ذخا هلتقف و  هنعطف  حمرلاب  هیلع  لمحف  یناه  لتاقب  کلذ  دعب  يدارملا  نیـصحلا  نب  نمحرلادبع  رـصب  هلتقف و  يرخا  هبرـض  مث  کناوضر 
اهنا لیق  و  هحفـص 67 ] قدزرفلل [  اهنا  لاقی  يدـسالا و  [ 38  ] ریبزلا نب  هللادـبع  لوقی  یلاعت  هللا  امهمحر  یناه  ملـسم و  یف » و   » یناه راـثب 

يوهی رخآ  ههجو و  فیـسلا  مشه  دـق  لطب  یلالیقعنبا  قوسلا و  یف  ءیناه  یلا  يرظناف  توملا  ام  نیردـت  تنک ال  نأف  : یفنحلا نامیلـسل 
لک لاس  دق  مد  حضن  هنول و  توملا  ریغ  دق  ادسج  يرتلیبس  لکب  يرسی  نم  ثیداحا  احبصأف  [ 40  ] یغبلا خرف  امهباصالیتق  [ 39  ] رامط نم 

فوطتلوحذب جحذم  هتبلط  دق  انمآ و  [ 42  ] جیل امهلا  [ 41  ] ءامسا بکریالیقص  نیترفش  يذ  نم  عطقا  ۀییح و  ةاتف  نم  ییحا  ناک  یتفلیـسم 
 ] لیلقب تیـضرا  [ 47  ] ایاغب اونوکف  مکیخأـب  [ 46  ] اورأـثت مل  متنا  نأـفلوسم  لـئاس و  نم  [ 45  ] ۀـبقر یلع  مـهلک  دارم و  [ 44  ] هیلاوح [ 43]
لآ بزح  دفاو  تلتق  واعینم  ناک  تنا  الول  الـشف و  هنود  لتاقت  مل  کمع  تکرت  .و  ثعـشألا نب  دـمحم  بطاخی  رخآ » لاق  و  [ » هحفص 68

ملسم ةرصنل  جرخ  دق  ناک  یبلکلا  یلعألا  دبع  یمسی  لجرب  یتا  رصقلا  یف  رـصوح  امل  دایزنبا  ناک  واعورد  هل و  افایـسا  تبلـس  دمحم و 
ةرامع هل  لاقی  رخآ  لجرب  یتا  سبحف و  هب  رماف  کـتدرا  اـمنا  داـیزنبال  لاـقف  داـیزنبا  یلا  هب  ثعب  باهـش و  نب  ریثک  هذـخاف  لـیقع  نب 
تجرخ هل  لاقف  یلعألا  دـبعب  دایزنبا  اعد  ءیناه  ملـسم و  لتق  املف  اضیا  دایزنبا  هسبحف  لیقع  نب  ملـسم  ةرـصنل  اضیا  جرخ  ناک  يدزـألا 

نا دایزنبا  رماف  فلحی  ملف  ۀـظلغملا  نامیألاب  کلذ  یلع  فلحی  نا  دایزنبا  هنم  بلطف  باهـش  نب  ریثک  ینذـخاف  ساـنلا  عنـصی  اـم  رظنـال 
و  » مهیف هقنع  تبرـضف  هموق  یلا  هب  اوبهذـی  نا  يدزألا  ةرامعب  رما  هولتق و  اهیلا و  هب  اوقلطناـف  هقنع  اوبرـضی  عیبسلا و  ۀـنابج  یلا  هب  اوبهذـی 

یلع هنم  نولخ  عستل  ۀـفرع  موی  ءاعبرالا  موی  هلتق  ۀـیورتلا و  موی  هجحلا  يذ  نم  نیـضم  نامثل  اـثالثلا  موی  ۀـفوکلا  یف  ملـسم  جورخ  ناـک »
نب دیزی  یلا  امهیـسأرب  ثعب  ۀسانکلاب و  اتبلـصف  یناه  ملـسم و  ۀثجب  دایزنبا  رما » و   » ۀیورتلا موی  ناک  هلتق  نا  ۀـیاور » یف  و   » دـیفملا ۀـیاور 

سوؤر نم  لـمح  سأر  لوا  ملـسم  سأر  ناـک » و   » اـمه رماـب  هربخا  یعادولا و  ۀـیحیبا  نب  یناـه  یمیمتلا و  حورـالا  نب  ریبزلا  عم  ۀـیوعم 
دق انیـسح  نا  ینغلب  دق  هل  لوقی  هتوطـس و  هلعف و  یلع  هرکـشی  هیلا  باوجلا  دیزی  داعاف »  » تبلـص ۀثج  لوا  هحفـص 69 ] هتثج [  مشاهینب و 
ادبع دوعت  وا  قتعت  اهدنع  لامعلا و  نیب  نم  هب  تیلتبا  نادلبلا و  نیب  نم  كدـلب  نامز و  الا  نیب  نم  کنامز  هب  یلتبا  دـق  ۀـفوکلا و  یلا  راس 

نب ورمع  ذفنا  دق  ۀیوعم  نب  دیزی  ناک » و   » ثدحی ام  لک  یف  یلا  بتکا  ۀمهتلا و  یلع  ذخ  ۀـنظلا و  یلع  سبحا  حـلاسملا و  رظانملا و  عظف 
نیسحلا ضبقب  هاصوا  سانلاب و  جحف  مهلک  جاحلا  یلع  هرما  مسوملا و  رما  هالو  میظع و  رکسع  یف  ۀکم  یلا  ۀنیدملا  نم  صاعلا  نب  دیعس 

ورمع مدق  ۀیورتلا  موی  ناک  املف  هزجان  وه  نا  لاتقلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  زجانی  نا  هرما  ۀلیغ و  هلتقی  هنم  نکمتی  مل  نا  ارـس و  مالـسلاهیلع 
نیسحلا لتقب  مهرما  ۀیماینب و  نیطایش  نم  الجر  نیثالث  ۀنـسلا  کلت  یف  جاحلا  عم  سد  دیزی  نا  مث »  » فیثک دنج  یف  ۀکم  یلا  دیعـس  نب 

هلصو دق  جحلاب و  مرحا  دق  ناک  قارعلا و  یلا  هجوتلا  یلع  مزع  کلذب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ملع  املف  [ 48  ] قفتا لاح  يا  یلع  مالسلاهیلع 
نم لحا  هرعش و  نم  رصق  ةورملا و  افصلا و  نیب  یعس  تیبلاب و  هحفص 70 ] فاطف [  هل  ۀفوکلا  لها  ۀعیبب  لیقع  نب  ملسم  باتک  کلذ  لبق 
موی ءآعبرألا  موی  لیق  اثالثلا و  موی  ۀکم  نم  جرخف  هیلع  ضبقی  نا  ۀفاخم  جحلا  مامتا  نم  نکمتیمل  هنأل  ةدرفم  ةرمع  اهلعج  جـحلا و  مارحا 
موی مالسلاهیلع  جرخ  لیق  قارعلا و  یلا  جراخ  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ینم و  یلا  نوجرخی  سانلا  ناکف  ۀجحلا  يذ  نم  نیـضم  نامثل  ۀیورتلا 

نیـسحلا هیف  جرخ  يذـلا  موـیلا  کـلذ  یف  لـتق  املـسم  نـأل  لـیقع  نب  ملـسم  لـتقب  ملع  نکی  مل  ۀـجحلايذ و  نم  نیـضم  ثـالثل  اـثالثلا 
« لاقف  » ابیطخ ماـق  قارعلا  یلا  جورخلا  یلع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مزع  اـمل  ۀتـس و  وا  ماـیا  ۀـسمخب  وا  مویب  هدـعب  وا  قارعلا  یلا  مالـسلاهیلع 
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یلا ینهلوا  ام  ةاتفلا و  دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  هلوسر  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  ةوق  هللا و ال  ءآش  ام  هللادـمحلا و 
ینم نألمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقت  یلاصواب  ینأک  هیقال  انا  عرصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالسا 
ذـشت نل  نیرباصلا  روجا  انیفوی  هئآلب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اناضر  هللا  یـضر  ملقلاب  طخ  موی  نع  صیحم  ابغـس ال  ۀـبرجا  افوج و  اشارکا 

ءآقل یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناک  نم  هدـعو  مهبزجنی  هنیع و  مهبرقت  سدـقلا  ةریظح  یف  یل  ۀـعومجم  یه  لب  هتمحل  هللا  لوسر  نع 
ماشه نب  ثراحلا  هحفـص 71 ] نب [  نمحرلادـبع  نب  رمع  رکبوبا  هءآج » و   » یلاعت هللا  ءآش  نأ  احبـصم  لحار  ینناف  انعم  لـحریلف  هسفن  هللا 

نکی و هللا  ضقی  امهم  کیأر و  تدـهتجا  دـق  معنبا  ای  اریخ  هللا  كازج  ع »  » نیـسحلا هل  لاـقف  قارعلا  یلا  جورخلا  نع  هاـهنف  یموزخملا 
الا تیبا  نا  لاق  یهنلا و  هیلع  داعاف  ۀـیناث  ةرم  هاتا  مث »  » نوکی ام  رظنا  هللا و  ریختـسا  لاقف  اضیا  جورخلا  نع  هاهنف  ساـبع  نب  هللادـبع  هءاـج 

جرخ مث  ریسملا  تعمجا  تعمزا و  دق  قفشم و  حصان  کنا  ملعأل  هللا  ینا و  معنبا  ای  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  نمیلا  یلا  جرخاف  جورخلا 
جراخ نیـسح  اذـه  يرقنت  نا  تئـش  ام  يرقن  ویرفـصا  یـضیبف و  وجلا  کلالخ  رمعمب  ةربق  نم  کـل  ایدـشنا  ریبزلا و  نباـب  رمف  ساـبعنبا 

لاق ریبزلانبا  جرخ  اـملف  کـیلع  اـنفلاخ  اـمل  تمقا  ول  لاـقف  همهتی  نا  یـشخ  مث  قارعلاـب  هیلع  راـشاف  ریبزلا  نب  هللادـبع  هءآـج » «و  يرـشبأف
هیلع اراشاف  ریبزلا  نب  هللادـبع  سابع و  نب  هللادـبع  هءآج » و   » زاـجحلا نم  جرخا  نا  نم  هیلا  بحا  ءیـش  سیل  اذـه  نا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

لوقی وه  سابعنبا و  جرخف  هیف  ضام  انا  رمأب و  ینرما  دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  امهل  لاقف  ۀفوکلا  یلا  ریـسملا  نع  كاسمألاب 
نم نا  تملع  اما  نمحرلادبعابا  ای  هل  لاقف  لاتقلا  لتقلا و  نم  هرذح  لالضلا و  لها  حلصب  هیلع  راشأف  رمع  نب  هللادبع  هءاج  مث »  » هانیسح او 

ام نولتقی  اوناک  لیئارساینب  نا  ملعت  هحفص 72 ] اما [  لیئارسا  ینب  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ایرکز  نب  ییحی  سأر  نا  هللا  یلع  ایندلا  نا  وه 
لب مهیلع  هللا  لعجی  ملف  ائیش  اوعنـصی  مل  نأک  نورتشی  نوعیبی و  مهقاوسا  یف  نوسلجی  مث  ایبن  نیعبـس  سمـشلا  عولط  یلا  رجفلا  عولط  نیب 

تنک ول  هللا  میا  لوقی و  مالسلاهیلع  نیسحلا  ناک  یترـصن و  نعدت  نمحرلا و ال  دبع  ابا  ای  هللا  قتا  ماقتنا  يذ  زیزع  ذخا  کلذ  دعب  مهذخا 
یتح ینوعدـی  هللا ال  تبـسلا و  یف  دوهیلا  تدـتعا  اـمک  یلع  ندـتعیل  هللا  ینولتقی و  یتح  ینوجرختـس  ـال  ماوهلا  هذـه  نم  ۀـماه  رحج  یف 

نب دمحم  هءآج » و   » ةأرملا [ 49  ] مارف نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هللا  طلـس  کلذ  اولعف  اذاف  یفوج  نم  ۀقلعلا  هذـه  اوجرختـسی 
کیباب و مهردغ  تفرع  دق  ۀفوکلا  لها  نا  یخا  ای  هل  لاقف  ۀکم  نع  اهتحیبص  یف  جورخلا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  دارا  یتلا  ۀلیللا  یف  ۀیفنحلا 

ینلاتغی نا  تفخ  دق  یخا  ای  لاقف  هعنما  مرحلاب و  نم  زعا  کنأف  میقت  نا  تیأر  نأف  یضم  نم  لاحک  کلاح  نوکی  نا  تفخ  دق  کیخا و 
ربلا یحاون  ضعب  وا  نمیلا  یلا  رـصف  کلذ  تفخ  ناف  ۀیفنحلانبا  هل  لاقف  تیبلا  اذه  ۀمرح  هب  حابتـسی  يذلا  نوکأف  مرحلاب  ۀیوعم  نب  دیزی 
هاتاف ۀیفنحلانبا  کلذ  غلبف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لحترا  رحـسلا  ناک  املف  تلق  امیف  رظنأ  لاقف  دحا  کیلع  ردقی  هب و ال  سانلا  عنما  کناف 

لاق الجاع  جورخلا  یلع  كادـح  امف  لاق  یلب  لاق  کتلاس  امیف  رظنلا  هحفـص 73 ] یندعت [  ملا  یخا  ای  لاقف  اهبکر  دق  هتقان و  مامزب  ذخأف 
انا هللا و ۀیفنحلا  نب  دمحم  لاقف  الیتق  كاری  نا  ءآش  دق  هللا  نأف  جرخا  نیسح  ای  لاقف  کتقراف  ام  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناتا 

هیلع ملسف  ایابس  نهاری  نا  ءآش  دق  هللا  نا  لاقف  لاحلا  اذه  لثم  یلع  جرخت  تنا  کعم و  ةوسنلا  ءالءوآه  کلمح  ینعم  امف  نوعجار  هیلا  انا 
عمس و یتح  یکبف  تسط  یف  أضوتی  وه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  ربخ  هغلبف  ۀنیدملاب  ذئموی  ناک  ۀیفنحلا  نب  دمحم  نا  ۀیاور  یف » و   » یضم و 

قارعلا یلا  جرخی  نا  لبق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  انیقل  [ 50  ] جلخ نب  ةرارز  يدـقاولا و  دـمحموبا  لاق »  » تسطلا یف  هعومد  فک 
اددع ال ۀکئآلملا  تلزن  ءآمسلا و  باوبا  تحتفف  ءآمسلا  وحن  هدیب  یموأف  هیلع  مهفویس  هعم و  مهبولق  نا  ۀفوکلاب و  سانلا  فعـض  هانربخاف 

كانه يدعـصم و  كانه  نم  نا  املع  ملعا  نکلو  ءآلو  ءآهب  مهتلتاقل  رجألا  طوبح  ءآیـشألا و  براقت  الول  لاـقف  لـجوزع  هللا  ـالا  هیـصحی 
ضعب یف  هکرداف  اعرـسم  هفلخ  جرخ  هتلحار و  مدـقف  هجورخب  رمع  نب  هللادـبع  عمـس » و   » یلع يدـلو  الا  مهنم  وجنی  یباحـصا ال  عراـصم 

يأر املف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هحفـص 74 ] یبأف [  كدـج  مرح  یلا  عجرا  الهم  لاق  قارعلا  لاق  هللا  لوسرنبا  اـی  دـیرت  نیا  لاـقف  لزاـنملا 
مالسلاهیلع نیـسحلا  فشکف  کنم  هلبقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  يذلا  عضوملا  نع  یل  فشکا  هللادبعابا  ای  لاق  هءابا  رمعنبا 

هینیع و نیب  ام  لبق  هنا  ۀیاور » یف  و   » اذه کهجو  یف  لوتقم  کناف  هللادبعابا  ای  هللا  کعدوتسا  لاق  یکب و  اثالث و  رمعنبا  اهلبقف  هترس  نع 
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نم زاجحلا  ریما  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  لسر  هتضرتعا  ۀکم  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  جرخ  امل » و   » لیتق نم  هللا  کعدوتـسا  لاق  یکب و 
مالسلاهیلع و نیسحلا  مهیلع  عنتما  مث  طایسلاب  اوبراضت  ناقیرفلا و  عفادت  مهیلع و  یباف  هودریل  دیعس  نب  ییحی  هوخا  مهیلع  [ 51  ] دیزی لبق 

ۀمألا هذه  نیب  قرفت  ۀعامجلا و  نم  جرخت  هللا  یقتت  الا  نیسح  ای  اولاق  اوردابف و  ههجو  یلع  ع )  ) نیـسحلا یـضم  ادیدش و  اعانتما  هباحـصا 
عم اـنجرخ  لاـق  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نعر »  » نولمعت اـمم  ءيرب  اـنا  لـمعا و  اـمم  نوـئیرب  متنا  مکلمع  مکل  یلمع و  یل  لاـقف 

ایرکز نب  ییحی  سأر  نا  هللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  اموی و  لاق  هلتق و  ایرکز و  نب  ییحی  رکذ  الا  هنم  لحترا  الزنم و ال  لزن  امف  ع )  ) نیسحلا
ۀکم نم  امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  هللادـبعوبا  راس  امل  لاـق  مالـسلاهیلع  قداـصلا  نع  لیئارـساینب و  اـیاغب  نم  یغب  یلا  يدـها 
هیلع اوملـسف  ۀنجلا  بجن  نم  بجن  یلع  بارحلا  مهیدیا  یف  نیفدرملا  نیموسملا و  ۀکئالملا  نم  جاوفا  هتیقل  ۀنیدملا  هحفص 75 ] لخدیل [ 

هللا نا  ةریثک و  نطاوم  یف  انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كدـج  دـما  لجوزع  هللا  نا  هیبا  هدـج و  دـعب  هقلخ  یلع  هللا  ۀـجحلاب  اولاـق  و 
عمـسن نا  انرما  هللا  نا  هللا  ۀجح  ای  اولاقف  ینوتاف  اهتدرو  اذاف  البرک  یه  اهیف و  دهـشتسا  یتلا  یتعقب  یترفح و  دعوملا  مهل  لاقف  انب  كدـما 

نم جاوفا  هتتا  یتعقب و  یلا  لصا  وا  ۀـهیرکب  ینوقلی  یلع و ال  مهل  لیبس  لاقف ال  کعم  نوکنف  كاقلی  ودـع  نم  یـشخت  لهف  عیطن  کل و 
کلذ كانیفکل  کناکمب  تنا  کل و  ودـع  لک  لتقب  انترما  ولف  ءاشت  امب  انرمف  كراصنا  کتعیـش و  نحن  انالوم  ای  هل  اولاقف  نجلا  ینمؤم 

توملا و مککردـی  اونوکت  امنیا  هلوق  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  یلع  لزنملا  هللا  باتک  متأرق  اما  مهل  لاق  اریخ و  مهازجف 
اذاـمبف یناـکم  یف  تمقا  اذاـف  مهعجاـضم  یلا  لـتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زربـل  مکتویب  یف  متنک  ول  لـق  هلوق  ةدیـشم و  جورب  یف  متنک  وـل 

القعم اهلعج  ضرألا و  یحد  موی  یل  یلاعت  هللا  اهراتخا  دق  یترفح و  نکاس  نوکی  اذ  نم  نوربتخی و  اذامب  سوعتملا و  قلخلا  اذه  نحتمی 
نکلو ةرخآلا  ایندـلا و  یف  اـناما  مهل  نوکتف  انتعیـش  اـهیلا  نکـست  مهؤاـعد و  باـجی  مهتاولـص و  مهلاـمعا و  اـهب  لـبقت  اـنیبحم  انتعیـشل و 

لها یناوخا و  یبـسن و  یلها و  نم  بولطم  هحفص 76 ] يدعب [  یقبی  لتقا و ال  هرخآ  یف  يذلا  اروشاع  موی  وه  تبـسلا و  موی  نورـضحت 
کتفلاخم انل  زوجی  هنا ال  ۀعاط و  كرما  نأ  الول  هبیبح  نبا  هللا و  بیبح  ای  هللاو  نحن  نجلا  تلاقف  ۀیوعم  نب  دیزی  یلا  یـسأرب  راسی  یتیب و 

ییحی ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  نکلو  مکنم  مهیلع  ردـقا  هللا  نحل و  مهل  لاقف  کیلا  اولـصی  نا  لبق  کئادـعا  عیمج  انلتق  كانفلاخل و 
نافتیبلا ال اذهب  لثمت  باتکلا  أرق  املف  دیزی  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  رمأب  ۀنیدملا  یلاو  وه  دیعـس و  نب  ورمع  بتک » و   » ۀـنیب نع  یح  نم 

اهب ثعب  دق  ۀـیده  لمحت  اریع  كانه  یقلف  میعنتلاب  رم  یتح  مالـسلاهیلع  راس  مث » » حـشاک کنم  ولی  وا  ودـع  كرزی  هتأت  ودـعلا  ضرا  رزت 
بحا نم  لامجلا  باحـصأل  لاق  هیدهلا و  ذخاف  للحلا  سرولا و  اهیلع  ۀـیوعم و  نب  دـیزی  یلا  نمیلا  لماع  يریمحلا  ناسیر  نب  [ 52  ] ریجب

موق و هعم  یضمف  قیرطلا  نم  عطق  ام  ردقب  هارک  هانیطعا  انقرافی  نا  بحا  نم  هتبحص و  هعم  انسحا  هارک و  هانیف  قارعلا و  یلا  انعم  قلطنی  نا 
هحفص 77] هیقلف [  [ 53  ] حافـصلا یتا  یتح  مالـسلاهیلع  راس  مث »  » هاسک هارک و  هاطعا  هعم  راس  نم  هقح و  هاطعا  قراـف  نمف  نورخآ  عنتما 

اجراخ مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تیقل  ذا  مرحلا  تلخد  یتح  اهریعب  قوسا  انا  امنیبف  نیتس  ۀنـس  یماب  تججح  قدزرفلا  لاق »  » رعاشلا قدزرفلا 
ءوس هللا  كاطعا  هل  تلق  هیلع و  تملس  هتیتاف و  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلل  لیقف  راطنقلا  اذه  نمل  تلقف  هسارتا  هفایـسا و  هعم  ۀکم  نم 
لجر تلق  تنا  نم  یل  لاق  مث  تذخأل  لجعأ  مل  ول  لاقف  جحلا  نع  کلجعا  ام  هللا  لوسرنبا  ای  یما  تنا و  یباب  بحت  امیف  کلما  کل و 

مهفایسا کعم و  سانلا  بولق  تلأس  ریبخلا  تلقف  کفلخ  سانلا  نع  ینربخا  یل  لاق  مث  کلذ  نم  رثکا  نع  ینشتف  ام  هللا  الف و  برعلا  نم 
ءآضقلا لزن  نا  ناش  یف  وه  انبر  موی  لک  دعب و  نم  لبق و  نم  رمألا  تقدص هللا  لاقف  ءآشی  ام  لعفی  هللا  ءامسلا و  نم  لزنی  ءآضقلا  کیلع و 
يوقتلا هتین و  قحلا  ناک  نم  دـعبی  ملف  ءآجرلا  نود  ءآضقلا  لاح  نا  رکـشلا و  ءآدا  یلع  ناعتـسملا  وه  هئآمعن و  یلع  هللا  دـمحنف  بحن  امب 

لاق هتلحار و  كرح  اهب و  ینربخاف  کسانم  روذـن و  نم  ءآیـشا  نع  هتلأس  رذـحت و  ام  كافک  بحت و  ام  هللا  کـغلب  لـجا  هل  تلقف  هتریس 
ینأف دعب » اما   » هیف لوقی  اباتک  هیلا  امهیدیا  یلع  بتک  دمحم و  نوع و  هینباب  مالسلاهیلع  نیسحلا  رفعج  نب  هللادبع  قحلا » و   » کیلع مالـسلا 
لها لاصئتسا  ککاله و  هیف  نوکی  نا  هل  تهجوت  يذـلا  هجولا  نم  کیلع  قفـشم  ینأف  یباتک  یف  رظنت  نیح  تفرـصنا  امل  هللااـب  کـلأسا 

یباتک و رثا  یف  ینأف  ریسملاب  لجعت  الف  نینمؤملا  ءآجر  نیدهتملا و  ملع  کنأف  ضرألا  رون  ءیفط  مویلا  هحفص 78 ] تکله [  نا  کتیب و 
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ییحی هیخا  عم  هذفنا  هل و  بتکف  ۀلصلا  ربلا و  هینمی  اناما و  مالسلاهیلع  نیسحلل  بتکی  نا  هلأسف  دیعس  نب  ورمع  یلا  هللادبع  راص  مالـسلا و 
مانملا یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأر  ینا  لاقف  عوجرلا  یف  هب  ادهج  هینبا و  ذوفن  دعب  رفعج  نب  هللادبع  ییحی و  هقحلف  دیعـس  نب 

هنم سیا  املف  لجوزع  یبر  یقلا  یتح  ادحا  اهب  ثدحم  انا  ام  ادـحا و  اهب  تثدـح  ام  لاق  ایؤرلا  کلت  امف  هل  الاقف  هل  ضام  انا  امب  ینرما  و 
قارعلا وحن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  راس  ۀکم و  یلا  وه  عجر  هنود و  داهجلا  هعم و  ریـسملا  هموزلب و  ادمحم  انوع و  هینب  ارما  رفعج  نب  هللادبع 

نع هلأسف  قارعلا  نم  ادراو  بلاغ  نب  رشب  یمسی  دساینب  نم  لجر  هیقلف  قرع  تاذ  لزنف  قیقعلا  يداو  غلب  یتح  ءیش  یلع  يولی  اعرسم ال 
غلب امل » و   » دـیری ام  مکحی  ءآشی و  ام  لـعفی  هللا  نا  دـساینب  وخا  قدـص  لاـقف  هیماینب  عم  فویـسلا  کـعم و  بولقلا  تفلخ  لاـقف  اـهلها 

بیسملا یعازخلا و  درـص  نب  نامیلـس  مهنم  ۀفوکلا  لها  نم  ۀعامج  یلا  اباتک  بتک  [ 54  ] ۀمرلا نطب  نم  زجاحلا  یلا  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
 ] نمحرلا هللا  مسب  هیف  لوقی  ملسم  لتقب  ملعی  نا  لبق  کلذ  يوادیـصلا و  رهـسم  نب  سیق  عم  هلـسرا  مهریغ و  دادش و  نب  ۀعافر  ۀبجن و  نب 
اما  » وه الا  هلا  يذلا آل  هللا  مکیلا  دمحا  ینأف  مکیلع  مالـس  نیملـسملا  نینمؤملا و  نم  هناوخا  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحرلا  هحفص 79 ]
انل نسحی  نا  هللا  تلأسف  انقحب  بلطلا  انرـصن و  یلع  مکألم  عامتجا  مکیأر و  نسحب  هیف  ینربخی  ینءاج  لیقعنبا  ملـسم  باتک  نأـف  دـعب »

مدق اذاف  ۀیورتلا  موی  ۀجحلا  يذ  نم  نیـضم  نامثل  اثالثلا  موی  ۀکم  نم  مکیلا  تصخـش  دـق  رجألا و  مظعا  کلذ  یلع  مکبیثی  نا  عینـصلا و 
و  ) هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  یلاعت و  هللا  ءاش  نا  هذه  یمایا  یف  مکیلع  مداق  یناف  اودج  مکرما و  یف  اوشمکناف  یلوسر  مکیلع 

دایزنبا ناک ) و   ) ۀفوکلا یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  باتکب  سیق  لبقاف  ۀلیل  نیرشع  عبسب و  لتقی  نا  لبق  هیلا  بتک  دق  لیقع  نب  ملـسم  ناک )
نیب ام  لیخلا  مظن  هیـسداقلا و  لزن  یتح  هتطرـش  بحاص  ریمن  نب  نیـصحلا  ثعب  ۀفوکلا  یلا  ۀکم  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ریـسم  هغلب  امل 

یهتنا املف )  ) قارعلا دیری  نیسحلا  اذه  سانلا  لاق  علعل  لبج  یلاو  هیناطقطقلا خ ل )  ) هناطقطقلا یلا  ۀیـسداقلا  نیب  ام  نافخ و  یلا  ۀیـسداقلا 
هل لاق  هیدی  نیب  لثم  املف  دایزنبا  یلا  نیصحلا  هلمحف  هقرخ  باتکلا و  سیق  جرخاف  هشتفیل  ریمن  نب  نیـصحلا  هضرتعا  هیـسداقلا  یلا  سیق 

باتکلا نمم  لاق و  هیف  ام  ملعت  الئل  لاق  باتکلا  تقرخ  اذاملف  لاق  هنبا  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  ۀعیـش  نم  لجر  اـنا  لاـق  تنا  نم 
ینقرافت هللا ال  لاق و  دایزنبا و  بضغف  مهءآمسا  فرعا  ۀفوکلا ال  لها  نم  ۀعامج  یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  نم  لاق  هحفص 80 ] نم [  یلو 

الف موقلا  اما  سیق  لاقف  ابرا  ابرا  کتعطق  الا  هاخا و  هاـبا و  یلع و  نب  نیـسحلا  بستف  ربنملا  دعـصت  وا  موقلا  ءـآلؤه  ءآمـساب  ینربخت  یتح 
نب نیـسحلا  باذکلا  نبا  باذکلا  بسف  ربنملا  دعـصا  هل  لاق  هنا  ۀیاور ) یف  و   ) لعفاف هیخا  هیبا و  نیـسحلا و  بس  اما  مهئامـساب و  كربخا 
نعل نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  یلع  محرتلا  نم  رثکا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللادمحف و  سیق  دعـصف  یلع 

هللا یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀـمطافنبا  هللا  قلخ  ریخ  یلع  نب  نیـسحلا  اذـه  نا  سانلا  اهیا  لاق  مث  ۀـیماینب  ةاتع  نعل  هابا و  دایز و  نب  هللادـیبع 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  غلبف  تامف  عطقتف  رـصقلا  یلعا  نم  یمرف  دایزنبا  هب  رمأف  هوبیجاف  زجاحلاب  هتفلخ  دـق  مکیلا و  هلوسر  انا  هلآ و  هیلع و 

هل هللا  لعج  لاق  مث  الیدـبت  اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  أرق  مث  هتعمد  کلمی  مل  ءآکبلاب و  ربعتـسا  عجرتساـف و  هلتق 
یلع کنا  کباوث  روخذم  [ 55  ] بئآغر کتمحر  نم  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  امیرک و  الزنم  انتعیـشل  انل و  لعجا  مهللا  اـباوث  ۀـنجلا 
عیطم نب  هللادبع  هیلع  اذاف  برعلا  هایم  نم  ءآم  یلا  یهتنا  یتح  قارعلا  وحن  ریـسی  زجاحلا  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لبقا  مث  ریدق  ءیـش  لک 

هلمتحا کمدـقا و  ام  هللا  لوسرنبا  اـی  یما  تنا و  هحفـص 81 ] یبأب [  لاقف  هیلا  ماق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  يأر  املف  هب  لزان  وه  يودـعلا و 
ای هللا  كرکذا  هللادبع  هل  لاقف  مهسفنا  یلا  یننوعدی  قارعلا  لها  یلا  بتکف  کغلب  دق  ام  هیوعم  توم  نم  ناک  ع »  » نیـسحلا هل  لاقف  هلزناف 

ۀیماینب يدیا  یف  ام  تبلط  نئل  هللاوف  برعلا  ۀمرح  یف  هللا  كدشنا  شیرق  ۀمرح  یف  هللا  كدشنا  کهتنت  نا  مالسألا  ۀمرح  هللا و  لوسرنبا 
تأت لعفت و ال  الف  برعلا  ۀمرح  شیرق و  ۀـمرح  کهتنت و  مالـسالا  ۀـمرحل  اهنا  هللاو  ادـبا  ادـحا  كدـعب  اوباهی  كولتق ال  نئل  کنلتقیل و 
قیرط یلا  ۀصق  او  نیب  ام  ذخأف  رما  دایز  نبا  هللادیبع  ناک ) و   ) یضمی نا  الا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یبأف  ۀیماینبل  کسفن  ضرعت  ۀفوکلا و ال 

مهلأسف بارعألا  یقل  یتح  ءیـشب  رعـشی  مالـسلاهیلع ال  نیـسحلا  لبقا  جرخی و  ادحا  جـلی و ال  ادـحا  نوعدـی  الف  ةرـصبلا  قیرط  یلا  ماشلا 
ۀنـسلا و کلت  یف  جح  دق  یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  ناک ) و   ) ههجو ءآقلت  راسف  جرخن  جلن و ال  نا  عیطتـسن  انا ال  ریغ  يردـن  ام  هللا  اولاقف ال و 
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نیقلا نب  ریهز  عم  انک  اولاق  ۀـلیجب  ةرازف و  نم  ۀـعامج  ثدـحف )  ) مالـسلاهیلع نیـسحلا  عم  قیرطلا  هعمج  جـحلا  نم  عجر  املف  اینامثع  ناک 
لزنم یف  هعم  لزنن  وا  دـحاو  ناکم  یف  هعم  ریـسن  نا  نم  انیلا  ضغبا  ءیـش  نکی  ملف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ریاسن  انکف  ۀـکم  نم  اـنلبقا  نیح 
لزنن نأ  هحفـص 82 ] نم [  ادب  دجن  مل  لزنم  یف  اموی  انلزنف  ریهز  مدقت  نیـسحلا  لزن  اذا  نیقلا و  نب  ریهز  فلخت  نیـسحلا  راس  اذاف  دـحاو 

مث ملس  یتح  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لوسر  لبقأ  ذا  انل  ماعط  نم  يدغتن  سولج  نحن  انیبف  رخآ  بناج  یف  انلزن  بناج و  یف  وه  لزنف  هیف  هعم 
یلا ریهز  بهذـی  نا  ۀـهارک  ریطلا  انـسؤر  یلع  نأک  هدـی  یف  ام  انم  ناسنا  لک  حرطف  هیتأتل  کیلا  ینثعب  هللادـبعابا  نا  ریهز  اـی  لاـقف  لـخد 

همالک نم  تعمسف  هتیتا  ولف  هیتأت  مث ال  هللا  لوسرنبا  کیلا  ثعبیا  هللا  ناحبس  ورمع  تنب  ملید  یه  هتأرما و  هل  تلاقف  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
مالسلاهیلع نیسحلا  یلا  لوحف  هلحر  هلقث و  هطاطسفب و  رماف  ههجو  قرـشا  دق  ارـشبتسم  ءاج  نا  ثبل  امف  هرک  یلع  ریهز  هاتاف  تفرـصنا  مث 

هیدفأل مالسلاهیلع  نیـسحلا  ۀبحـص  یلع  تمزع  دق  اریخ و  الا  یببـسب  کبیـصی  نا  بحا  ینأف ال  کلهاب  یقحلا  قلاط  تنا  هتأرمال  لاق  مث 
کل هللا  راخ  تلاق  هتعدو و  تکب و  هیلا و  تماقف  اهلها  یلا  اهلـصویل  اهمع  ینب  ضعب  یلا  اهملـس  اهلام و  اهاطعا  مث  یـسفنب  هیقاو  یحورب 

ینا ینم  دهعلا  رخآ  وهف  الا  ینعبتی و  نا  مکنم  بحا  نم  هباحـصأل  لاق  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  دج  دـنع  ۀـمایقلا  یف  ینرکذـت  نا  کلئـسا 
متکردا اذا  یسرافلا  ناملـس  انل  لاقف  انحرفف  مئآنغ  انبـصا  انیلع و  هللا  حتفف  رزخلا  دالبب  ةدلب  یه  و  [ 56  ] رجنلب انوزغ  انا  اثیدح  مکثدحأس 
نیـسحلا مزل  هللا و  مکعدوتـساف  انا  اماف  مئاـنغلا  نم  متبـصا  اـمم  مهعم  مکلاـتقب  اـحرف  دـشا  اونوکف  دـمحم  لآ  بابـش  هحفـص 83 ] لاتق [ 

یخا ای  تلاقف  بنیز  هتخا  هیلا  تلبقا  حبـصا  املف  ۀلیل  اموی و  اهب  ماقا  ۀیمیزخلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لزن  امل » و   » هعم لتق  یتح  مالـسلاهیلع 
فتهی افتاه  تعمسف  ۀجاح  ءآضقل  لیللا  ضعب  یف  تجرخ  تلاقف  كاذ  ام  مالسلاهیلع و  نیسحلا  لاقف  هحرابلا  هتعمس  ءیـشب  كربخا  الأ 

نیـسحلا اهل  لاقفدـعو  زاجنا  یلا  رادـقمب  اـیانملا  مهقوست  موق  یلعیدـعب  ءآدهـشلا  یلع  یکبی  نم  دـهجب و  یلفتحاـف  نیع  اـی  ـالا  : لوقی و 
دقرف هسأر  عضوف  ایسمم  لیق  ةریهظلا و  تقو  [ 57  ] ۀیبلعثلا لزن  یتح  مالسلاهیلع  راس  مث »  » نئاک وهف  یضق  يذلا  لک  هاتخا  ای  مالـسلاهیلع 

ینب و ای  یلب  لاقف  قحلا  یلع  انسلفا  هبا  ای  یلع  هنبا  هل  لاقف  ۀنجلا  یلا  مکب  عرست  ایانملا  نوعرست و  متنا  لوقی  افتاه  تیأر  لاقف  ظقیتسا  مث 
تاب مث  هدلاو  نع  ادـلو  يزج  ام  ریخ  ینب  ای  هللا  كازج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  توملاب  یلابن  اذا ال  هبا  ای  لاقف  دابعلا  عجرم  هیلا  يذـلا 

نع کجرخا  يذلا  ام  هللا  لوسرنبا  ای  لاق  مث  هیلع  ملـسف  هاتا  دق  يدزألا  ةرهابا  ینکی  ۀـفوکلا  لها  نم  لجرب  اذا  حبـصا  املف  عضوملا  یف 
یلام اوذخا  ۀـیماینب  نا  ةرهابا  ای  کحیو  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  هحفـص 84 ] هلآ [  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  كدـج  مرح  هللا و  مرح 

هللا نطلسیل  اعطاق و  افیس  الماش و  الذ  هللا  مهنسبلیل  ۀیغابلا و  ۀئفلا  ینلتقتل  هللا  میا  تبرهف و  یمد  اوبلط  تربصف و  یضرع  اومتـش  تربصف و 
رذـنملا نامیلـس و  نب  هللادـبع  يور ) و   ) مهئآمد مهلاوما و  یف  تمکحف  ةأرما  مهتکلم  ذا  ابـس  موق  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذـی  نم  مهیلع 

اناتقان انب  لقرت  انلبقاف  هرما  نم  نوکی  ام  رظنلل  مالسلاهیلع  نیسحلاب  قاحللا  الا  ۀمه  انل  نکت  مل  انجح  انیضق  امل  الاق  نایدسألا  لعمشملا  نبا 
فقوف مالـسلاهیلع  نیـسحلا  يأر  نیح  قیرطلا  نع  لدـع  دـق  ۀـفوکلا  لها  نم  لجرب  نحن  اذا  هنم  انوند  املف  دورزب  هاـنقحل  یتح  نیعرـسم 

انلقف هیلا  انیضمف  ۀفوکلا  ربخ  هدنع  نأف  هلئسنل  اذه  یلا  انب  بهذا  هبحاصل  اندحا  لاقف  هوحن  انیضم  یضم و  هکرت و  مث  هدیری  هنأک  نیـسحلا 
انلق مث  هل  انبستنا  نالف و  نب  رکب  انا  لاق  تنا  نمف  نایدسا  نحن  هل و  انلق  يدسا  لاق  لجرلا  نمم  انلق  مالسلا  امکیلع  لاقف و  کیلع  مالـسلا 
یف امهلجراب  نارجی  امهتیأر  ةورع و  نب  یناـه  لـیقع و  نب  ملـسم  لـتق  یتح  ۀـفوکلا  نم  جرخامل  لاـق  کـئارو  نم  ساـنلا  نع  اـنربخا  هل 

هل انلقف  مالـسلا  انیلع  درف  هیلع  انملـسف  لزن  نیح  انئجف  ایـسمم  ۀـیبلعثلا  لزن  یتح  هاـنریاسف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  اـنقحل  یتح  اـنلبقاف  قوسلا 
انلق رس  ءالؤآه  نودام  لاق  مث  هباحصا  هحفص 85 ] یلا [  انیلا و  رظنف  ارس  تئش  نا  ۀینالع و  كانثدح  تئـش  نا  اربخ  اندنع  نا  هللا  کمحر 

ءؤرما وه  هتلأسم و  كانیفک  هربخ و  کل  انأ  ربتـسا  هللاو  دق  انلقف  هتلأسم  تدرا  دق  معن و  لاق  سما  ۀیـشع  هتلبقتـسا  يذلا  بکارلا  تیأر  هل 
انا هللا لاقف  امهلجراب  قوسلا  یف  نارجی  امهآر  یناه و  ملسم و  لتق  یتح  ۀفوکلا  نم  جرخی  مل  هنا  انثدح  هنا  لقع و  قدص و  يأر و  وذ  انم 

هناف اذـه  کناکم  نم  تفرـصنا  الا  کتیب  لها  کسفن و  یف  هللا  كدـشنن  هل  انلقف  ارارم  کـلذ  ددری  اـمهیلع  هللا  ۀـمحر  نوعجار  هیلا  اـنا  و 
عجرن هللا ال  اولاقف و  ملـسم  لتق  دـقف  نورت  ام  لاقف  لیقعینب  یلا  رظنف  کیلع  اونوکی  نا  فوختن  لب  ۀعیـش  رـصان و ال  ۀـفوکلاب  کل  سیل 

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  www.Ghaemiyeh.comجعاول  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 127زکرم  ۀحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


ریسملا یلع  هیأر  مزع  دق  هنا  انملعف  ءآلوآه  دعب  شیعلا  یف  ریخ  لاق ال  مالسلاهیلع و  نیسحلا  انیلع  لبقاف  قاذ  ام  قوذن  وا  انراث  بیصن  یتح 
عرـسا کیلا  سانلا  ناکل  ۀـفوکلا  تمدـق  ول  ملـسم و  لثم  تنا  ام  هللا  کنا و  هباحـصا  هل  لاقف  هللا  اـمکمحر  لاـقف  کـل  هللا  راـخ  هل  اـنلقف 
هناملغ هنایتفل و  لاق  رحسلا  ناک  اذا  یتح  رظتنا  مث  لیسم  لک  هیلع  عومدلا  تلاس  لیقع و  نب  ملـسم  لتقل  ءاکبلاب  عضوملا  جترا  تکـسف و 

نب هللادـبع  ربخ  اهب  هاتأف  ۀـلابز  یلا  یهتنا  یتح  راسف  ولحترا  مث )  ) هیلع نم  هعبتا  الا  ءامب  رمی  ناک ال  اورثکا و  اوقتـساف و  ءآـملا  نم  اورثکا 
هحفص لیخ [  هتذخاف  هلتقب  ملعی  وه ال  قیرطلا و  نم  لیقع  نب  ملسم  یلا  هحرس  ناک  ۀعاضرلا و  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  وخا  وه  رطقی و 
ییأر کیف  يرا  یتح  لزنا  مث  باذـکلا  نبا  باذـکلا  نعلا  رـصقلا و  قوف  دعـصا  هل  لاقف  دایزنبا  یلا  ۀیـسداقلا  نم  هریـسف  نیـصحلا  [ 86

هل لاقی  لجر  هاتاف  قمر  هب  یقب  هماظع و  ترسکتف  رصقلا  نم  هاقلاف  هابا  دایزنبا و  نعل  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مودقب  سانلا  ملعاف  دعـصف 
أرقف اباتک  سانلا  یلا  جرخا  هربخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  غلب  اـملف  هحیرا  نا  تدرا  لاـقف  هیلع  بیعف  هحبذـف  یمخللا  ریمع  نب  کـلملا  دـبع 
انلذخ دق  رطقی و  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  لیقعنبا و  ملسم  لتق  عیظف  ربخ  یناتا  دق  هنأف  دعب » اما   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هیف  مهیلع و 

یف یقب  یتـح  الامـش  اـنیمی و  اوذـخا  هنع و  ساـنلا  قرفتف  ماـمذ  هیلع  سیل  جرح  ریغ  یف  فرـصنیلف  فارـصنألا  مکنم  بحا  نـمف  اـنتعیش 
نم رفن  زاجحلا و  لها  نم  رفن  ۀکمب  هماقم  ةدم  هیلا  عمتجا  دق  ناک  هیلا و  اومـضنا  نمم  ریـسی  رفن  ۀنیدملا و  نم  هعم  اوءاج  نیذلا  هباحـصا 

اوریـسی نا  هرکف  هلها  ۀعاط  هل  تماقتـسا  دق  ادلب  مدـقی  هنا  مهنم  انظ  هوعبتا  امنا  هوعبتا  نم  رثکا  نأ  هملعل ب کلذ  لعف  امنا  ةرـصبلا و  لها 
ملـسم و ربخ  نا  لیق ) و   ) هعم توملا  هتاساوم و  دـیری  نم  الا  هبحـصی  مل  مهل  نیب  اذا  نا  ملع  دـق  هیلع و  نومدـقی  ام  نوملعی  مه  الا و  هعم 

فیک هللا  لوسرنبا  ای  لاق  هیلع و  ملسف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یقل  قدزرفلا  نا  [ 58  ] دیسلا لاق ) و   ) اضیا هحفـص 87 ] ۀلابز [  یف  هاتا  یناه 
املسم هللا  محر  لاق  مث  ایکاب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ربعتـساف  هتعیـش  لیقع و  نب  ملـسم  کمع  نبا  اولتق  نیذلا  مه  ۀفوکلا و  لها  یلا  نک  رت 

ناف ۀسیفن  دعت  ایندلا  نکت  ناف  : لوقی أشنا  مث  انیلع  ام  یقب  هیلع و  ام  یـضق  دق  هنا  اما  هناوضر  هتایحت و  هناحیر و  هللا و  حور  یلا  راص  دـقلف 
ءرملا صرح  ۀلقف  اردقم  امسق  قازرألا  نکت  نا  ولضفا  هللا  یف  فیسلاب  ءيرما  لتقف  تئـشنا  توملل  نادبألا  نکت  نا  ولبنا  یلعا و  هللا  باوث 

هباحصا مالسلاهیلع  نیسحلا  رما  رحسلا  تقو  ناک  املف ) ) لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كرتلل  لاومألا  نکت  نا  ولمجا  یعـسلا  یف 
ناذول خ ل)  ) ناذوی نب  ورمع  هل  لاقی  ۀمرکعینب  نم  خیـش  هیقلف  اهیلع  لزنف  ۀبقعلا  نطبب  رم  یتح  ۀـلابز  نم  راس  مث  اورثکا  ءام و  اوقتـساف 

نا فویسلا و  دحو  ۀنسألا  یلع  الا  مدقت  ام  هللاوف  تفرصنا  امل  هللا  كدشنا  خیشلا  لاقف  ۀفوکلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  دیرت  نیا  هلأسف 
اذه یلع  اماف  ایأر  کلذ  ناک  مهیلع  تمدقف  ءایـشالا  کل  هحفـص 88 ] اوأطو [  لاتقلا و  ۀنؤم  كوفک  اوناک  ول  کیلا  اوثعب  نیذـلا  ءآلؤآه 
یلع بلغی  یلاعت ال  هللا  نکل  يأرلا و  یلع  یفخی  سیل  هللادبع  ای  مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  لعفت  نأ  کل  يرا  یناف ال  رکذت  یتلا  لاحلا 
لذا اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هللا  طلـس  اولعف  اذاف  یفوج  نم  ۀقلعلا  هذـه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی  هللا ال  مالـسلاهیلع و  لاق  مث  هرما 
اهنم راس  مث  اورثکاف  ءآملا  نم  اوقتـساف  هنایتف  رمأ  رحـسلا  یف  ناک  املف  فارـش  لزن  یتح  ۀـبقعلا  نطب  نم  مالـسلاهیلع  راس  مث )  ) ممألا قرف 

ۀعامج هل  لاقف  لخنلا  تیأر  لاق  تربک  مل  ربکا  هللا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  هباحصا  نم  لجر  ربک  ذا  ریـسی  وه  انیبف  راهنلا  فصتنا  یتح 
لیخلا ناذآ  حامرلا و  ۀنسا  هللا  هارن و  اولاق  هنورت  امف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مهل  لاقف  طق  ۀلخن  هب  انیأر  ام  ناکملا  اذه  نا  هللا  هباحـصا و  نم 

وذ اذـه  یب  هل  اولاقف  دـحاو  هجوب  موقلا  لبقتـسن  انروهظ و  یف  هلعجنف  هیلا  أجلن  أجلم  انل  ام  مالـسلاهیلع  لاق  مث  کلذ  يرا  هللا  اـنا و  لاـف و 
انلم راسیلا و  تاذ  هیلا  ذخاف  دیرت  امک  وهف  هیلا  تقبس  ناف  كراسی  نع  هیلا  لمف  کبنج  یلا  لبج  وه  و  بشخ خ ل ) ( ) مسح خ ل  ) مشج
نأک انیلا  اولدع  قیرطلا  نع  انلدـع  هحفـص 89 ] زوأر [  املف  انلدـع  اهانیبتف و  لیخلا  [ 59  ] يداوه انیلع  تعلط  نا  نم  عرـسأب  ناک  اـمف  هعم 

هتینباب مالسلاهیلع  نیـسحلا  رما  هیلا و  مهانقبـسف  بشخ خ ل )  ) مشج يذ  یلا  انقبتـساف  ریطلا  ۀحنجا  مهتایار  نأک  و  [ 60  ] بیساعیلا مهتنسا 
هریهظلا رح  یف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لباقم  هلیخ  وه و  فقو  یتح  یمیمتلا  دیزی  نب  رحلا  عم  سراف  فلا  [ 61  ] ءآهز موقلا  ءآج  تبرضف و 

اوفـشر ءآملا و  نم  مهوورا  موقلا و  اوقـسا  هنایتفل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  مهفایـسا  اودلقتم  نومتعم  هباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  و 
اـسمخ وا  اعبرا  وا  اثالث  اهیف  بع  اذاف  سرفلا  نم  اهنوندـی  مث  ءآملا  نم  ساسطلا  عاصقلا و  نوألمی  اولبقاف  الیلق  اهوقـسا  يا  افیـشرت  لیخلا 
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نم ءآـج  نم  رخآ  یف  تئجف  ذـئموی  رحلا  عـم  تنک  یبراـحملا  ناـعطلا  نب  یلع  لاـقف  اـهرخآ  نع  اهوقـس  یتـح  رخآ  اوقـس  هنع و  تلزع 
لمجلا خنا  خألا  نبا  ای  لاق  مث  ءآقسلا  يدنع  ۀیاورلا  ۀیاورلا و  خنا  لاق  شطعلا  نم  یسرفب  یب و  ام  مالسلاهیلع  نیسحلا  يأر  املف  هباحـصا 

هحفص ردا [  ملف  هفطعا  يا  ءآقسلا  ثنخا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  ءآقـسلا  نم  ءآملا  لاس  تبرـش  املک  تلعجف  برـشا  لاقف  [ 62  ] هتخناف
یقتلا امل » و   » ۀفوکلا نم  نیتلحرم  یلع  مالسلاهیلع  نیسحلل  رحلا  ةاقالم  تناک  یسرف و  تیقس  تبرـشف و  هدیب  هثنخف  ماقف  لعفا  فیک  [ 90
یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  ع )  ) نیسحلا لاقف  هللادبعابا  ای  کیلع  لب  لاقف  انیلع  ما  انلا  ع )  ) نیسحلا هل  لاق  مالسلاهیلع  نیـسحلا  عم  رحلا 

هیدی نیب  رحلا  مدقت  ۀیسداقلا و  لزنی  نا  هرما  ریمن و  نب  نیصحلا  ثعب  دایز  نب  هللادیبع  ناک » و   » ۀیسداقلا نم  رحلا  ءیجم  ناک » و   » میظعلا
نیـسحلا رماـف  رهظلا  ةولـص  ترـضح  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  اـقفاوم  رحلا  لزی  ملف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مهب  لبقتـسی  سراـف  فلا  یف 

لاق مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  نیلعن  ءادر و  رازا و  یف  ع »  » نیـسحلا جرخ  ۀماقألا  ترـضح  املف  نذؤی  نا  قورـسم  نب  جاجحلا  مالـسلاهیلع 
نا هللا  لعل  ماما  انل  سیل  هناف  انیلع  مدقا  نا  مکلـسر  یلع  تمدق  مکبتک و  ینتتا  یتح  مکتآ  مل  ینا  مکیلا  هللا و  یلا  ةرذـعم  اهنا  سانلا  اهیا 

اولعفت و مل  نا  مکقیثاوم و  مکدوهع و  نم  هیلا  نئمطا  ام  ینوطعاف  مکتئج  دـقف  کلذ  یلع  متنک  ناـف  قحلا  يدـهلا و  یلع  کـب  اـنعمجی 
نا دـیرتا  رحلل  لاقف  ةالـصلا  ماقاف  مقا  نذؤملل  لاقف  اوتکـسف  مکیلا  هنم  تئج  يذـلا  ناکملا  یلا  مکنع  تفرـصنا  نیهراـک  یمودـقل  متنک 

رحلا فرصنا  هباحصا و  هیلا  عمتجاف  لخد  مث  مالسلاهیلع  نیسحلا  مهب  یلصف  کتالصب  یلصن  تنا و  یلصت  لب  لاق ال  کباحصاب  یلـصت 
اوناک يذلا  مهفص  یلا  نوقابلا  داع  هباحصا و  نم  ۀعامج  هیلا  عمتجا  هل و  تبرـض  دق  ۀمیح  لخدف  هحفص 91 ] هیف [  ناک  يذلا  هناکم  یلا 

لیحرللا اوأیهتی  نا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  رما  رـصعلا  تقو  ناک  املف »  » اهلظ یف  سلج  هتباد و  نانعب  مهنم  لـجر  لـک  ذـخا  مث  هوداـعاف  هیف 
هیلع ینثا  هللا و  دمحف  ههجوب  مهیلا  فرصنا  ملس و  مث  یلصف  ماق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  مدقتساف  ماقا  رصعلاب و  يدانف  هیدانم  رما  مث  اولعفف 
رمألا اذـه  ۀـیالوب  یلوا  دـمحم  تیب  لها  نحن  مکنع و  یـضرا هللا  نکی  هلهأل  قحلا  اوفرعت  هللا و  اوقتت  نا  مکناف  سانلا  اهیا  دـعب  اما  لاق  مث 
نآلا مکیأر  ناک  انقحب و  لهجلا  انل و  ۀیهارکلا  الا  متیبا  نا  ناودعلا و  روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعدملا  ءآلؤآه  نم  مکیلع 
لاقف رکذت  یتلا  لسرلا  بتکلا و  هذه  ام  يردا  ام  هللا  انا و  رحلا  هل  لاقق  مکنع  تفرـصنا  مکلـسر  یلع  هب  تمدـق  مکبتک و  هب  ینتتا  ام  ریغ 

نیب ترثنف  افحص  نیؤلمم  نیجرخ  جرخاف  یلا  مهبتک  امهیف  نیذللا  نیجرخلا  جرخا  [ 63  ] ناعمس نبا  ۀبقع  ای  هباحصا  ضعبل  ع )  ) نیسحلا
ۀفوکلا کمدقن  یتح  کقرافن  نا ال  كانیقل  نحن  اذا  انرما  دـق  کیلا و  اوبتک  نیذـلا  هحفص 92 ] ءآلؤآه [  نم  انـسل  انا  رحلا  هل  لاقف  هیدی 

هؤآسن تبکر  یتح  رظتنا  اوبکرف و  اوبکراف  اوموق  هباحصأل  لاق  مث  کلذ  نم  کیلا  یندا  توملا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  هللادیبع  یلع 
لاقف دیرت  ام  کما  کتلکث  رحلل  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  فارصنألا  نیب  مهنیب و  موقلا  لاح  اوفرصنیل  اوبهذ  املف  اوفرصنا  هباحصال  لاقف 

یلا یلام  نکلو  ناک  نم  انئآک  لکثلاب  همارکذ  تکرت  ام  اهیلع  تنا  یتلا  لاحلا  لثم  یلع  وه  یل و  اهلوقی  برعلا  نم  كریغ  ول  اما  رحلا  هل 
دایز نبا  هللادیبع  ریمألا  یلا  کب  قلطنا  نا  دیرا  لاق  دـیرت  امف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  هیلع  ردـقن  ام  نسحأب  الا  لیبس  نم  کما  رکذ 
امنا کلاتقب  رمؤا  مل  ینا  رحلا  هل  لاق  امهنیب  مالکلا  رثک  املف  تارم  ثالث  لوقلا  ادارتف  کعدا  ـال  هللاو  اذا  لاـقف  کـعبتا  ـال  هللا  اذا و  لاـقف 

افـصن کنیب  ینیب و  نوکی  ۀنیدملا  یلا  كدری  ۀفوکلا و ال  کلخدی  اقیرط ال  ذـخف  تیبا  اذاف  ۀـفوکلا  کمدـقا  یتح  کقرافا  نا ال  ترما 
بیذعلا و قیرط  نع  رـسایتف  انهه  ذخف  كرما  نم  ءیـشب  یلتبا  نا  نم  ۀـیفاعلا  ینقزری  نا  هللا  لعلف  دایز  نب  هللادـیبع  ریمألا  یلا  بتکا  یتح 

لاق مث  هیلع  هحفـص 93 ] ینثا [  هللادمحف و  [ 64  ] مهبطخ مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  مث »  » هریاسی رحلا  راس و  و  ع »  » نیسحلا رـسایتف  ۀیـسداقلا 
هللا یلص  هللا  لوسر  ۀنسل  افلاخم  هللا  دهعل  اثکان  هللا  مرحل  الحتسم  ارئآج  اناطلس  يأر  نم  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  سانلا  اهیا 

ۀعاط اومزل  دـق  ءآلؤآه  نا  الا و  هلخدـم  هلخدـی  هللا  یلع  اقح  ناک  لعف  لوقب و ال  ریغی  ملف  ناودـعلا  مثألاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هلآ  هیلع و 
اذهب قحا  ینا  هلالح و  اومرح  هللا و  مارحا  اولحا  ءیفلاب و  اورثأتسا  دودحلا و  اولطع  داسفلا و  اورهظا  نمحرلا و  ۀعاط  نع  اولوت  ناطیشلا و 

یل متیفو  نأف  ینولذخت  الو  ینوملست  مکنا ال  مکتعیبب  مکلـسر  یلع  تمدق  مکبتک و  ینتتا  دق  و  خ )» ( » ص  ) هللا لوسر  نم  یتبارقل   ) رمألا
عم یـسفن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀـمطافنبا  یلع  هحفـص 94 ] نب [  نیـسحلا  انا  مکدشر و  مکظح و  متبـصا  دقف  مکتعیبب 
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مکنم یه  ام  يرمعلف  یتعیب  متعلخ  يدـهع و  متـضقن  اولعفت و  مل  نا  ةوسا و  یب  مکل  مکدالوا و  مکیلاها و  عم  يدـلو  یلها و  مکـسفنا و 
امنأف ثکن  نم  متعیض و  مکبیـصن  متأطخأ و  مکظحف  مکب  رتغا  نم  رورغملا  لیقع و  نب  ملـسم  یمعنبا  یخا و  یبأب و  اهومتلعف  دقل  رکنب 

نیسحلا هل  لاقف  نلتقتل  تلتاق  نئل  دهـشا  ینأف  کسفن  یف  هللا  كرکذا  ینارحلا  هل  لاقف »  » مالـسلا مکنع و  هللا  ینغیـس  هسفن و  یلع  ثکنی 
هللا لوسر  ةرـصن  دیری  وه  همع و  نبال  سوألا  وخا  لاق  امک  لوقأس  ینولتقت و  نا  بطخلا  مکب  ودـعی  له  ینفوخت و  توملابفا  مالـسلاهیلع 

دهاج اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یـضماس و  : لاقف لوتقم  کناف  بهذـت  نیا  لاـق  همع و  نبا  هفوخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نافامرمرع یغولا و  یف  اسیمخ  یقلتل  اهءآقب  دـیرا  یـسفن ال  مدـقاامرجم  عدو  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاـصلا  لاـجرلا  یـساو  واملـسم 

نیـسحلا نع  ۀـیحان  ریـسی  لعج  هنع و  یحنت  کلذ  رحلا  عمـس  اـملف » » اـمغرت شیعت و  نا  ـالذ  کـب  یفک  ملا  مل  تم  نا  مدـنا و  مل  تشع 
ةرـصنل ۀفوکلا  نم  اولبقا  دق  رفن  ۀـعبرأب  مهاذاف  [ 65  ] تاناجهلا بیذـع  یلا  اوهتنا  یتح  ارئاس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لزی  مل » «و  مالـسلاهیلع

هل لاقی  لیلد  مهعم  لماکلا و  هل  لاقی  هل  اسرف  بنجب  وه  یلجبلا و  لاله  نب  عفان  مهیف  مهلحاور و  یلع  مالـسلاهیلع  هحفص 95 ] نیسحلا [ 
نیـسحلا هعنمف  ۀـفوکلا  یلا  مهدروا  مهـسبح  رحلا  داراف  ةریم  ۀـفوکلا  نم  هلهأل  راتما  دـق  ناک  یئاـطلا و  مکح خ ل )  ) يدـع نب  حاـمرطلا 

ینیب و ناک  ام  یلع  تیقب  ناف  یعم  ءآج  نم  ۀـلزنمب  مه  يراصنا و  ءآلؤآه  امنا  یـسفن  هنم  عنما  امم  مهنعنمأل  لاق  کـلذ و  نم  مالـسلاهیلع 
لاومألاب دایزنبا  مهلامتسا  دقف  فارشألا  اما  اولاقف  سانلا  ربخ  نع  مالسلاهیلع  نیـسحلا  مهلئـس  مث  مهنع  رحلا  فکف  کتزجان  الا  کنیب و 

معن اولاق  رهـسم  نب  سیق  یلوسرب  ملع  مکل  لهف  لاق  کیلع  ةروهـشم  مهفویـس  کل و  مهتدـئفاف  سانلا  رئآس  اما  کیلع و  دـحاو  بلا  مهف 
مهللا الیدبت  اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنم  لاق  مث  هتعمد  کلمی  مل  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  انیع  تقرقرتف  دایزنبا  هلتق 

كرکذا يدع  نب  حامرطلا  هل  لاق » و   » کباوث روخذم  بئاغر  کتمحر و  نم  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  الزن و  ۀـنجلا  مهل  انل و  لعجا 
کلتاقی مل  ول  دـحا و  ریثک  کعم  يرا  ام  اهیلا و  لصت  نا ال  فاخأل  ینا  نلتقتل و  اهتلخد  نا  هللاوف  ۀـفوکلا  لها  کنرغی  کسفن ال  یف  هللا 

اربش مهیلا  مدقت  نا ال  تردق  نا  هللا  كدشناف  کیلا  ریـسملا  نودیری  امیظع  اعمج  ۀفوکلا  نم  یجورخ  لبق  تیأر  دقل  یفکل و  ءآلؤآه  الا 
یملس ءاجأب و  نم  یلا  ثعبی  ءاجأ و  مهلبج  لزنی  نا  هیأر و  يری  یتح  [ 66  ] هموق هحفص 96 ] دالب [  یلا  هعم  بهذی  نا  هنم  بلط  لعفاف و 

اننیب و نا  هل  لاق  اریخ و  هموق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هازجف  مهفایساب  هیدی  نیب  نوبرضی  یئآط  فلا  نیرشعب  هل  لفکت  ءیطل و  نالبج  امه  و 
هللا ءآش  نا  ةداهش  زوفف و  هنم  دبال  ام  نکی  نا  یفک و  انیلع و  معنا  ام  امیدقف  انع  هللا  عفدی  نأف  فارصنألا  یلع  هعم  ردقن  الوق ال  موقلا  نیب 

بیذـع یف  هلتق  ربـخ  هغلب  داـع  اـملف  هرـصنل  دوعی  هلهـأل و  ةریملا  لـصوی  نا  هدـعو  هعدو و  مث  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عـم  حاـمرطلا  راـس  و 
ای معن  يدـع  نب  حاـمرطلا  لاـقف  هداـجلا  ریغ  یلع  قیرطلا  فرعی  دـحا  مکیف  لـه  هباحـصأل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاـق  عجرف و  تاـناجهلا 

لبق انب  یضما  رجز و  نم  يرعذت  یتقان ال  ای  : لوقی زجتری و  لعج  مهماما و  حامرطلا  راسف  انیدیا  نیب  رس  لاق  قیرطلا  ربخا  انا  هللا  لوسرنبا 
رتبلا فویـسلاب  نیبراضلارمـسلا  حامرلاب  نینعاطلا  رهزلا  هوجولا  ضیبلا  ةداسلارخفلا  لآ  هللا  لوسر  لآ  رفـس  ریخ  ناـیتف و  ریخبرجفلا  عولط 

دیارضلا اعم و  عفنلا  کلام  ای  رهدلا  ءاقب  هللا  هرمعرما  ریخب  هللا  هباصا  ردصلا  بیحرلا  دجلا  دجاملا  هحفص 97 ] رجنلا [  میرکب  یلجت  یتح 
لزی مل » و   » رهعلا نب  رهعلا  دایزنبا  ورمخلا  فیلح  لاز  دیزی ال  رخص  یلیلس  نینیعللا  یلعرفکلا  ایاقب  نم  ةاغطلا  یلع  رصنلاب  يدیس  انیـسح 
لیقف هنع  لأسف  ابورضم  اطاطسف  يأرف  [ 68  ] هناطقطقلا یلا  لیق  هب و  لزنف  [ 67  ] لتاقمینب رصق  یلا  یهتنا  یتح  ارئاس  مالسلاهیلع  نیـسحلا 

نم تجرخ  ام  هللا  لاق و  عجرتساف و  هوعدی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هیلا  لسراف  ۀفوکلا  لها  ناعجـش  نم  ناک  یفعجلا و  رحلا  نب  هللادیبعل  هنا 
هحفص لاقف [  هافعتـساف  هترـصن  یلا  هاعد  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هیلا  ءاجف  یتأی  نا  یبأ  اهب و  انا  نیـسحلا و  اهلخدی  نا  ۀیهارک  الا  ۀفوکلا 

اذه اما  لاقف  کله  الا  انرصنی  مث ال  دحا  انتیعا  عمسی و  هللاوف ال  انلتاقی  نمم  نوکت  نا  قتاف  انرصنی  نمم  نکت  مل  نأف  ع )  ) نیـسحلا هل  [ 98
ائیش مورا  انا  طق و  هتبکر  ام  هللاوف  کیلا  هذخ  یسرف  اذه  نکلو  مالسلاهیلع  نیسحلل  لاق  هنا  ۀیاور » یف  و   » یلاعت هللا  ءاش  نا  ادبا  نوکی  الف 

ام الت و  مث  کسرف  یف  کیف و ال  انل  ۀـجاح  لاق ال  ههجوب و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هنع  ضرعاف  هیلع  توجن  الا  دـحا  یندارا  هتغلب و ال  ـالا 
رـصق نم  لحتراف  لیحرلاب  رما  مث  ءاملا  نم  اوقتـساف  هنایتف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  رما  لیللا  رخآ  ناک  اـملف »  » ادـضع نیلـضملا  ذـختم  تنک 
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نوعجار و هیلا  انا  انا هللا و  لوقی  وه  هبتنا و  مث  ۀـقفخ  هسرف  رهظ  یلع  وه  قفخف و  ۀـعاس  هعم  انرـسف  ناعمـس  نب  ۀـبقع  لاـق  ـالیل  لـتاقمینب 
لاق تعجرتسا  تدمح و  مم  كادف  تلعج  هبأ  ای  لاقف  نیـسحلا  نب  یلع  هنبا  هیلا  لبقاف  اثالث  وا  نیترم  کلذ  لعفف  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 

ای هل  لاقف  انیلا  تیعن  انسفنا  اهنا  تملعف  مهیلا  ریست  ایانملا  نوریـسی و  موقلا  لوقی  وه  سرف و  یلع  سراف  یل  نعف  ۀقفخ  تقفخ  ینا  ینب  ای 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  هل  لاقف  نیقحم  تومن  نا  یلابن  اذا ال  لاق  دابعلا  عجرم  هیلا  يذـلا  یلب و  لاـق  قحلا  یلع  انـسلا  اءوس  هللا  كارا  ـال  هبا 

مهقرفی نا  دیری  هباحصاب  رسایتی  ذخاف  بوکرلا  لجع  مث  ةادغلا  یلصف  لزن  حبـصا  املف »  » هدلاو نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو  نم  هللا  كازج 
یتح کلذک  نورسایتی  اولازی  ملف  اوعفترا  هیلع و  اوعنتما  ادیدش  ادر  ۀفوکلا  وحن  مهدر  اذا  لعجف  هحفص 99 ] هباحصا [  هدریف و  رحلا  هیتأیف 
اعیمج اوفقوف  يدنکلا  [ 69  ] ریـشب نب  کلام  وه  ۀفوکلا و  نم  لبقم  اسوق  بکنتم  حالـسلا  هیلع  هل  بیجن  یلع  بکار  اذاف  يونین  یلا  اوهتنا 

اما هیف  اذاف  دایزنبا  نم  اباتک  رحلا  یلا  عفد  هباحصا و  و  ع )  ) نیسحلا یلع  ملسی  مل  هباحصأ و  رحلا و  یلع  ملـس  مهیلا  یهتنا  املف  هنورظتنی 
دق ءاــم و  ریغ  یلع  نـصح و  ریغ  یف  [ 71  ] ءارعلاب الا  هلزنت  الف  یلوسر  کیلع  مدـقی  یباـتک و  کـغلبی  نیح  نیـسحلاب  [ 70  ] ععججف دعب 

مهذخا ریـسلا و  نم  مهوعنم  هباحـصا و  رحلا و  مهل  ضرعف  مالـسلا  يرما و  كذافناب  ینیتأی  یتح  کقرافی  الف  کمزلی  نا  یلوسر  ترمأ 
ریمالا باتک  نکلو  یلب  لاق  قیرطلا  نع  لودـعلاب  انرمأت  ملا  ع )  ) نیـسحلا هل  لاقف  ۀـیرق  ءام و ال  ریغ  یلع  ناکملا  کلذ  یف  لوزنلاـب  رحلا 

 ] لزنن کحیو  انعد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  کلذـب  ینبلاطی  انیع  یلع  لعج  دـق  کیلع و  قییـضتلاب  هیف  ینرمأـی  لـصو  دـق  هللادـیبع 
نب ریهز  لاقف »  » انیع یلع  ثعب  دق  لجر  اذه  عیطتـسا  لاقف ال  ۀیفـش  ینعی  هذه  وا  ۀیرـضاغلا  يونین و  هذه  وا  ۀیرقلا  هذـه  یف  هحفص 100 ]
نم انیلع  نوها  ۀـعاسلا  ءالؤه  لاتق  نا  هللا  لوسرنبا  ای  نورت  امم  دـشا  الا  نورت  يذـلا  دـعب  نوکی  نا  يرا  هللا ال  ینا و  ع )  ) نیـسحلل نیقلا 
هذه یلا  انبرـس  ریهز  هل  لاقف  لاتقلاب  مهأدبأل  تنک  ام  ع )  ) نیـسحلا لاقف  هب  انل  لبق  الام  مهدـعب  نم  انیتأیل  يرمعلف  مهدـعب  انیتأی  نم  لاتق 
لاقف مهدـعب  ءیجی  نم  لاتق  نم  اـنیلع  نوها  مهلاـتقف  مهاـنلتاق  اـنوعنم  ناـف  تارفلا  ءیطاـش  یلع  یه  ۀنیـصح و  اـهناف  اـهلزنت  یتح  هیرقلا 
لزنن یتح  هللا  لوسر  نبا  ای  انبرـسف  هل  لاق  اریهز  نا  ۀـیاور » یف  و   » رقعلا نم  کـب  ذوعا  مهللا  لاـق  رقعلا  لاـق  یه  اـم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
مهللا لاق  مث  مالسلاهیلع  نیـسحلا  انیع  تعمدف  لاق  مهیلع  هللا  انعتـسا  مهانلتاق و  انولتاق  ناف  كانه  نوکنف  تارفلا  ءیطاش  یلع  اهناف  البرک 
رمالا نم  انب  لزن  دق  هنا  لاق » مث   » هیلع ینثا  هللا و  دمحف  هباحصا  یف  ابیطخ  مالسلاهیلع  نیسحلا  ماق  مث »  » ءالبلا برکلا و  نم  کب  ذوعا  ینا 

سیسخ ءانالا و  ۀبابـصک  [ 73  ] ۀبابـصالا اهنم  قبی  مل  و  [ 72  ] ءاذـح ترمتـسا  اهفورعم و  ربدا  ترکنت و  تریغت و  ایندـلا  نا  نورت و  دـق  ام 
اقحم هبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلا ال  یلا  هب و  لمعی  ـال  قحلا  هحفص 101 ] یلا [  نورت  الا  [ 74  ] لیبولا یعرملاک  شیع 

لیق رحلا و  عم  یقتلا  نیح  مشج  يذب  ۀـبطخلا  هذـهب  بطخ  هنا  لیق » و  [ » 75  ] امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرا  یناـف ال 
نیدلخم اهیف  انک  ۀیقاب و  انل  ایندلا  تناک  ول  کتلاقم و  هللا  لوسرنبا  ای  هللا  كادـه  انعمـس  دـق  لاقف  نیقلا  نب  ریهز  ماقف  ملعا  هللا  البرکب و 

انتاین یلع  انا  انبر و  ءاقل  انهرک  ام  هللا  لاقف و  یلیجبلا  لاله خ ل ) نب  عفان   ) عفان نب  لاله  بثو » و   » اهیف ۀـماقالا  یلع  کعم  ضوهنلا  انرثآل 
لتاقن نا  انیلع  کب  هللا  نم  دقل  هللا  لوسرنبا  ای  هللا  لاقف و  [ 76  ] ریـضخ نب  ریرب  ماق » و   » كاداع نم  يداعن  كالاو و  نم  یلاون  انرئاصب  و 

ریـسملا دارا  املک  بکر و  ماق و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  مث »  » ۀـمیقلا موی  انعیفـش  كدـج  نوکی  مث  اـنؤاضعا  کـیف  عطقت  کیدـی و  نیب 
ضرألا هذه  مسا  ام  لاق  اهلصو  املف  نیتس  يدحا و  ۀنـس  مرحملا  نم  یناثلا  سیمخلا  موی  ءالبرک  غلب  یتح  يرخا  هنوریاسی  ةرات و  هنوعنمی 

یلع قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  لاقف  هباحصا  هحفص 102 ] یلع [  لبقا  مث »  » ءالبلا برکلا و  نم  کبذوعا  ینا  مهللا  لاقف  البرک  لیقف 
عـضوم اذـه  لاقف  هللا  لوسرنبا  ای  معن  اولاق  البرک  هذـها  لاق  مث »  » نونایدـلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشیاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلا 

نا مث »  » ۀـیحان هباحـصا  رحلا و  لزن  اعیمج و  اولزنف  انئامد  کفـسم  انلاجر و  لتقم  انلاحر و  طحم  انباکر و  خانم  اـنهه  اولزنا  ءـالب  برک و 
انجعزا و دـق  و  ص )  ) دـمحم کیبن  ةرتع  انا  مهللا  لاق  مث  ۀـعاس  یکبف  مهیلا  رظن  مث  هتیب  لها  هتوخا و  هدـلو و  عمج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  سلج » و   » نیملاظلا موقلا  یلع  انرـصنا  انقحب و  انلذخف  مهللا  انیلع  ۀـیماونب  تدـعت  اندـج و  مرح  نع  انجرخا  اندرط و 
یح لک  ولیدبلاب  عنقی  رهدلا ال  لیتق و  بحاص  بلاط و  نملیـصألا  قارـشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  : لوقی هفیـس و  حلـصی 

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  www.Ghaemiyeh.comجعاول  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 127زکرم  ۀحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


نم مالک  اذـه  یخا  ای  تلاقف  کلذ  همطاف  تنب  بنیز  هتخا  تعمـسف »  » لیلجلا یلا  رمألا  اـمنا  ولیحرلا  نم  دـعولا  برقا  اـم  یلیبس  کـلاس 
« تلعج و   » بویجلا نققش  دودخلا و  نمطل  ةوسنلا و  یکب  هسفن و  یلا  نیسحلا  یعنی  هالکثا  بنیز و  تلاقف  هاتخا  ای  معن  لاقف  لتقلاب  نقیا 
 ] يزعت هاتخا  ای  مالسلاهیلع  نیسحلا  اهل  لاقف »  » هللادبعابا ای  كدعب  انتعیض  او  هانیـسح  او  هاخا  او  هامأ  او  هایلع  او  هادمحم  او  يدانت  موثلکما 

موثلکما و ای  هاتخا  ای  لاق  مث »  » نوکلهی ۀـیربلا  عیمج  نوتومی و  مهلک  ضرألا  لها  نونفی و  تاومـسلا  ناکـس  ناف  هللا  ءآزعب  هحفص 103 ]
یف و   » ارجه نلقت  اهجو و ال  یلع  نشمخت  ابیج و ال  یلع  نققـشت  الف  تلتق  انا  اذا  نرظنا  باـبر  اـی  تنا  همطاـف و  اـی  تنا  بنیز و  اـی  تنا 

نیـسحلا نب  یلع  لاـق  مرحملا  نم  عساـتلا  مویلا  ۀیـشع  تاـیبالا  هذـه  لاـق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  نع  ۀـیاور »
هدـنع هل و  ءابخ  یف  یبا  لزتعا  ذا  ینـضرمت  بنیز  یتمع  يدـنع  اهتحیبص و  یف  یبا  لتق  یتلا  ۀـلیللا  کـلت  یف  سلاـجل  ینا  مالـسلاامهیلع 

اهداعاف ۀـمدقتملا  تایبألا  رخآ  یلا  لـیلخ ) نم  کـل  فا  رهد  اـی   ) لوقی یبا  هحلـصی و  هفیـس و  جـلاعی  وه  يراـفغلا و  رذیبا  یلوم  نوج 
امل اهناف  یتمع  اما  لزن و  دـق  ءالبلا  نا  تملع  توکـسلا و  تمزل  اهتددرف و  ةربعلا  ینتقنخف  دارا  اـم  تفرع  اـهتمهف و  یتح  اـثالث  وا  نیترم 

هالکثا تدان و  هیلا و  تهتنا  یتح  اهبوث  رجت  تبث  نا و  اهـسفن  کلمت  مل  عزجلا  ۀـقرلا و  ءاسنلا  نأش  نم  ةأرما و  یه  تعمـس و  اـم  تعمس 
نیـسحلا اـهیلا  رظنف  یقاـبلا  لاـمث  یـضاملا و  ۀـفیلخ  اـی  نسحلا  یخا  یلع و  یبا  ۀـمطاف و  یما  تتاـم  موـیلا  ةاـیحلا  ینمدـعا  توـملا  تیل 

هانیع تقرقرت  هتصغ و  هیلع  تدرف  ءآدفلا  کل  یسفن  لقتـست  یما  یباب و  تلاقف  ناطیـشلا  کملح  نبهذی  ۀیخا ال  ای  اهل  لاقف  مالـسلاهیلع 
یسفن یلع  دشا  یبلقل و  حرقا  کلذف  هحفص 104 ] ایاصتغا [  کسفن  بصتغتفا  هاتلیو  ای  تلاقف  مانل ) الیل  اطقلا  كرت  ول   ) لاق مث  عومدلاب 

مث تقافا  یتح  ءاملا  اههجو  یلع  بصف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  اهیلا  ماقف  اهیلع  ۀیـشغم  ترخ  هتقـشف و  اهبیج  یلا  توها  اههجو و  تمطل  مث 
یبا ینم و  ریخ  يدج  هدحو  درف  وه  مهدیعی و  قلخلا و  ثعبی  هتردقب و  قلخلا  قلخ  يذـلا  ههجم  الا  کلاه  ءیـش  لک  لاق و  رم  امب  اهازع 

هاتخا ای  اهل  لاق  هوحن و  اذهب و  اهازعف  ةوسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  ملـسم  لکل  یلو و  ینم  ریخ  یخا  ینم و  ریخ  یما  ینم و  ریخ 
« بتک و   » تکله انا  اذا  روبثلا  لیولاب و  یلع  یعدـت  اهجو و ال  یلع  یـشمخت  ابیج و ال  یلع  یقـشت  یمـسق ال  يرباف  کـیلع  تمـسقا  ینا 

نیسح ای  ینغلب  دقف  دعب » اما   » مالسلاهیلع نیسحلا  یلا  دایزنبا  بتکف »  » البرکب مالسلاهیلع  نیسحلا  لوزنب  هملعی  دایز  نب  هللادیبع  یلا  رحلا 
یلا عجرت  وا  ریبخلا  فیطللاب  کقحلا  وا  ریمخلا  نم  عبشا  و ال  [ 77  ] ریثولا دسوتا  نا ال  دیزی  نینمؤملاریما  یلا  بتک  دـق  البرکب و  کلوزن 

طخـسب قولخملا  ةاضرم  اورتشا  موق  حلفا  لاق ال  هدـی و  نم  هاقلا  باتکلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  أرق  املف »  » مالـسلا دـیزی و  مکح  یمکح و 
یلا هحفـص 105 ] لوسرلا [  عجرف  باذعلا  ۀملک  هیلع  تقح  دق  هنأل  باوج  يدنع  هل  ام  لاقف  هللادـبعابا  ای  باوجلا  لوسرلا  هل  لاقف  قلاخلا 

امهتریس و نسح  رکذ  هابا و  ادیزی و  حدم  مهبطخ و  ۀفوکلا و  دجسم  یف  سانلا  عمج  رکاسعلا و  هیلا  زهج  هبـضغ و  دتـشاف  هربخاف  دایزنبا 
. مالسلاهیلع نیسحلا  برح  یلا  جورخلاب  رما  ۀئام و  ۀئام  مهئاطع  یف  مهداز  ءاطعلا و  ریفوتب  سانلا  دعو 

لاتقلا ۀفص  یف 

لـسرا يرلا و  هالو  دق  دایزنبا  ناک  فالآ و  ۀعبرا  یف  صاقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  مدق  مرحملا  نم  ثلاثلا  مویلا  وه  دـغلا و  نم  ناک  املف 
درت نا  یلع  معن  لاقف  هافعتساف  کلمع  یلا  ترس  تغرف  اذاف  هیلا  رـس  هل  لاق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ءاج  املف  ملیدلا  لاتقل  فالآ  ۀعبرا  هعم 
اهیف ۀطخ  یلا  هموق  نود  نم  هللادیبع  یناعد  : لوقی وه  هوعمسف و  ارکفم  هتلیل  تابف  کلذ  نع  هوهنف  هءاحصن  راشتسا  هلهمتساف و  اندهع  انیلا 

امومذم عجرا  ما  ۀـبغر  يرلا  يرلا و  کلم  كرتأأ  [ . 79  ] نیم هیـضترا و  رطخ ال  یلع  فقاول  ینا  يردا و  ـال  هللاوف  [ . 78  ] ینیحل تجرخ 
كدشنا هل  لاقف  هتخانبا  وه  ۀبعش و  نب  ةریغملا  نب  ةزمح  هءاج  ونیع  ةرق  يرلا  کلم  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  ونیـسح  لتقب 

ضرالا ناطلس  کلام و  كایند و  نم  جرخت  نأل  هللاوف  کمحر  عطقت  کبر و  دنع  مثأتف  نیـسحلا  یلا  ریـست  نا  لاخاب  هللا  هحفص 106 ] ] 
کنا لاقف  دایزنبا  یلا  دعسنبا  ءاج ) و   ) هللا ءاش  نا  لعفا  یناف  دعسنبا  هل  لاقف  نیـسحلا  مدب  هللا  یقلت  نا  نم  کل  ریخ  کل  ناک  ول  اهلک 

هنم اریخ  تسل  نم  ۀفوکلا  فارـشا  نم  نیـسحلا  یلا  ثعبت  کلذ و  یل  ذفنت  نا  تیار  ناف  سانلا  هب  عماست  يرلا و  ینعی  لمعلا  اذه  ینتیلو 
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براحی نا  لبق  .و  رئاس یناف  لاق  اندهعب  انیلا  ثعباف  الا  اندنجب و  ترس  نا  ثعبا  نم  یف  كریشتسا  تسل  دایزنبا  هل  لاقف  اسانا  هل  یمـس  و 
یقل هناف  اذه  یف  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تامارک  ترهظ  دق  نیریس و  نب  دمحم  لاق  يزوجلانبا  طبـس  لاق »  » مالـسلاهیلع نیـسحلا 

« راس و   » رانلا راتختف  رانلا  ۀـنجلا و  نیب  هیف  ریخت  اماقم  اموی  تمق  اذا  کب  فیک  دعـسنبا  ای  کحیو  لاقف  باـش  وه  اـموی و  دعـس  نب  رمع 
هءاج مث )  ) فالآ ۀسمخ  یف  راصف  هباحـصا  رحلا و  هیلا  مضنا » و   » هعم تناک  یتلا  فالآ  ۀـعبرألاب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاتق  یلا  دعـسنبا 

ینزاملا نالف  فالآ و  ۀعبرا  یف  ینوکسلا  ریمن  نب  نیـصحلا  نیفلا و  یف  یبلکلا  باکرنبا  دیزیب  دایزنبا  هعبتا  مث »  » فالآ ۀعبرا  یف  رمش 
مرحملا و هحفص 107 ] نم [  نولخ  لایل  تس  یلا  هدنع  تلمکت  سراف  فلا  نورـشع  کلذف »  » نیفلا یف  نالفنبا  رـصن  فالآ و  ۀلالث  یف 
ام افلا و  نورـشع  ۀسمخ و  کلذـف  فلا  یف  رجبا  نب  راجح  فلا و  یف  یحایرلا  یعبر  نب  ثبـش  فالآ و  ۀـثالث  یف  ۀـحلط  نب  بعک  ثعب 

لیخلا و ةرثک  یف  ۀـلع  کل  لعجا  مل  ینا  هیلا  بتک  مث )  ) لجار سراف و  نیب  ام  افلا  نوثالث  هدـنع  لـماکت  یتح  رکاـسعلاب  هیلا  لـسری  لاز 
رهاظم نب  بیبح  لاق » و   » مرحملا نم  نیضم  مایا  ۀتسل  هثحتسی  ناک  ۀیشع و  ةودغ و  يدنع  كربخ  الا و  یسما  حبصا و ال  رظناف ال  لاجرلا 

نا هللا  یـسعف  کترـصن  یلا  مهوعدال  مهیلا  ریـصملا  یف  یل  نذأت  انم  برقلاب  دـساینب  نم  یح  انهه  هللا  لوسرنبا  ای  مالـسلاهیلع  نیـسحلل 
مکتیتا موق  یلا  دفاو  هب  یتا  ام  ریخب  مکتیتا  دق  ینا  لاق  يدسا و  هنا  هسفنب  مهفرع  لیللا و  فوج  یف  مهیلا  جرخف  هل  نذاف  کنع  مهب  عفدی 

رمع اذه  ادبا و  هوملـسی  نل  هولذخی و  نل  لجر  فلا  نم  ریخ  مهنم  لجرلا  نینمؤملا  نم  ۀباصع  یف  هنأف  مکیبن  تنب  نبا  رـصن  یلا  مکوعدا 
یناف ةرخآلا  ایندلا و  فرش  اهب  اولانت  هترصن  یف  مویلا  ینوعیطاف  ۀحیصنلا  هذهب  مکتیتا  دق  یتریـشع و  یموق و  متنا  هب و  طاحا  دق  دعـس  نب 
نییلع یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمل  اقیفر  ناک  الا  ابـستحم  ارباص  هللا  لوسر  تنب  نبا  عم  هللا  لیـس  یف  مکنم  دـحا  لـتقی  ـال  هللااـب  مسقا 
موقلا ملع  دق  هحفص 108 ] لوقی [ : زجتری و  لعج  مث  ةوعدلا  هذه  یلا  بیجی  نم  لوا  انا  لاقف  رشب  نب  هللادبع  همسا  مهنم  لجر  هیلا  بثوف 
الجر نوعـست  مهنم  مأتلا  یتح  یحلا  لاجر  ردابت  مثلـساب  نیرع  ثیل  ینناک  لتاقم  لطب  عاجـش  ینااولقاثت  وا  ناـسرفلا  مجحا  اولک و  اوت  ذا 

عم سراف  ۀئامعبرا  مهیلا  لسراف  لاحلاب  هربخاف  دعسنبا  یلا  یحلا  نم  تقولا  کلذ  یف  لجر  جرخ  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نودیری  اولبقاف 
فرصنا انل  ام  کل و  ام  کلیو  قرزالاب  بیبح  حاصف  اولتتقا  اوشوانتف و  ریسیب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  مهلوصو  لبق  مهعم  اوقتلاف  قرزألا 

یف اولحترا  مهیح و  یلا  نیعجار  اومزهناف  موقلاب  مهل  ۀـقاط  هنا ال  دـسا  ونب  تملع  عجری و  نا  قرزالا  یبأف  كریغ  اـنب  یقـشی  اـنعد  اـنع و 
دارا هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  لاقف ال  هربخاف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  رهاظم  نب  بیبح  عجر  مهتیبی و  نبا  دعـسنبا  نم  افوخ  لـیللا  فوج 

نم ءایحتـسا  یبا  مهلکف  ءآسؤرلا  نم  ۀعامج  یلع  کلذ  ضرعف  هب  ءاج  يذلا  ام  هلأسی  الوسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  ثعبی  نا  دعـسنبا 
نأل هللا  هیلا و  بهذا  انا  لاقف  ءیش  ههجو  دری  اعاجش ال  اسراف  ناک  یبعـشلا و  هللادبع  نب  ریثک  هیلا  ماقف  هوبتاک  مهنأل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

نیـسحلل لاق  يدـئاصلا  ۀـمامثوبا  هآر  املف  لبقأف  هب  ءاج  يذـلا  ام  هلـسف  بهذا  نکلو  هب  کـتفت  نا  دـیرا  اـم  رمع  لاـقف  هب  نکتف  ـال  تئش 
کفیس عض  هل  لاقف  هیلا  ماق  و  هحفص 109 ] هکتفا [  مد و  یلع  هأرجا  ضرالا و  لها  رش  كءاج  دق  هللادبع  ابا  ای  هللا  کحلصا  مالـسلاهیلع 
ینربخا لاق  هسمت  هللا ال  لاق ال و  ملکت  مث  کفیـس  مئاقب  ذخآف  لاق  تفرـصنا  الا  ینم و  متعمـس  ناف  لوسر  انا  امنا  ۀمارک  هللا و ال  لاق ال و 
یلظنحلا سیق  نب  ةرق  لسراف  هربخاف  دعـس  نب  رمع  یلا  فرـصنا  ابتـساف و  رجاف  کناف  هنم  وندت  کعدا  کنع و ال  هغلبا  انا  هب و  تئج  امب 

هفرعا تنک  دق  انتخا و  نبا  وه  میمت و  ۀلظنح  نم  لجر  اذه  معن  رهاظم  نب  بیبح  لاق  اذه  نوفرعتا  لاق  البقم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هآر  املف 
نیـسحلا هل  لاقف  دعـس  نب  رمع  ۀلاسر  هغلب  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  ملـس  یتح  ءاجف  دهـشملا  اذه  دهـشی  هارا  تنک  ام  يأرلا و  نسحب 

نیا ةرق  ای  کحیو  رهاظم  نب  بیبح  هل  لاقف  مکنع  فرـصنا  یناف  ینومتهرک  اذا  اـمأف  مدـقا  نا  اذـه  مکرـصم  لـها  یلا  بتک  مالـسلاهیلع 
ییأر يرا  هتلاسر و  باوجب  یبحاـص  یلا  عجرا  هل  لاـقف  ۀـمارکلاب  هللا  كدـیا  هئاـبآب  يذـلا  لـجرلا  اذـه  رـصنا  نیملاـظلا  موقلا  یلا  عجرن 

انبلاخم تقلع  ذا  نآلا  : لاق باتکلا  أرق  املف  کلذـب  دایزنبا  یلا  بتک  هرما و  نم  هللا  ینیفاعی  نا  وجرا  لاقف  هربخاف  دعـسنبا  یلا  فرـصناف 
لعف وه  اذاف  هباحصا  عیمج  وه و  دیزیل  عیابی  نا  نیسحلا  یلع  ضرعا  نا  دعسنبا  یلا  بتک  مثصانم  نیح  تالو  [ 81  ] ةاجنلا وجری  [ 80  ] هب

لح نا  دعسنبا  یلا  رثألا  یف  دایزنبا  باتک  درو » و   » ۀیفاعلا دایزنبا  لبقی  نا ال  تیشخ  هحفص 110 ] دق [  دعسنبا  لاقف  انیأر  انیأر  کلذ 
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جاجحلا نب  ورمع  تقولا  یف  رمع  ثعبف  نافع  نب  نامثع  یکزلا  یقتلاب  عنص  امک  ةرطق  هنم  اوقوذی  الف  ءآملا  نیب  هباحصا و  نیـسحلا و  نیب 
کلذ ةرطق و  هنم  اوقتسی  نا  مهوعنم  ءآملا و  نیب  هباحـصا و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نیب  اولاح  ۀعیرـشلا و  یلع  اولزنف  سراف  ۀئامـسمخ  یف 

ءامسلا و دبک  هنأک  ءاملا  یلا  نورظنت  نیسح  ای  هتوص  یلع  اب  يدزالا  نیصح  نب  هللادبع  يدان » و   » مایا ۀثالثب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  لبق 
هللا ملسم و  نب  دیمح  لاق  ادبا . هل  رفغت  اشطع و ال  هلتقا  مهللا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  اشطع  اوتومت  یتح  ةدحاو  ةرطق  هنم  نوقوذت  هللا ال 

دوعی مث  شطعلا  شطعلا  حیـصی  ءیقی و  مث  [ 82  ] رغبی یتح  ءآملا  برـشی  هتیأر  دقل  هریغ  هلآ  يذلا ال  هللاوف  هضرم  یف  کلذ  دـعب  هتدـعل 
هاخا رما  هباحصا  و  ع »  » نیسحلا یلع  شطعلا  دتشا  املف »  » کله یتح  هبأد  کلذ  لاز  امف  اشطع  یظلتی  هئیقی و  مث  رغبی  یتح  ءآملا  برشیف 

نب عفان  مهماما  الیل و  ءاملا  نم  اوند  یتح  اؤاجف  اسراف  نیثالث  برقلا و  نولمحی  ـالجار  نیرـشع  یف  راـسف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبعلا 
ءاملا اذه  نم  برـشن  هحفـص 111 ] انئج [  لاق  کب  ءاج  ام  لاق  عفان  لاق  لـجرلا  نم  جاـجحلا  نب  ورمع  لاـقف  ءاوللا  لـمحی  یلجبلا  لـاله 
ءالؤاه ءیقس  یلا  لیبس  اولاقف ال  هباحـصأ  وه و  ناشطع  نیـسحلا  ةرطق و  هنم  برـشا  هللاو ال  لاق ال  ائینه  برـشاف  لاق  هنع  انومتألح  يذلا 
مهیلع لمحف  هباحـصا  جاجحلا و  نب  ورمع  مهیلا  راث  اه و  ألمف و  مکبرق  اوألما  هلاجرل  عفان  لاقف  ءاملا  مهعنمنل  ناکملا  اذـهب  انعـضو  اـمنا 

سابعلا و مهلتاقف  قیرطلا  مهیلع  اوعطقی  نا  اودرا  هباحصا و  جاجحلا و  نب  ورمع  داع  مث  ءاملاب  اولبقا  مهوفـشکف و  لاله  نب  عفان  سابعلا و 
هباحصا نم  شطعلا و  هنم  لان  یتح  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلع  موقلا  قیض » و   » مالسلاهیلع نیسحلا  یلا  ءاملاب  اوءاج  مهودر و  یتح  هباحصا 

هللا نا  سانلا  رـشعم  ای  لاقف  مهیلا  جرخف  هل  نذاف  موقلا  یلا  جرخا  نا  یل  نذأتا  هللا  لوسر  نبا  ای  ینادـمهلا  [ 83  ] نیصحلا نب  دیزی  هل  لاقف 
هبالک و داوسلا و  ریزانخ  هیف  عقت  تارفلا  ءام  اذه  ارینم و  اجارـس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  اریذن و  اریـشب و  قحلاب  ص »  » ادـمحم ثعب  لجوزع 

مالسلاهیلع نیسحلا  لاقف  هلبق  ناک  نم  شطع  امک  نیسحلا  شطعیل  هللا  ففکاف و  مالکلا  ترثکا  دق  دیزی  ای  اولاقف  هنبا  نیب  هنیب و  لیح  دق 
یننوفرعت له  هللا  مکدشنا  لاقف  هتوص  یلع  اب  هحفص 112 ] يدان [  هفیس و  مئاق  یلع  ائکوتم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  بث  و  مث )  ) دیزی ای  دعقا 

لاق معن  مهللا  اولاـق  ص )  ) هللا لوسر  يدـج  نا  نوملعت  لـه  هللا  مکدـشنا  لاـق  هطبـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرنبا  تنا  معن  اولاـق 
بلاـطیبا نب  یلع  یبا  نا  نوـملعت  لـه  هللا  مکدـشنأ  لاـق  معن  مـهللا  اولاـق  ص )  ) دـمحم تـنب  ۀـمطاف  یما  نا  نوـملعت  لـه  هللا  مکدـشنا 

لاق معن  مهللا  اولاق  امالـسا  ۀمالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  یتدـج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  مالـسلاهیلع 
مهللا اولاق  یمع  ۀنجلا  یف  رایطلا  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  یبا  مع  ةزمح  ءادهـشلادیس  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا 

نا نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  هدلقتم  انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فیـس  اذه  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشناف  لاق  معن 
امالـسا و موقلا  لوا  ناک  ایلع  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا  لاـق  معن  مهللا  اولاـق  اهـسب  ـال  اـنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـمامع  هذـه 

هنع دوذـی  ضوحلا  نع  دـئاذلا  یبا  یمد و  نولحتـست  مبف  لاق  معن  مهللا  اولاق  ۀـنمؤم  نمؤم و  لک  یلو  هنا  املح و  مهمظعا  املع و  مهملعا 
قوذت یتح  کیکرات  ریغ  نحن  هلک و  کلذ  انملع  دق  اولاق  ۀمایقلا  موی  یبا  دی  یف  دـمحلا  ءاول  ءاملا و  نع  رداصلا  ریعبلا  داذـی  امک  الاجر 

هاخا نهیلا  هجوف  هحفـص 113 ] نهتاوصا [  تعفترا  نیکب و  همالک  بنیز  هتخا  هنانب و  عمـس  ۀـبطخلا و  هذـه  بطخ  اـملف »  » اـشطع توملا 
ۀطرق نب  ورمع  عم  دعـس  نب  رمع  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لسرا » و   » نهؤاکب نرثکیل  يرمعلف  نهاتکـس  اـمهل  لاـق  هنبا و  اـیلع  ساـبعلا و 

یف مالسلاهیلع  نیسحلا  جرخ  نیرـشع و  یف  دعـسنبا  هیلا  جرخف  كرکـسع  يرکـسع و  نیب  لیللا  ینقلاف  کملکا  نا  دیرا  ینا  يراصنالا 
صفح و هنبا  هعم  یقب  اوحنتف و  هباحصا  دعسنبا  رما  ربکالا و  یلع  هنبا  سابعلا و  هوخا  هعم  یقب  اوحنتف و  هباحـصا  ع )  ) نیـسحلا رماف  اهلثم 
موقلا و ءالءؤاه  رذ  تملع  نم  نبا  انا  ینلتاقتا و  كداعم  هبلا  يذـلا  هللا  یقتت  اما  دعـسنبا  ای  کلیو  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  هل  مالغ 

ذخؤت نا  فاخا  لاقف  کل  اهینبا  اـنا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاـقف  يراد  مدـهت  نا  فاـخا  دعـسنبا  لاـقف  هللا  یلا  کـل  برقا  هناـف  یعم  نک 
یلا هبجی  مل  تکـس و  مث  مهیلع  فاخا  لایع و  یل  لاقف  زاجحلاب  یلام  نم  اهنم  اریخ  کیلع  فلخا  انا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاـقف  یتعیض 

وجرال ینا  هللاوف  كرشح  موی  کل  رفغ  الجاع و ال  کشارف  یلع  هللا  کحبذ  کلام  لوقی  وه  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هنع  فرـصناف  ءیش 
عم رکاسعلا  لوزن  يأر  امل  ع )  ) هنا ۀیاور » یف  و   » لوقلا کلذب  أزهتسم  ربلا  نع  ۀیافک  ریعـشلا  یف  لاقف  اریـسی  الا  قارعلا  رب  نم  لکأت  نا ال 
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 ] یقتلا مث  الیوط  ایجانت  نیرکـسعلا و  نیب  الیل  اعمتجاف  كاقلا  نا  دیرا  ینا  دعـس  نب  رمع  یلا  ذفنا  هلاتقل  مهددـم  يونینب و  دعـس  نب  رمع 
عمج ةرئانلا و  أفطا  دق  هللا  ناف  دعب » اما   » دایزنبا یلا  رمع  بتک  مث  اعبرا  وا  اثالث  ارارم  دعـس  نب  رمع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هحفص 114 ]

نم الجر  نوکیف  روغثلا  نم  رغث  یلا  ریـسی  نا  وا  یتا  هنم  يذلا  ناکملا  یلا  عجری  نا  یناطعا  دق  نیـسحلا  اذـه  ۀـمالا  رما  حلـصا  ۀـملکلا و 
اضر و کل  اذـه  یف  هیأر و  هنیب  هنیب و  امیف  يریف  هدـی  یف  هدـی  عضیف  دـیزی  نینمؤملاریما  یتأی  نا  وأ  مهیلع  ام  هیلع  مهل و  ام  هل  نیملـسملا 

نم رغث  یلا  ریـسی  نأ  دیزی و ال  دی  یف  هدی  عضی  نا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مهاطعا  ام  هللا  لاق و  هنا  ناعمـس  نب  ۀبقع  نع » و   » حالـص ۀـمألل 
يوقی يذلا  وه  اذـه  و  فلؤملا » لوقی   » ۀـضیرعلا ضرالا  هذـه  یف  بهذا  وا  هنم  تلبقا  يذـلا  ناکملا  یلا  عجرا  ینوعد  لاق  هنکلو  روغثلا 

اذه لبقتا  لاق  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هیلا  ماقف  هموق  یلع  قفـشم  هریمأل  حصان  باتک  اذه  لاق  باتکلا  دایزنبا  أرق  املف  لاق »  » یـسفن یف 
یلوا ننوکتل  ةزعلا و  ةوقلاب و  یلوا  ننوکیل  كدـی  یف  هدـی  عضی  مل  كدالب و  نم  لحر  نأل  هللا  کبنج و  یلا  کـضراب و  لزن  دـق  هنم و 

دایزنبا هل  لاقف  کل  کلذ  ناک  توفع  نا  ۀبوقعلاب و  یلوا  تناف  تبقاع  ناف  هباحصا  وه و  کمکحا  یلع  لزنیل  نکلو  زجعلا  فعضلاب و 
ثعبیلف اولعف  اذاف  یمکح  یلع  لوزنلا  هباحصا  نیـسحلا و  یلع  ضرعیلف  دعـس  نب  رمع  یلا  باتکلا  اذهب  جرخا  کیار  يأرلا  تیأر  ام  معن 

هسأرب و یلا  ثعبا  هقنع و  برضاف  شیجلا  ریما  تنأف  یبا  نا  عطاو و  هل  عمـساف  لعف  ناف  هحفص 115 ] مهلتاقیلف [  اوبا  نا  املـس و  یلا  مهب 
هل نوکتل  هنع و ال  رذـتعتل  ءاقبلا و ال  ۀمالـسلا و  هینمتل  هلواطتل و ال  ـال  هنع و  فکتل  ع )  ) نیـسحلا یلا  کـثعبا  مل  ینا  دعـسنبا  یلا  بتک 

لثمت مهلتقت و  یتح  مهیلا  فحزاف  اوبا  نا  املس و  یلا  مهب  ثعباف  اوملستسا  یمکح و  یلع  هباحصا  نیـسحلا و  لزن  ناف  رظنا  اعفاش  يدنع 
دعب رضی  اذه  نا  يرا  تسل  مولظ و  عطاق  قاش  قاع  هنأف  هرهظ  هردص و  لیخلا  یطواف  ع )  ) نیسحلا تلتق  ناف  نوقحتسم  کلذل  مهنأف  مهب 

لزتعاف تیبا  نا  عیطملا و  عماسلا  ءازج  كانیزج  انرمأل  تیـضم  تنا  ناف  هب  اذـه  تلعفل  هتلتق  دـق  ول  هتلق  دـق  لوق  یلع  نکلو  ائیـش  توملا 
کلیو کلام  هل  لاق  باتکلا  دعسنبا  أرق  املف  مالسلا  انرماب و  هانرما  دق  اناف  رکسعلا  نیب  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  نیب  لخ  اندنج و  انلمع و 

نا انوجر  دق  انک  ارما  انیلع  تدسفا  هیلا و  هب  تبتک  ام  لبقی  نا  هتیهن  تنا  کنظأل  ینا  هللا  یلع و  هب  تمدق  ام  هللا  حبق  كراد و  هللا  برق  ال 
لتاقت كریما و  رمأل  یضمتا  عناص  تنا  امب  ینربخا  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هل  لاقف  هیبنج  نیبل  هیبا  سفن  نا  نیسح  هللا  ملستسی و  حلـصی ال 

« ضهن و   » ۀـلاجرلا یلع  تنا  نکف  کنودـف  کلذ  یلوتا  انا  نکلو  کل  ۀـمارک  لاق ال و ال  رکـسعلا  دـنجلا و  نیب  ینیب و  لخف  الا  هودـع و 
باحصا یلع  فقو  یتح  رمش  ءاج » و   » مرحملا نم  نیضم  عستل  هحفص 116 ] سیمخلا [  موی  ۀیشع  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  دعس  نب  رمع 

ناک نا  هوبیجا و  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  مالسلاهیلع  یلع  ءآنبا  نامثع  هللادبع و  رفعج و  سابعلا و  ینعی  انتخا  ونب  نیا  لاقف  ع )  ) نیـسحلا
مالـسلاهیلع و نیـسحلا  مکیخا  عم  مکـسفنا  اولتقت  الف  نونمآ  یتخا  ینب  ای  متنا  مهل  لاقف  دیرت  ام  هل  اولاقف  [ 84  ] مکلاوخا ضعب  هناف  اقساف 

نینمؤملاریما نب  ساـبعلا  هاداـنف  ۀـیاور » یف  و   » هل ناـما  ـال  هللا  لوسر  نبا  اـننمؤتا و  کـناما  نعل  هللا و  کـنعل  هل  اولاـقف  دـیزی  ۀـعاط  اومزلا 
ۀعاط یف  لخدن  ۀمطاف و  نب  نیـسحلا  اندیـس  اناخا و  كرتن  نا  انرمأتا  هللا  ودع  ای  کناما  نم  هب  انتئج  ام  نعل  كادـی و  تبت  مالـسلاامهیلع 

نب هللادـبع  نب  ریرج  لیق  مازح و  نب  لحملا  یبا  نب  هللادـبع  مهلاخ  نبا  ناک » و   » ابـضغم هرکـسع  یلا  رمـشلا  عجرف  ءآنعللا  دـالوا  ءاـنعللا و 
یه مالـسلاهیلع  یلع  ۀجوز  مازح  تنب  نینبلا  ما  مهما  نا  کلذ  هل و  یلوم  عم  مهیلا  هلـسرا  دایزنبا و  نم  اناما  مهل  ذخا  دق  یبالکلا  دلخم 

یبکرا هللا  لیخ  ای  دعس  نب  رمع  يدان  مث »  » ۀیمسنبا ناما  نم  ریخ  هللا  ناما  مکناما  یف  انل  ۀجاح  اولاق ال  باتکلا  اوأر  املف  اذه  هللادبع  ۀمع 
قفخ ذا  هفیسب  بتحم  هحفص 117 ] هتیب [  ماما  سلاج  مالسلاهیلع  نیسحلا  رـصعلا و  دعب  مهوحن  فحز  مث  سانلا  بکرف  يرـشبا  ۀنجلاب  و 

نیـسحلا عفرف  تبرتقا  دـق  تاوصـالا  هذـه  عمـست  اـما  یخا  اـی  تلاـقف  اـهیخا  نم  تندـف  ۀجـضلا  بنیز  هتخا  تعمـسف  هیتـبکر  یلع  هسارب 
تدان اههجو و  هتخا  تمطاف  انیلا  حورت  کـنا  لاـقف  ماـنملا  یف  ۀـعاسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  ینا  لاـقف  هسار  مالـسلاهیلع 

ظقیتسا و مث  دقرف  سلج  مالسلاهیلع  هنا  ۀیاور » یف  و   » هللا کمحر  یتکـسا  هیخا  ای  لیولا  کل  سیل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  اهل  لاقف  لیولاب 
« یف و   » بیرق نع  انیلا  حئار  کنا  نیسح  ای  نولوقی  مه  نسحلا و  یخا  ۀمطاف و  یما  ایلع و  یبا  ادمحم و  يدج  ۀعاسلا  تیأر  هاتخا  ای  لاق 

یخا ای  سابعلا  هل  لاق » و   » انب موقلا  یتمـشت  الهم ال  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  اهل  لاقف  تحاص  اـههجو و  بنیز  تمطلف  ادـغ  تاـیاورلا  ضعب 
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وحن یف  مهاتاف  مهب  ءاج  امع  مهلأست  مکل و  ادـب  ام  مکلاب و  ام  مهل  لوقت  مهاقلت و  یتح  تنا  بکرا  سابع  ای  لاق  مث  ضهنف  موقلا  كاـتا 
وا همکح  یلع  اوـلزنت  نا  مکیلع  ضرعن  نا  ریمـالا  رما  ءاـج  دـق  اولاـقف  مهلأـسف  رهاـظم  نب  بیبـح  نیقلا و  نـب  ریهز  مـهیف  اـسراف  نیرـشع 

نوبطاخی هباحـصا  فقو  ربخلاب و  هیلا  سابعلا  عجر  اوفقوف و  مترکذ  ام  هیلع  ضرعاف  هللادـبعیبا  یلا  عجرا  یتح  اولجعت  الف  لاق  مکزجاـنن 
یلا مهرخؤت  نا  تعطتـسا  ناف  مهیلا  عجرا  هل  لاق  مهلوقب  سابعلا  هربخا  اـملف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاـتق  نع  مهنوفکی  مهنوظعی و  موقلا و 

هباتک و ةوالت  هل و  ةولصلا  بحا  تنک  ینا  ملعی  وهف  هرفغتسن  هوعدن و  ۀلیللا و  انبرل  هحفص 118 ] یلصن [  انلعل  ۀیشعلا  انع  مهعفدت  ةودغ و 
جاجحلا نب  ورمع  هل  لاقف  دعسنبا  فقوتف  کلذ  سابعلا  مهلأسف  هلها  یصوی  نا  انعیا  مالسلاهیلع  نیسحلا  دارا  رافغتسالا و  ءآعدلا و  ةرثک 
ثعـشالا نب  سیق  هل  لاق  دمحم و  لآ  مه  فیکف و  مهانبج  کلذ ال  لثم  انولأس  ملیدلا و  وا  كرتلا  نم  مهنا  ول  هللا  هللا و  ناحبـس  يدیبزلا 

نب یلع  لاق »  » ءآسملا برق  دـنع  هباحـصا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عمجف »  » کلذ یلا  مهوباجاف  لاـتقلاب  کنحبـصیل  يرمعل  مهبجا  سیق  نب 
ءانثلا و نسحا  هللا  یلع  ینثا  هباحـصال : لوقی  یبا  تعمـسف  ضیرم  كاذ  ذا  انا  مهل و  لوقی  ام  عمـسأل  هنم  توندف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 

اراصبا اعامسا و  انل  تلعج  نیدلا و  یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  ةوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  ینا  مهللا  ءارـضلا  ءارـسلا و  یلع  هدمحا 
یتیب لها  نم  لصوا  ربا و ال  تیب  لها  یباحصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  انباحصا  ملعا  یناف ال  دعب » اما   » نیرکاشلا نم  کل  انلعجاف  ةدئفا  و 
اذـه مامذ و  ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دـق  ینا  الا و  ءالوءاه  نم  انل  اموی  نظأل  ینا  الا و  اریخ  ینع  هللا  مکازجف 

موقلا ءالوءاه  ینورذ و  لیللا و  اذه  داوس  یف  اوقرفت  یتیب و  لها  نم  لجر  دیب  مکنم  دحاو  لک  ذخأیل  المج و  هوذختاف  مکیـشغ  دق  لیللا 
انارا كدـعب ال  یقبنل  کلذ  لعفن  مل  و  هحفـص 119 ] رفعج [  نب  هللادبع  ءانبا  هیخا و  ونب  هؤانبا و  هتوخا و  هل  لاقف  يریغ  نودـیری  مهنأف ال 
لاـقف لـیقع  ینب  یلا  رظن  مث »  » هوحن هلثمب و  اوملکتف  هیلع  ۀـعامجلا  هعبتا  نینمؤـملاریما و  نب  ساـبعلا  لوـقلا  اذـهب  مهأدـب  ادـبا  کـلذ  هللا 

اندیس و انخیش و  انکرت  انا  مهل  لوقت  اذام  انل و  سانلا  لوقی  امف  هللا  ناحبس  اولاق  مکل  تنذا  دقف  اوبهذا  ملسم  مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبسح 
لعفن ام  هللا  اوعنـص ال و  ام  يردن  فیـسب و ال  مهعم  برـضن  مل  حمرب و  مهعم  نعطن  مل  مهـسب و  مهعم  مرن  مل  مامعالا و  ریخ  انتمومع  ینب 

يدسالا ۀجسوع  نب  ملـسم  هیلا  ماق » و   » كدعب شیعلا  هللا  حبقف  كدروم  درن  یتح  کعم  لتاقن  انیلها و  انلاوما و  انـسفناب و  کیدفن  انکلو 
یتح کلذ  لعفا  انا  ادبا و  هللا  یناری  هللا ال  کقح ال و  ءادا  یف  هللا  یلا  رذـتعن  امب  ودـعلا و  اذـه  کب  طاحا  دـق  کنع و  یلخن  نحنا  لاقف 

کقرافا مل  ةراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا  حالـس  یعم  نکی  مل  ول  يدیب و  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهبراضا  یحمر و  مهرودص  یف  رـسکا 
ۀیـصو کیف  انظفح  دـق  انا  هللا  ملعی  یتح  ادـبا  کیلخن  هللا ال  لوسر  نبا  ای  هللا  لاقف ال و  یفنحلا  هللادـبع  نب  دیعـس  ماق » و   » کعم توما  وا 

یقلا یتح  کتقراف  ام  ةرم  نیعبـس  یب  کلذ  لعفی  يرذا  مث  اـیح  قرحا  مث  اـیحا  مث  کـیف  لـتقا  ینا  تملع  ول  هللا  و  ص )  ) دـمحم هلوسر 
 ] هللا لاق و  نیقلا و  نب  ریهز  ماق » و   » ادبا اهل  ءاضقنا  یتلا ال  ۀمارکلا  لانا  مث  ةدـحاو  ۀـلتق  یه  امنا  کلذ و  لعفا  فیک ال  کنود و  یمامح 

ءالءواه سفنا  نع  کسفن و  نع  لتقلا  کلذب  عفدـی  یلاعت  هللا  نا  ةرم و  فلا  ترـشن  من  تلتق  ینا  تددول  هللا  لوسر  نبا  ای  هحفص 120 ]
انیدیاب و کیقن  ءادفلا  کل  انسفنا  اولاق  اضعب و  هضعب  هبـشی  مالکب  هباحـصا  ۀعامج  ملکت » و   » کتیب لها  كدلو و  کناوخا و  نم  نایتفلا 

لاحلا کلت  یف  یمرـضحلا  ریـشب  نب  دمحم  یلا  ربخلا  لصو » و   » انیلع ام  انیـضق  انبرل و  انیفو  دق  نوکن  کیدی  نیب  انلتق  نحن  اذاف  انههوجو 
لاقف هلوق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عمـسف  هدـعب  یقبا  رـسؤی و  نا  بحا  تنک  ام  یـسفن  هبـستحا و  هللا  دـنع  لاقف  يرلا  رغثب  رـسا  دـق  هنبا  نأـب 

باوثالا هذـه  اذـه  کنبا  طعاف  لاق  کتقراف  نا  ایح  عابـسلا  ینتلکا  لاقف  کنبا  كاـکف  یف  لـمعاف  یتعیب  نم  لـح  یف  تنا  هللا  کـمحر 
اوبرقی نا  هباحصا  مالسلاهیلع  نیسحلا  رما  هدلو و  عم  اهلمحف  رانید  فلا  اهتمیق  دورب  باوثا  ۀسمخ  هاطعاف  هیخا  ءادف  یف  اهب  نیعتسی  دوربلا 

نع مهئارو و  نم  تویبلا  دحاو و  هجو  نم  موقلا  نولبقتـسیف  تویبلا  يدـی  نیب  اونوکی  ضعب و  یف  اهـضعب  بانطالا  اولخدـی  مهتویب و  نیب 
نولـصی و هلک  لیللا  هباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ماق » و   » مهودـع هنم  مهیتأی  يذـلا  هجولا  الا  مهب  تفح  دـق  مهلئامـش  نع  مهناـمیا و 
مهیلع هللا عوشخلا  نم  دیبعلا  ۀمس  : دعاق مئاق و  دجاس و  عکار و  نیب  ام  لحنلا  يودک  يود  مهلو  اوتاب  نوعرضتی و  نوعدی و  نورفغتـسی و 

رکـسع نم  ۀـلیللا  کلت  یف  مهیلا  ربعفرارحا  مهنا  بضاوقلا  ضیب  مهل  تدهـش  یحـضلا  تلجرت  اذاف  هحفص 121 ] راحسألا [  مهتمـض  نا 
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أرقی و مالسلاهیلع  نیسحلا  ناک  انسرحت و  دعسنبال  لیخ  انب  ترم  مالسلاهیلع  نیسحلا  باحصا  ضعب  لاق »  » الجر نوثالث  نانثا و  دعسنبا 
ام یلع  نینمؤملا  رذـیل  هللا  ناک  ام  نیهم  باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  ال 

انزیم نوبیطلا  ۀـبعکلا  بر  نحن و  لاقف  ریمـس  نب  هللادـبع  هل  لاقی  لیخلا  کـلت  نم  لـجر  اهعمـسف  بیطلا  نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا 
تقو ناک  املف »  » اباستف ریضخ  نب  ریرب  انا  لاق  کلیو  تنا  نم  هل  لاقف  نیبیطلا  نم  هللا  کلعجی  تنا  قساف  ای  ریـضخ  نب  ریرب  هل  لاقف  مکنم 

یلع و اهدشا  هتیأر  عقبا  بلک  اهیف  ینشهتل و  تدهش  دق  ابالک  نأک  تیأر  لاقف  ظقیتسا  مث  ۀقفخ  هسأرب  مالسلاهیلع  نیسحلا  قفخ  رحـسلا 
لآ دیهـش  تنا  ینب  ای  لوقی  وه  هباحـصا و  نم  ۀعامج  هعم  و  ص )  ) هللا لوسر  يدج  تیأر  ینا  مث  صربا  لجر  یلتق  یلوتی  يذلا  نا  نظا 
نم لزن  دق  کلم  اذـهف  رخأتت  لجع و ال  ۀـلیللا  يدـنع  كراطفا  نکیلف  یلع  الا  حیفـصلا  لها  تاومـسلا و  لها  کبرـشبتسا  دـق  دـمحم و 

اسراف و نوثالث  نانثا و  هعم  ناک » و   » ةادغلا ةولص  دعب  هباحصا  أبعف  مالسلاهیلع  نیسحلا  حبصا » و   » ءارضخ ةروراق  یف  کمد  ذخأیل  ءامسلا 
ۀـسمخ و اوناک  مهنا  مالـسلاهیلع  رقابلا  نع » و   » الجار هحفـص 122 ] نونامث [  ۀـیاور » یف  و   » الجار نوعبرا  نامث و  لـیق  ـالجار و  نوعبرا 
ةرـسیملا و یف  رهاظم  نب  بیبح  ۀـنمیملا و  یف  نیقلا  نبا  ریهز  لعجف »  » لجار ةأم  اسراف و  نیعبـس  اوناک  لیق » و   » لجار ةأم  اسراف و  نیعبرا 

دق اوناـک  قدـنخ  یف  كرتـی  نا  تویبـلا  ءارو  نم  ناـک  بصق  بطحب و  رما » و   » مهروهظ یف  تویبـلا  اوـلعج  هاـخا و  ساـبعلا  هتیار  یطعا 
وه مویلا و  کلذ  یف  دعـسنبا  حبـصا » و   » کلذ مهعفنف  مهئارو  نم  مهوتأی  نا  ۀفاخم  رانلاب  قرحی  نا  لیللا و  نم  ۀـعاس  یف  كانه  هورفح 

ةورع لیخلا  یلع  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هترـسیم  یلع  جاجحلا و  نب  ورمع  هتنمیم  یلع  لعجف  هباحـصا  أـبعف  تبـسلا  موی  وا  ۀـعمجلا  موی 
عبر یلع  يدزالا و  هللادبع  ۀنیدملا  لها  عبر  یلع  لعج  هالوم و  ادیرد  ۀیارلا  یطعا  یعبر و  نب  ثبش  ۀلاجرلا  یلع  سیق و  نب  ةرزع خ ل ) )

« رما و   » یحایرلا دیزی  نب  رحلا  نادمه  میمت و  عبر  یلع  یفعجلا و  نمحرلادبع  دسا  جحذم و  عبر  یلع  ثعـشألا و  نب  سیق  ةدنک  ۀعیبر و 
ینادمهلا ریضخ  نب  ریرب  نا  يورف  یلطیل  لخد  مث  ةرون  اهدنع  لعج  ریثک و  کسم  اهیف  ۀنفجب  رما  برضف و  طاطسفب  مالسلاهیلع  نیسحلا 

ریرب ای  نمحرلادبع  هل  لاقف  نمحرلادبع  کحاضی  ریرب  لعجف  هدعب  ایلطیل  طاطـسفلا  باب  یلع  افقو  يراصنالا  هبر  دبع  نب  نمحرلادـبع  و 
هیلا هحفص 123 ] ریصن [  امب  اراشبتسا  کلذ  لعفا  امنا  اباش و  الهک و ال  لطابلا  تببحا  ام  ینا  یموق  ملع  دقل  ریرب  لاقف  لطاب  ۀعاس  هذه  ام 
اعد هتباد و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بکر  مث »  » نیعلا روحلا  قناعن  مث  ۀـعاس  امهب  مهجلاـعن  انفایـساب  موقلا  ءـالءواه  یقلن  نا  ـالا  وه  اـم  هللاوف 

یتقث تنا  مهللا  لاق  هیدی و  عفر  ع )  ) نیسحلا لیخلا  تحبص  امل  لاق  هنا  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  يورف  هماما  هعضوف  فحصمب 
ۀلیحلا و هیف  لقت  داؤفلا و  هیف  فعـضی  برک  نم  مک  ةدعو  ۀـقث  یب  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  ةدـش و  لک  یف  یئاجر  تنا  برک و  لک  یف 

لک یلو  تنأف  هتفـشک  ینع و  هتجرفف  كاوس  نمع  کیلا  ینم  ۀبغر  کیلا  هتوکـش  کب و  هتلزنا  ودعلا  هیف  تمـشی  قیدصلا و  هیف  لذـخی 
نوریف مالسلاهیلع  نیـسحلا  تویب  لوح  نولوجی  اولبقا  دعـسنبا و  رمع  باحـصا  بکر » و   » ۀبغر لک  یهتنم  ۀنـسح و  لک  بحاص  ۀمعن و 

موی لبق  رانلا  تلجعتا  نیسح  ای  هتوص  یلعاب  رمش  يدانف  هیف  یقلا  ناک  يذلا  بصقلا  بطحلا و  یف  مرطـضت  رانلا  مهروهظ و  یف  قدنخلا 
مهسب هیمری  نا  ۀجسوع  نب  ملسم  مار  ایلص و  اهب  یلوا  تنا  يزعملا  ۀیعارنبا  ای  لاق  معن  اولاقف  رمش  هنأک  اذه  نم  ع )  ) نیسحلا لاقف  ۀمیقلا 

هل لاقف  هنم  هللا  نکما  دـق  نیرابجلا و  ءامظع  هللا و  ءادـعا  نم  قسافلا  هناف  هیمرا  یتح  ینعد  هل  لاقف  کلذ  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هعنمف 
رانلا يأر  املف  ینزملا  هیریوجیبا  نبا  هل  لاق  دعـسنبا  رکـسع  نم  لجر  لبقا » و   » لاتقب مهأدبا  نا  هرکا  ینأف  همرت  مالـسلاهیلع ال  نیـسحلا 
رفنف ایندلا  یف  رانلا  باذع  هقذا  مهللا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  ایندلا  یف  اهومتلجعت  دقف  رانلاب  اورـشبا  هحفص 124 ] نیسح [  ای  يدان  دقتت 
حولی تارفلا  ءام  نورت  اما  نیسح  باحصا  ای  نیسح و  ای  يدانف  يرازفلا  نیـصح  نب  میمت  زرب  مث »  » قرتحاف رانلا  کلت  یف  هاقلا  هسرف و  هب 

اذه لتقا  مهللا  رانلا  لها  نم  هوبا  اذـه و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  اعرج  توملا  اوقوذـت  یتح  ةرطق  هنم  متقذ  هللا ال  تایحلا و  نوطب  هنأک 
یلا برق  دعـسنبا  باحـصا  بکر  اـمل » و   » تاـمف اهکبانـسب  لـیخلا  ۀـتأطو  هسرف و  نع  طقـس  یتح  شطعلا  هقنخف  مویلا  اذـه  یف  اـشطع 
ملک مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  ریضخ  نب  ریرب  هیدی  نیب  هباحصا و  نم  رفن  یف  موقلا  وحن  مدقت  هیلع و  يوتساف  هسرف  مالسلاهیلع  نیسحلا 
همرح هتانب و  هترتع و  هتیرذ و  ءالوءاه  مکرهظا  نیب  حبـصا  دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لقث  ناف  هللا  اوقتا  موق  ای  لاقف  ریرب  مدقتف  موقلا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  www.Ghaemiyeh.comجعاول  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 127زکرم  ۀحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


نولبقت الفا  ریرب  مهل  لاقف  مهیف  هیأر  يریف  دایزنبا  ریمالا  مهنم  نکمن  نا  دیرن  اولاقف  مهب  هوعنـصت  نا  نودیرت  يذلا  ام  مکدنع و  ام  اوتاهف 
ای اهیلع  هللا  متدهـشا  اهومتیطعا و  یتلا  مکدوهع  مکبتک و  متیـسنا  ۀـفوکلا  لها  اـی  مکلیو  هنم  اوءاـج  يذـلا  ناـکملا  یلا  اوعجری  نا  مهنم 
نع هحفص 125 ] [ ] 85  ] مهومتئلح مهومتملـسا و  مکوتا  اذا  یتح  مهنود  مکـسفنا  نولتقت  مکنا  متمعز  مکیبن و  تیب  لها  متوعدا  مکلیو 

لوقت ام  يردن  ام  اذه  ای  مهنم  رفن  هل  لاقف »  » متنا موقلا  سئبف  ۀمیقلا  موی  هللا  مکاقـسال  مکل  ام  هتیرذ  یف  مکیبن  متفلخ  ام  سئی  تارفلا  ءام 
تنا كوقلی و  یتح  مهنیب  مهـسأب  قلا  مهللا  موقلا  ءالءوه  لامف  نم  کیلا  اربا  ینا  مهللا  ةریـصب  مکیف  ینداز  يذـلا  هللا  دـمحلا  ریرب  لاـقف 

مهفوفص یلا  رظنی  لعجف  موقلا  ءازاب  فقو  یتح  مالسلاهیلع  نیسحلا  مدقت » و   » هئارو یلا  عجرف  ماهسلاب  هنومری  موقلا  لعجف  نابضغ  مهیلع 
الاح اهلهاب  ۀفرصتم  لاوز  ءانف و  راد  اهلعجف  ایندلا  قلخ  يذلا  هللادمحلا  لاقف »  » ۀفوکلا دیدانص  یف  افقاو  دعـسنبا  یلا  رظن  لیـسلا و  مهنأک 

اهیف و عمط  نم  عمط  بیخت  اهیلا و  نکر  نم  ءاجر  عطقت  اهنأف  ایندـلا  هذـه  مکنرغت  ـالف  هتنتف  نم  یقـشلا  هترغ و  نم  رورغملاـف  لاـح  دـعب 
انبر برلا  معنف  هتمحر  مکبنج  هتمقن و  مکب  لحا  مکنع و  میرکلا  ههجوب  ضرعا  مکیلع و  هیف  هللا  متطخسا  دق  رما  یلع  متعمتجا  دق  مکارا 

مکیلع ذوحتـسا  دقل  مهلتق  نودیرت  هترتع  هتیرذ و  یلع  متفحز  مکنا  مث  ص )  ) دمحم لوسرلاب  متنمآ  ۀعاطلاب و  متررقا  متنا  دـیبعلا  سئب  و 
نیملاظلا موقلل  ادـعبف  مهنامیا  دـعب  اورفک  موق  ءالوءاه  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نودـیرت  امل  مکل و  ابتف  میظعلا  هللا  رکذ  مکاسناف  ناطیـشلا 

نیـسح ای  لاقف  رمـش  مدقتف »  » رـصح امل  عطقنا و  امل  ادـیدج  اموی  اذـکه  مکیف  فقو  ول  هللا  هیبا و  نبا  هنأف  هوملک  مکلیو  دعـسنبا  لاقف » »
یتمرح كاهتنا  یلتق و ال  مکل  لحی  هنأـف ال  ینولتقت  ـال  مکبر و  هللا  اوقتا  لوقا  لاـقف  مهفن  یتح  اـنمهفا  هحفـص 126 ] لوقت [  يذلا  اذهام 

یف و  [ » 86  ] ۀنجلا لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  مکیبن  لوق  مکغلب  دق  هلعل  مکیبن و  ۀجوز  ۀـجیدخ  یتدـج  مکیبن و  تنب  نبا  یناف 
یلوق اوعمسا  سانلا  اهیا  لاقف  نوعمسی  مهلجو خ ل )  ) مهلک قارعلا و  لها  ای  هتوص  یلع  اب  يدان  اهبکرف و  هتلحارب  نیسحلا  اعد  هنا  ۀیاور »

فـصنلا ینوطعت  مل  نا  دعـسا و  کلذـب  متنک  فصنلا  ینومتیطعا  ناف  مکیلا  رذـعا  یتح  یلع و  مکل  قحی  امب  مکظعأ  یتح  اولجعت  ـال  و 
یلوـتی وـه  باـتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  نورظنت  ـال  یلا و  اوـضقا  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرما  نکی  ـال  مث  مکیأر  اوعمجاـف  مکـسفنا  نع 

نهاتکسا لاق  ایلع و  هنبا  سابعلا و  هاخا  نهیلا  لسراف  نهتاوصا  تعفترا  نیکب و  نحـص و  اذه  همالک  هتانب  هتاوخا و  عمـس  املف  نیحلاصلا 
هتکئالم و یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  یلـص  هلها و  وه  امب  هرکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دـمح  ع )  ) هنا مث  نهؤاکب  نرثکیل  يرمعلف 

دنع دمحا  نم  ۀعاجـش و  بورحلا  یف  یلع  نم  هل  : هنم قطنم  یف  غلبا  هدـعب  هلبق و ال  طق  ملکتم  عمـسی  ملف  ةرثک  یـصحی  ام ال  لاق  هئایبنا و 
مکل لحی  حلـصی و  له  اورظناف  اهوبتاع  مکـسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  انا  نم  اورظناف  ینوبـسناف  دـعب  اما  لاـق  مث  هحفـص 127 ] لیق [  ۀباطخلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  قدـصملا  هللااب و  نینمؤملا  لوا  همع و  نبا  هیـصو و  نبا  مکیبن و  تنب  نا  تسلا  یتمرح  كاـهتنا  یلتق و 
هللا لوسر  لاق  ام  مکغلبی  مل  وا  یمع  نیحانجب  ۀـنجلا  یف  رایطلا  رفعج  سیل  وا  یمع  ءادهـشلادیس  ةزمح  سیل  وا  هبر  دـنع  نم  هب  ءاـج  اـمب 
نا تملع  ذم  ابذک  تدمعت  ام  هللا  قحلا و  وه  لوقا و  امب  ینومتقدص  ناف  ۀنجلا  لها  بابـش  ادیـس  ناذـه  یخأل  یل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يردخلا و دیعـسابا  يراصنالا و  هللادبع  نب  رباج  اولـس  مکربخا  کلذ  نع  هومتلأس  نأ  نم  مکیف  نأف  ینومتبذک  نا  هلها و  هیلع  تقمی  هللا 
هللا لوسر  نم  ۀـلاقملا  هذـه  اوعمـس  مهنا  مکوربخی  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  ادـیز  و  [ 87  ] بزاع نب  ءآربلا  يدـعاسلا و  دعـس  نب  لهس 
ناک نا  فرح  یلع  هللا  دبعی  وه  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هل  لاقف  یمد  کفـس  نع  مکل  زجاح  اذـه  یف  اما  یخأل  یل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

قداص کنا  دهشا  انا  و  فرح خ ل ) فلا  نیعبس   ) افرح نیعبس  یلع  هللا  دبعت  كارأل  ینا  هللا  رهاظم و  نب  بیبح  هل  لاقف »  » لوقت ام  يردی 
هحفص 128] ینا [  یف  نوکشتفا  اذه  نم  کش  یف  متنک  ناف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مهل  لاق » مث   » کبلق یلع  هللا  عبط  دق  لوقی  ام  يردت  ام 

مکل لام  وا  هتلتق  مکنم  لیتقب  ینوبلطتا  مکحیو  مکریغ  یف  مکیف و ال  يریغ  یبن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  هللاوف  مکیبن  تنب  نبا 
نبا دیزی  ای  ثعـشالا و  نب  سیق  ای  رجبا و  نب  راجح  ای  یعبر و  نب  ثبـش  ای  يدانف »  » هنوملکی اوذخاف ال  ۀحارج  نم  صاصقب  وا  هتکلهتـسا 

ام يردن  ام  ثعـشالا  نب  سیق  هل  لاقف  دنجم  کل  دنج  یلع  مدـقت  امنا  نانجلا و  ترـضخا  رامثلا و  تعنیا  دـق  نا  یلا  اوبتکت  ملا  ثراحلا 
ءآطعا يدـیب  مکیطعا  هللاو ال  مالـسلاهیلع ال  نیـسحلا  هل  لاـقف »  » بحت اـم  ـالا  كوری  نل  مهناـف  کـمع  ینب  مکح  یلع  لزنا  نکلو  لوقت 
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ربکتم لک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعا  نومجرت  نا  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  هللا  دابع  ای  يدان  مث »  » دـیبعلا رارقا خ ل ) رقا   ) رارف رفا  لیلذـلا و ال 
بکر مالسلاهیلع  هنا  ۀیاور » یف  و   » لاتقلل أیهت  هسرف و  بکر  مث  اهقلعف  ناعمـس  نب  ۀبقع  رما  هتلحار و  خانا  هنا  مث »  » باسحلا مویب  نمؤی  ال 

امنا یلوق و  اوعمستف  یل  اوتـصنت  نا  مکیلع  ام  مکلیو  مهل  لاق  یتح  [ 88  ] اوتصنی نا  اوباف  مهتـصنتساف  سانلا  یلا  جرخ  هسرف و  لیق  هتقان و 
ریغ يرمال  صاع  مکلک  و  هحفـص 129 ] نیکلهملا [  نم  ناک  یناصع  نم  نیدـشرملا و  نم  ناک  ینعاطا  نمف  داشرلا  لـیبس  یلا  مکوعدا 

مهنیب و دعـس  نب  رمع  باحـصا  موالتف  نوعمـست  الا  نوتـصنت  الا  مکلیو  مکبولق  یلع  عبط  مارحلا و  نم  مکنوطب  تئلم  دـقف  یلوق  عمتـسم 
لاقملا یف  غلبا  لسرلا و  ءآیبنالا و  ۀکئالملا و  یلع  و  ص »  » دمحم یلع  یلص  هلها و  وه  امب  هرکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  هل  اوتـصنا  اولاق 

[92  ] نیفجوم مکانخرـصاف  نیریحتم خ ل ) نیهل  و  [ ) 91  ] نیهلا انومتخرـصتسا و  نیحا  [ 90  ] احرت ۀـعامجلا و  اهتیا  مکل  [ 89  ] ابت لاق  مث 
انودع مکودع و  یلع  اهانججا خ ل )  ) اهانحدـق اران  انیلع  [ 94  ] متششحو مکنامیا  یف  انل  افیس  انیلع  متللس  نیدعتـسم خ ل ) [ 93  ] نیدؤم )

مکولانا و ایندلا  نم  مارحلا  الا  مهیف  مکل  حبـصا  لما  مکیف و ال  هوشفا  لدع  ریغب  مکئادعأل  مهیلع  ادی  مکئآیلوا و  یلع  [ 95  ] ابلا متحبصاف 
[ ] 97  ] اهومتزهجت انومتکرت  انومتهرکذا و  تالیولا  مکل  الهف  اـنل  [ 96  ] لیفت يأر  انم و ال  ناک  ثدح  ریغ  نم  هیف  متعمط  شیع  سیـسخ 

اهیلا متعرـسا  نکلو  [ 101  ] فصحتـسی اـمل  يأرلا  و  [ 100  ] نماط [ 99  ] شاـجلا و  رهـشی خ ل ) مل  [ ) 98  ] میشم فیـسلا  و  هحفص 130 ]
همالا تیغاوط  نم  متنا  امناف   ) ۀمالا دیبع  ای  مکل  احبقف خ ل )  ) اقحسف شارفلا  تفاهتک خ ل )  ) یعادتک اهیلا  متیعادت  و  [ 102  ] ابدلا ةریطک 

ۀلتق ننـسلا و  یئفطم  و  ملکلا خ ل )  ) باتکلا یف  رحم  ماثآلا و  ۀبـصع  ناطیـشلا و  ۀـثفن  باتکلا و  ةذـبن  بازحـألا و  [ 103  ] ذاذـش و  خ ل )
نآرقلا اولعج  نیذلا  نیئزهتـسملا  ۀمئا  خارـص  نینمؤملا و  يذؤم  بسنلاب و  [ 104  ] راهعلا یقحلم  ءایـصوالا و  ةرتع  يدـیبم  ءایبنالا و  دالوا 

انع و  نودضعت خ ل ) ءالؤاهأ   ) نودضعت هعایـشا  برح و  نبا  متنا  نودـلاخ و  مه  باذـعلا  یف  مهـسفنا و  مهل  تمدـق  ام  سئبل  نیـضع و 
هیلع تجـش  و   ) مکعورف هیلع  ترزأـت  مکلوـصا و  هیلع  تجـش  و  میدـق خ ل ) مکیف  ردـغ   ) فورعم مـکیف  لذـخلا  هللا  لـجا و  نولذاـخت 
ۀلکا رظانلل و  اجش  ءیش خ ل )  ) رمث ثبخا  متنکف  مکرودص  تیشغ  مکبولق و  هیلع  تتبث  و  مکعورف خ ل ) مکلوصا و  هتثراوت  مکقورع و 

الا مه  هللا  متناف و  الیفک  مکیلع  هللا  متلعج  دق  اهدیکوت و  دـعب  نامیالا  نوضقنی  نیذـلا  نیثکانلا  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  بصاغلل  هحفص 131 ] ] 
انل و کلذ  هللا  یبأی  ۀیندلا خ ل ) ذخآ  ام  تاهیه  و   ) ۀلذلا انم  تاهیه  ۀلذلا و  و  [ 105  ] ۀلسلا نیب  نیتنثا  نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا 
رثوت خ نا  نم   ) رثؤت ۀـیبا ال  سوفن  ۀـیمح و  فونا  ترهط و  رجح خ ل ) و   ) روجح تباط و  روجح خ ل ) و   ) دودـج نونمؤملا و  هلوسر و 
ودعلا و ةرثک  و  داتعلا خ ل )  ) ددعلا ۀلق  عم  ةرـسالا  هذـهب  فحاز  ینا  الا و  ترذـنا  ترذـعا و  دـق  الا  مارکلا  عراصم  یلع  مائللا  ۀـعاط  ل )

نومازهف مزهن  ناف  : لاقف يدارملا  کیسم  نب  ةورف  تایباب  همالک  مالسلاهیلع  لصو  مث  رـصانلا خ ل )  ) باحـصالا ۀلذخ  و   ) رـصانلا نالذخ 
خانا [ 108  ] هلک الک  سانا  نع  عفر  توملا  ام  اذاانیرخآ  ۀلود  انایانم و  نکلو  نبج  [ 107  ] انبط نا  ام  و  [ 106  ] انیبلغم ریغف  بلغن  نا  امدق و 
اوقیفا انب  نیتماشلل  لقفانیقب  نذا  مارکلا  یقب  ول  اندلخ و  نذا  كولملا  دلخ  ولفانیلوالا  نورقلا  ینفا  امک  یموق  تاورـس  مکلذ  ینفافانیرخآب 

رود مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  اـم  [ 109  ] ثیرک الا  اهدـعب  نوثبلت  هللاو ال  اـما  لاـق  مث » [ » هحفـص 132 انیقل [  امک  نوتماـشلا  یقلیس 
مث ۀـمغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مکئاکرـش  مکرما و  اوعمجاف  يدـج  نع  یبا  یلا  هدـهع  دـهع  [ 110  ] روحملا قلق  مکب  قـلقت  یحرلا و 
نا اهتیـصانب  ذـخآ  وه  الا  ۀـباد  نم  ام  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت خ ل ) لاف  اـعیمج  ینودـیک  مث   ) نورظنت ـال  یلا و  اوضقا 

مهیقسی [ 111  ] فیقث مالغ  مهیلع  طلس  فسوی و  ینسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  ءامـسلا و  رطق  مهنع  سبحا  مهللا  میقتـسم  طارـص  یلع  یبر 
انوبذک و انورغ و  مهناف  مهنم  یعایـشا  یتیب و  لها  یئایلوأل و  یل و  مقتنی  ۀبرـضب  ۀبرـض  ۀلتقب و  ۀلتق  الا  ادحا  مهیف  عدـی  ةربصم و ال  اساک 

هیتأی نا  بحی  اهراک ال  ناک  هل و  یعدـف  دعـس  نب  رمع  یل  اوعدا  لاق  مث  ریـصملا  کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع  انبر  تنا  انولذـخ و 
تنا ام  عنـصاف  ادوهعم  ادهع  ادبا  کلذب  ینهتت  هللاو ال  ناجرج  يرلا و  دالب  یعدلانبا  یعدـلا  کیلوی  نا  معزت  ینلقت و  تنأ  رمع  ای  لاقف 
مهنیب اضرغ  هنوذـختی  نایبصلا و  هامارتی  ۀـفوکلاب  بصن  دـق  ۀبـصق  یلع  کسأرب  ینأکل  ةرخآ و  ایندـب و ال  يدـعب  حرفت  کـناف ال  عناـص 

هحفص 133] ةدحاو [  ۀلکا  یه  امنا  مکعمجاب  اولمحا  هب  نورظتنت  ام  هباحـصاب  يدان  هنع و  ههجوب  فرـص  مث  همالک  نم  دعـسنبا  ظاتغاف 
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یلع نیقلا  نب  ریهز  جرخ » و   » هبکرف زجترملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  سرفب  اـعد  هتلحار و  نع  لزن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  مث » »
ۀحیصن ملسملا  یلع  اقح  نا  راذن خ ل )  ) رادب هللا  باذع  مکل  نم  راذن خ ل )  ) رادب ۀفوکلا  لها  ای  لاقف  حالـسلا  یف  كاش  بونذ  هل  سرف 

متنا ۀما و  نحن  انک  ۀمـصعلا و  تعطقنا  فیـسلا  عقو  اذاف  فیـسلا  مکنیب  اننیب و  عقی  مل  ام  دحاو  نید  یلع  ةوخا  نآلا  یتح  نحن  ملـسملا و 
نالذـخ هرـصن و  یلا  مکوعدـن  انا  نولماع  متنا  نحن و  ام  رظنیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ۀـیرذب  مکاـیا  و  [ 112  ] انالتبا دـق  هللا  نا  ۀـما 

مل متنک  ناف  ۀیمـسنبا  نم  رـصنلا  دولاب و  قحا  ۀـمطاف  دـلو  نا  هللا  دابع  ای  مهل  لاقف  دایزنبا  یلع  اونثا  هوبـسف و  دایز  نب  هللادـیبع  ۀـیغاطلا 
تکسا لاق  مهسب و  رمش  هامرف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  نودب  مکتعاط  نم  یـضری  دیزی  نا  يرمعلف  مهولتقت  نا  هللااب  مکذیعاف  مهورـصنت 

ام هللا  ۀـمیهب و  تنا  امنا  بطاخا  كاـیا  اـم  هیبقع  یلع  لاوبلا  نبا  اـی  ریهز  لاـقف  کـمالک  ةرثکب  [ 114  ] انتمربا [ 113  ] کتمان هللا  تکـسا 
لاق ۀـعاس  نع  کبحاص  کـلتاق و  هللا  نا  رمـش  لاـقف  میلـألا  باذـعلا  ۀـمیقلا و  موی  يزخلاـب  رـشبا  نیتیآ و  هللا  باـتک  نم  مکحت  کـنظا 
اذـه مکنید  نم  مکنرغی  هللادابع ال  لاق  و  هحفـص 134 ] هتوص [  عفر  مث  مکعم  دـلخلا  نم  یلا  بحا  هعم  توملل  هللا  ینفوخت و  توملاـبفا 

نیـسحلا هرماف  مهمیرح  نع  بذ  مهرـصن و  نم  اولتق  هتیب و  لها  هتیرذ و  ءآمد  اوقرها  اـموق  دـمحم  ۀعافـش  لاـنت  ـال  هللاوف  یفاـجلا  فلجلا 
لجرلا اذه  تنا  لتاقما  دعسنبا  رمعل  لاق  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاتق  یلع  اوممص  دق  موقلا  نا  دیزینبا  رحلا  يأر  امل » و   » عجرف مالـسلاهیلع 

نکلو تلعفل  یلا  رمالا  ناک  ول  اما  لاق  یضر  مکیلع  هضرع  امیف  مکل  امف  لاق  يدیألا  حیطت  سءؤرلا و  طقست  نا  هرسیا  الاتق  هللا  يا و  لاق 
مویلا کسرف  تیقـس  له  ةرق  ای  هل  لاقف  سیق  نب  ةرق  هل  لاقی  هموق  نم  لجر  هعم  افقوم و  سانلا  نم  فقو  یتح  رحلا  لبقاف  یبا  دق  كریما 
هقسا مل  هل  تلقف  کلذ  عنصی  نیح  هارا  نا  هرکف  لاتقلا  دهـشی  الف  یحنتی  نأ  دیری  هنا  هللا  تننظف و  ةرق  لاق  هیقـست  نا  دیرت  امف  لاق  لاق ال 
ذخاف مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  هعم  تجرخل  دیری  يذـلا  یلع  ینعلطا  ول  هللاوف  هیف  ناک  يذـلا  ناکملا  کلذ  تلزتعاف  هیقـساف  قلطنم  انا  و 

لکفالا لثم  هذخا  هبجی و  ملف  لمحت  نا  دیرتأ  دیزینبا  ای  دیرت  ام  سوا  نب  رجاهملا  هل  لاقف  الیلق  الیلق  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نم  وندی  رحلا 
ام ۀـفوکلا  لها  عجـشا  نم  یل  لیق  ولو  اذـه  لثم  طـق  فقوم  یف  کـنم  تیأر  اـم  هللا  بیرمل و  كرما  نارجاـهملا  هل  لاـقف  هدـعرلا  یه  و 

ائیش و هحفـص 135 ] ۀنجلا [  یلع  راتخا  ینا ال  هللاوف  رانلا  ۀنجلا و  نیب  یـسفن  ریخا  هللا  ینا و  رحلا  لاقف  کنم  يرا  يذلا  اذه  امف  کتودع 
تبعرا دقف  یلع  بتف  بینا  کیلا  مهللا  لوقی  وه  هسأر و  یلع  هدی  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  یلا  ادصاق  هسرف  برـض  مث  تقرح  تعطق و  ول 

عوجرلا و نع  کتـسبح  يذلا  کبحاص  انا  هللا  لوسرنبا  ای  كادف  تلعج  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  لاق  کیبن و  تنب  دالوا  کئایلوا و  بولق 
کنم نوغلبی  مهیلع و ال  هتـضرع  ام  کیلع  نودری  موقلا  نا  تننظ  ام  ناکملا و  اذه  یلا خ ل )  ) یف کب  تعجعج  قیرطلا و  یف  کتریاس 
ایساوم یبر  یلا  ینم  ناک  امم  ابئات  کتئج  دق  ینا  تبکر و  يذلا  لثم  تبکر  ام  يرا  ام  یلا  کب  نوهتنی  مهنا  تملع  ول  هللا  ۀلزنملا و  هذه 

ریخ اسراف  کل  انا  لاق  لزناف  کیلع  هللا  بوتی  معن  مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  ۀبوت  نم  یل  يرت  لهف  کیدی  نیب  توما  یتح  یسفنب  کل 
مدقتساف کل  ادب  ام  هللا  کمحری  عنصاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  يرما  رخآ  ریصی  لوزنلا  یلا  ۀعاس و  یـسرف  یلع  مهلتاقا  الجار  ینم 

متمعز هومتملـسا و  مکءاج  اذا  یتح  حلاصلا  دبعلا  اذـه  متوعدا  ربعلا  و  [ 115  ] لبهلا مکمأل  ۀفوکلا  لها  ای  لاقف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ماما 
دالب یف  هجوتلا  هوعنمتل  بناج  لک  نم  هب  متطحا  همظکب و  متذـخا  هسفنب و  متکـسما  هولتقتل و  هیلع  متودـع  مث  هنود  مکـسفنا  اولتاق  مکنا 

نع هلها  هتیبص و  هءاسن و  هومتألح و  ارـض و  اهنع  هحفـص 136 ] عفدی [  اعفن و ال  هسفنل  کلمی  مکدیا ال  یف  ریـسألاک  راصف  ۀضیرعلا  هللا 
متفلخ ام  سئب  شطعلا  مهعرـص  دـق  مهاهف  هبالک  داوسلا و  ریزانخ  هیف  غرمتت  سوجملا و  يراصنلا و  دوهیلا و  هبرـشی  يراجلا  تارفلا  ءام 

هنا امننبا  يور » و   » مالسلاهیلع نیسحلا  ماما  فقو  یتح  عجرف  لبنلاب  هنومری  لاجر  هیلع  لمحف  امظلا  موی  هللا  مکاقـس  هتیرذ ال  یف  ادمحم 
هللا تلقف و  ادحا  را  ملف  تفتلاف  ریخب  رح  ای  رشبا  یفلخ  نم  تیدونف  رصقلا  نم  تجرخ  کیلا  هللادیبع  ینهجو  امل  مالسلاهیلع  نیسحلل  لاق 
دعس نب  رمع  يدان » و   » اریخ ارجا و  تبصا  دقل  لاقف  کعابتاب  یسفن  ثدحا  تنک  ام  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلا  ریـسا  انا  ةراشب و  هذه  ام 
لوا ینا  ریمالا  دنع  یل  اودهشا  لاق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  رکسع  وحن  هب  یمرف  هسوق  دبک  یف  امهـس  عضو  مث  اهانداف  کتیار  ندا  دیرد  ای 

مالسلاهیلع لاقف »  » مهماهس نم  هباصا  الا  دحا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  نم  قبی  ملف  رطقلا  اهنأک  موقلا  نم  ماهـسلا  تلبقا  یمر و  نم 
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لتق یتح  ۀلمح  ۀلمح و  راهنلا  نم  ۀعاس  اولتتقاف  مکیلا  موقلا  لسر  ماهسلا  هذه  ناف  هنم  دبال  يذلا  توملا  یلا  هللا  مکمحر  اوموق  هباحصال 
ذا دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  دتشا  لوقی  لعج  هتیحل و  یلع  هدی  مالسلاهیلع  نیسحلا  برض  اهدنعف  ۀعامج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  نم 

رمقلا سمشلا و  اودبع  ذا  هحفص 137 ] سوجملا [  یلع  هبضغ  دتـشا  هثالث و  ثلاث  هولعج  ذا  يراصنلا  یلع  هبـضغ  دتـشا  ادلو و  هل  اولعج 
انا یلاعت و  هللا  یقلا  یتح  نودیری  امم  ءیش  یلا  مهبیجا  هللا ال  اما و  مهیبن  تنب  نبا  لتق  یلع  مهتملک  تقفتا  موق  یلع  هبضغ  دتـشا  هنود و 

تماق دعـس و  نب  رمع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یقتلا  امل  لوقی  یبا  تعمـس  لاق  هنا  مالـسلاهیلع  قداصلا  انالوم  نع  يورف »  » یمدب بضخم 
هللا ءاقل  راتخاف  هللا  ءاقل  نیب  هئادعا و  یلع  رصنلا  نیب  ریخ  مث  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  یلع  فرفر  یتح  رصنلا  هللا  لزنا  قاس  یلع  برحلا 
نب داـیز  نب  دـیزی  ناـک » و  ( » ص  ) هللا لوسر  مرح  نع  بذـی  باذ  نم  اـما  هللا  هجوـل  اـنثیغی  ثیغم  نم  اـما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  حاـص  مث 
هیلا لدع  مهیلع  هضرع  ام  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلع  اودر  املف  دعـسنبا  باحـصا  یف  ءاثعـشلا  ابا  ینکی  يدنکلا و  رـصاهم خ ل )  ) رجاهملا
دعس نبال  رصان و  نیـسحلل  ینا  بر  ایرداخ  لیغب  ثیل  نم  عجـشا  [ 116  ] رجاهملا یبا  دـیزی و  انا  : لوقی زجتری و  لعج  هیدـی و  نیب  لتاقف 

نیسحلا هل  لوقی  یمر  املک  ایمار و  ناک  مهسا و  ۀسمخ  اهنم  طقس  ام  مهس  ةأمب  یمرف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  يدی  نیب  اثج  ورجاه  كرات و 
اوزرابت سانلا و  یمترا  مث )  ) لتق نم  لوا  ناک  باشنلاب و  رمع  باحصا  نم  ۀسمخ  لتقف  ۀنجلا  هباوث  لعجا  هتیمر و  ددس  مهللا  مالسلاهیلع 
بولقلا اوسبلسدرکم  سعدم و  نیب  لیخلا  ۀملم و  عفدل  اودون  اذا  موق  : مهیف لیق  امک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هحفص 138 ] باحصا [  ناکفا 

نب بیبح  بثوف  زرابی  نم  الاق  دایز و  نب  هللادیبع  یلوم  ملاس  دایز و  یلوم  راسی  زربف » » سفنالا باهذ  یلع  نوتفاهتی  اولبقا  عوردـلا و  یلع 
امهتزرابم و یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  نذأتساف  یبلکلا  ریمع  نب  هللادبع  ماقف  اسلجا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  امهل  لاقف  ریـضخ  نب  ریرب  رهاظم و 
الیل و ۀفوکلا  نم  جرخ  دق  ناک  هل و  نذا  الاتق و  نارقألل  هبسحا  ینا  لاق  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هیلا  رظنف  نیبکنملا  نیب  ام  دیعب  الیوط  ناک 

دقل هللا  لاق و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  برح  یلا  ریـستل  ۀـلیخنلاب  ضرعت  رکاسعلا  يأر  امل  هنـأل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  بهوما  هتأرما  هعم 
داهج نم  هللادـنع  اباوث  لقا  مهیبن  تنبنبا  نوزغی  نیذـلا  ءالوءاه  داهج  نوکی  نا ال  وجرأل  ینا  اـصیرح و  كرـشلا  لـها  داـهج  یلع  تنک 

جرخیل کفرعا  تسل  هل  لاقف  هل  بستناف  تنا  نم  راسی  هل  لاق  زرب  املف  کعم  ینجرخا  جرخا و  تبـصا  تلاـقف  هتجوز  ربخاـف  نیکرـشملا 
زربی سانلا و ال  نم  دحا  ةزرابم  نع  ۀبغر  کب  ۀـلعافلانبا و  ای  ریمعنبا  هل  لاقف  ریـضخ  نب  ریرب  وا  رهاظم  نب  بیبح  وا  نیقلا  نب  ریهز  یلا 
هحفص هبرضب [  لغتشمل  هناف  دعسنبا  باحصا  نم  لتق  نم  لوا  وه  درب و  یتح  هفیـسب  هبرـضف  هیلع  دش  مث  کنم  ریخ  وه  الا و  دحا  کیلا 

يرـسیلا هدـیب  ریمعنبا  اهاقتا  ۀبرـضب  هردـبف  هیـشغ  یتح  هب  أبعی  ملف  دـبعلا  کقهر  دـق  هب  اوحاصف  هللادـیبع  یلوم  ملاس  هیلع  دـش  ذا  [ 139
بلک نبا  اـناف  ینورکنت  نا  : لوقی زجتری و  وه  اـعیمج و  اـمهلتق  دـق  عجرف و  هلتق  یتح  هبرـضف  ریمعنبا  هیلع  دـش  مث  هفک  عباـصا  تراـطاف 
کل [ 121  ] میعز ینا  [ 120  ] بکنلا دـنع  [ 119  ] راوخلاـب تسل  و  [ 118  ] بـضع و  [ 117  ] ةرم وذ  ؤرما  یناـیبسح  میلع  یف  یتیبب  یبـسح 
تیبث نب  یناه  هلتقف  نیرخآ  نیلجر  لتق  یتح  ادـیدش  الاتق  لتاق  مث  برلاب  نمؤم  مالغ  برـضبرضلا  و  [ 122  ] اقداص مهیف  نعطلاب  بهوما 
امالغ رمـش  رماف  ۀنجلا  کل  ائینه  لوقت  ههجو و  نع  بارتلا  حسمت  هسأر  دنع  تسلجف  هتأرما  تجرخ  یمیتلا و  یح  نب  ریکب  یمرـضحلا و 

نیـسحلا هل  لاقف  يوادیـصلا  دـلاخ  هحفــص 140 ] نــب [  رمع  زرب » و  [ » 123  ] اهناکم تتاـمف  دومعلاـب  اهـسأر  برـضف  متـسر  هل  لاـقی  هل 
اولغواف يذئاعلا  هللادیبع  نب  عمجم  یناملسلا و  ثراحلا  نب  رابج  هالوم و  دعـس  وه و  لمحف  ۀعاس  نع  کب  نوقحال  اناف  مدقت  مالـسلاهیلع 

دق مهذقنتساف و  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  لمحف  مهباحصا  نع  مهوعطقف  دعسنبا  باحصا  مهیلع  فطعف  دعس  نب  رمع  باحصا  یف 
هعم ناک  نمیف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  ۀنمیم  یلع  جاجحلا  نب  ورمع  لمح  .و  دـحاو ناکم  یف  اولتق  یتح  اولتاقف  اولمح  مث  اوحرج 

هحفص یلع [  مهلیخ  مدقت  ملف  مهوحن  حامرلا  اوعرـشا  بکرلا و  یلع  هل  اوثج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  نم  اند  املف  ۀفوکلا  لها  نم 
نم لجر  ءاج » و   » نیرخآ اوحرج  الاجر و  مهنم  اوعرصف  لبنلاب  مالسلاهیلع  نیسحلا  باحـصا  مهقـشرف  عجرت  لیخلا  تبهذف  حامرلا  [ 141

عاطم عیفش  میحر و  بر  یلع  مدقا  لب  تبذک  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  رانلاب  رـشبا  نیـسح  ای  لاقف  ةزوح  نب  هللادبع  هل  لاقی  میمت  ینب 
يرـسیلا هلجر  تقلعت  عـقوف و  لودـج  یف  هسرف  هب  برطـضاف  راـنلا  یلا  هرج خ ل )  ) هزح مهللا  لاـقف  هیدـی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عـفر  مث 
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یتح ردم  رجح و  لکب  هسأر  برضی  هسرف  هب  ادعو  تراطف  ینمیلا  هلجر  برضف  ۀجسوع  نب  ملـسم  هیلع  دشف  ینمیلا  تعفترا  باکرلاب و 
هب بیصاف  نیسحلا  سأر  بیصا  یلعل  لاق  دعسنبا و  عم  جرخ  دق  یمرـضحلا  لئاو  نب  قورـسم  ناک » و   » رانلا یلا  هحورب  هللا  لجع  تام و 

ادبا مهلتاقا  ائیش ال  تیبلا  اذه  لها  نم  تیأر  دقل  لاق  عجر و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ءاعدب  ةزوح  نباب  عنـص  ام  يأر  املف  دایزنبا  دنع  ۀلزنم 
ریرب انا  : لوقی وه  ءارقلا و  دیس  هل  لاقی  ناک  هنامز و  لها  أرقا  ناک  ادباع و  ادهاز  ناک  ینادمهلا و  ریضخ  نب  ریرب  جرخف »  » لاتقلا بشن » «و 

دـالوا ۀـلتق  اـی  ینم  اوبرتقا  نینمؤملا  ۀـلتق  اـی  ینم  اوبرتـقا  لوقی  وه  موقلا و  یلع  لـمحی  لـعج » «و  ریخ یف  سیل  نمیف  ریخ  ـال  ریـضخیبا  و 
و هحفـص 142 ] رکذت [  له  ریربل  لاقف  لقعم  نب  دـیزی  هیلا  جرخف  نیقابلا  هتیرذ  نیملاعلا و  بر  لوسر  دالوا  ۀـلتق  ای  ینم  اوبرتقا  نییردـبلا 

اذه نا  دهـشا  ریرب  هل  لاقف  بلاطیبأ  نب  یلع  قحلا  يدهلا و  ماما  نا  لضم و  لاض  ۀیوعم  نا  افرـسم و  هسفن  یلع  ناک  انالف  نا  لوقت  تنا 
لطبملا انم  قحملا  لتقی  نا  انم و  بذاکلا  نعلی  نا  هللا  عدنل  کلهابا و  مله  ریرب  هل  لاقف  نیلاضلا  نم  کنا  دهـشا  دیزی  لاقف  یلوق  ییأر و 

هغامد یلا  تلصو  رفغملا و  تدق  ۀبرض  ریرب  هبرض  ائیـش و  هرـضی  ملف  ۀفیفخ  ۀبرـض  اریرب  دیزی  برـضف  نیتبرـض  افلتخاف  ازرابت  مث  الهابتف 
یلع دعق  ضرالا و  یلا  هب  یمر  اریرب  نا  مث  ۀعاس  اکرتعا  اریرب و  قنتعاف  يدـبعلا  ذـقنم  نب  یـضر  هیلع  لمحف  هسأر  یف  فیـسلا  طقـسف و 
بعک هیلا  لبقا  هعطقف و  هفنا  ضع  نا  دعب  ذقنمنبا  نع  ریرب  لزنف  هرهظ  یف  حمرلاب  هنعط  ریرب و  یلع  يدزالا  رباج  نب  بعک  لمحف  هردص 

هل تلاق  رباج  نب  بعک  عجر  املف  ـالجر  نیثـالث  لـتق  اریرب  نا  تاـیاورلا  ضعب  یف » و   » هیلع هللا  ناوضر  هلتق  یتح  هفیـسب  هبرـضف  رباـج  نب 
املف یبضلا  سوا  نب  ریحب  هل  لاقی  لجر  اریرب  لتق  يذلا  نا  لیق » و   » ادبا کملکا  ءارقلا ال  دیـس  اریرب  تلتق  ۀمطاف و  نبا  یلع  تنعأ  هتأرما 

مل تهرک و  ام  یصقا  تآ  ملاعراوش  حامرلا  نیسح و  ةادغ  ۀمیمذ  تنا  ینع و  يربخت  یلسرباج  نب  بعک  اهلاق  لب  لیق  لوقی و  لعج  هلتق 
سیل ۀبصع  یف  هتدرجف  هحفـص 143 ] عطاق [  نا  ءارغلا  ذوحـشم  ضیبا  هبومک و  هنخت  مل  ینزی  ینمعناص  انا  ام  عورلا  یغولا و  ةادـغ  لخی 
يدـل فویـسلاب  اعارق  دـشاعفای  انا  ذا  سانلا  یف  مهلبق  ـال  مهناـمز و  یف  مهلثم  ینیع  رت  مل  وعناـقل  [ 124  ] كاذ دـعب  ینا  ینیدـک و  مهنید 

یناب هتیقل  ام  ذا  هللادیبع  غلبافعفان  کلذ  نا  ول  اودلاج  دـق  ارـسح و  برـضلا  نعطللا و  اوربص  دـق  وعراقم  رامذـلا  یمحی  نم  لک  الا  یغولا 
عصامی خ نم  اعد  امل  ذقنمابا  ۀـمعت  تلمح  مث  اریرب  تلتق  ) عراقی نم  اعد  امل  یغولا  ةادـغ  ۀـمهب  تلج  مث  اریرب  تلتقعماس  ۀـفیلخلل  عیطم 

هجو يأبف  ریضخ  نب  اریرب  تلتق  ریحب  ای  کحیو  لاق  هل و  معنبا  هءاج » و   » نیحلاصلا هللا  دابع  نم  ناک  اریرب  نا  کلذ  دعب  هل  رکذ  مث » (» ل
يدنع ءامعنلا  لعج  مهلاتق و ال  تدهش  ام  یبر  ءاش  ولف  : لاقف رباج  نب  بعک  باج  اذقنم  نب  یضر  نا  لیق  یقشلا و  مدنف  ادغ  کبر  یقلت 

ایفرباقملا نمـض  تنک  نیـسح  موی  ۀضیح و  محرلا  یف  تنک  ینا  تیل  ایفرـشاعملا  دنع  ءآنبالا  اهریعی  ۀبـسو  یلع  اراع  اذ  ناک  دـقلرباجنبا 
هحفص ملساف [  اینارصن  ناک  هنا  لاقی  و  [ 125  ] یبلکلا بابح  نب  بهو  زرب » مث  » رطامقلا باسحلا  موی  یتجح  ام  یقلاخل و  لوقا  اذام  اتأوس 
لاقف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  نبا  رصناف  ینب  ای  مق  هما  تلاقف  هتجوز  هما و  هعم  تناک  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  يدی  یلع  [ 144

كردا برحلا  یف  یتلوص  یتلمح و  ویبرـض  نورت  ینورت و  فوس  یبلکلا  نبا  اناف  ینورکنت  نا  : لوقی وه  زربف و  رـصقا  هاـما و ال  اـی  لـعفا 
یلا عجر  مث  ۀعامج  لتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  لمح و  مث » » بعللاب یغولا  یف  يداهج  سیل  برکلا  ماما  برکلا  عفدا  ویبحـص  راث  دعب  يراث 

ینعجفت کیلع ال  هللااب  هتأرما  تلاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  يدـی  نیب  لـتقت  یتح  تیـضر  اـم  تلاـقف  تیـضرا  هاـما  اـی  لاـق  هما و  هتأرما و 
لتاقی لزی  ملف  عجرف  ۀـمیقلا  موی  هدـج  ۀعافـش  لنت  کیبن  تنب  نبا  يدـی  نیب  لتاقف  عجرا  اهلوق و  نع  بزعا  ینب  ای  هما  هل  تلاقف  کسفنب 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نیبیطلا  نود  لتاق  یما  یبا و  كادف  لوقت  یه  هوحن و  تلبقا  ادومع و  هتأرما  تذخا  هادی و  تعطق  یتح 
لها نم  متیزج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  کعم  توما  نا  نود  دوعا  نل  تلاق  هبوث و  بناجب  تذـخاف  ءآـسنلا  یلا  اـهدری  یک  لـبقاف  هلآ 

نیـسحلل رحلا  لاـق » و   » هیلع هللا  ناوـضر  لـتق  یتـح  لـتاقی  یبـلکلا  لزی  مل  نهیلا و  تفرـصناف  هللا  کـمحر  ءاـسنلا  یلا  یعجرا  اریخ  تیب 
حفاـصی نمم  نوکا  یلعل  [ 126  ] کیدی هحفـص 145 ] نیب [  لـیتق  لوا  نوـکا  نا  یل  نذأـف  کـیلع  جرخ  نم  لوا  تنک  اذاـف  مالـسلاهیلع 

ههجو و ةرغب  مهیمرا  تلزامةرتنع  لوقب  لثمتی  وه  دعس و  نب  رمع  باحصا  یلع  لمحف  ۀمیقلا  یف  ادغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  كدج 
لح نم  ریخ  نعفیـسلاب  [ 128  ] مکقانعا یف  برـضا  فیـضلا  يوأم  رحلا و  انا  ینالوقی  زجتری و  لعج  مثمدـلاب  لـب  رـست  یتح  [ 127  ] هنابل
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مهبرـضاالبقم الا  مویلا  باصا  نل  التقا و  یتح  لتقأ  تیلآلوقی ال  اضیا و  زجتری  ناک  هنا  يور  وفیح  نم  يرا  مکبرـضا و ال  فیخلا  ضراب 
ادیدش الاتق  لتاق  والمؤملا  دجاملا  نیسحلا  یمحا  الدبم  مهنع و ال  ازجاع  ال  [ 130  ] اللعم مهنع و ال  الکان  ال  [ 129  ] الضعم ابرض  فیسلاب 

ول هحفـص 146 ] هللا [  اما و  نایفـس  نب  دـیزی  هل  لاقی  ثرحلا  ینب  نم  میمتینب  نم  لـجر  لاـق  مالـسلاهیلع  نیـسحلاب  قحل  اـمل  هنا  يورف » »
رحلا اذه  دیزی  ای  نیـصحلا  لاق  ذا  لیـستل  ءامدـلا  نا  هیبجاح و  هینذا و  یلع  بورـضمل  هسرف  نا  لتاقی و  رحلا  امنیبف  نانـسلا  هتعبت  هتقحل ال 

نا : لوقی وه  ادـیدش و  الاتق  الجار  مهلتاقف  هسرف  رقع  یتح  الجار  اسراف و  نیعبرا  لتق  هلتق و  نا  رحلا  ثبل  امف  معن  لاق  هاـنمتت  تنک  يذـلا 
وربزه دـبل  يذ  نم  عجـشا  رحلا  لجن  رحلا و  انا  ینا  : لوقی زجتری و  ناک  هنا  ۀـیاور  یف  وربزه  دـبل  يذ  نم  عجـشا  رحلا  نبا  اـناف  یب  اورقعت 

و  » الجر رـشع  ۀینامث  ۀیاور  یف » و   » الجر نیعبرا  افین و  لتق  یتح  هفیـسب  مهبرـضی  لعج  ورفلا  دنع  فاقولا  یننکل  رکلا  دنع  نابجلاب  تسل 
هللادیبع لوقی  کلذ  یف  ۀعاس و  کلذ  العفف  هصلخی  یتح  رخآلا  لمح  مهیف  صاغ  امهدحا و  لمح  اذاف  نیقلا  نب  ریهز  وه و  لمحی  ناک »

یلع ۀلاجرلا  تلمح  مث » » رـسق یلع  اریهز  یـسآ  ذارحلا  هنیـسنت و ال  هللادبع ال  نب  دیعـس  : ةدنک نم  مه  ءادـبلا و  ینب  نم  یئادـبلا  ورمع  نب 
یتح مالسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  هلمتحاف  ۀفوکلا  لها  ناسرف  نم  رخآ  لجر  حرـسم و  نبا  بویا  هلتق  یف  كرتشاف  هیلع  اورثاکت  رحلا و 

ایندـلا و یف  رح  کما  کتمـس  امک  رحلا  تنا  لوقی  ههجو و  نع  بارتلا  حـسمی  لعجف  قمر  هب  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  يدـی  نیب  هوعـضو 
ایندلا و یف  تیمـس  امک  رح  تنا  رح  ای  کل  خـب  خـب  لاقف  بخـشی  همد  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هحفـص 147 ] هاتا [  هنا  يور » و   » ةرخـالا

نبا انا  : لوقی لعج  ادـیدش و  الاتق  لتاقف  عفان  نب  لاله  لیق  یلجبلا و  لـاله  نب  عفاـن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  نم  جرخ » و   » هرخـآلا
عفان هیلع  لمحف  ثیرح  نب  مجا خ ل » و   » محازم هل  لاقی  ۀـعیظف  ینب  نم  لجر  هیلا  زربف »  » یبنلا نید  هنید  ویلع  نید  یلع  اـنا  یلجبلا  لـاله 

لعجف حرج  نم  يوس  ـالجر  رـشع  ۀـثالث  وا  رـشع  ینثا  اـهب  لـتقف  ۀمومـسم  تناـک  هلبن و  [ 131  ] قوـف یلع  همـسا  بتک  دـق  ناـک  هلتقف و 
تینف یتح  مهیمری  لزی  ملفاهقاشر  اهـضرا  نألمیل  اهقافخا  اهب  يرجت  ۀمومـسماهقافشا  اـهعفنی  ـال  سفنلا  اـهقاوفا و  ۀـملعم  اـهب  یمرا  : لوقی

كاذف یلما  اذهف  مویلا  لتقا  نایلع  نیسح و  نید  یلع  ینید  یلجبلا  ینمیلا  مالغلا  انا  : لوقی لعج  هلبتشأف و  هفیس  یلا  هدی  برـض  مث  هماهس 
ام یلع  کلمح  ام  عفان  ای  کحیو  دعـسنبا  هل  لاقف  دعـسنبا  یلا  هب  یتا  رمـش و  هذخأف  اریـسا  ذخا  هیدضع و  اورـسکفیلمع  یقالا  ییأر و 

رـشع ینثا  مکنم  تلتق  دـقل  لوقی  وـه  هتیحل و  ههجو و  یلع  لیـست  ءامدـلا  تدرا و  اـم  ملعی  یبر  نا  هحفـص 148 ] لاق [  کسفنب  تعنص 
نیملسملا نم  تنک  ول  هللا  عفان و  هل  لاقف  هلتقیل  هفیـس  رمـش  یـضتناف  ینومترـسا  ام  دعاس  دضع و  یل  تیقب  ول  تحرج و  نم  يوس  الجر 
يراصنألا ۀـطرقنبا  ورمع  جرخ » و   » رمـش هلتقف  هقلخ  رارـش  يدـی  یلع  اـنایانم  لـعج  يذـلا  هللادـمحلاف  انئامدـب  هللا  یقلت  نا  کـیلع  مظعل 

سکن ریغ  مالغ  برضرامذلا  ةزوح  یمحاس  ینا  راصنالا  ۀبیتک  تملع  دق  : لوقی زجتری و  وه  زربف و  هل  نذاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  نذأتـساف 
اریثک اعمج  لتق  یتح  ءامسلا  ناطلس  ۀمدخ  یف  غلاب  ءازجلا و  یلا  نیقاتـشملا  لاتق  لتاقف  [ 133  ] يراد یتجهم و  نیسح  نود  [ 132  ] يراش

ملف هتجهمب  هاقلت  الا  فیس  هدیب و ال  هاقتا  الا  مهـس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  یتأی  ناک ال  داهج و  دادس و  نیب  عمج  دایزنبا و  بزح  نم 
تنا معن  لاق  تیفوا  هللا  لوسرنبا  ای  لاق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلا  تفتلاف  حارجلاب  نخثا  یتح  ءوس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  لصی  نکی 

و  » هیلع هللا  ناوضر  لتق  یتح  لتاقف  رثالا  یف  ینا  هملعا  مالسلا و  ینع  هحفص 149 ] هلآ [  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  أرقاف  ۀنجلا  یف  یماما 
كاخا لضی  مل  هللا  نا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  هتلتق  یتح  هتررغ  یخا و  تللضا  مالسلاهیلع  نیـسحلل  لاقف  دعـس  نب  رمع  عم  خا  هل  ناک »
لمحف هعرـصف  عفان  هنعطف  يدارملا  لـاله  نب  عفاـن  هضرتعا  لـمحف و  کـنود  توما  وا  کـلتقا  مل  نا  هللا  ینلتق  لاـق  کلـضا  هادـه و  لـب 
ۀیفاعلل انتعبت  امناف  ینم  نذا  یف  تنا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  دوسا  ادبع  ناک  يراغفلا و  رذیبا  یلوم  نوج  زرب » و   » هوذقنتساف هباحـصا 

نا میئل و  یبسح  نا  نتنل و  یحیر  نا  هللا  مکلذـخا و  ةدـشلا  یف  مکعاصق و  سحلا  ءاخرلا  یف  انا  هللا  لوسرنبا  ای  لاقف  انتقیرطب  لـتبت  ـالف 
عم دوسالا  مدـلا  اذـه  طلتخی  یتح  مکقرافا  هللا ال  ـال و  یهجو  ضیبی  یبسح و  فرـشی  یحیر و  بیطیف  ۀـنجلاب  یلع  سفنتف  دوسـأل  ینول 
موی ۀنجلا  هب  وجرا  دیلاو  ناسللاب  مهنع  بذادـمحم  ینب  نع  ابرـض  فیـسلاب  دوسالا  برـض  رافکلا  يرت  فیک  : لوقی وه  زرب و  مث  مکئامد 
نیب هنیب و  فرع  راربالا و  عم  هرـشحا  هحیر و  بیط  ههجو و  ضیب  مهللا  لاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هیلع  فقوف  لـتق  یتح  لـتاق  مثدروملا 
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هنم حوفت  مایا  ةریشع  دعب  انوج  اودجوف  یلتقلا  نونفدی  ۀکرعملا و  نورضحی  اوناک  سانلا  نا  مالـسلاهیلع  رقابلا  نع » و   » دمحم لآ  دمحم و 
یباحصاب و قحلا  نا  تممه  دق  هللادبعابا  ای  مالسلاهیلع  نیسحلل  لاقف  يوادیـصلا  دلاخ  نب  ورذمع  زرب » و  [ » هحفص 150 کسملا [  ۀحئار 

لتق یتح  لتاقف  مدقتف  ۀعاس  نع  کب  نوقحال  اناف  مدقت  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  الیتق  کلها  نم  ادیحو  كارا  فلختا و  نا  تهرک 
هرحن ههجوب و  فویسلا  حامرلا و  ماهسلا و  هیقی  مالسلاهیلع  نیسحلا  يدی  نیب  فقوف  [ 134  ] یمابشلا دعسا خ ل )  ) دعس نب  ۀلظنح  ءاج » «و 

یلع رکیرحب  هفکب  یقرـشملا  هنأک و  ولبذی  یف  لباذ  رثؤی  اذام  هردصب  يرهمـسلا  ردـص  دری  :و  یقـشمدلا ناسح  نب  ۀـلقرع  لوقب  هقحا  امف 
هللا ام  مهدـعب و  نم  نیذـلا  دومث و  داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحالا  موی  لثم  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  يداـنی  ذـخا  ولودـجب  ةاـمکلا 
هللا مکتحـسیف  انیـسح  اولتقت  موق ال  ای  مصاع  نم  هللا  نم  مکل  ام  نیربدـم  نولوت  موی  دانتلا  موی  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  دابعلل  اـملظ  دـیری 

ام کیلع  اودر  نیح  باذعلا  اوبجوتـسا  دق  مهنا  هللا  کمحر  دعـسا خ ل )  ) دعـسنبا ای  ع )  ) نیـسحلا هل  لاقف  يرتفا  نم  باخ  دق  باذعب و 
كادف تلعج  تقدص  لاق  نیحلاصلا  کناوخا  اولتق  دق  نآلا و  مهب  فیکف  کباحصا  کنومتـشی و  کیلا  اوضهن  قحلا و  نم  هیلا  مهتوعد 
مالـسلا لاقف  یلبی  کلم ال  یلاو  اهیف  هحفـص 151 ] ام [  ایندـلا و  نم  ریخ  کل  وه  ام  یلا  حر  یلب  لاق  انناوخاب  قحلن  انبر و  یلا  حورن  ـالفا 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  لاقف  ۀنجلا  یف  کنیب  اننیب و  فرع خ ل ) و   ) عمج کتیب و  لها  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  ای  کیلع 
لاق ۀعاسلا  اهدرت  رانلاب  رشبا  لاق  اذ  انا  اه  لاقف  نیسحلا  نیا  لاقف  لجر  ءاج » و   » هولتقف هیلع  اولمحف  ادیدش  الاتق  لتاقف  مدقت  نیمآ و  نیمآ 
ۀیآ مویلا  هلعجا  رانلا و  یلا  هذـخف  ابذاک  كدـبع  ناک  نا  مهللا  لاق  ثعـشالا  نب  دـمحم  انا  لاـق  تنا  نم  عاـطم  عیفـش  میحر و  برب  رـشبا 
وف يوارلا  لاق  ضرالا  یف  هریکاذم  تعقو  هعطق و  یتح  هبرضف  باکرلا  یف  هلجر  تتبث  هب و  یمرف  هسرف  نانع  ینث  نا  الا  وه  امف  هباحـصأل 

كریغل تسیل  ص )  ) هللا لوسر  نم  کل  ۀمرح  يا  نیسح  ای  لاق  ثعشالا  نب  دمحم  نا  ۀیاور » یف  و   » هئآعد ۀباجا  ۀعرس  نم  انبجع  دقل  هللا 
ادمحم نا  لاق و  مث  ضعب  نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  التف 

الذ ثعـشألا  نب  ادمحم  را  مهللا  لاقف  ءامـسلا  یلا  هسأر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عفر  مث  دمحم  لآ  نمل  ۀیداهلا  ةرتعلا  نا  میهاربا و  لآ  نمل 
رخآ ءاج  مث »  » ةروعلا يداب  تامف  هغدلف  ابرقع  هیلع  هللا  طلـسف  زربتی  رکـسعلا  نم  جرخف  ضراع  هل  ضرعف  أدبا  هدعب  هزعت  مویلا ال  اذه  یف 

نشوجلا هحفص 152 ] يذ [  نب  رمش  انا  لاق  تنا  نم  عاطم  عیفش  میحر و  برب  رـشبا  لاق  رانلاب  رـشبا  لاق  اذ  انا  اه  لاقف  نیـسحلا  نیا  لاقف 
نیـسحلا لاـق  یتـیب و  لـها  ءاـمد  یف  غلی  عـقبا  اـبلک  نأـک  تیأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  ربـکا  هللا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاـق 

ۀجسوع و نب  ملسم  زرب » و   » صربا رمـش  ناک  تنا و  وه  یلع و  اهدشا  ناک  عقبا  بلک  اهیف  ناک  ینـشهنت و  ابالک  نأک  تیأر  مالـسلاهیلع 
لتاقفدمـص رابج  نیدب  رفاک  دـشرلا و  نع  دـئاح  اناغب  نمفدـساینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم  دـبل  وذ  یناف  ینع  اولأست  نا  : لوقی زجتری و  وه 

نیتیمتسم اموق  رئاصبلا و  لها  رصملا و  لها  ناسرف  نولتاقت  نولتاقت  نم  نوردتا  ءاقمح  ای  سانلاب  جاجحلا  نب  ورمع  حاص » و   » ادیدش الاتق 
نا ال مهیلع  مزعی  نم  سانلا  یلا  لسرا  مث  تقدـص  دعـسنبا  لاقف  مهومتلتقتل  ةراجحلاب  ـالا  مهومرت  مل  ول  هللا  دـحا و  مکنم  مهیلا  زربی  ـال 

نم قرم  نم  لتق  یف  اوباترت  مکتعامج ال  مکتعاط و  اومزلا  ۀـفوکلا  لـها  اـی  جاـجحلا  نب  ورمع  حاـص » و   » مهنم ـالجر  مکنم  لـجر  زراـبی 
تضبق ول  نملعتل  هللا  متنا و  ما  نیدلا  نم  انقرم  نحنا  سانلا  ضرحت  یلعا  ورمع  ای  لاقف  مالسلاهیلع  نیسحلا  هعمـسف  مامالا  فلاخ  نیدلا و 

اوبرطضاف تارفلا  وحن  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلع  هباحـصا  یف  جاجحلا  نبا  ورمع  لمح  مث »  » قراملا انیا  مکلامعا  یلع  متم  مکحاورا و 
تعطقنا هباحصا و  جاجحلا و  نب  ورمع  فرصنا  قمر و  هب  یقب  و  هحفص 153 ] هیلع [  هللا  ۀمحر  يدسألا  ۀجسوع  نب  ملسم  عرصف »  » ۀعاس

نم مهنمف  ملسم  ای  هللا  کمحر  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  رهاظم  نب  بیبح  هعم  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هیلا  یـشمف  عیرـص  ملـسم  اذاف  هربغلا 
الوق ملسم  هل  لاقف  ۀنجلاب  رشبا  ملسم  ای  کعرصم  یلع  زع  لاقف  رهاظم  نب  بیبح  هنم  اند  الیدبت و  اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق 
ملسم هل  لاقف  کمهأ  ام  لکب  ینیـصوت  نأ  تببحأل  هذه  یتعاس  نم  رثالا  یف  ینا  ملعا  ینا  الول  بیبح  هل  لاق  مث  ریخب  هللا  كرـشب  افیعض 

هیلع و هللا  ناوضر  تام  مث  انیع  کنمعنأل  بیبح  هل  لاقف  تومت  یتح  هنود  لتاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  راـشا  اذـهب و  کیـصوا  ینأـف 
مکتلکث یعبر  نب  ثبـش  لاقف  ۀجـسوعنبا  املـسم  انلتق  نیرـشبتسم  دعـسنبا  باحـصا  يدانف  هاجـسوعنبا  ای  هادیـس  ای  هل  ۀـیراج  تحاـص 
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فقوم برل  هل  تملسا  يذلا  اما و  ۀجسوع  نب  ملسم  لتقب  نوحرفتا  مکریغل  مکسفنا  نولذت  مکیدیاب و  مکسفنا  نولتقت  مکنا  اما  مکتاهما 
نیـسحلا یلا  موقلا  عجارت  مث »  » نیملـسملا لویخ  مئتلت  نا  لبق  نیکرـشملا  نم  ۀتـس  لتق  ناجیابرذآ  موی  هتیأر  دـقل  میرک  نیملـسملا  یف  هل 

مالسلاهیلع و نیـسحلا  یلع  اولمح  هونعاط و  هل و  اوتبثف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  ةرـسیم  یلع  ةرـسیملا  یف  رمـش  لمحف  مالـسلاهیلع 
ناـنثا و یه  اـمنا  لـمحت و  مهلیخ  هحفـص 154 ] تذخاف [  ادـیدش  الاتق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  مهلتاق  بناج و  لک  نم  هباحـصا 

ۀفوکلا لها  لیخ  یلع  وه  سیق و  نب  ةرزع خ ل )  ) ةورع کلذ  يأر  املف  هتفـشک  الا  ۀفوکلا  لیخ  نم  بناج  یلع  لمحت  الف  اسراف  نوثالث 
نیـسحلا باحـصا  لـتاق  ةاـمرلا و  لاـجرلا و  مهیلا  ثعبا  ةریـسیلا  ةدـعلا  هذـه  نـم  موـیلا  اذـه  یلیخ  یقلت  اـم  يرت  اـما  دعـسنبا  یلا  ثـعب 

نم اوند  یتح  اولتتقاف  ةامرلا  نم  ۀیامـسمخ  یف  ریمن  نب  نیـصحلا  دعـسنبا  ثعبف  راهنلا  فصتنا  یتح  هللا  هقلخ  لاتق  دشا  موقلا  مالـسلاهیلع 
نیسحلا باحـصا  اوقـشری  نا  هباحـصا  یلا  نیـصحلا  مدقت  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  ربص  اوأر  املف  هباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا 

لاتقلا دتـشا  سراف و  هعم  سیل  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یقب  لاجرلا و  اوحرج  مهلویخ و  اورقع  نا  اوثبلی  ملف  مهوقـشرف  لبنلاب  مالـسلاهیلع 
نب رمع  لسراف  ضعب  نم  اهضعب  براقت  مهتیبا و  عامتجال  دحاو  بناج  نم  الا  مهوتای  نا  اوردقی  مل  هللا و  هقلخ  لاتق  دشا  مهولتاقف  مهنیب 

تویبلا نوللختی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا  نم  ۀعبرألا  ۀثالثلا و  ذخا  مهب و  اوطیحیل  مهلئامـش  مهنامیا و  نع  اهوضوقیل  لاجرلا  دـعس 
نیـسحلا مهل  لاقف  تقرحاـف  راـنلاب  اـهوقرحا  دعـسنبا  لاـقف  هنولتقیف  هنوعرـصیف  بیرق  نع  هنومریف  بهنی  ضوقی و  وه  لـجرلا و  نولتقیف 

هحفـص طاطـسف [  غلب  یتح  لمح  ارمـش  نا  لیق » و   » لاق امک  ناکف  مکیلا  اوزوجی  مل  کلذ  اولعف  اذا  مهنأـف  اـهوقرحی  مهوعد  مالـسلاهیلع 
نیسحلا هب  حاص  نجرخ و  ءاسنلا و  تحاصف  هلها  یلع  تیبلا  اذه  قرحا  یتح  رانلاب  یلع  يدان  حمرلاب و  هنعطف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  [ 155

یضری امل  لاجرلا  لتق  یف  نا  هللا  ءاسنلا و  نادلولا و  لتقتا  ملسم  نب  دیمح  لاقف  رانلاب  هللا  کقرحا  یلها  یلع  یتیب  قرحت  تنا  مالسلاهیلع 
هباحصا یف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  لمح  فرـصنا و  ایحتـساف و  کما  کتلکث  ءاسنلا  انعزفا  لاقف  یعبر  نب  ثبـش  هاتاف  لبقی  ملف  كریما  هب 

تویبلا و نع  مهوفشکف  مالسلاهیلع  نیسحلا  باحصا  نم  لاجر  ةرشع  یف  نیقلا  نب  ریهز  مهیلع  لمحف  مالسلاهیلع  نیسحلا  باحصا  یلع 
نم لتقی  ناـک » و   » مهعـضاوم یلا  نیقاـبلا  درو  مهنم  لـتقف  رمـش  مهیلع  فطع  رمـش و  باحـصا  نم  یبابـضلا  ةرزع خ ل )  ) ةرذـعابا اولتق 

مهترثکل مهیف  کلذ  نیبی  الف  ةرشعلا  دعسنبا  باحصا  نم  لتقی  مهلتقل و  مهیف  کلذ  نیبیف  نانثالا  دحاولا و  مالسلاهیلع  نیسحلا  باحصا 
هللادبعابا ای  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  يوادیـصلا  ۀمامثوبا  لاقف  رهظلا  ةولـص  تقو  رـضح » و   » هودع ناک  هل  معنبا  يدئاصلا  ۀمامتوبا  لتق » «و 

عفرف ةولـصلا  هذه  تیلـص  دق  یبر و  هللا  یقلا  نا  بحا  کنود و  لتقا  یتح  لتقت  هللا ال  کنم و ال و  اوبرتقا  ءالءواه  ءادفلا  کسفنل  یـسفن 
هحفص 156] لاق [  مث  اهتقو  لوا  اذه  معن  نیرکاذلا  نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةولصلا  ترکذ  لاق  ءامسلا و  یلا  هسأر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

لآ نم  ةولصلا  لبقت  تمعز ال  رهاظم  نب  بیبح  هل  لاقف  لبقت  اهنا ال  ریمن  نب  نیصحلا  مهل  لاقف  اولعفف  یلـصن  یتح  انع  اوفکی  نا  مهولس 
هـسرف هجو  بیبح  برـضف  بیبح  هیلع  لمح  نیـصحلا و  هیلع  لمحف  رامخ  ای  کـنم  لـبقت  مهراـصنا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

نب ریهزل  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاق » و   » مهنم الجر  لتقف  بیبح  یلع  اودش  هباحصا و  هذقنتساف  نیصحلا  هنع  عقو  سرفلا و  هب  بشف  فیسلاب 
فوخلا ةالص  مهب  یلص  یتح  هباحـصا  فصن  نم  وحن  یف  هماما  امدقتف  رهظلا  یلـصا  یتح  یماما  امدقت  یفنحلا  هللادبع  نب  دیعـس  نیقلا و 

یتح لبنلاب  یمری  لاز  امف  یطخت  لاز و ال  ام  هسفنب  لابنلا  نم  هیقی  فقو  هللادبع و  نب  دیعس  مدقتف  مهـس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  لصوف 
تدرا یناـف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  اـم  هغلبا  مالـسلا و  ینع  کـیبن  غلبا  مهللا  دومث  داـع و  نعل  مهنعلا  مهللا  لوقی  وه  ضرـألا و  یلا  طـقس 

نع یعفد  یترـصن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  غلباف  هدیرت  ءیـش  كزجعی  مهللا ال  لاق  هنا  ۀیاور » یف  و   » کیبن ۀـیرذ  رـصن  یف  کباوث 
برـض نم  هب  ام  يوسامهـس  رـشع  ۀثالث  هیف  دجوف  هیلع  هللا  ناوضر  هبحن  یـضق  مث  دولخلا  راد  یف  هتقفارم  ینقزرا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا 
افیرش ناک  عاطملایبا و  نب  ورمعنبا  دیوس  مدقت » و   » ءامیألاب يدارف  هباحصا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلص  لیق » و   » حامرلا نعط  فویسلا و 
یفاو ردبلاک  انـسح  ویدنلا  اذ  ایلع  ربحلا  کخیـش  ادمحا و  یقلت  مویلا  نیـسح  مدقا  هحفـص 157 ] لوقی [  زجتری و  لعج  مث  ةولـصلا  اریثک 

دسألا لاتق  لتاقف  ادعص  ولعی  سودرفلا  ۀنج  یفادعقم  اوبت  نیحانجلا  اذ  ادسا و  یعدی  هللا  ثیل  ةزمحادشرألا  مابهلا  مرقلا  کمع  ادعسألا و 
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مهعمـس یتح  كارح  هب  سیل  کلذک و  لزی  ملف  حارجلاب  نخثا  دق  یلتقلا و  نیب  طقـس  یتح  لزانلا  بطخلا  یلع  ربصلا  یف  غلاب  لسابلا و 
باحـصا نم  یقب  نم  رخآ  ناکف  هیلع  هللا  ناوضر  لـتق  یتح  لـتاقی  لـعج  هفخ و  نم  انیکـس  جرخا  لـماحتف و  ع )  ) نیـسحلا لـتق  نولوقی 

دحا انیسح  نانیسح  نع  فیسلاب  [ 135  ] مکدوذا نیقلا  نبا  انا  ریهز و  انا  : لوقی زجتری و  وه  نیقلا و  نب  ریهز  جرخ » و   » مالسلاهیلع نیسحلا 
ابطاـخم لاـق  مث  نیمـسق  تمـسق  یـسفن  تیل  اینیـش  نم  يرا  ـال  مکبرـضا و  نیملا  ریغ  هللا  لوسر  كاذـنیزلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  نیطبـسلا 
دیهشلا هللا  دسا  ایمکلا و  یتلا  نیحانجلا  اذ  و  هحفـص 158 ] ایبنلا [  كدج  یقلت  مویلا  ایدهم  ایداه  تیده  مدقا  [ 136  ] مالسلاهیلع نیسحلل 

هیلع دشف  الجر  نیرشع  ۀئام و  يرخا  ۀیاور  یلع  الجر و  رشع  ۀعست  ۀیاور  یلع  لتق  یتح  ادیدش  الاتق  لتاقف  ایلع  یضترملا  انسح و  وایحلا 
کلتاق نعل  ریهز و  ای  هللا  كدعبی  ریهز ال  عرص  نیح  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  هالتقف  یمیمتلا  سوا  نب  رجاهم  یبعـشلا و  هللادبع  نب  ریثک 

ام بذوش  ای  لاقف  رکاشینب  یلوم  بذوش  هعم  يرکاشلا و  بیبش خ ل ) یبا   ) بیبش نب  سباع  ءاج » و   » ریزانخ ةدرق و  اوخـسم  نیذـلا  نعل 
نیب مدـقتف  کب  نظلا  کلذ  لاق  لتقا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا  نود  کعم  لتاقا  عنـصا  ام  لاق  عنـصت  نا  کسفن  یف 
هیلع ردقن  ام  لکب  رجألا  هیف  بلطن  نا  انل  یغبنی  موی  اذه  ناف  انا  کبـستحا  یتح  كریغ و  بستحا  امک  کبـستحی  یتح  هللادـبعیبا  يدـی 
لتاق مث  هللا  کعدوتـسا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف  بذوش  مدقت » و   » باسحلا وه  امنا  مویلا و  دعب  لمع  هنأف ال 

ول کنم و  یلا  بحا  یلع و ال  زعا  دـیعب  بیرق و ال  ضرالا  هجو  یلع  یـسما  ام  هللا  اما و  هللادـبعابا  اـی  لاـقف  سباـع  مدـقت » و   » لـتق یتح 
يده كاده و  یلع  ینا  هللا  دهشا  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا  تلعفل  یمد  یسفن و  نم  زعا  ءیشب  لتقلا  وا  میـضلا  کنع  عفدا  یلع  تردق 

دق هتفرع و  ـالبقم  هتیأر  اـملف  یثراـحلا  میمت  نب  عیبر  لاـق  هنیبج  یلع  ۀبرـض  هب  مهوحن و  هحفص 159 ] اتلصم [  فیـسلاب  یـضم  مث  کیبا 
نجرخی يوقلا ال  بیبش خ ل ) یبا   ) بیبش نبا  اذه  دوسالا  دسالا  اذـه  سانلا  اهیا  تلقف  سانلا  عجـشا  ناک  يزاغملا و  یف  هتدـهاش  تنک 
دعـسنبا مهل  لاقف  هتعاجـشل  سانلا  هاماحتف  لجرل  لجر  الا  يدانی  ذخا  هنا  ۀـیاور » یف  و   » لتق یتح  هومرف  ةراجحلاب  هومرا  مکنم  دـحا  هیلا 

يوارلا لاق  هیدـی  نیب  مهمزهف  سانلا  یلع  دـش  هرفغم و  هعرد و  یقلا  کلذ  يأر  املف  بناج  لک  نم  ةراجحلاب  هومرف  ةراجحلاب  هوخـضرا 
انا لوقی  لک  ةدع  يوذ  لاجر  يدیا  یف  هسأر  تیأرف  هولتقف  بناج  لک  نم  هب  اوطاحا  مث  سانلا  نم  نیتأم  نم  رثکا  درطی  هتیأر  دـقل  هللاوف 
انا : لوقی وه  يدسألا و  رهاظم  نب  بیبح  زرب ) و   ) لوقلا اذهب  مهنیب  قرف  یتح  دـحاو  ناسنا  هلتقی  مل  اذـه  اومـصتخت  دعـسنبا ال  لاقف  هتلتق 

مکنم یفوا  نحن  ردغا و  ءافولا  دنع  متنا  ورهظا  ۀجح و  یلعا  نحن  رثکا و  ةدع و  دـعا  متنارعـست  برح  ءاجیه و  سراف  رهاظمیبا  بیبح و 
ابسح موق  رش  ای  هحفص 160 ] [ . ] 137  ] اداتک الا  متیل  مکرطـش و  ادادعا و  مکل  ناک  ول  مسقااضیا  لاق  رذعا و  مکنم و  یقتا  اقحربصا و  و 

هنعطف میمت  نم  رخآ  هیلع  لمح  میرص و  نب  لیدب  همسا  میمتینب  نم  الجر  لتقف  ادیدش  الاتق  لتاقفادادنا  اوملع  دق  مهرـش  و  [ 138  ] ادآ و 
لاق مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هلتقم  دـهف  هسأر  زتحاـف  یمیمتلا  هیلا  لزن  عقوف و  فیـسلاب  هسأر  یلع  ریمن  نب  نیـصحلا  هبرـضف  موقیل  بهذـف 
قنع یف  هقلعا  سأرلا  ینطعا  لاق  هللا  لاق ال و  هلتق  یف  ککیرـش  انا  یمیمتلل  نیـصحلا  لاـق » و   » یباحـصا ةاـمح  یـسفن و  بستحا  هللادـنع 
املف هیلا  هدر  مث  سانلا  یف  هب  لاجف  سأرلا  هاطعاف  دایزنبا  کیطعی  امیف  یل  ۀجاح  الف  هذـخ  مث  هلتق  یف  کتکراش  ینا  سانلا  يریل  یـسرف 
لاقف هب  باتراف  هیبا  سأر  هعم  يذلا  سرافلا  عبتی  لعجف  قهار  دق  مساقلا  یمسی  نبا  بیبحل  ناک » و   » هسرف قنع  یف  هقلع  ۀفوکلا  یلا  عجر 
لاقف ینبثی  نا  وجرا  نفدی و  نا  یـضری  ریمالا ال  نا  لاقف  هنفدا  یتح  هایا  ینطعاف  یبا  سأر  کعم  يذلا  سأرلا  اذـه  نا  لاق  ینعبتت  کلام 

یف ناک  هنا  کلذ  هیبا و  راثب  ذخا  هلتق و  یتح  كردا  ام  دعب  هیبا  لتاق  رثا  عبتی  لزی  مل  مث  مالغلا  یکب  باوثلا و  أوسا  الا  کبیثی  هللا ال  نکل 
و  » الجر نیعبـس  نینثا و  دعـسنبا  باحـصا  نم  لتق  ابیبح  نا  لیق  هسأر و  ذخا  هلتقف و  راهنلا  فصن  هل  ۀـمیخ  یف  وه  هیلع و  مجهف  رکـسع 

ناسحألا یلع  نیزجت  مویلاناحیرلا  حورلاب و  يرـشباف  نمحرلا  یلا  سفن  ای  کیلا  هحفـص 161 ] لوقی [  وه  يدزألا و  دلاخ  نب  ورمع  زرب »
مثناطحق ینب  دزالا  رـشعم  ای  نامألاب  کل  یظحا  ربصلا  ویناف  یح  لکف  یعزجت  نایدلا ال  يدل  حوللا  یف  طخ  امنامزلا  رباغ  کنم  ناک  دـق 

یـضر یف  اونوکت  اـمیک  ناـطحق  ینب  توملا  یلع  اربص  : لوقی زجتری و  وهو  ورمع  نب  دـلاخ  هنبا  مدـقتف »  » هیلع هللا  ۀـمحر  لـتق  یتح  لـتاق 
لزی ملف  مدقت  مثناینبلا  نسح  رد  رـصق  یف  نانجلا  یف  ترـص  دق  اتبا  ایناسحالا  لوطلا و  یلعلا و  يذ  ناهربلا و  ةزعلا و  دجملا و  يذنمحرلا 
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وهنجلا لوخدـل  اهیلع  اربص  هنـسألا  فایـسألا و  یلع  اربص  : لوقی وه  یمیمتلا و  ۀـلظنح  نب  دعـس  زرب » و   » یلاعت هللا  همحر  لتق  یتح  لـتاقی 
لتق یتح  ادیدش  الاتق  لتاق  لمح و  مثهنبغراف  ریخلا  بالط  یف  هندهجاف و  ۀحارلل  سفن  ایهنظلاب  زوفلا ال  دیری  نمل  هنه  تامعان  نیع  روح 
ثیل ءاـجیهلا  يدـل  ینا  جـحذم  یح  دعـس و  تـملع  دـق  : لوـقی زجتری و  وـه  یجحذـملا و  هللادـبع  نـب  ریمع  جرخ » و   » هـیلع هللا  ناوـضر 

ملـسم هلتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  جرعألا و  لذالا  عضلا  ۀسیرف  هحفص 162 ] جرعتلا [  يدل  نرقلا  كرتا  ججدملا و  ۀماه  یفیـسب  اولعاجرحم 
نیـسح و نـید  یلع  ینید  نزی  لآ  نـم  هللادـبعنبا  اـنا  : لوـقی وـه  ینزیلا و  هللادـبع  نـب  نمحرلادـبع  جرخ » و   » یلجبلا هللادـبع  یبابـضلا و 

وه ینزاملا و  میلـس  نب  ییحی  جرخ » و   » لـتق یتح  لـتاقف  لـمح  مثنمتؤملا  دـنع  زوفلا  كاذـب  وجرا  نمیلا  نم  یتف  برـض  مکبرـضانسح 
یننکلالبقم اتوم  مویلا  فاخا  الولوم و ال  هیف و ال  ازجاـع  ـالالجعم  ةادـعلا  یف  ادـیدش  ابرـض  الـصیف  ابرـض  موقلا  نبرـضأل  : لوقی زجتری و 

اقح تملع  دق  [ . 139  ] لوقی زجتری و  وه  يرافغلا و  ةرقیبا  نب  ةرق  جرخ » و   » هللا همحر  لـتق  یتح  لـتاقف  لـمح  مت  البـشا  یمحا  ثیللاـک 
یبنلا طهررایخالاینب  نع  اعیجو  ابرض  رأتب  رکذ  بضع  لکبراجفلا  رشعم  نبرـضأل  رابغلا  يدل  ثیللا  ینأبرازن  ینب  دعب  فدنخ  رافغونب و 

زجتری و وه  یلهاکلا و  ثراح  نب  سنا  لیق  و  یلهاکلا خ ل )  ) یکلاملا سنا  نب  کلام  جرخ » و   » لتق یتح  لتاقف  لمح  مث  راربالا  ةداسلا 
یغولا و يدل  [ 142  ] نارقألا ۀـفآ  یموق  نابنالیع  سیق  نویفدـنخلا و  و  [ 141  ] نادوذلا و  [ 140  ] کلام تملع  دـق  هحفص 163 ] لوقی [ :

لتاقف لمح  مثناطیشلا  ۀعیش  [ 144  ] دایز لآ  نمحرلا  ۀعیش  یلع  لآناعطلا  نع  زجعلا  يرن  انسل  [ 143  ] نآ نعطب  توملا  رشابمناسرفلا  ةداس 
« جرخ و   » هللا همحر  لتق  مث  الجر  رـشع  ۀینامث  یلامألا  یف  قودصلا  ۀیاور  یلع  الجر و  رـشع  ۀعبرا  بوشآ  رهـشنبا  ۀـیاور  یلع  لتق  یتح 

مویلاعاعش هئوض  نم  هل  يری  عامل  هسار  یف  رمسا  وعاطق  فهرم  ینیمی  یف  عاطمیبا و  فعجنبا و  انا  : لوقی وه  یفعجلا و  عاطم  نب  ورمع 
لتق یتح  لتاقف  لمح  مثعافتنا  نیح ال  ران  رح  نع  عافدلا  زوفلا و  كاذب  یجری  ( اذک  ) عاطـسلا برـضلا و  نیـسح  نود  عارقلا  انل  باط  دق 

نع لطسقلا  طسو  تاماهلا  هب  ولعالقصم  فیس  لصن  ینیمی  یف  لقعمنبا و  انا  سینا و  انا  : لوقی وه  یحبصالا و  لقعم  نب  سینا  جرخ » «و 
وه یفعجلا و  قورـسم  نب  جاـجحلا  جرخ » و  [ » 145  ] لتق یتح  لـتاقف  هحفص 164 ] لسرم [  ریخ  هللا  لوسر  نبالـضفملا  دجاملا  نیـسحلا 

هفرعن يذلا  كاذ  ایلع  يدنلا  اذ  كابا  مثایبنلا  كدج  یقلن  مویلا  ایدهم  ایداه  انیـسح  مدـقا  [ . 146  ] لوقی وه  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  نذؤم 
لتق باش  جرخ » و  [ » 147  ] لتق یتح  لتاقف  لمح  مث  ایحلا  دیهشلا  هللا  دسا  وایمکلا  یتفلا  نیحانجلا  اذ  ایلولا و  اضرلا  ریخلا  نسحلا  وایـصو 
هوبا لتق  باش  اذه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  جرخف  هللا  لوسرنبا  يدی  نیب  لتاق  جرخا و  هما  هل  تلاقف  هعم  هما  تناک  ۀکرعملا و  یف  هوبا 

ۀمطاف یلعریذنلا و  ریشبلا  داؤف  رورس  ریمالا  معن  نیسح و  يریما  : لوقی وه  زربف و  کلذب  ینترما  یما  باشلا  لاقف  هجورخ  هرکت  هما  لعل  و 
رکـسع یلا  هب  یمر  هسأر و  زح  لتق و  یتح  لتاق  ورینم  ردـب  لـثم  ةرغ  هل  یحـضلا  سمـش  لـثم  ۀـعلط  هلریظن  نم  هل  نوملعت  لـهف  ادـلاو ه 

الجر اـهنبا  سأرب  تمر  مـث  ینیع  هحفـص 165 ] ةرق [  ای  یبلق و  رورـس  ای  ینب  ای  تنـسحا  تلاـق  هسأر و  هما  تلمحف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
ینب نود  هفینع  ۀبرـضب  مکبرـضاهفیحن  ۀـیلاب  ۀـیواخ  هفیعـض  يدیـس  زوجع  انا  : لوقت یه  مهیلع و  تلمح  ۀـمیخ و  دومع  تذـخا  هتلتقف و 

انا : لوقی وه  يراصنالا و  ثراحلا  نب  ةدانج  جرخ » و   » اهلاعد اهفرصب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  رمأف  امهتلتقف  نیلجر  تبرـض  وهفیرـشلا  ۀمطاف 
لتق یتح  لتاقی  لزی  ملف  لمح  وثکام  دیعـصلا  یف  يولـش  مویلا  ثراو  ینثری  یتح  یتعیب  نعثکانب  راوخب و ال  تسل  ثراحلا  نبا  انا  دانج و 

مهحاـمر نیبضخم  نیرجاـهم  وراـصنألا  سراوفب  هماـع  نم  همرا  دعـسنبا و  نم  قاـنخلا  قضا  : لوقی وه  هداـنج و  نب  ورمع  جرخ  و  [ 148]
يأر امل » و   » یلاعت هللا  همحر  لتق  یتح  لتاق  مثراجفلا  مد  نم  بضخت  مویلاف  دمحم  یبنلا  دهع  یلع  تبضخرافکلا  مد  نم  ۀجاجعلا  تحت 
هیدی نیب  اولتقی  نا  یف  اوسفانت  مهسفنا  مالسلاهیلع و ال  نیسحلا  اوعنمی  نا  نوردقی  مهنا ال  اوبلغ و  دق  مهنا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصا 
لتقن نا  انببحاف  کیلا  سانلا  انزاح  دق  مالـسلا  کیلع  هللادـبعابا  ای  الاقف  نایرافغلا  ةرزع خ ل )  ) ةورع ءانبا  نمحرلادـبع  هللادـبع و  هءاجف » »

ونب اقح  تملع  دـق  : لوقی زجتری و  نمحرلادـبع  لعج  نالتاقی و  العج  هنم و  اوندـف  ینم  اوندا  امکب  ایحرم  هحفـص 166 ] لاق [  کیدی  نیب 
انقلا یفرشملاب و  [ 150  ] رایخالا ینب  نع  اودوذ  موق  اـیراتب  [ 149  ] رکذ بضع  لکب  راجفلا  رـشعم  نب  رـضنلرازن  ینب  دعب  فدـنخ  رافغ و 
بذا ینا  رافغ  ونب  اقح  تملع  دق  : لوقی وه  يرافغلا و  ةورع  نب  هللادبع  زرب  هنا  یلامالا  یف  قودـصلا  ۀـیاور  یف » و   » لتق یتح  لتاقفراطخلا 
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و [ 151  ] نایرباجلا عیرـس  نب  هللادـبع  نب  کلام  عیرـس و  نب  ثراحلا  نب  فیـس  امه  نایتف و  هاتا ) و   ) راطخلا انقلا  یفرـشملابراثلا و  بالط 
الاقف نیعلا  يریرق  ۀعاس  دـعب  انوکت  نا  وجرأل  ینا  هللاوف  امکیکبی  ام  حـص  یخا  ینبا  ای  امهل  لاقف  نایکبی  امه  مأل و  ناوخا  مع و  ءانبا  امه 

ازج لاقف  کعنمن خ ل )  ) کعفنن نا  یلع  ردقن  کب و ال  طیحا  دق  كارن و  کیلع  یکبن  نکلو  یکبن  انـسفنا  یلع  هللا  كادف و  هللا  انلعج 
نبا ای  کیلع  مالسلا  الاق  امدقتسا و  مث  [ 152  ] نیقتملا ءازج  نسحا  امکسفنأب  يایا  امکتاساوم  کلذ و  نم  امکدجوب  یخا  ینبا  ای  هللا  امک 

مالسلاهیلع و نیسحلل  ناک  یکرت  مالغ  جرخ » و   » التق یتح  التاقف  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مالـسلا و  امکیلع  لاقف و  هللا  هحفص 167 ] لوسر [ 
ینیمی یف  یماسح  اذایلتمی  یلبن  یمهـس و  نم  وجلا  یلطـصی و  یبرـض  ینعط و  نم  رحبلا  : لوقی زجتری و  لتاقی و  لعجف  نآرقلل  ائراق  ناک 

حتفف هدخ  یلع  هدخ  عضو  یکبف و  مالسلاهیلع  نیسحلا  هیلا  ءاجف  اعیرـص  طقـس  مث  [ 153  ] ۀعامج لتقفلجبملا  دـساحلا  بلق  قشنی  یلجنی 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  عم  البرک  تدهـش  لاق  لهاک  ینب  یلوم  نارهم  ثدـح » و   » هبر یلا  راـص  مث  مسبتف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  يأرف  هینیع 

دشرلا تیده  رشبالوقی  زجتری و  وه  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلا  عجری  مث  مهفـشک  الا  موق  یلع  لمحی  ادیدش ال  الاتق  لتاقی  الجر  تیأرف 
هلتقف و لشهن  نب  رماع  هضرتعاف  یمعثخلا  لیق  یلـشهنلا و  رمعوبا  اولاقف  اذـه  نم  تلقف  [ 154  ] ادعـص ولعت  سودرفلا  ۀنج  یف  ادمحا  یقلت 

ماغرـضلا کلام  نم  مکیلا  هحفـص 168 ] لوقی [ : أشنا  نادوذ و  نب  کلام  زرب » و   » ةولـصلا ریثک  ادـجهتم  اذـه  رماعوبا  ناـک  هسأر و  زتحا 
برضا : لوقی زجتری و  وه  يدسألا و  نیصحلا  نب  میهاربا  زرب » و   » لتق یتح  لتاقف  ماعنالا  يذ  هللا  باوث  وجریمارکلا  نع  یمحی  یتف  برض 

یتأی ناک » و   » لتق یتح  لـتاق  و  [ 155  ] اقاسفلا ةرجافلا  ینب  ینعا  اقحـساوبا  توملا  قزری  واقارها  یمد  مویلا  قرهیل  اـقاس  الـصفم و  مکنم 
مالسلا و کیلع  لوقی و  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هبیجیف  هللا  لوسر  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  لوقیف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  لجرلا  دعب  لجرلا 
هتیب و لها  يوس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عم  قبی  مل  مهرخآ و  نع  اولتق  یتح  رظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  أرقی  مث  کـفلخ  نحن 
« اوناک و   » برحلا یلع  اومزع  اضعب و  مهـضعب  عدوی  اوعمتجاف  نیـسحلا  دلو  و  نسحلا . دـلو  و  لیقع . دـلو  و  رفعج . دـلو  و  یلع . دـلو  مه .

لآ تبدن  نا  یبدنا  لیوع و  ةربعب و  یکب  نیع  . یلهابلا ۀقارـس  لوقی  مهیف  کلذ و  نم  دیزا  لیق  و  [ 156  ] هیلع قفتملا  یف  الجر  رشع  ۀعبس 
ولوذخب مهبونی  امیف  سیل  مهاخا  انوع  یبنلا  مع  نبا  ولیقعل  [ 158  ] ۀعبس اودیبا و  دق  یلع  بلصل  مهنم  [ 157  ] ۀعبس هحفص 169 ] لوسرلا [ 

هنبا ادایز و  لح  ثیح  هللا  نعللولسم  مراصب  هولع  دق  مهیف  ردوغ  یبنلا  یمس  و  [ 159  ] لیخبلاب مهلک  ریخلاب  نض  ام  اذا  سیلف  مهلک  یبدنا 
دوعـسم نب  ةورع  نب  هرم خ ل )  ) هرقیبا تنب  یلیل  هـما  رغـصالا و  لـیق  ربکـالا و  نیـسحلا  نـب  یلع  جرخف » [ » 160  ] لوعبلا تاذ  زوـجعلا  و 

نامث لیق  ۀنس و  ةرـشع  عست  هرمع  ناک  اقلخ و  مهنـسحأ  اهجو و  سانلا  حبـصا  نم  ناک  برح و  نب  نایفـسیبا  تنب  ۀنومیم  اهما  هیفقثلا و 
ةرظن هیلا  رظن  مث  هل  نذاف  لاتقلا  یف  هابا  نذأتـساف  بلاطیبا  لآ  نم  ـالبرک  موی  لـیتق  لوا  وه  ۀنـس و  نورـشع  سمخ و  لـیق  ۀنـس و  ةرـشع 

اقلخ و سانلا  هبـشا  مالغ  مهیلا  زرب  دـقف  مهیلع  دیهـشلا  تنا  نک  مهللا  لاـق  ءامـسلا و  وحن  هیتبابـس  عفر  مث  یکبف  هینیع  یخرا  هنم و  سیآ 
مهلعجا اقیزمت و  مهقزم  اقیرفت و  مهقرف  ضرألا و  تاکرب  مهعنما  مهللا  هیلا  اـنرظن  کـیبن  یلا  انقتـشا  اذا  اـنک  کـلوسرب و  اـقطنم  اـقلخ و 
کمحر هللا  عطق  هحفص 170 ] دعسنبا [  ای  حاص  اننولتاقی و  انیلع  اودع  مث  انورـصنیل  انوعد  مهناف  ادبا  مهنع  ةالولا  ضرت  اددق و ال  قئارط 

ص)  ) هللا لوسر  نم  یتبارق  ظفحت  مل  یمحر و  تعطق  امک  کشارف  یلع  يدعب  کحبذـی  نم  کیلع  طلـس  كرما و  یف  کل  كراب  و ال 
دـشف میلع  عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  الت  هتوص و  عفر  مث 

فیسلاب برـضا  یعدلا  نبا  انیف  مکحی  اتیبنلاب هللا ال  یلوا  [ 161  ] هللا تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  : لوقی وه  سانلا و  یلع  یلع 
ربصا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لوقیف  شطعلا  هابا  ای  لوقیف  هیبا  یلا  عجری  مث  مهیلع  دـشی  لعجف  يولع  یمـشاه  مالغ  برـضیبا  نع  یماحا 

دیدـحلا لقث  ینلتق و  شطعلا  هبا  ای  لاق  هنا  ۀـیاور » یف  و   » هسأکب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کیقـسی  یتح  یـسمت  ـال  کـناف  یبیبح 
ام عرسا  امف  الیلق  لتاق  ءآملاب  کل  یتآ  نیا  نم  ینب  ای  هاثوغا  لاق و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یکبف  لیبس  ءاملا  نم  ۀبرـش  یلا  لهف  یندهجا 

نوقتی ۀفوکلا  لها  ةرک و  دعب  ةرک  رکی  لعجف  ادبا  اهدعب  أمظت  ۀبرش ال  یفوألا  هسأکب  کیقـسیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  كدج  یقلت 
امیف هریغ  هرکذـی  مل  نیتأملا و  مامت  بلاطیبا  نب  دـمحم  ۀـیاور  یلع  یمامالا و  یف  قودـصلا  ۀـیاور  یلع  الجر  نیعبرا  ۀـعبرا و  لتقف  هلتق 
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دـشی رمف  هلکثا  مل  نا  یب  رم  لعفی و  هارا  ام  لثم  لعف  وه  نا  برعلا  ماثا  یلع  لاـقف  يدـبعلا  ذـقنم  نب  ةرم  هیلا  هحفص 171 ] رظنف [  هانملع 
يدج اذه  مالـسلا  کیلع  هاتبا  ای  يدانف  هعرـصف  مهـسب  هامر  لب  لیق  حـمرلاب و  هنعط  ذـقنم و  نب  ةرم  هضرتعاف  لعفی  ناک  امک  سانلا  یلع 

هللا لتق  لاق  هیلع و  فقو  یتح  مالسلاهیلع  نیسحلا  ءاجف  مهفایساب  هوعطقف  سانلا  هروتعا  انیلع و  مودقلا  لجع  کل  لوقی  مالسلا و  کئرقی 
یلع تـنب  بـنیز  تـجرخ  اـفعلا و  كدـعب  ایندـلا  یلع  لوـسرلا  ۀــمرح  كاـهتنا  یلع  نـمحرلا و  یلع  مـهارجا  اـم  ینب  اـی  كوـلتق  اـموق 
لبقا طاطسفلا و  یلا  اهدرو  اهدیب  ذخاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  ءاجف  هیلع  تبکاف  تءاج  هاخا و  نبا  ای  هابیبح و  ای  يدانت  یه  مالسلاامهیلع و 

نب ملسم  نب  هللادبع  زرب » و   » هماما نولتاقی  اوناک  يذلا  طاطسفلا  يدی  نیب  هوعـضو  یتح  هعرـصم  نم  هولمحف  مکاخا  اولمحا  لاق  هنایتفب و 
نید یلع  اوداب  ۀیتف  یبا و  وه  املـسم و  یقلا  مویلا  : لوقی زجتری و  وه  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  ۀـیقر  هما  بلاطیبا و  نب  لیقع 
حیبص نب  ورمع  هاـمرف  [ 162  ] لاجر ۀـثالث  لتقف  بسحلا  لها  تاداسلا  مشاه  نمبـسنلا  مارک  راـیخ و  نکل  بذـکلاب  اوفرع  موقب  اوسیلیبنلا 

ملف اهرمسف  هتهبج  یلا  ذفن  هفک و  مهـسلا  باصاف  هیقتی  هتهبج  یلع  هدی  هللا  دبع  عضوف  مهـسب  خ ل ) هحفص 172 ] یئادصلا [   ) يوادیصلا
« لیق و   » تام یتح  حامرلاب  هنعط  راتخملا و  هذخا  اذه  حیبص  نب  ورمع  هلتقف و  هبلق  یف  حمرلاب  کلام  نبا  دیسا  هنعط  مث  اهکرحی  نا  عطتسی 

امف هتهبج  یف  هفک  تبثاف  لبنلا  یقتی  هتهبج  یلع  هفک  مهسب و  هتیمر  لوقی  ناک  و  ءاقرو خ ل )  ) داقر نب  دیز  نب  ملـسم  نب  هللادبع  لتاق  نا 
لوقی ناک  رخآ و  مهـسب  هامر  مث  انولتق  امک  مهلتقاف  انولذتـسا  انولقتـسل و  مهنا  مهللا  هتیمر  نیح  لاق  هتهبج و  نع  هفک  لـیزی  نبا  عاطتـسا 

ملف راتخملا  باحصا  هاتا  اذه  لصنلا و  یقب  هتذخا و  یتح  هتهبج  نع  رخآلا  ضنـضنلا  لزا  مل  هفوج و  نم  یمهس  تعزنف  تیم  وه  هتئج و 
بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  جرخ » و   » ایح هوقرحاف  طقـس  یتح  ةراـجحلا  لـبنلاب و  هنومری  اولعج  نکلو  هوبرـضی  مل  هونعطی و 

لتق یتح  لتاقف  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دـمحم  جرخ » و   » ینهجلا رـسای  نبا  طیقل  يدزـألا و  مهرجوبا  هلتق  لـتق  یتح  لـتاقف 
رشعم نم  یبلاطلا  یحطبالا  مالغلا  انا  : لوقی زجتری و  وه  بلاطیبا و  نب  لیقع  نب  رفعج  جرخ » و   » هلتقف مهسب  ینهجلا  رـسای  نب  طیقل  هامر 
اـسراف رـشع  ۀسمخ  لتقفبلاغلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  هحفـص 173 ] بئاطالا [  بیطا  نیـسح  اذه  بئاوذـلا  ةداس  اقح  نحن  وبلاغ  مشاه و  یف 

طوح خ ل)  ) طوس نب  رـشب  لیق  یمعثخلا و  ةورع  نب  هللادبع  هلتقف  بوشآ  رهـشنبا  ۀیاور  یلع  نیلجر  بلاطیبا و  نب  دـمحم  ۀـیاور  یلع 
ةداس قدص  لوهکیناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاف  لیقعیبا  : لوقی وه  بلاطیبا و  نب  لیقع  نب  نمحرلادبع  جرخ » و   » ینادـمهلا

لمحف اسراف  رشع  ۀعبس  بوشا  رهشنبا  بلاطیبا و  نب  دمحم  ۀیاور  یلع  لتقف  نابـشلا  عم  بیـشلا  دیـس  وناینبلا  خماش  نیـسح  اذه  نارقالا 
رانلاب امهقرحا  امهقانعا و  برـضف  راتخملا  امهذخا  ناذه  هالتقف و  ینادمهلا  طوح خ ل )  ) طوس نب  رـشب  ینهجلا و  دـلاخ  نب  نامثع  هیلع 

و  » حیبص نب  ورمع  لیق  اضیا و  طوح خ ل )  ) طوس نب  رشب  دلاخ و  نب  نامثع  هلتقف  [ 163  ] بلاطیبا نب  لیقع  نب  ربکالا  هللادبع  جرخ » «و 
تنب بنیز  هما  بلاطیبا و  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  جرخف »  » بناج لـک  نم  هتیب  لـها  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  ساـنلا  لـمح »

یف موق  لاتق  ناودعلا  نم  هللا  یلا  اوکـشا  : لوقی وه  ۀبلعث و  هحفص 174 ] نب [  تاللا  میت  ینب  نم  ءاصوخلا  لیق  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 
رماع هیلع  لمحف  سفنأ  ةرـشع  لتق  یتح  لتاق  مث  نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظا  ونایبتلا  لیزنتلا و  مکحم  نآرقلا و  ملاعم  اوکرت  دقنایمع  يدرلا 
تنب ۀـنامج  لیق  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تنب  بنیز  اضیا  هما  و  ع )  ) رفعج نب  هللادـبع  نب  نوع  هوخا  جرخ » و   » هلتقف یمیمتلا  لشهن  نب 

یف افرـش  اذـهب  یفک  رـضخا  حاـنجب  اـهیف  ریطیرهزا  ناـنجلا  یف  قدـص  دیهـش  رفعجنبا  اـنأف  ینورکنت  نا  : لوـقی وـه  ۀـبجن و  نب  بیـسملا 
و [ » 164  ] هلتقف یئاطلا  ۀبطق  نب  هللادبع  هیلع  لمحف  الجر  رشع  ۀینامث  سراوف و  ۀثالث  بوشا  رهشنبا  ۀیاور  یلع  لتق  یتح  لتاق  مثرشحملا 

هما مالـسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساقلا  جرخ » و   » لتق یتح  لتاقف  [ 165  ] رفعج نب  هللادبع  نب  هللادیبع  امهوخا  جرخ »
مث امهیلع  یـشغ  یتح  نایکبی  ـالعج  هقنتعا و  زرب  دـق  هیلا  هحفـص 175 ] مالـسلاهیلع [  نیـسحلا  رظن  املف  ملحلا  غلبی  مل  مالغ  وه  دـلوما و 
وه هیدـخ و  یلع  لیـست  هعوـمد  جرخف و  هل  نذا  یتـح  هیلجر  هیدـی و  لـبقی  مـالغلا  لزی  ملف  هل  نذاـی  نا  یناـف  ةزراـبملا  یف  همع  نذأتـسا 

بوص اوقـس  ـال  ساـنلا  نیب  نهترملا  ریـسألاک  نیـسح  اذـهنمتؤملا  یفطـصملا و  یبـنلا  طبـس  نسحلا  [ 166  ] نبا اـناف  ینورکنت  نا  : لوـقی
زرب و هنا  یلامالا  یف  قودصلا  ۀیاور  یلع  الجر و  نیثالث  ۀسمخ و  تایاورلا  ضعب  یلع  هنـس  رغـص  یلع  لتق  یتح  ادیدش  الاتق  لتاقفنزملا 
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رمق ۀقش  ههجو  نأک  مالغ  انیلع  جرخ  ملسم  نب  دیمح  لاق »  » ۀثالث مهم  لتقفنانجلا  يوذ  نیقلت  مویلا  یناف  لکف  یسفن  یعزجت  :ال  لوقی وه 
لیفن نب  دعـس  نب  ورمع  یل  لاقف  يرـسیلا  تناک  اهنا  یـسنا  ام  امهدـحا  عسـش  عطقنا  دـق  نـالعن  رازا و  صیمق و  هیلع  فیـس و  هدـی  یف  و 

دق مهارت  نیذلا  ءالءواه  هکیفکی  هعد  يدی  هیلا  تطسب  ام  ینبرـض  ول  هللا  کلذب و  دیرت  ام  هللا و  ناحبـس  تلقف  هیلع  ندشال  هللا  يدزالا و 
هامع ای  يدان  ههجول و  ضرالا  یلا  مالغلا  عقو  هقلفف و  فیـسلاب  هسأر  برـض  یتح  یلو  امف  هیلع  دـشف  هیلع  ندـشأل  هللا  لاـقف و  هوشوتحا 

اهعطقف دعاسلاب  اهاقتاف  فیسلاب  لیفن  نب  دعس  نب  ورمع  برـضف  بضغا  ثیل  ةدش  دش  مث  رقـصلا  یلجی  امک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلجف 
ةوذقنتـسیل ۀفوکلا  لها  لمح  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هنع  یحنت  مث  رکـسعلا  لها  اهتعمـس  ۀحیـص  حاصف  قفرملا  هحفـص 176 ] ندل [  نم 

نیـسحلا هیلجرب و  صحفی  وه  مالغلا و  سأر  یلع  مئاق  مالـسلاهیلع  نیـسحلاب  اذاف  ةربغلا  تلجنا  تام و  یتح  اهلجرأب  ارمع  لیخلا  تئطوف 
هوعدت نا  کمع  یلع  هللا  زع و  مالـسلاهیلع  لاق  مث  كوبا  كدج و  کیف  ۀمیقلا  موی  مهمـصخ  نم  كولتق و  موقل  ادعب  لوقی  مالـسلاهیلع 

یلجر یلا  رظنا  ینأک  هردـص و  یلع  هردـص  عضو  هلمح و  مث  هرـصان  لق  هرتاو و  رثک  هللا  توص و  کعفنی  ـالف  کـبیجی  وا  کـبیجی  ـالف 
مهنم رداغت  اددـب و ال  مهلتقا  اددـع و  مهـصحا  مهللا  لاق  مث  هتیب  لها  نم  یلتقلا  یلع و  هنبا  عم  هاقلا  یتح  هب  ءاجف  ضرالا  ناـطخی  مـالغلا 

اربص لاحلا  کلت  یف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  حاص » و   » مالـسلامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساقلا  وه  یل  لیقف  هنع  تلأسف  ادحا 
دلوما هما  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکبوبا  جرخ » و   » ادبا مویلا  اذـه  دـعب  انا  وه  متیأر  هللاوف ال  یتیب  لها  ای  اربص  یتمومع  ینب  ای 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  جرخ » و   » هلتقف مهـسب  لهاک  نب  ۀـلمرح  لـیق  يونغلا و  ۀـبقع  نب  هللادـبع  هاـمر  لـتق  یتح  لـتاقف 
اوتومی نا  یلع  نیمزاع  مالسلاهیلع  نیسحلا  ةوخا  تمدقت » و   » هلتقف مهسب  لهاک  نب  ۀلمرح  هامر  لتق  یتح  لتاقف  دلوما  هما  مالسلامهیلع و 

وه مدـقتف و  لشهن  ینب  نم  دوعـسم  تنب  یلیل  هما  هللادـیبع و  همـسا  یلع و  نب  [ 167  ] رکبوـبا مهنم  جرخ  نم  لواـف »  » هنود هحفص 177 ] ] 
ماـسحلاب یماـحن  هنع  لـسرملا  یبـنلا  نبا  نیـسح  اذهلـضفملا  میرکلا  قدـصلا  مشاـه  نم  لوطـألا  راـخفلاوذ  یلع  یخیـش  : لوـقی زجتری و 

وه یلع و  نـب  رمع  هوـخا  هدــعب  نـم  زرب  مـث »  » یعخنلا ردــب  نـب  رجز  هـلتق  یتـح  لـتاقی  لزی  مـلف  لـجبم  خا  نـم  یــسفن  هیدفتلقــصملا 
یف ناکم  رـشرقس  نم  ءوبت  مویلا  کلعل  رمع  نم  ینادـت  رجز  ای  رجز  ایرفک  دـق  یبنلاب  یقـشلا  كاذ  رجز  مکیف  يرا  مکبرـضا و ال  : لوقی

وه ارکنم و  ابرـض  هفیـسب  برـضی  لعج  موقلا و  لبقتـسا  هلتقف و  هیخا  لتاق  رجز  یلع  لمح  مثرـشبلا  رـش  ای  دـحاجلا  کنأل  رعـس  قیرح و 
لتاقی لزی  ملفرجحنملا  نابجلاک  اهیف  سیل  رفی و  هفیسب و ال  مکبرضیرهفکملا  روصهلا  ثیللا  نع  اولخ  رمع  نع  اولخ  هللا  ةادع  اولخ  : لوقی

و  » هسأرب ءاج  هلتقف و  مراد  نب  نابا  ینب  نم  میمت  نم  لجر  هامرف  دـلوما  هما  بلاـطیبا و  نب  یلع  نب  رغـصالا  دـمحم  جرخ » و   » لـتق یتح 
یلتقلا ةرثک  یلع  نب  سابعلا  يأر  امل » و   » لتق یتح  لـتاقف  [ 168  ] ۀیلشهنلا هحفـص 178 ] دوعـسم [  تنب  یلیل  هما  یلع و  نب  هللادبع  جرخ »

یما ینب  ای  ۀمطاف  اهمـسا  ۀیبالکلا و  مازح  نب  دلاخ  تنب  نینبلاما  مهما  نامثع و  رفعج و  هللادبع و  مه  هما و  هیبا و  نم  هتوخأل  لاق  هلها  نم 
نبا انا  : لوقی وه  ۀنس و  نیرـشع  اسمخ و  هرمع  ناک  یلع و  نب  هللادبع  زربف »  » مکل دلو  هناف ال  هلوسرل  متحـصن هللا و  دق  مکارا  یتح  اومدقت 

تیبث نب  یناـه  وه و  فلتخاـفلاوهالا  رهاـظ  موی  لـک  یف  لاـکنلا  وذ  هللا  لوسر  فیـسلاعفلا  وذ  ریخلا  یلع  كاذ  لاـضفألا  ةدـجنلا و  يذ 
وذ رفعج  اـنا  ینا  : لوقی وه  ۀنـس و  ةرـشع  عـست  هرمع  ناـک  یلع و  نب  رفعج  هوـخا  هدـعب  زرب  مث »  » یناـه هلتقف  نیتبرـض  یمرـضحلا  [ 169]

هامر لیق  هسأرب و  ءاج  هلتقف و  اضیا  یمرـضحلا  نب  بیبث  یناـه  هیلع  لـمحف  یلاـخ  افرـش و  یمعب  یبسحلاونلا  يذ  ریخلا  یلعنبا  یلاـعملا 
: ] لوقی وه  ۀنـس و  نیرـشع  يدـحا و  هرمع  ناک  هتوخا و  ماقم  ماـقف  یلع  نب  ناـمثع  هوخا  هدـعب  زرب  مث »  » هنیع وا  هتقیقـش  باـصاف  یلوخ 

رابکلا و دیس  (و  رباکالا راغصلا و  دیـس  ریاخألا و  ةریخ  نیـسح  اذهرهاطلا  لاعفلا  وذ  یلع  یخیـش  رخافملا  وذ  نامثع  انا  ینا  هحفص 179 ]
نابا ینب  نم  لجر  هیلع  لمح  هسرف و  نع  طقسف  هنیبج  یلع  یحبصالا  دیزی  نب  یلوخ  هامرفرـصانلا  یـصولا  لوسرلا و  دعب  رغاصالا خ ل )

مـشاه ینب  رمق  اقـسلاب و  بقلی  لضفلاابا و  ینکی  مه و  ربکا  وه  یلع و  نب  سابعلا  مهوخا  مهدعب  نم  زرب » و   » هسأرب ءاج  هلتقف و  مراد  نب 
ضرالا یف  ناطخی  هالجر  مهطملا و  سرفلا  بکری  الیمج  امیـس  مالـسلاهیلع و  ساـبعلا  ناـک  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءآول  بحاـص  وه  و 

طبـسل یـسفناقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقر  توملا  اذا  توملا  بهرا  ـال  : لوقی وه  موقلا و  یلع  لـمح  ءآـملا و  بلطی  جرخ  هنا  يوریف 
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ذخاف اهعطقف  هنیمی  یلع  ءاقرو  نب  دـیز  هبرـض  مهقرفف و  یقتلملا  مویرـشلا  فاخا  واقـسلاب ال  ودـغا  سابعلا  اـنا  ینا  اـقو  رهطلا  یفطـصملا 
رهاطلا یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  وینید  نع  ادـبأ  یماـحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللا  :و  لوقی زجتری و  وه  لـمح و  هلامـشب و  فیـسلا 

یبنلا عم  هحفـص 180 ] رابجلا [  ۀمحرب  يرـشبا  رافکلا و  نم  یـشخت  سفن ال  ای  : لاقف اهعطقف  هلامـش  یلع  لیفطلا  نب  میکح  هبرـضفنیمألا 
ءآکب هلتقل  مالسلاهیلع  نیسحلا  یکبف  هلتقف  دیدح  نم  دومعب  رخآ  هبرـضف  رانلا  رح  بر  ای  مهلـصافیراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیـسلا 

نم وءآمدلاب  جرضملا  لضفلاوبا  یلع  هدلاو  نبا  هوخاءالبرکب و  نیـسحلا  یکبا  یتف  هیلع  یکبی  نا  سانلا  قحا  : لئاقلا لاق  ام  معنل  ادیدش و 
ةراغلا دنع  فطلاب  هماقم  نسح  سابعلل  سنت  :ال  ةدیصق نم  همئارج  نع  هللا  یفع  فلؤملل  وءآمب  شطع  یلع  هل  داج  ءیش و  هینثی  هاسا ال  و 

« فلؤملل «و  ءارغ ۀـهبجب  فویـسلا  دـح  اضراعم  فولالا  یلع  فولالا  درءاسن  هل و  لافطا  یقـس  یف  هسفنب  داج  اهب و  هاخا  یـسا  وءاوعـشلا 
یف ضاخ  هتجهمب و  هاداف  هاخا و  یـساواسبتلا  رمالا و  دـج  نیح  البرک  یف  هلئاضف  یـسنت  لـه  لـضفلاابا  رکذا  :و  يرخا ةدیـصق  نم  اـضیا 

کیلعف هتیدـسا  امب  میـسجلا  لضفلاب  لضفلاابا  زففاسئی  هل  درو  نم  نآمظ  هاخا  يری  وه  ءآملا و  قوذـی  ناب ال  یلآاـسمغنم  توملا  تارمغ 
ءالؤاه ما  نینبلاما  هحفص 181 ] تناک [ » و  [ » 171  ] ابیرق یتأی  کلذ و  ریغ  مالـسلاهیلع  هلتق  ۀیفیک  یف  يوری » و  [ .» 170  ] اسبح دق  لضفلا 

الف ءیجی  نمیف  ءیجی  مکحلا  نب  ناورم  ناکف  اهیلا  سانلا  عمتجیف  اهقرحا  ۀبدن و  یجـشا  مهبدنتف  عیقبلا  یلا  جرخت  یلتقلا  ۀعبرألا  ةوخالا 
و  » لتق یتح  لتاقفینیمی  هلمحت  مراصب  ینید  یبسح و  ولبا  مویلا  : لوقی وه  یمـشاهلا و  دمحم  نب  دمحا  زرب » و   » یکبی اهتبدن و  غمـسی  لازی 
الامـش و انیمی و  تفتلی  لعجف  روعذم  وه  هنادیع و  نم  دوعب  ذخاف  ناترد  هینذا  یف  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ۀیبخا  نم  ءابخ  نم  مالغ  جرخ »
و  » ۀشوهدملاک ملکتت  هیلا و ال  رظنت  هیونابرهش  هما  تراصف  هلتقف  فیـسلاب  هبرـضف  یمرـضحلا  تیبث  نب  یناه  هیلع  لمحف  نابذبذتی  هاطرق 

وجری ثیغم  نم  له  انیف  هللا  فاخی  دحوم  نم  له  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  مالسلاهیلع  نیـسحلا  يدان »
ینیلوان بنیزل  لاق  ۀـمیخلا و  باب  یلا  مدـقتف »  » لیوعلاب ءاسنلا  تاوصا  تعفتراق  انتناعا  یف  هللادـنع  اـم  وجری  نیعم  نم  لـه  اـنتثاغا  یف  هللا 

نب ۀلمرح  هامرف  هلبقیل  هیلا  أموا  هرجح و  یف  هسلجا  هذخأف و  سیقلا  ءيرما  تنب  بابرلا  هما  هللادبع و  هنباب  یتأف  هعدوا  یتح  ریغـصلا  يدلو 
یلع نوه  لاق  مث  ءامـسلا  وحن  مدلاب  یمرات  ألتما  املف  هیفکب  مدلا  یقلت  مث  هیذخ  بنیزل  لاقف  هحبذف  هرحن  یف  عقوف  مهـسب  يدسألا  لهاک 

نم طقسی  ملف  مالـسلاهیلع  رقابلا  لاق »  » لیـصف نم  کیلع  نوها  نکی  ال  هحفـص 182 ] مهللا [  لاق  هنا  ۀـیاور » یف  و   » هللا نیعب  هنا  هب  لزن  ام 
وه امل  کلذ  لعجاف  ءآمسلا  نم  رـصنلا  انع  تسبح  تنک  نا  بر  ای  لاق  مث  ضرألا  یف  هبـص  هنا  ۀیاور  یف  ضرالا و  یلا  ةرطق  مدلا  کلذ 

همدب هلمر  هفیـس و  نفجب  هل  رفح  هنا  ۀـیاور » یف  و   » هتیب لها  یلتق  عم  هعـضو  یتح  هلمح  مث  نیملاظلا  موقلا  ءالؤاه  نم  انل  مقتنا  هنم و  ریخ 
نم برـشیل  اندف  شطعلا  هیلع  دتـشا  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  شطع » و   » رانلاب هقرحا  مث  هیدی  عطقف  راتخملا  هذخا  اذه  ۀـلمرح  هنفدـف و 

نیسحلا یلع  موقلا  لمح » و   » ءامسلا یلا  هب  یمری  همف و  نم  مدلا  یقلتی  لعجف  فیرشلا  همف  یف  عقوف  مهـسب  ریمن  نب  نیـصحلا  هامرف  ءآملا 
دعسنبا و لیخ  امهتـضرتعا  هوخا  سابعلا  هیدی  نیب  تارفلا و  دیری  ةانـسملا  بکرف  شطعلا  هبدتـشا  دق  هرکـسع و  یلع  هوبلغف  مالـسلاهیلع 

نیـسحلا لاقف  تارفلا  نیب  هنیب و  اولاحف  ءاملا  نم  هونکمت  تارفلا و ال  نیب  هنیب و  اولوح  مکلیو  مهل  لاقف  مراد  نب  ناباینب  نم  لـجر  مهیف 
نیسحلا عزتناف  فیرشلا  هکنح  یف  هتبثاف  مهـسب  هامر  یمرادلا و  بضغف  هل  رفغت  اشطع و ال  هلتقا  مهللا  ۀیاور  یف  هأمظا و  مهللا  مالـسلاهیلع 

ینا مهللا  لاق  مث  هیلع  ینثا  هللادـمح و  مث  ءامـسلا  وحن  هب  یمرف  مدـلا  نم  هاتحار  تـألتماف  هکنح  تحت  هیدـی  طـسب  مهـسلا و  مالـسلاهیلع 
اریسی لجرلا  کلذ  ثکمف »  » ادحا مهنم  قبت  هحفص 183 ] اددب و ال [  مهلتقا  اددع و  مهصحا  مهللا  کیبن  تنب  نباب  لعفی  ام  کیلا  وکـشا 

نوناک و هفلخ  جـلثلا و  حوارملا و  هیدـی  نیب  هرهظ و  یف  دربلا  هنطب و  یف  رحلا  نم  حیـصی  ناک  يوری و  لـعجف ال  اـمظلا  هیلع  هللا  بص  مث 
قیوسلا نبللا و  ءاملا و  هیف  ۀـلقلا  وا  سعلاب  یتؤیف  شطعلا  ینکلها  ینوقـسا  لوقی  وه  نبللا و  اهیف  ساـسع  رکـسلا و  هیف  ءاـملا  هل  درب  ناـک 

کلذ رکذ  ریعبلا  نطب  دادقنا  هنطب  تدقنا  یتح  کلذـک  لاز  امف  امظلا  ینلتق  ینوقـسا  لوقی  مث  ۀـئینه  عجطـضی  هبرـشیف و  ۀـعامج  یفکی 
هناکم و یلا  عجر  مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  مث »  » مهریغ ریسی و  توافتب  لماکلا  یف  ریثألا  نبا  يزوجلا و  نمحرلادبع  نب  جرفلاوبا  يربطلا و 

نب دیز  هلتقل  یلوتملا  ناک  لتق و  یتح  هدحو  مهلتاقی  مالـسلاهیلع  سابعلا  لعجف  هنع  هوعطتقاف  سابعلاب  موقلا  طاحا  شطعلا و  هب  دتـشا  دق 
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نیـسحلا نا  مث »  » ادیدش ءاکب  هلتقل  نیـسحلا  یکبف  اکارح  عطتـسی  ملف  حارجلاب  نخثا  نا  دعب  یـسبنسلا  لیفطلا  نب  میکح  یفنحلا و  ءاقرو 
نم یلوا  لتقلا  : لوقی وه  ۀنمیملا و  یلع  لمح  مث  ۀـمیظع  ۀـلتقم  لتق  یتح  هیلا  زرب  نم  لک  لتقی  لزی  ملف  زاربلا  یلا  سانلا  اعد  مالـسلاهیلع 
نب نیسحلا  انا  هحفـص 184 ] لوقی [ : وه  ةرـسیملا و  یلع  لمح  مث  يراج  اذـه  اذـه و  ام  هللا  ورانلا  لوخد  نم  یلوا  راعلا  راـعلا و  بوکر 

ۀیاور یف  هباحصا و  نم  ۀعبرا  وا  ۀثالث  یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  یقب  امل » «و  یبنلا نید  یلع  یـضما  یبا  تالایع  یمحاینثنا  نا ال  تیلآ  یلع 
لاق ال نابتب  یتأف  بولـسم  لوتقم  یناف  یلتق  دعب  هنم  درجا  الئل  یبایث  تحت  هلعجا  دـحا  هیف  بغری  ابوث ال  ینوغبا  لاق  هلها  نم  طهر  ۀـثالث 

تحت هلعج  هقرخف و  اقلخ  ابوث  ذخاف  ۀمذلا  لها  سابل  اذه  لاق  هنا  ۀـیاور  یف  هسبلا و  نا  یل  یغبنی  ۀـلذلا و ال  هیلع  تبرـض  نم  سابل  كاذ 
ۀینامی ةربح  نم  لیوارسب  یعدتـسا  مث »  » هنم هودرج  لتق  املف  هسبلف  نابتلا  قوف  لیوارـسلا و  نود  هنم  عسوا  ءیـشب  یتا  هنا  ۀیاور  یف  هبایث و 
ادرجم هکرت  بعک و  نب  رجبا خ ل )  ) رحب هنم  اهبلس  مالسلاهیلع  لتق  املف  هلتق  دعب  اهبلسی  الئل  اهرزف  امنا  اهسبل و  اهرزفف و  رصبلا  اهیف  عملی 

لبقا یلاعت و  هللا  هکلها  نا  یلا  احیقو  امد  ناحـضنتف  ءاتـشلا  یف  نابطرت  نادوع و  امهنأک  فیـصلا  یف  ناسبیت  کلذ  دـعب  رحب  ادـی  تناـکف 
یف حارجلاب  نخثا  دق  هدـحو و  یقب  ۀـثالثلا و  لتق  یتح  هنومحی  هعم  نیذـلا  ۀـثالثلا  هسفن و  نع  مهعفدـی  موقلا  یلع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
نع نیذلا  یلع  لمح  مث  اوقرفتف  هنیمی  نع  نیذلا  یلع  لمحف  هلامـش  هنیمی و  نع  هیلع  سانلا  لمح  هفیـسب و  مهبراضی  لعجف  هندب  هسأر و 

یـضما اشاج و ال  طبرا  هباحـصا  هتیب و  لها  هدـلو و  لتق  هحفـص 185 ] دـق [  طق  اروثکم  تیأر  ام  هللاوف  ةاورلا  ضعب  لاق »  » اوقرفتف هراـسی 
نع هنیمی و  نع  فشکنتف  هفیـسب  اهیلع  دشیف  هیلع  دـشتل  ۀـلاجرلا  تناک  نا  هلثم و  هدـعب  هلبق و ال  تیأر  ام  هللاو  هنم  امدـقم  أرجا  انانج و ال 

رشتنملا دارجلا  مهنأک  هیدی  نیب  نم  نومزهنیف  افلا  نیثالث  اولمکت  دق  مهیف و  لمحی  ناک  دقل  بئذلا و  اهیف  دش  اذا  يزعملا  فاشکنا  هلامش 
ةامرلا رما  ۀلاجرلا و  روهظ  یف  اوراصف  ناسرفلا  یعدتسا  کلذ  رمـش  يأر  املف »  » هللااب الا  ةوق  لوح و ال  لوقی ال  وه  هزکرم و  یلا  عجری  مث 
يذلا هلحر  نیب  هنیب و  اولاحف  هباحصا  نم  ۀعامج  یف  رمش  ءاج  هئازاب و  اوفقوف  مهنع  مجحاف  ذفنقلاک  راص  یتح  ماهسلاب  هوقشرف  هومری  نا 

اونوکف داعملا  موی  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـسیبا  لآ  ۀعیـش  ای  مکلیو  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  حاصف »  » هلاـیع هلقث و  هیف 
مکلتاقا و ینا  لوقا  لاقف  ۀـمطافنبا  ای  لوقت  ام  رمـش  هادانف  نومعزت  امک  اـبرع  متنک  نا  مکباـسحا  یلا  اوعجرا  هذـه و  مکاـیند  یف  ارارحا 
ای کلذ  کل  رمـش  لاقف  ایح  تمدام  یمرحل  ضرعتلا  نم  مکتاغط  مکلاـهج و  مکتاـتع و  اوعنماـف  حاـنج  نهیلع  سیل  ءاـسنلا  یننولتاـقت و 

یلع مهـضرحی  رمـش  لـعج  برحلاـب و  هودـصقف  میرک  ءوفک  وه  يرمعلف  هسفنب  هودـصقا  لـجرلا و  مرح  نع  مکیلا  حاـص  مث  ۀـمطافنبا 
ۀبرش بلطی  هحفص 186 ] کلذ [  یف  وه  هنع و  نوفشکنیف  مهیلع  لمحی  نیسحلا  و  ع )  ) نیسحلا یلع  نولمحی  اولعجف  مالسلاهیلع  نیسحلا 
هنعط ذـفنقلاک  یقب  حارجلاب و  نخثا  امل » و   » هنع هولجا  یتح  مهعمجاـب  هیلع  اولمح  تارفلا  یلع  هسرفب  لـمح  اـملک  دـجی و  ـالف  ءآـم  نم 
یلا بنیز  هتخا  تجرخ  ماق و  مث  نمیالا  هدخ  یلع  ضرالا  یلا  هسرف  نم  مالـسلاهیلع  طقـسف  ۀنعط  هترـصاخ  یلع  ینزملا  بهو  نب  حلاص 

« دق و   » لهسلا یلع  تکدکدت  لابجلا  تیل  ضرالا و  یلع  تقبطا  ءآمسلا  تیل  هاتیب  لهأ  او  هادیـس  او  هاخأ  او  يدانت  یه  طاطـسفلا و  باب 
ههجو فرـص  هتیحل و  هیدـخ و  یلع  هعومد  تلاس  یتح  هانیع  تعمدـف  هیلا  رظنت  تنا  هللادـبعوبا و  لتقیا  رمع  ای  تلاقف  دعـس  نب  رمع  اـند 
ۀیمرلا یقتی  عاجشلا  سرافلا  لاتق  الجار  مالسلاهیلع  لتاق » و   » ءیشب دحا  اهبجی  ملف  ملـسم  مکیف  اما  مکلیو  تدانف  ءیـشب  اهبجی  مل  اهنع و 

ینم هلتقل  مکیلع  طخـسا  هللا  دابع  نم  ادبع  يدعب  نولتقت  هللاو ال  اما  نوعمتجت  یلتق  یلعا  لوقی  وه  لیخلا و  یلع  دـشی  ةروعلا و  صرتفی  و 
مکنیب و مکـسأب  هللا  یقلـال  ینومتلتق  ول  هللا  اـما و  نورعـشت  ـال  ثیح  نم  مکنم  یل  مقتنی  مث  مکناوهب  هللا  ینمرکی  نا  وجرـأل  ینا  هللا  میا  و 

امتعم ناک  زخ و  نم  ۀبج  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  ناک » و   » میلالا باذعلا  مکل  فعاضی  یتح  کلذب  مکل  یـضری  مث ال  مکءامد  کفس 
هاتا ذا  فقاو  وه  انیبف  لاتقلا  نع  فعض  دق  ۀعاس و  حیرتسی  فقوف  ۀحارج  نوعبس  نانثا و  هباصا  یتح  لتاقی  لزی  مل » و   » ۀمسولاب ابوضخم 

لاـقف هبلق  یلع  عقوف  بعـش  ثـالث  هل  مومـسم  مهـس  هاـتاف  هتهبج  نع  مدـلا  حـسمیل  بوثلا  ذـخأف  هتهبج  یلع  عـقوف  رجح  هحفـص 187 ] ] 
سیل الجر  نولتقی  مهنا  ملعت  یهلآ  لاق  ءامـسلا و  یلا  هسار  عفر  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  مالـسلاهیلع 

عجر امل » و   » فقو فعـضف و  بازیم  هنأـک  مدـلا  ثعبناـف  هرهظ  ءآرو  نم  هجرخاـف  مهـسلا  ذـخا  مث  هریغ  یبن  تنب  نبا  ضرـألا  هجو  یلع 
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لاقی لجر  مهنم  عرساف  هب  اوطاحاف  هباحصا  نم  ۀعامج  یف  رمشلا  لبقا  سابعلا  هیخا  لتق  دعب  هطاطسف  یلا  ةانسملا  نم  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
عطقف ةوسنلق  لیق  سنرب و  هسأر  یلع  ناک  فیسلاب و  فیرشلا  هسأر  یلع  هبرض  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  متـشف  يدنکلا  رـسنلا  نب  کلام  هل 

عم هللا  كرـشح  اهب و  تبرـش  کنیمیب و ال  تلکا  مالـسلاهیلع ال  نیـسحلا  هل  لاقف  امد  سنربلا  ـألتماف  هسأر  یلا  فیـسلا  لـصو  سنربلا و 
يدنکلا ذخا » و   » اهیلع متعا  اهـسبلف و  يرخا  ةوسنلقب  یعدتـسا  هسأر و  اهب  دشف  ۀـقرخب  اعد  ةوسنلقلا و  وا  سنربلا  یقلا  مث  نیملاظلا  موقلا 

لزی ملف »  » ینع هجرخا  یتیب  لخدت  هللا  لوسر  نبا  بلـسا  هتأرما  هل  تلاقف  مدلا  هنع  لسغی  ذخا  هلها  یلع  مدـق  املف  زخ  نم  ناک  سنربلا و 
نع هعم  نم  رمش و  عجر » و   » تام یتح  برطـضی  هکرت  هیلجر و  هیدی و  عطق  راتخملا و  هذخا  اذه » و   » هرمع لوط  رـشب  اریقف  لجرلا  کلذ 

مهنا مث  هنع  نوفشکنیف  مهیلع  دشی  مالسلاهیلع  نیسحلا  ذخاف  هیلا  اوداع  مث  هحفص 188 ] ۀئیه [  اوثکمف  مهعضاوم  یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا 
مالـسلاامهیلع یلع  تنب  بنیز  هتقحلف  ءاسنلا  دـنع  نم  قهاری  مل  مالغ  وه  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  جرخف »  » هب اوطاـحا 

هبنج یلا  فقو  یتح  نیسحلا  همع  یلا  دتشی  ءاج  ادیدش و  اعانتما  اهیلع  عنتما  یباف و  یتخا  ای  هیسبحا  مالسلاهیلع  نیسحلا  اهل  لاقف  هسبحتل 
یمع لتقتا  ۀثیبخلانبا  ای  کلیو  مالغلا  هل  لاقف  فیسلاب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  بعک  نب  رجبا خ ل )  ) رحب يوهاف  یمع  قرافا  لاق ال  و 

نیـسحلا هذـخاف  هاما  ای  وا  هامع  ای  مالغلا  يدانف  ۀـقلعم  یه  اذاف  دـلجلا  یلا  اهنطاف  هدـیب  مـالغلا  اـهاقتاف  فیـسلاب  رجبا خ ل )  ) رحب هبرـضف 
نیحلاصلا کئابآب  کقحلی  هللا  ناف  ریخلا  کلذ  یف  بستحا  کـب و  لزن  اـم  یلع  ربصا  یخانبا  اـی  لاـق  هردـص و  یلا  همـضف  مالـسلاهیلع 

همع رجح  یف  وه  هحبذف و  مهسب  ۀلمرح  هامرف  نیعمجا  مهیلع  هللا  یلص  نسحلا  رفعج و  ةزمح و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب 
اقرف و مهقرفف  نیح  یلا  مهتعتم  نأف  مهللا  ضرالا  تاکرب  مهعنما  ءامـسلا و  رطق  مهنع  کسما  مهللا  لاق  هیدی و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عفرف 

ناک هنع و  اوفـشکنا  یتح  ۀلاجرلا  براض  مث  انولتقف  انیلع  اودع  مث  انورـصنیل  انوعد  مهنأف  ادبا  مهنم  ةالولا  ضرت  اددق و ال  قئارط  مهلعجا 
همدب هللا  یقلی  نا  هحفص 189 ] ۀیهارک [  هنع  فرـصنا  دحا  هءاج  املک  راهنلا و  نم  الیوط  ثکمف  سانلا  هاماحت » و   » لاتقلا نع  فعـض  دق 

نیب تجرخف  نیـسحلا  لتق  دـق  رمـش  اذـهف  ریمالا  اهیا  رـشبا  خراص  خرـص  ذا  دعـس  نبا  رمع  باحـصا  عم  فقاول  ینا  عفان  نب  لاله  لاـق » »
لامج ههجو و  رون  ینلغـش  دـقل  اهجو و  رونا  هنم و ال  نسحا  همدـب  اخمـضم  الیتق  تیأر  ام  هللاوف  هسفنب  دوجیل  هنا  هیلع و  تفقوف  نیفـصلا 

اهمیمح نم  برـشتف  ۀیماحلا  درت  یتح  ءاملا  قوذـت  هللا ال  لوقی و  الجر  تعمـسف  ءام  لاحلا  کلت  یف  یقـستساف  هلتق  یف  ةرکفلا  نع  هتئیه 
یف هراد  یف  هعم  نکـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  یلع  درا  لب  هللا  اهمیمح ال و  نم  برـشاف  ۀـیماحلا  درا  انا  لوقی  هتعمـسف 
مل هللا  نأک  یتح  مهعمجاب  اوبـضغف  یب  متلعف  ینم و  متبکترا  ام  هیلا  وکـشا  نسآ و  ریغ  ءام  نم  برـشا  ردتقم و  کیلم  دنع  قدـص  دـعقم 

مکتاهما مکتلکث  هولتقا  لجرلاب  نورظتنت  اـم  مکحی  ۀـلاجرلا و  ناـسرفلاب و  رمـش  حاـص » و   » ائیـش ۀـمحرلا  نم  مهنم  دـحا  بلق  یف  لـعجی 
یلع رخآ  هبرض  هعرصف و  ۀعرز  مالسلاهیلع  نیـسحلا  برـض  يرـسیلا و  هفتک  یلع  کیرـش  نب  ۀعرز  هبرـضف  بناج  لک  نم  هیلع  اولمحف 
عزتنا مث  هتوقرت  یف  یعخنلا  سنا  نب  نانـس  هنعط  وبکی و  موقی و  لعج  ایعا و  دـق  ناک  ههجول و  اـهب  اـبک  ۀبرـض  فیـسلاب  سدـقملا  هقتاـع 

هیفک نرق  هرحن و  نم  مهسلا  عزنف  هحفص 190 ] ادعاق [  سلج  طقسف و  هرحن  یف  عقوف  مهـسب  هامر  هردص و  [ 172  ] یناوب یف  هنعطف  حمرلا 
نب رمع  لاق » و   » یقح یلع  ابوصغم  یمدـب  ابـضخم  هللا  یقلا  اذـکه  لوقی : وه  هتیحل و  هسأر و  اهب  بضخ  هئامد  نم  اتألتما  اـملکف  اـعیمج 

فعضف هسأر  زتحیل  یلوخ  ردبف  هسأر  زتحا  دیزی  نب  یلوخل  نانس  لاق  لب  لیق » و   » هحراف نیـسحلا  یلا  کحیو  لزنا  هنیمی  نع  لجرل  دعس 
وه فیرـشلا و  هسأر  زتحا  مث  هحبذف  هیلا  رمـش  لیق  نانـس و  لزن  دعرت و  کلام  كدـضع  یف  هللا  تف  رمـش  لیق  نانـس و  هل  لاقف  دـعرا  و 

لاقف یلوخ  یلا  فیرـشلا  سارلا  عفد  مث  اما  ابا و  سانلا  ریخ  هللا و  لوسرنبا  مدـقملا و  دیـسلا  کنا  ملعا  کسأر و  زتحأل  ینا  هللا  لوقی و 
عطقف راتخملا  هذخا  اذه  نانس » «و  نانـس افک  هریبت  ةادغ  انیـسح  تلدع  ۀیزر  ياف  : رعاشلا لوقی  کلذ  یف  دعـس و  نب  رمع  ریمالا  یلا  هلمحا 

نیـسحلا میخ  ۀـیحان  نم  ۀـیراج  تءاج  برطـضی و  وه  اهیف و  هامر  تیز و  اهیف  اردـق  هل  یلغا  هیلجر و  هیدـی و  عطق  مث  ۀـلمنا  ۀـلمنا  هلمانا 
« تعفترا و   » نحص یهجو و  یف  نمقف  حیصا  انا  یتادیس و  یلا  تعرـساف  ۀیراجلا  تلاق  لتق  كدیـس  نا  هللا  ۀما  ای  لجر  لاقف  مالـسلاهیلع 

باذعلا نا  موقلا  نظ  یتح  رثا  نیع و ال  اهیف  يری  ءارمح ال  حیر  اهیف  ۀملظم  ءادوس  ةدیدش  ةربغ  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  دنع  ءامـسلا  یف 
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مالسلا هحفـص 191 ] هیلع [  نیـسحلا  لتق  دعب  مایا  ۀثالث  ایندلا  تملظا  اهنا  ۀیاور » یف  و   » مهنع تلجنا  مث  ۀعاس  کلذک  اوشبلف  مهءاج  دق 
تکب مالسلاهیلع  نیسحلا  لتق  امل  يدسلا  لاق  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  لتق  لبق  ءامـسلا  یف  ةرمحلا  رت  مل » و   » ءامـسلا یف  ةرمحلا  ترهظ  مث 
انرطمف اولاق  رفـس  یف  ۀعامج  ناک  تعطقت و  یتح  ةدـم  بایثلا  یف  هرثا  یقب  هلتق و  موی  امد  ءامـسلا  ترطمأ » و   » اهترمح اهؤاکب  ءامـسلا و 

ۀثالث وا  نیرهـش  سانلا  ثکم  طیبع و  مد  هتحت  دـجو  الا  ایندـلا  یف  ۀـیاور  یف  ماشلاب و  رجح  علق  اـم  مدـلا و  لـثم  اـنبایث  یف  هرثا  یقب  ارطم 
نب کلملادبع  لاق » و   » سمـشلا بورغ  یلا  رجفلا  ةالـص  نم  ۀیاور  یف  عفترت و  یتح  سمـشلا  علطت  ۀـعاس  ءامدـلاب  ناطیحلا  خـطلت  امنأک 

دجو الا  سدقملا  تیبب  ةاصح  عفری  لاق ال  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  موی  تناک  ۀمالع  يا  ینتربخا  نا  تنا  لجر  يا  يرهزلل  ناورم 
انک اولاق  نوصاصجلا  انثدح  لاق  یبلکلا  بابحیبا  نع  يور » و   » نابیرغ ثیدـحلا  اذـه  یف  كایا  ینا و  کلملادـبع  لاقف  طیبع  مد  اهتحت 
یف قـیرب  هـلف  هنیبـج  یبـنلا  حـسم  : نوـلوقی هـیلع و  نوـحونی  نـجلا  عمـسنف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لـتقم  دـنع  لـیللا  یف  ۀـنابجلا  یلا  جرخن 

مالسلاهیلع نیـسحلا  اهیف  لتق  یتلا  ۀلیللا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  سابعنبا  يأر » «و  دودجلا ریخ  هدج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبادودخلا 
یلا اهعفرا  هحفص 192 ] هباحصا [  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  ءامد  هذه  لاق  اذه  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  لاق  امد  اهیف  عمجی  وه  ةروراق و  هدیب  و 

نیـسحلا نس  ناک » و   » مویلا کلذ  یف  لتق  دـق  دـجوف  هایؤر  صق  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لتقب  سانلا  ملعا  سابعنبا و  حبـصأف  یلاـعت  هللا 
وا مایا  ةرشع  رهشا و  ۀعست  وا  مایا  ۀسمخ  وا  مایا  ۀعبس  رهشا و  ۀسمخ  ۀنس و  نیـسمخ  اتـس و  وا  ۀنـس  نیـسمخ  اعبـس و  لتق  موی  مالـسلاهیلع 

ۀنس و نوسمخ  نامث و  لیق » و   » مالـسلاهیلع هدلوم  یف  ۀمدقتملا  لاوقالا  تایاورلا و  فالتخا  یلع  مایا  ۀسمخ  وا  مایا  ۀعبـس  رهـشا و  ۀینامث 
. رهشا ۀتس  ۀنس و  نوسمخ  سمخ و  لیق 

هلتق نع  ةرخاتملا  رومالا  یف 

هراشا

هصیمق یف  دجو  هرعش و  طعتما  صربا و  راصف  هسبلف  یمرضحلا  هیوحنبا  قحسا  هصیمق  ذخاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  بلس  یلع  موقلا  لبقا  و 
نوثالث ثالث و  فیرشلا  هدسج  یف  مهسب و  ۀیمر  نورـشع  ةأم و  هبایث  یف  دجو  لیق  ۀبرـض و  ۀنعط و  ۀیمر و  نیب  ام  ةرـشع  عضب  ةأم و  (ع )

عبرا و ۀـنعط و  نوثالث  ثالث و  مالـسلاهیلع  نیـسحلاب  دـجو  هنا  مالـسلاهیلع  قداصلا  نع » و   » فیـسب ۀبرـض  نوثالث  عبرا و  حـمرب و  ۀـنعط 
نوتـس ةأمثلث و  ۀیاور  یف » و   » ۀحارج نورـشع  ۀعـضب و  ةأمثلث و  هحفـص 193 ] هب [  دجو  هنا  مالـسلاهیلع  رقابلا  نع  و  [ 173  ] ۀبرض نوثالث 

ریغتف هسبل  هیوح و  نب  قحـسأل  خأ  هبوث  ذخا » و   » هیلجر نم  ادعقم  انمز  راصف  یمیمتلا  بعک  نب  رجبا خ ل )  ) رحب هلیوارـس  ذخا  ۀـحارج و 
لیق دثرم و  نب  سنخالا  هتمامع  ذخا » و   » سیق نب  ثعـشالا  نب  سیق  زخ  نم  تناک  هل  ۀفیطق  ذـخا » و   » هندـب صرب  هرعـش و  صح  ههجو و 
رمع ءارتبلا  هعرد  ذخا ) و   ) دلاخ نب  دوسالا  هیلعن  ذخا ) و   ) رم امک  رـسنلا  نب  کلام  هسنرب  ذـخا » و   » اهوتعم راصف  اهب  متعاف  دـیزی  نب  رباج 

دوسالا لیق  يدوالا و  قلخلا  نب  عیمج  لیق  مرادینب و  نم  یلشهنلا  سفالفلا  هفیـس  ذخا ) و   ) هلتاقل راتخملا  اهاطعا  رمع  لتق  املف  دعـس  نب 
متاخلا و عم  هعبصا  عطق  یبلکلا و  میلس  نب  لدجب  همتاخ  ذخا ) و   ) یفعجلا ۀمثیخ  نب  لیجرلا  للحلا  سوقلا و  ذخا ) و   ) یمیمتلا ۀلظنح  نب 

لبالا للحلا و  و  سرولا خ ل )  ) شرفلا یلع  سانلا  لام ) و   ) کله یتح  همد  یف  طحـشتی  هکرت  هیلجر و  هیدی و  عطقف  راتخملا  هذـخا  اذـه 
نم رما  ناک  هنال  اهمحل  لک  ءوی  ملف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عم  تناک  یتلا  لـبالا  ترحن  هءاـسن و  اوبلـس  هلقث و  هلحر و  اوبهتنا  اـهوبهتناف و 

مهتویب یلا  اوراص  املف  هومـستقاف  بیط  سر و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  عم  ناک » و   » اران راص  ردقلا  یف  محللا  لعج  امل  هنا  يور » و   » ربصلا
هضعب عفدف  ابهذ  مالسلا  هحفـص 194 ] هیلع [  نیـسحلا  لحر  یف  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دجو  اولاق  مهنا  ءیط  نم  خئاشم  نع » و   » امد راص 

« لاق  » تصرب الا  بیطلا  کلذ  نم  ةأرما  تبیطت  ام » و   » اران لیق  اساحن و  راص  رانلا  هلخدا  املف  اـیلح  هنم  غوصی  غئاـص  یلا  هتعفدـف  هتنبا  یلا 
نیسحلا ءاسن  یلع  اومحتقا  دق  موقلا  تأر  املف  دعس  نب  رمع  باحصا  یف  اهجوز  عم  تناک  لئاو  نب  رکب  نم  ةأرما  تیأر  ملـسم  نب  دیمح 
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هللا ال لوسر  تانب  بلـستأ  لئاو  نب  رکب  لآ  ای  تلاق  طاطـسفلا و  وحن  تلبقا  افیـس و  تذـخا  نهنوبلـسی  مه  نهطاطـسف و  یف  مالـسلاهیلع 
طـسبنم وه  مالـسلاهیلع و  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  یلا  اوهتنا » و   » هلحر یلا  اهدرو  اهجوز  اهذخاف  هللا  لوسر  تاراثل  ای  الا هللا  مکح 

الا اولاقف ال  ۀلاجرلا  نم  ۀعامج  رمـش  عم  توملا و  یلع  فرـشا  دق  لاهـسالا و  يا  برذلاب  اضیرم  ناک  ضرملا و  دیدش  وه  شارف و  یلع 
یتح هنع  مهعفدی  لزی  ملف  هب  امل  هنا  یبص و  وه  امنا  نایبصلا  لتقتا  هللا  ناحبـس  ملـسمنبا  دـیمح  هل  لاقف  هلتق  رمـش  داراف  لیلعلا  اذـه  لتقن 

ضیرملا مالغلا  اذهل  اوضرعتت  ءالءواه و ال  تویب  مکنم  دحا  لخدی  هباحصال ال  لاقف  نیکب  ههجو و  یف  ءاسنلا  حاصف  دعس  نب  رمع  ءاج » »
و  » تابلسم تایکاب  ءاسنلا  هنم  نجرخف  طاطسفلا  یف  رانلا  اولعشا  مهنا  ۀیاور » یف  و   » ائیـش دحا  دری  ملف  هدریلف  ائیـش  نهعاتم  نم  ذخا  نم  و 
هحفص 195] نب [  قحسا  مه  ةرـشع و  مهنم  بدتناف  هردص  هرهظ و  لیخلا  ءیطویف  نیـسحلل  بدتنی  نم  هباحـصا  یف  دعـس  نب  رمع  يدان »

نب میکح  و  مالـسلاهیلع . نیـسحلا  ۀمامع  بلـس  يذلا  دـثرمنبا  سنخالا  و  مالـسلاهیلع . نیـسحلا  صیمق  بلـس  يذـلا  ةویح خ ل )  ) هیوح
. هتهبج یف  هدی  رمسف  مهسب  ملسم  نب  هللادبع  یمر  يذلا  يوادیـصلا  حیبص  نب  ورمع  و  مالـسلاهیلع . سابعلا  لتق  یف  كرتشا  يذلا  لیفطلا 

لتق يذلا  یمرضحلا  تیبث  نب  یناه  و  مناغ . نب  ظحاو  و  یفعجلا . بهو  نب  حلاص  و  یفعجلا . ۀمثیخ  نب  ملاس  و  يدبعلا . ذقنم  نب  ءاجر  و 
ءالءواه ءاج » و   » هردص هرهظ و  اوضر  یتح  مهلیخ  رفاوحب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  اوسادـف  کلام  نب  دیـسا  و  رم . امک  نییبلاطلا  نم  ۀـعامج 

نم دایزنبا  لاقفرسالا  دیدش  بوبعی  لکب  رهظلا  دعب  ردصلا  انضضر  نحن  . مهدحا کلام  نب  دیـسا  لاقف  دایزنبا  یلع  اوفقو  یتح  ةرـشعلا 
دهازلا ورمعوبا  لاق »  » ةریـسی ةزئاجب  مهل  رمأف  هردـص  نجانج  انحط  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  رهظ  انلویخب  اـنأط  نیذـلا و  نحن  اولاـق  متنا 
لیخلا أطوا  دیدحلا و  ککـسب  مهلجرا  مهیدیا و  دشف  راتخملا  مهذخا  ءالءواه  انز و  دالوا  اعیمج  مهاندـجوف  ةرـشعلا  ءالءواه  یف  انرظنف 

و  » کلهف هبلق  قلفف  هیمار  فرعی  مل  مهـس  ءاجف  لاتق  یف  کلذ  دـعب  افقاو  ناک  سنخالا  وه  مهدـحا و  نا  ربخ  یف  اوکله و  یتح  مهروهظ 
هحفص 196] نب [  دیمح  یحبصالا و  دیزی  نب  یلوخ  عم  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأرب  اروشاع  موی  وه  کلذ و  هموی  نم  دعس  نب  رمع  حرس »

هشارف لخد  هناجا و  تحت  هعضوف  هلزنم  یلا  سأرلاب  یتاف  اقلغم  رصقلا  دجوف  ریثألانبا  يربطلا و  لاق »  » دایز نب  هللادیبع  یلا  يدزألا  ملسم 
ۀـضفلا و بهذـلاب و  سانلا  ءاج  کلیو  تلاقف  رادـلا  یف  کعم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  اذـه  رهدـلا  ینغب  کتئج  راونلا  هتأرمال  لاق  و 

امف تلاق  رادـلا  یلا  تجرخف  شارفلا  نم  تماق  تیب و  کـسأر  یـسأر و  عمجی  ـال  هللا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  سأرب  تئج 
« یلوخ و   » کلذ نم  اوحن  امننبا  رکذ » و   » اهلوح فرفری  ضیبا  اریط  تیأر  ۀناجالا و  یلا  ءامسلا  نم  دومعلا  لثم  عطسی  رون  یلا  رظنا  تلز 

سأرب ءاج  ذـنم  هیداعت  تناک  کلام و  تنب  فویعلا  هتأرما  هیلع  تلدـف  هجرخم  یف  اـیفتخم  ناـک  هوقرحا و  راـتخملا و  باحـصا  هلتق  اذـه 
نیـسحلا باحـصا  نم  نیقابلا  سوؤرب  دعـسنبا  رما » و   » جرخملا یلا  اهدیب  تراشا  يردا و  تلاق ال  هنع  اهولأس  املف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

نب ثعشالا  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  عم  اهب  حرس  اسأر و  نیعبـس  نینثا و  تناک  و  تفظنف خ ل )  ) تعطقف هتیب  لها  مالـسلاهیلع و 
اـسأر نیعبـس  ۀینامث و  يور » و   » اسأر نیعبـس  تناک  سوؤرلا  نا  يور » و   » دایزنبا یلع  اهب  اومدـق  یتح  اولبقاف  جاجحلا  نبا  ورمع  سیق و 

و ثعـشالا . نب  سیق  مهبحاص  اسأر و  رـشع  ۀثالثب  ةدـنک  تءاجف  یلاعت  هللا  امهنعل  دـیزی  یلا  دایزنبا و  یلا  اهب  برقتتل  لئابقلا  اهتمـستقاف 
و اسأر . رـشع  ۀعبـسب  میمت  تءاج  و  نشوجلا . يذ  نب  رمـش  مهبحاص  نیرـشعب و  لیق  و  اـسأر . رـشع  هحفـص 197 ] ینثأب [  نزاوه  تءاج 
« مث  » ۀعبسب لیق  اسأر و  رشع  ۀثالثب  سانلا  رئاس  ءاج  و  سؤرا . ۀعبسب  جحذم  تءاج  و  سؤرا . ۀتسب  لیق  و  اسأر . رـشع  ۀتـسب  دساونب  تءاج 

یناثلا مویلا  رشاعلا و  مویلا  ۀیقب  ماقا  نفد و  ریغب  هباحصا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  كرت  مهنفد و  هباحصا و  نم  یلتقلا  یلع  یلص  دعـسنبا  نا 
هعم ناک  نم  هتاوخا و  هتانب و  مالسلاهیلع و  نیسحلا  ءاسن  هعم  لمح  ۀفوکلا و  یلا  هجوت  لیحرلاب و  سانلا  یف  يدان  مث  سمـشلا  لاوز  یلا 

برض یلع  ربصلا  یف  همع  یساودق  ناک  ینثملا و  نسحلا  نب  نسحلا  هلعلا و  هتکهن  دق  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مهیف  نایبصلا و  نم 
مالسلاهیلع طبسلا  نسحلا  ءانبا  رمع  دیز و  هاوخا  أربف و  قمر  هب  حارجلاب و  نخثا  دق  ۀکرعملا و  نم  لقن  دق  ناک  حامرلا و  نعط  فویسلا و 

ام الا  هللا  قحب  ةوسنلا  لاـقف »  » مورلا كرتلا و  یبس  قاـسی  اـمک  مهوقاـس  مهعم و  مالـسلاهیلع  رقاـبلا  دوجو  یلع  تاـیاورلا  ضعب  لدـت » «و 
نحـص و یلتقلا  یلا  ةوسنلا  رظن  املف  یعرـص  مه  هباحـصا و  و  ع )  ) نیـسحلا یلع  مهب  اورمف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عرـصم  یلع  اـنب  متررم 
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هادمحم ای  بیئک  بلق  نیزح و  توصب  يدانت  و  ع »  » نیـسحلا بدـنت  یه  یلع و  تنب  بنیز  یـسنا  هللاوف ال  يوارلا  لاق »  » نههوجو نبرض 
دمحم یلا  یکتـشملا و  هللا  یلا  ایابــس  کـتانب  اـضعالا و  هحفـص 198 ] عطقم [  امدـلاب  لمرم  کنیـسح  اذـه  امـسلا  کیلم  کـیلع  یلص 

لیتق ابصلا  حیر  هیلع  یفست  يرعلاب  نیسح  اذه  هادمحم  ای  ءادهشلادیس  ةزمح  یلا  ءارهزلا و  ۀمطاف  یلا  یضترملا و  یلع  یلا  یفطـصملا و 
قوس نوقاسی  یفطـصملا  ۀیرذ  ءالؤاه  دمحم  باحـصا  ای  هللا  لوسر  يدـج  تام  مویلا  هللادـبع  ابا  ای  کیلع  هابرک  او  هانزح  او  ایاغبلا  دالوا 
افقلا نم  سأرلا  زوزحم  نیـسح  اذه  ابـصلا و  حیر  مهیلع  یفـست  ۀلتقم  کتیرذ  ایابـس و  کتانب  هادمحم  او  تایاورلا  ضعب  یف » و   » ایابـسلا

یجتریف و ال بئاغ  نم ال  یبأب  يرعلا  عطقم  هطاطـسف  نم  یبأب  اـبهن  نینثـالا  موی  یف  هرکـسع  یحـضا  نم  یباـب  يدرلا  ۀـمامعلا و  بولـسم 
هدج نم  یباب  امدلاب  رطقت  هتبیـش  نم  یباب  یـضم  یتح  ناشطعلا  یباب  یـضق  یتح  مومهملا  یباب  يدفلا  هل  یـسفن  نم  یبأب  يوادیف  حـیرج 
یباب ءارهزلا  ۀمطاف  یباب  یضترملا  یلع  یباب  يربکلا  ۀجیدخ  یباب  یفطصملا  دمحم  یباب  يدهلا  یبن  طبس  وه  نم  یباب  امـسلا  هلآ  لوسر 

ةدع عمتجاف  اهیبا  دسج  تقنتعا  ع »  » نیـسحلا تنب  ۀنیکـس  نا  مق  قیدص  ودع و  لک  هللا  تکباف و  لاق »  » یلـص یتح  سمـشلا  هل  تدر  نم 
مالـسلاهیلع و نیـسحلا  یلا  ۀیرـضاغلاب  الوزن  اوناک  دساینب  نم  موق  جرخ  البرک  نع  دعـسنبا  لحر  امل » و   » هنع اهورج  یتح  بارعالا  نم 

دنع ربکالا  ایلع  هحفص 199 ] هنبا [  اونفد  نآلا و  هربق  ثیح  مالسلاهیلع  نیسحلا  اونفدف  اهونفد  رهاوطلا و  ثثجلا  کلت  یلع  اولصف  هباحـصا 
یف اعیمج  مهونفدف  مهوعمجف  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلجر  یلی  امم  هلوح  اوعرص  نیذلا  هباحـصال  هتیب و  لها  نم  ءادهـشلل  اورفح  هیلجر و 
ربق دـنع  نم  رئازلا  مهروزیف  ربکـالا  یلع  هدـلو  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  یلا  اـنفد  مهبرقا  نا  لاـقی » و   » بارتـلا مهیلع  اووس  ةدـحاو و  ةریفح 
هیف لتق  يذلا  هعضوم  یف  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  اونفد  مهیلع و  مالـسلاب  هیلجر  وحن  یتلا  ضرالا  یلا  یموی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا 
انسل ۀمحرلا و  هیلع  دیفملا  لاق »  » رئاحلا یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  لوح  ءادهـشلا  ۀیقب  اونفد  نآلا و  هربق  ثیح  ۀیرـضاغلا  قیرطب  ةانـسملا  یلع 
لها ایابسب  دعسنبا  راس » و   » مهاضرا مهنع و  هللا  یـضر  مهب  طیحم  رئاحلا  نا  کشن  انا ال  الا  لیـصفتلا  قیقحتلا و  یلع  اثادجا  مهل  لصحن 
نتنا يراسالا  يا  نم  تلاق  تایفوکلا و  نم  ةأرما  تفرـشاف  نهیلا  رظنلل  اهلها  عمتجا  ۀـفوکلا  اوبراق  املف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تیب 
لاقف نوکبی  نوحونی و  ۀفوکلا  لها  لعج  عناقم و  ارزا و  ءالم و  نهل  تعمجف  اهحطـص  نم  تلزنف  ص )  ) دمحم لآ  يراسا  نحن  اهل  نلقف 

یلع تنب  بنیز  یلا  ترظن  يدسالا و  میزخ  نب  رـشب  لاق  انلتق  يذـلا  اذ  نمف  انلجا  نم  نوکبت  نوحونتا و  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
نا هحفـص 200 ] سانلا [  یلا  تأم  وا  دـق  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ناسل  نع  غرفت  اهنأک  اـهنم  قطنا  ةرفخ  را  ملف  ذـئموی  مالـسلاامهیلع 

ةولـصلا هللادمحلا و  ( ۀفوکلاب مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  تنب  بنیز  ۀبطخ  :) تلاق مث  [ 174  ] سارجالا تنکس  سافنالا و  تدتراف  اوتکـسا 
لثمک مکلثم  امنا  ۀنرلا  تعطق  ۀعمدلا و ال  تأقر  الف  نوکبتا  ردغلا  لتخلا و  لها  ای  ۀـفوکلا  لها  ای  دـعب » اما   » نیرهاطلا هلآ  دـمحم و  یلع 

فنشلا ردصلاو  [ 176  ] فطنلا [ 175  ] فلـصلا الا  مکیف  له  الا و  مکنیب  الخد  مکنامیا  نوذـختت  اـثاکنا  ةوق  دـعب  نم  اـهلزغ  تضقن  یتلا 
ۀضفک وا  [ 180  ] ۀنمد یلع  یعرمک  وا  ءادعالا  [ 179  ] زمغ ءامالا و  [ 178  ] قلم و  بذکلا خ ل ) فنشلا و  بجعلا و  فلصلا و  الا  [ ) 177]
اوکباف هللاو  يا  نوبحتنت  نوکبتا و  نودـلاخ  متنا  باذـعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخـس  نا  مکـسفنا  مکل  تمدـق  ام  ءاسالا  [ 181  ] ةدوحلم یلع 

ةوبنلا متاخ  لیلس  لتق  نوضحرت  ینا  ادبا و  اهدعب  لسغب  [ 183  ] اهوضحرت نل  و  [ 182  ] اهرانش اهراعب و  متبهذ  دقلف  الیلق  اوکحضا  اریثک و 
ةردـم و  مکتجحم خ ل )  ) مـکتجح راـنم  مکتلزاـن و  عزفم  و  هحفـص 201 ] مکتریح [  ذالم  ۀنجلا و  لها  بابـش  دیـس  ۀـلاسرلا و  ندـعم  و 
تبرض هللا و  نم  بضغب  متؤب  ۀقفصلا و  ترسخ  يدیالا و  تبت  یعسلا و  باخ  دقلف  اقحس  مکل و  ادعب  نورزت و  ام  ءاسالا  مکتنـس  [ 184]

هل ۀمیرک  يا  و  [ 185 ( ] متثرف خ ل  ) متیرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  دبک  يا  نوردتا  ۀفوکلا  لها  ای  مکلیو  ۀنکـسملا  ۀلذلا و  مکیلع 
یف و  [ 190  ] ءانأن [ 189  ] ءامقف [ 188  ] ءاؤس [ 187  ] ءاقنع [ 186  ] ءاعلـص اهب  متئج  دقل  متکهتنا  هل  ۀـمرح  يا  متکفـس و  هل  مد  يا  متزربا و 

متنا ال يزخا و  ةرخآلا  باذعلف  امد  ءامـسلا  ترطم  نا  متبجعفا  ءامـسلا  ءیلم  وا  [ 193  ] ضرالا عالطک  [ 192  ] ءاهوش [ 191  ] ءاقرخ ۀیاور 
سانلا تیأر  دـقل  هللاوف  لاق »  » داصرملابل مکبر  نا  راثلا و  توف  فاـخی  ـال  رادـبلا و  [ 194  ] هزفحی هناف ال  لهملا  مکنفختـسی  الف  نورـصنت 

متنا و یباب  لوقی  وه  هتیحل و  تلضخا  یتح  یکبی  یبنج  یلا  افقاو  اخیـش  تیأر  مههاوفا و  یف  مهیدیا  اوعـضو  دق  نوکبی و  يرایح  ذئموی 
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و [ » 195  ] يزبی يزخی و ال  لسن ال  ریخ  مکلسن  ءاسنلا و  ریخ  مکؤاسن  بابشلا و  ریخ  هحفص 202 ] مکبابش [  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک  یما 
: تلاقف البرک  نم  تدرو  نأ  دعب  يرغصلا  ۀمطاف  تبطخ  لاق  مالسلامهیلع  هدج  نع  هیبا  نع  یسوم  نب  دیز  يور »

ۀفوکلاب يرغصلا  ۀمطاف  ۀبطخ 

هدـبع و ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هیلع و  لکوتا  هب و  نمؤا  هدـمحا و  يرثلا  یلا  شرعلا  ۀـنزو  یـصحلا  لمرلا و  ددـع  هللادـمحلا 
ام فالخ  کیلع  لوقا  نا  وا  بذـکلا  کیلع  يرتفا  نا  کب  ذوعا  ینا  مهللا  تارت  لحذ و ال  ریغب  تارفلا  طـشب  اوحبذ  هدـالوا  نا  هلوسر و 

[196  ] تیب یف  سمالاب  هدـلو  لتق  امک  بنذ  ریغ  نم  لوتقملا  هقح  بولـسملا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هیـصول  دوهعلا  ذـخا  نم  هیلع  تلزنا 
ۀبیقنلا دومحم  کیلا  هتضبق  یتح  هتامم  دنع  هتایح و ال  یف  امیـض  هنع  تعفد  ام  مهـسوؤرل  اسعت  مهتنـسلاب  ۀملـسم  رـشعم  هیف  هللا  تویب  نم 

مالـسألل مهللا  هتیده  لذاع  لذع  مئال و ال  ۀـمول  مهللا  کیف  هذـخأت  مل  بهاذـملا  روهـشم  بقانملا  فورعم  [ 198  ] ۀـکیرعلا بیط  [ 197]
ةرخالا یف  ابغار  اهیلع  صیرح  ریغ  ایندـلا  یف  ادـهاز  کیلا  هتـضبق  یتح  کلوسرل  کل و  احـصان  لزی  مل  اریبک و  هبقانم  تدـمح  اریغص و 

اناف ءالیخلا  ردغلا و  رکملا و  لها  ای  ۀفوکلا  لهأ  ای  دعب » اما   » میقتسم طارـص  یلا  هتیدهف  هتیـضر  هحفص 204 ] کلیبس [  یف  کل  ادهاجم 
هتمکح و همهف و  ءاعو  هملع و  ۀـبیع  نحنف  انیدـل  همهف  اندـنع و  هملع  لعج  انـسح و  انءالب  لعجف  انب  مکـالتبا  مکب و  هللا  اـنالتبا  تیب  لـها 

انیب الیـضفت  قـلخ  نمم  ریثـک  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیبـنب  انلـضف  هتمارکب و  هللا  اـنمرکا  هداـبعل  هدـالب  یف  ضرـالا  یلع  هـتجح 
انئامد نم  رطقت  مکفویـس  سمألاب و  اندـج  متلتق  امک  لباک  وا  كرت  دالوا  انأک  ابهن  انلاوما  الالح و  اـنلاتق  متیأر  اـنومترفک و  انومتبذـکف و 

الف نیرکاـملا  ریخ  هللا  مترکم و  ارکم  هللا و  یلع  ءارتـجا خ ل )  ) ءارتـفا مکبولق  تحرف  مکنویع و  کلذـل  ترق  مدـقتم  دـقحل  تیبـلا  لـها 
یف میظعلا  ءزرلا  ۀـلیلجلا و  بئاصملا  نم  انباصا  ام  ناف  انلاوما  نم  مکیدـیا  تلان  انئامد و  نم  متبـصا  اـمب  لذـجلا  یلا  مکـسفنا  مکنوعدـت 

مکلابت روخف  لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتا و  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  ریسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اهأربن  نا  لبق  نم  باتک 
قیذی و  باذعب خ ل ) مکتحسیف   ) متبـسک امب  [ 199  ] مکتحـستف تامقن  ءامـسلا  نم  ترتاوت  مکب و  لح  دق  نأکف  باذعلا  ۀنعللا و  اورظتناف 

 ] انتنع اطدی  ۀیا  نوردـتا  مکلیو  نیملاظلا  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  انومتملظ  امب  ۀـمایقلا  موی  میلألا  باذـعلا  یف  نودـلخت  مث  ضعب  سأب  مکـضعب 
عبط مکدابکا و  تظلغ  مکبولق و  تسق  هللا  انتبراحم و  نوغبت  اـنیلا  متیـشم  لـجر  ۀـیأب  ما  اـنلاتق  یلا  تعزن  سفن  ۀـیا  مکنم و  هحفص 204 ]

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تارت  يا  ۀفوکلا  لها  ای  مکل  ابتف  نودتهت  متناف ال  ةواشغ  مکرـصب  یلع  مکعمـس و  یلع  متخ  مکتدئفا و  یلع 
نم رختفم  کلذـب  رختفا  راـیخالا و  نیبـیطلا  هترتـع  هینب و  يدـج و  بلاـطیبا  نب  یلع  هیخاـب  متردـغ  اـمب  مکیدـل  هل  لوحذ  مکلبق و  هلآ 

لئاقلا اهیا  کیفبحاطن  ياف  مهاـنحطن  كرت و  یبس  مهءاـسن  اـنیبس  وحاـمر  ۀـیدنه و  فویـسب  یلع  ینب  اـیلع و  اـنلتق  نحن  : لاـقف نیملاـظلا 
كوبا یعقا  امک  [ 202  ] عقاو [ 201  ] مظکاـف سجرلا  مهنع  بهذا  مهرهط و  هللا و  مهاـکز  موـق  لـتقب  ترختفا  [ 200  ] بلثـالا ثکثکلا و 

جاس كرحب  انروحبا و  رهد  شاج  نا  انبنذ  امفمکیلع  هللا  انلـضف  ام  یلع  مکلیو  انومتدـسحا  هادـی  تمدـق  ام  بستکا و  ام  ءرما  لکل  اـمناف 
( تعفتراف  ) رون نم  هحفـص 205 ] هل [  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  ءاـشی و  نم  هیتؤی  هللا  لـضف  کـلذ  [ 204  ] اصماعدـلا يراوی  ام  [ 203]
( تبطخ و   ) تتکسف انفاوجا  تمرـضا  انروحن و  تجـضنا  انبولق و  تقرحا  دقف  نیبیطلا  ۀنبا  ای  کبـسح  اولاق  بیحنلا و  ءاکبلاب و  تاوصالا 

: تلاقف ءاکبلاب  اهتوص  ۀعفار  اهتلک  ءارو  نم  مویلا  کلذ  یف  مالسلاامهیلع  یلع  تنب  موثلکما 

ۀفوکلاب موثلک  ما  ۀبطخ 

يا مکل  اقحـس  مکل و  ابتف  هومتبکن  هءاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکلام  مکل  ةأوس  ۀـفوکلا  لها  ای 
اهومتبهتنا لاوما  يا  اهومتبلـس و  ۀیبص  يا  اهومتبـصا و  ۀمیرک  يا  اهومتکفـس و  ءامد  يا  متلمح و  مکروهظ  یلع  رزو  يا  مکتهد و  هاود 

مه ناطیـشلا  بزح  نوـحلفملا و  مه  هللا  بزح  نا  ـالا  مکبوـلق  نم  ۀـمحرلا  تعزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دـعب  تـالاجر  ریخ  متلتق 
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جضفدمحم مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفس و  هللا  مرح  ءامد  متکفسدقوتی  اهرح  اران  نوزجتس  مکمال  لیوف  املظ  یخا  متلتق  : تلاق مث  نورـساخلا 
لیولاب و نوعد  نهدودخ و  نمطل  نههوجو و  نشمخ  نهسؤر و  یلع  بارتلا  نعـضو  نهروعـش و  ءاسنلا  رـشن  بیحنلا و  ءاکبلاب و  سانلا 
 ] اوتکـسف اوتکـسا  نا  سانلا  یلا  أـموا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  نا  مث  مویلا  کـلذ  نم  رثکا  ۀـیکاب  كاـبری و  ملف  لاـجرلا  یکب  روبثلا و 

: لاق مث  هیلع  یلصف  هلها  وه  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  امئاق  ماقف  هحفص 206 ]

ۀفوکلاب نیسحلا  نب  یلع  ۀبطخ 

همیرح و کهتنا  نم  نبا  انا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انا  یسفنب  هفرعا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیا 
ارخف کلذـب  یفک  اربص و  لتق  نم  نبا  انا  تارت  لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  طشب  حوبذـملا  نبا  انا  هلاـیع  یبس  هلاـم و  بهتنا  همیعن و  بلس 

هومتلتاق و ۀـعیبلا و  قاثیملا و  دـهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعا  هومتعدـخ و  یبا و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  له  هللااب  مکتدـشان  ساـنلا  اـهیا 
یترتـع و متلتق  مکل  لوقی  ذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  ۀـیأب  مکیأرل  ةأوس  مکـسفنأل و  متمدـق  اـمل  اـبتف  هومتلذـخ 

لاـقف نوملعت  اـم  متکله و  ضعبل  مهـضعب  لاـق  ۀـیحان و  لـک  نم  ءاـکبلاب  ءاـسنلا  تاوـصا  تعفتراـف )  ) یتـما نم  متـسلف  یتـمرح  متکهتنا 
مهعمجاب اولاقف »  » ۀنـسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  انل  ناف  هتیب  لها  هلوسر و  هللا و  یف  یتیـصو  ظفح  یتحیـصن و  لبق  اءرما  هللا  محر  مالـسلاهیلع 

ملس کبرحل و  برح  اناف  هللا  کمحری  كرماب  انرمف  کنع  نیبغار  کیف و ال  نیدهاز  ریغ  کمامذل  نوظفاح  نوعیطم  نوعماس  انلک  نحن 
مکنیب و لیح  ةرکملا  ةردـغلا  اهیا  هحفـص 207 ] تاهیه [  تاهیه  مالـسلاهیلع  لاقف »  » انملظ کملظ و  نمم  أربن  دیزی و  نذخأنل  کملـسل 
سمالاب و یبا  لتق  لمدنی  امل  حرجلا  ناف  تاصقارلا  بر  الک و  لبق  نم  یئابآ  یلا  متیتا  امک  یلا  اوتأت  نا  نودـیرتا  مکـسفنا  تاوهـش  نیب 
يرجانح و نیب  هترارم  و  [ 205  ] یتاهل نیب  هدجو  یبا و  ینب  یبا و  لکث  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکث  ینـسنی  مل  هعم و  هتیب  لها 

ریخ ناک  دق  هخیشف  نیسحلا  لتق  نا  ورغ  :ال  لاق مث  انیلع  انل و ال  اونوکت  نا ال  یتلأسم  يردص و  [ 206  ] شارف یف  يرجت  هصصغ  یقلح و 
ران هادرا  يذـلا  ءازج  هؤادـف  یحور  رهنلا  طشب  لیتقامظعا  کلذ  ناک  انیـسح  باصا  يذـلاب  نافوک  لها  ای  اوحرفت  الفامرکا  نیـسح و  نم 

وا ۀـضف  یباکر  رقوا  : لاقف دایزنبا  باب  یلا  یعخنلا  سنا  نب  نانـس  ءاج » و   » انیلع انل و ال  موی  الف  سأرب  اسأر  مکنم  انیـضر  لاـق  مثاـمنهج 
تایبالا هذه  دشنا  انانس  نا  لیق » و   » ائیش دایزنبا  هطعی  ملفابسن  نوبسنی  ذا  مهریخ  ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتقابجحملا  دیسلا  تلتق  ینا  ابهذ 

دنع اهل  دشنملا  لیق » و   » کقنع برضل  دایزنبا  کعمس  ول  هللا  تنا و  نونجم  وا  لاق  بیضقلاب و  هفذحف  دعـس  نب  رمع  طاطـسف  باب  یلع 
یف سلج  هللا  هنعل  دایزنبا  نا  مث )  ) ملعا هللا  هللا و  هنعل  دیزی  دنع  اهدشنا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لیق » و   » رمـشلا وه  دعـس  هحفص 208 ] نبا [ 
هدـی یف  ناک  مسبتی و  هیلا و  رظنی  لعجف  هیدـی  نیب  عضوف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  راضحاب  رما  اماع و  اـنذا  ساـنلل  نذا  ةراـمالا و  رـصق 
مویب موی  لاق  مث  هللادبع  ابا  ای  کیلا  بیـشلا  عرـسا  دقل  لاق  هنا  ۀـیاور  یف ) و   ) رغثلا نسح  ناک  هنا  لوقی  هایانث و  هب  برـضی  لعجف  بیـضق 
هبناج یلا  ناک » و   » همسولاب ابوضخم  ناک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  مههبـشا  ناک  لاق  یکبف و  کلام  نب  سنا  هدنع  ناک » و   » ردب
نیتاه نع  کبیـضق  عفرا  هل  لاق  هایانث  بیـضقلاب  برـضی  هآر  املف  ریبک  خیـش  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحاص  مقرا  نب  دیز 

هل لاقف  ایکاب  بحتنا  مث  اـمهلبقی  ةرثک  هیـصحا  ـال  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتفـش  تیأر  دـقل  هریغ  هلا  ـال  يذـلا  هللاوف  نیتفـشلا 
نیب نم  مقرا  نب  دیز  ضهنف  کقنع  تبرـضل  کلقع  بهذ  تفرخ و  دق  خیـش  کنا  الول  هللا  هللا و  حـتفل  یکبتا  کینیع  هللا  یکبا  دایزنبا 

نلتقیل هللا  ۀناجرمنبا و  مترما  ۀمطافنبا و  متلتق  مویلا  دعب  دیبعلا  متنا  سانلا  اهیا  لوقی  وه  ضهن و  هنا  ۀیاور ) یف  و   ) هلزنم یلا  راص  هیدـی و 
هللا لوسر  تیأر  اذه  نم  کیلع  ظلغا  اثیدح  کنثدحال  دایزنبا  ای  لاق  مث  راعلا  لذلاب و  یضر  نمل  ادعبف  مکرارـش  ندبعتـسیل  مکرایخ و 

مهللا لاق  مث  امهیخوف  ای  یلع  هدی  عضو  مث  يرسیلا  هذخف  یلع  انیسح  ینمیلا و  هذخف  یلع  انسح  دعقا  هلآ  هیلع و  هحفص 209 ] هللا [  یلص 
نیسحلا ءاسن  لخدا » و   » دایزنبا ای  كدنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀعیدو  تناک  فیکف  نینمؤملا  حلاص  امهایا و  کعدوتـسا  ینا 

اهب فح  رـصقلا و  نم  ۀـیحان  تسلج  یتح  تضم  ترکنت و  اهبایث و  لذرا  مالـسلااهیلع  بنیز  تسبلف  دایزنبا  یلع  هناـیبص  مالـسلاهیلع و 
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تنب ۀـمطاف  تنب  بنیز  هذـه  اهئاما  ضعب  هل  لاقف  هبجت  ملف  اهنع  لأسی  اثلاث  ایناث و  مالکلا  داعاف  هبجت  ملف  هذـه  نم  داـیزنبا  لاـقف  اـهؤاما 
هللادمحلا بنیز  تلاقف  مکتثودحا  بذکا  مکلتق و  مکحضف و  يذلا  هللادمحلا  اهل  لاقف  دایزنبا  اهیلع  لبقاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

فیک لاقف  انریغ  وه  رجافلا و  بذـکی  قسافلا و  حـضتفی  امنا  اریهطت  سجرلا  نم  انرهط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیبنب  انمرکا  يذـلا 
هللا عمجیـس  مهعجاضم و  یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موق  ءالؤاه  الیمج  الا  تیأر  ام  تلاـقف  کـتیب  لـها  کـیخاب و  هللا  لـعف  تیأر 

بـضغف ۀـناجرمنبا  ای  کما  کتلبه  ذـئموی  جـلفلا  نمل  رظناف  هدـنع خ ل ) نومـصتخت  هیلا و  نوجاحتتف   ) مصاخت جاحتف و  مهنیب  کنیب و 
اهئاطخ یلع  مذـت  اهقطنم و ال  نم  ءیـشب  ذـخاؤت  ةأرملا ال  ةأرما و  اهنا  ریمالا  اهیا  ثیرح  نب  رمع  لاقف  اهب  مه  هنأک  طاشتـسا و  دایزنبا و 
تکب بنیز و  تقرف  کتیب  لها  نم  ةدرملا  ةاصعلا  نیـسحلا و  کتیغاط  نم  هحفص 210 ] یسفن خ ل [ )  ) یبلق هللا  یفـش  دایزنبا  اهل  لاقف 

هذه دایزنبا  لاقف  تیفتشا  دقف  كؤافش  اذه  ناک  ناف  یلصا  تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلها و  تزربا  یلهک و  تلتق  دقل  يرمعل  هل  تلاق  و 
امب ثفن  يردص  نکل  الغـشل و  ۀعاجـسلا  نع  یل  نا  ۀعاجـسلا  ةأرملل و  ام  تلاقف  ارعاش  اعاجـس  اهوبا  ناک  دـقل  يرمعل  و  [ 207  ] ۀعاجس

هدالوا و لتقت  ابجعاوف  یفطـصملا  یـضر  یجریلذـتبت  هللا  لوسر  تنب  املا ك و  للک  یف  یعدـلا  تنب  ناصت  : رعاـشلا لاـق  اـم  معنل  تلق و 
لاقف نیسحلا  نب  ایلع  هللا  لتق  دق  سیلا  لاقف  نیسحلا  نب  یلع  انا  لاقف  تنا  نم  لاقف  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هیلع  ضرع » «و  لمتحی

لاق دایزنبا و  بضغف  اهتوم  نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  نیسحلا  نبا  یلع  لاقف  هلتق  هللا  لب  لاقف  سانلا  هلتق  ایلع  یمسی  خا  یل  ناک  دق  یلع  هل 
هتقنتعا انئامد و  نم  کبسح  دایزنبا  ای  تلاق  بنیز و  هتمع  هب  تقلعتف  هقنع  اوبرضاف  هب  اوبهذا  یلع  درلل  ۀیقب  کیف  یباوجل و  ةأرج  کب  و 

 ] هعم اهتلتق  ینا  تدو  اهنظأل  ینا  هللا  محرلل و  ابجع  لاق  مث  ۀـعاس  هیلا  اهیلا و  دایزنبا  رظنف  هعم  ینلتقاف  هتلتق  ناف  هقرافا  هللا ال  تلاـق ال و  و 
لبقا مث  هملکا  یتح  همع  ای  یتکسا  هتمعل  لاق  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  ایلع  نا  ۀیاور » یف  و  [ » 208  ] هب امل  هارا  یناف  هوعد  هحفص 211 ]

هتیب لها  و  ع »  » نیـسحلا نب  یلعب  دایزنبا  رما  مث  ةداهـشلا  انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما  دایزنبا  اـی  ینددـهت  لـتقل  اـبا  لاـقف  هیلع 
امک نیبس  نهناف  ۀکولمم  وا  دلوما  الا  ۀیبرع  انیلع  نلخدت  مالسلاامهیلع ال  یلع  تنب  بنیز  تلاقف  مظعالا  دجـسملا  بنجب  راد  یلا  اولمحف 

اذکه همکب  لاقف  اران  ههجو  یف  مرطضاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتق  نیح  رصقلا  هعم  تلخد  دایزنبا  باجح  ضعب  لاق  ریثالانبا  لاق )  ) انیبس
قحلا و رهظا  يذلا  دمحلا هللا  لاقف  ربنملا  دعـصف  دجـسملا  لخد  هسلجم و  نم  ماق  دایزنبا  نا  مث  ادـحا  اذـهب  نثدـحت  لاق ال  ههجو و  یلع 

فیفع نب  هللادبع  هیلا  ماق  یتح  ائیش  مالکلا  اذه  یلع  داز  امف  هتعیـش  باذکلا و  نب  باذکلا  لتق  هبزح و  دیزی و  نینمؤملاریما  رـصن  هلها و 
دجـسملا مزالی  ناک  نیفـص و  موی  یف  يرخالا  لمجلا و  موی  یف  تبهذ  يرـسیلا  هنیع  تناک  اهداهز و  ۀعیـشلا و  رایخ  نم  ناک  يدزالا و 

هللا ودـع  ای  هوبا  کلمعتـسا و  نم  كوبا و  تنا و  باذـکلا  نبا  باذـکلا  نا  ۀـناجرمنبا  ای  لاقف  فرـصنی  مث  لیللا  یلا  هیف  یلـصی  مظعالا 
انا لاـقف  هحفـص 212 ] ملکتملا [  اذـه  نم  لاـق  داـیزنبا و  بضغف »  » نیملـسملا رباـنم  یلع  مـالکلا  اذـهب  نوملکتت  نییبنلا و  ءاـنبا  نولتقتا 
نیا هاثوغا  مالـسالا و  نید  یلع  کنا  معزت  اریهطت و  مهرهط  سجرلا و  اهنع  هللا  بهذا  دق  یتلا  ةرهاطلا  ۀیرذلا  لتقتا  هللا  ودـع  ای  ملکتملا 

بـضغ دادزاف »  » نیملاـعلا بر  لوسر  دـمحم  ناـسل  یلع  نیعللا  نبا  نیعللا  کـتیغاط  نم  کـنم و  نومقتنی  راـصنالا  نیرجاـهملا و  دـالوا 
ۀفوکلا یف  روربم و  ای  دزالا  راعـشب  يدانف  هوذـخأیل  ۀـیحان  لک  نم  ةزوالجلا  هیلا  تردابتف  نب  یلع  لاـق  هجاد و  وا  تخفتنا  یتح  داـیزنبا 

همع ینب  نم  دزالا  نم  فارشالا  تماق  لیق  مهنم و  نایتف  هیلا  بثو  لیق  ةزوالجلا و  نم  هوعزتنا  اوعمتجاف و  لتاقم  ۀئامعبس  دزالا  نم  ذئموی 
امک هبلق  هللا  یمعا  دزالا  یمعا  یمعالا  اذـه  یلا  اوبهذا  دایزنبا  لاقف »  » هلزنم یلا  هب  اوقلطنا  دجـسملا و  باب  نم  هوجرخا  مهنم و  هوصلخف 

رـضم لئابق  عمجف  دایزنبا  کلذ  غلب  مهبحاص و  اوعنمیل  نمیلا  لئابق  مهعم  تعمتجا  اوعمتجا و  دزالا  کلذ  غلب  املف  هب  ینوتأف  هینیع  یمعا 
یلا دایزنبا  باحصا  لصو  برعلا و  نم  ۀعامج  مهنیب  لتق  یتح  ادیدش  الاتق  اولتتقاف  موقلا  لاتقب  هرما  ثعـشالا و  نب  دمحم  یلا  مهمـض  و 
هایا هتلوانف  یفیـس  ینیلوان  کیلع  لاقف ال  رذحت  ثیح  نم  موقلا  كاتا  هتنبا  تحاصف  هیلع  اومحتقا  بابلا و  اورـسکف  فیفع  نب  هللادبع  راد 
رساح مکموق و  نم  عراد  مک  هحفص 213 ] رماعما [  نبا  یخیش و  فیفع  رهاطلا  فیفع  لضفلا  يذ  نبا  انا  : لوقی هسفن و  نع  بذی  لعجف 
لعج و  ةرربلا . ةرتعلا  یلتاق  ةرجفلا  ءالؤاه  مویلا  کیدـی  نیب  مصاخا  ـالجر  تنک  ینتیل  تبا  اـی  لوقت  هتنبا  تلعج  ورواـغم  هتلدـج  لـطب  و 
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ۀهج نم  كؤاج  هبا  ای  هتنبا  تلاق  ۀـهج  نم  هؤاج  املک  دـحا و  هیلع  مدـقی  سیلف  هسفن  نع  بذـی  وه  ۀـهج و  لک  نم  هیلع  نورودـی  موقلا 
حسفی ول  مسقا  : لوقی هنیـس و  ریدی  لعجف  هب  نیعتـسی  رـصان  هل  سیل  یباب و  طاحی  هالذا  هتنبا و  تلاقف  هب  اوطاحأ  هیلع و  اورثاکت  یتح  اذک 

ای جالع  ینب  دبع  ای  لاق  نافع  نب  نامثع  یف  لوقت  ام  هللا  ودـع  ای  دایزنبا  هل  لاقف  [ 209  ] يردصم يدروم و  مکیلع  قاض  يرصب  نع  یل 
لدعلاب و نامثع  نیب  مهنیب و  یضقی  هقلخ  یلو  یلاعت  كرابت و  هللا  دسفا و  ما  حلصا  نسحا و  ما  ءاسا  نامثع  تنا و  ام  همتـش  ۀناجرمنبا و 

لاقف ۀصغ  دعب  ۀـصغ  توملا  قوذـت  وا  ءیـش  نع  کلأسا  هللاو ال  دایزنبا  لاقف  هیبا  دـیزی و  نع  کنع و  کیبا و  نع  ینلـس  نکل  قحلا و 
نا هللا  تلأس  کما و  كدـلت  نا  لبق  نم  ةداهـشلا  ینقزری  نا  یبر  هللا  لأـسا  تنک  دـق  ینا  اـما  نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا  فیفع  نب  هللادـبع 

اهنم و سأیلا  دعب  اهینقزر  يذلا  هللادمحلاف  نالا  یلا  ةداهـشلا  نم  تسئی  يرـصب  فک  املف  هیلا  مهـضغبا  هقلخ و  نعلا  دی  یلع  کلذ  لعجی 
داـیزنبا اـعد  مث  هخبـسلا  یف  بلـص  هقنع و  هحفـص 214 ] تبرـضف [  هقنع  اوبرـضا  دایزنبا  لاـقف  یئاـعد  میدـق  یف  مهنم  ۀـباجالا  ینفرع 

هللا یلا  ابرقتم  الا  ینارا  ام  لاق  هنم  رذـتعا  یلب ال  لاق  بارتیبا  بحاص  تسلا  هللا  ودـع  ای  لاقف  اخیـش  ناک  يدزـالا و  هللادـبع  نب  بدـنجب 
نیـسحلا سأرب  رما  داـیزنبا  حبـصا  اـمل ) و   ) هلیبس یلخ  هلقع و  بهذ  دـق  خیـش  لاـق  كدـعابی  لـب  هنم  هللا  کـبرقی  ـال  نذا  لاـق  کمدـب 

املف یل  ۀفرغ  یف  انا  حمر و  یلع  وه  یلع و  هب  رم  لاق  هنا  مقرا  نب  دیز  نع  يورف »  » اهلئابق اهلک و  ۀفوکلا  ککس  یف  هب  فیطف  مالسلاهیلع 
نبا ای  هللا  کسأر و  تیدان  يرعـش و  هللا  فقف و  ابجع ) اـنتایآ  نم  اوناـک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا  نا  تبـسح  ما   ) أرقی هتعمـس  یناذاـح 

یثری ءارعشلا  ضعب  لوقب  انه  لثمتلا  قحی  رـصقلا و  باب  یلا  هودر  ۀفوکلا  یف  هب  فاوطتلا  نم  موقلا  غرف  امل  بجعا و  بجعا و  هللا  لوسر 
رکنم عمـسمب ال  رظنمب و  نوملـسملا  وعفری  ةانق  یلع  نیرظانلل  هیـصو  دـمحم و  تنب  نبا  سأرهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نم  الیتق 
کب نکت  مل  انیع  تمنا  يرک و  اهل  تنک  انافجا و  تظقیاعمست  نذا  لک  كؤزر  مصا  ۀیامع و  نویعلا  كرظنمب  تلحکعجفتم  مهنم و ال 
لوا یه  بشخلا و  یلع  ۀـفوکلاب  اـهلک  سؤورلا  بصن  داـیزنبا  نا  مثعجـضم  كربق  طـخل  ةرفح و  کـل  اـهنا  تنمت  ـالا  ۀـضور  اـمعجهت 

مالسلاهیلع نیسحلا  لتقب  هربخی  دیزی  یلا  دایزنبا  بتک ) و  . ) ۀفوکلاب هحفص 215 ] لیقع [  نب  ملسم  سأر  دعب  مالسالا  یف  تبصن  سوؤر 
اریما ناک  و   ) ۀنیدمل ای  صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  یتات  یتح  قلطنا  لاقف  یملـسلا  ثراحلا  نب  کلملادـبع  یلا  مدـقت » و   » هتیب لها  ربخ  و 
وحن ترـس  یتلحار و  تبکرف  کلملادـبع  لاق  هیلا  ربخلا  کنقبـسی  لاق ال  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لـتقب  هرـشبتف  ۀـیماینب ) نم  وه  اـهیلع و 

تلخد امل » و   » نیسحلا هللا  لتق و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لاق  هعمـست  ریمالا  دنع  ربخلا  تلق  ربخلا  ام  لاقف  شیرق  نم  لجر  ینیقلف  ۀنیدملا 
لثم طق  ۀـیعاو  عمـسا  ملف  تیدانف  هلتقب  دانف  جرخا  لاقف  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  ریمالا  رـسی  ام  تلقف  كءارو  اـم  لاـق  دیعـس  نب  ورمع  یلع 

مث اکحاض  یلا  مسبت  ینآر  املف  دیعس  نب  ورمع  یلع  تلخدف  هلتقب  ءادنلا  اوعمـس  نیح  یلع  نب  نیـسحلا  یلع  مهرود  یف  مشاهینب  ۀیعاو 
دایزینب ءاسن  تجع  : لاقف کلذب  لثمت  کحـض و  مشاهینب  ءاسن  تاوصا  عمـس  امل  هنا  لیق  يدیبزلا و  برکی  دـعم  نب  ورمع  لوقب  لثمت 
نیسحلا لتق  مهملعا  سانلا و  بطخ  ربنملا و  دعـص  مث  نامثع  ۀیعاوب  ۀیعاو  هذه  ورمع  لاق  مث » [ » 210  ] بنرالا ةادغ  انتوسن  جیجعک  ۀجع 

امف ۀغلاب  هحفـص 216 ] ۀمکح [  ۀظعوم  دعب  ۀظعوم  ۀبطخ و  دعب  ۀبطخ  مک  ۀمدصب  ۀمدص  ۀمدلب و  ۀمدل  اهنا  هتبطخ  یف  لاق  مالـسلاهیلع و 
نکی مل  هتداع و  انتداعک و  هلـصن  انعطقی و  هحدمن و  انبـسی و  ناک  انایحا  هدسج  یف  هحور  هندـب و  یف  هسأر  نأ  تددول  هللا  رذـنلا و  ینغت 

ۀیح ۀمطاف  تناک  ول  لاقف  بئاسلا  نب  هللادبع  ماقف »  » انسفنا نع  هعفدن  نا  الا  انلتق  دیری  هفیـس  لس  نمب  عنـصن  فیک  نکلو  ناک  ام  هرما  نم 
اننبا اهنبا  انوخا و  اهجوز  انمع و  اهوبا  کنم  ۀمطافب  قحا  نحن  لاق  دیعس و  نب  ورمع  ههبجف  هیلع  تکبل  مالسلامهیلع  نیسحلا  سأر  تأرف 
نیح بلاطیبا  نب  لیقع  تنب  نامقل  ما  تجرخ » و   » هسفن نع  هعفد  هلتق و  نم  تمال  ام  اهدبک و  ترح  اهنیع و  تکبل  ۀیح  ۀمطاف  تناک  ول 

فطلاب و اهالتق  یکبت  بلاطیبا  نب  لیقع  تانب  بنیز  هلمر و  ءامسا و  یناهما و  اهتاوخا  اهعم  ةرساح و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یعن  تعمس 
ناک اممدب  اوجرض  یلتق  ءيراسا  مهنم  يدقتفم  دعب  یلهاب  یترتعبممألا و  رخآ  متنا  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  نا  نولوقت  اذام  : لوقت یه 
عمـس دیعـس  نب  ورمع  هیف  بطخ  يذـلا  مویلا  کلذ  نم  لیللا  ناک  املف » » یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  مکل  تحـصن  ذا  یئازج  اذـه 
لها لکلیکنتلا  باذعلاب و  اورشبا  انیسح  الهج  نولتاقلا  اهیاهـصخش  نوری  هتوص و ال  نوعمـسی  يدانی  ایدانم  لیللا  فوج  یف  ۀنیدملا  لها 
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هریغ يربطلا و  هاورلیجنألا  بحاص  یسوم و  ود  وادنبا  ناسل  یلع  متنعل  دق  هحفص 217 ] لیبق [  كألم و  یبن و  نم  مکیلع  وعدی  ءآمـسلا 
اذه لسالسلاوبا  یمسی  هل  یلوم  لاقف  هنوزعی  سانلا  لعج  عجرتساف و  ارفعج  انوع و  هینبا  هیلا  یعنف  رفعج  نب  هللادبع  یلاوم  ضعب  لخد » «و 
یتح هقرافا  نا ال  تببحال  هتدهـش  ول  هللا  اذه و  لوقت  نیـسحللا  ءانخللا  نبا  ای  لاق  مث  هلعنب  رفعج  نبا  هللادـبع  هفذـحف  نیـسحلا  نم  انیقل  ام 

« مث  » هعم نیرباص  هل  نییـساوم  یمعنبا  یخا و  عم  ابیـصا  امهنا  امهب  باصملا  یلع  نوهی  امهنع و  یـسفن  یخـسی  اـممل  هنا  هللا  هعم و  لـتقا 
نب رهش  لاق » و  ( » يدلو خ ل  ) يادلو هاسآ  دقف  يدیب  انیسح  تیسآ  نکا  نا ال  نیـسحلا  عرـصم  یلع  زع  هللادمحلا  لاقف  هئاسلج  یلع  لبقا 

ایشغم تعقو  اران و  مهروبق  هللا  ألم  اهولعف  هملسما  تلاق  ع »  » نیسحلا لتق  تلاق  خرـصت و  ۀخراص  تلخد  ذا  ۀملـسما  دنع  انا  امنیب  بشوح 
هلاقثا و لمح  هعم و  لتق  نم  سوؤر  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  سار  لمجب  هرمأی  هیلع  هباجا  دایزنبا  باتک  هلـصو  امل  هنأف  دیزی » اما  و   » اهیلع

لها نم  ۀعامج  یف  نایبظیبا  نب  قراط  يدزألا و  فوع  نب  ةدربابا  هعم  ذـفنا  سیق و  نب  رجز  عم  سوؤرلا  دایزنبا  لسراف »  » هلایع هئاسن و 
و  » هقنع یلا  لغب  لغف  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلعب  رمأ  اوزهجف و  هنایبص  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاسنب  دایزنبا  رما  مث »  » دیزی یلا  ۀفوکلا 
نشوجلا و يذ  نب  رمـش  يذئاعلا و  ۀـبلعث  نب  [ 211  ] رفحم عم  هحفـص 218 ] سوؤرلا [  رثا  یف  مهب  حرـس  مث  هتبقر  هیدی و  یف  ۀـیاور » یف 

نب یلع  ملکی  ملف  سوؤرلا  مهعم  نیذـلا  موقلاـب  اوقحل  یتح  مهب  اوقلطناـف  راـفکلا  ایابـسب  راـسی  اـمک  مهب  اوراـس  باـتقألا و  یلع  مهلمح 
رفحم اذه  لاقف  هتوص  ۀبلعث  نب  رفحم  عفر  دیزی  باب  یلا  اوهتنا  املف »  » ماشلا اوغلب  یتح  ۀملکب  قیرطلا  یف  مهنم  ادحا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

امل هنا  يرهزلا  نع » و   » مـألا رـشا و  رفحمما  تدـلو  اـم  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هباـجاف  ةرجفلا  ماـئللاب  نینمؤملاریما  یتا  ۀـبلعث  نب 
بعننوریج یبر  یلع  سومـشلا  کلت  تقرـشا  لومحلا و  کلت  تدـب  املهسفنل  دـشناف  نوریج  یلع  ةرظنم  یف  دـیزی  ناک  سوؤرلا  تءاـج 

ۀجاح کیلا  یل  هل  تلاقف  رمش  نم  موثلکما  تند  قشمد  نم  اوبرق  امل  وینوید  میرغلا  نم  تیضق  دقلف  [ 212  ] حصت الوا  حص  تلقف  بارغلا 
لماحملا و نیب  نم  سوؤرلا  هذـه  اوجرخی  نا  مهیلا  مدـقت  ةراظنلا و  لیلق  برد  یف  انلمحاف  دـلبلا  انب  تلخد  اذا  تلاـق  کـتجاح  اـم  لاـقف 

طاسوا یف  حامرلا  یلع  سوؤرلا  لعجت  نا  اـهلاؤس  باوج  یف  رمأـف  لاـحلا  هذـه  یف  نحن  اـنیلا و  رظنلا  ةرثک  نم  اـنیزخ  دـقف  اـهنع  اـنوحنی 
باب جرد  یلع  اوفقوف »  » قشمد باـب  مهب  یتا  هحفـص 219 ] یتح [  ۀفـصلا  کلت  یلع  ةراظنلا  نیب  مهب  کلـس  ارفک و  هنم و  ایغب  لماحملا 
حارا مکلتق و  مککلها و  يذلا  هللادمحلا  لاق  هلایع و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ءاسن  نم  اندف  خیـش  ءاج » و   » یبسلا ماقی  ثیح  عماجلا  دجـسملا 

لق ۀیآلا  هذه  تفرع  لهف  لاق  معن  لاق  نآرقلا  تأرق  له  خیش  ای  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاقف  مکنم  نینمؤملاریما  نکما  مکلاجر و  نم  دالبلا 
اذ تآ  لیئارـساینب و  یف  تأرق  لهف  خیـش  ای  یبرقلا  نحنف  یلع  هل  لاقف  کلذ  تأرق  دـق  لاق  یبرقلا  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال 
هسمخ و ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  ۀـیآلا و  هذـه  تأرق  لهف  خیـش  ای  یبرقلا  نحنف  یلع  لاقف  کلذ  تأرق  دـق  لاقف  هقح  یبرقلا 
تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  تأرق  له  نکلو  خیـش  ای  یبرقلا  نحنف  یلع  هل  لاـقف  معن  لاـق  یبرقلا  يذـل  لوسرلل و 

نحنف یلع  لاقف  کلذ  تأرق  دـق  لاق  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  تأرق  دـق  لاـق  اریهطت  مکرطهی 
نیسحلا نب  یلع  لاقف  مه  مکنا  هللااب  لاق  هب و  ملکت  ام  یلع  امدان  اتکاس  خیشلا  یقبف  لاق  خیش  ای  ةراهطلا  ۀیآب  هللا  انصتخا  نیذلا  تیبلا  لها 

یلا هسأر  عفر  مث  هتمامع  یمر  خیـشلا و  یکبف  مه  نحنل  انا  ص )  ) هللا لوسر  اندـج  قح  کش و  ریغ  نم  مه  نحنل  انا  اـت هللا  مالـسلاامهیلع 
تنا کیلع و  هللا  بات  تبت  نا  معن  هل  لاقف  ۀبوت  نم  یل  له  لاق  مث  سنا  نج و  نم  دمحم  لآ  ودع  نم  کیلا  أربا  ینا  مهللا  لاق  ءامسلا و 
تیب یلا  تجرخ  لاق  هنا  دعـس  نب  لهـس  نع » و   » لتقف هب  رماـف  خیـشلا  ثیدـح  ۀـیواعم  نب  دـیزی  غلبف  هحفـص 220 ] بئات [  انا  لاقف  اـنعم 

نوحرف مه  جابیدـلا و  بجحلا و  روتـسلا و  اوقلع  دـق  راجـشالا و  ةریثـک  راـهنالا  ةدرطم  ۀـنیدمب  اـنا  اذاـف  ماـشلا  تطـسوت  یتـح  سدـقملا 
ای تلقف  نوثدحتی  اموق  تیأرف  نحن  هفرعن  ادیع ال  ماشلا  لهال  يرت  یـسفن  یف  تلقف  لوبطلا  فوفدلاب و  نبعلی  ءاسن  مهدنع  نورـشبتسم و 

لهس ای  اولاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  تیأر  دق  دعس  نب  لهـس  انا  تلقف  ابیرغ  كارن  خیـش  ای  اولاق  نحن  هفرعن  ادیع ال  ماشلاب  مکل  موق 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ةرتع  نیـسحلا  سأر  اذـه  اولاف  كاذ  مل  تلق و  اهلهاب  فیخن  ضرالا ال  امد و  رطمت  ءامـسلا ال  کبجعا  ام 

باب یلا  اوراشأف  لخدی  باب  يا  نم  تلق  نوحرفی  سانلا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  سأر  يدهی  ابجع  او  تلقف  قارعلا  ضرا  نم  يدهی  هلها 
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هبشا نم  سأر  هیلع  نانسلا  عوزنم  ءاول  هدیب  سرافب  نحن  اذاف  اضعب  اهضعب  ولتی  تایارلا  تیأر  یتح  کلذک  انا  انیبف  تاعاسلا  باب  هل  لاقی 
تلاقف تنا  نم  ۀیراج  ای  تلقف  نهلوا  نم  توندـف  ءاطو  ریغب  لامج  یلع  ةوسن  هئارو  نم  اذاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  اهجو  سانلا 

اذه بحاصل  لق  لهس  ای  تلاق  هثیدح  تعمس  كدج و  يأر  نمم  دعس  نب  لهـس  اناف  یلا  ۀجاح  کلا  اهل  تلقف  نیـسحلا  تنب  ۀنیکـس  انا 
لهس لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  یلا  اورظنی  هیلا و ال  رظنلاب  هحفص 221 ] سانلا [  لغتشی  یتح  انماما  سأرلا  مدقی  نا  سأرلا 

مرحلا ماما  سأرلا  مدـقت  تلق  یه  ام  لاق  رانید  ةأمعبرا  ینم  ذـخأت  یتجاح و  ینـضقت  نا  کـل  لـه  هل  تلقف  سأرلا  بحاـص  نم  توندـف 
ماشلاب مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  دهاش  امل  نادعم  نب  دلاخ  وه  نیعباتلا و  ءالـضف  ضعب  نا  يور » و   » هتدعو ام  هیلا  تعفد  کلذ و  لعفف 

اوءاج : لوقی أشنا  مث  انب  لزن  ام  نورت  الأ  لاقف  کلذ  ببـس  نع  هولأـس  هودـقف  ذا  دـعب  هودـجو  اـملف  هباحـصا  عیمج  نم  ارهـش  هسفن  یفخا 
یف اوبقری  امل  اناشطع و  كولتقالوسر  نیدماع  اراهج  اولتق  دمحم  تنب  نبا  ای  کب  امنأک  والیمرت  هئامدب  المرتم  دمحم  تنبنبا  ای  کسأرب 
نم فلخت  نم  هؤاسن و  مالسلاهیلع و  نیسحلا  لقث  لخدا  مثالیلهتلا  ریبکتلا و  کب  اولتق  امنا  تلتق و  ناب  نوربکی  والیزنتلا  لیوأتلا و  کلتق 
نب یلع  هل  لاق  لاحلا  کلت  یلع  مه  هیدـی و  نیب  اوفقو  املف  لولغم  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  لابحلا و  یف  نونرقم  مه  دـیزی و  یلع  هلها 

الا و دحا  موقلا  یف  قبی  ملف  ۀفـصلا  هذه  یلع  انآر  ول  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  کنظ  ام  دیزی  ای  هللا  كدـشنا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
سلجا هیدی و  نیب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  عضو  مث » .» مالـسلاهیلع نیدباعلا  نیز  نع  لغلا  کفب  رما  تعطقف و  لابحلاب  دیزی  رمأف  یکب 

تلعج هیدـی  نیب  سأرلا  دـیزی و  یلع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ءاسن  لخدا  امل  هنا  ۀـیاور » یف  و   » هیلا نرظنی  ـالئل  هفلخ  هحفـص 222 ] ءاسنلا [ 
دـیزی و ءاسن  حاصف  نحـص  سأرلا  نیأر  اـملف  سأرلا  اـمهنع  رتسیل  لواـطتی  دـیزی  لـعج  سأرلا و  یلا  نارظنیل  نـالواطتی  ۀنیکـس  ۀـمطاف و 

تلع یتح  هراد  لها  یکب  سانلا و  یکبف  دـیزی  ای  ایابـس  هللا  لوسر  تاـنبا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀـمطاف  تلاـقف  ۀـیواعم  تاـنب  تلولو 
یلا توها  هتأر  امل  اهناف  مالـسلااهیلع  بنیز  اما » و   » ادـبا کلذ  دـعب  سوؤرلا  لکای  ملف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هآر  تاوصـالا و 

ای ءاسنلا  ةدیـس  ءارهزلا  ۀـمطافنبا  ای  ینم  ۀـکمنبا و  ای  هللا  لوسر  بیبح  ای  هانیـسح  ای  بولقلا  حرقی  نیزح  توصب  تدان  مث  هتقـشف  اهبیج 
دیزی راد  یف  تناک  مشاهینب  نم  ةأرما  تلعج  مث  تکاـس  دـیزی  سلجملا و  یف  ارـضاح  ناـک  نم  لـک  هللا  تکباـف و  یفطـصملا  تنبنبا 

لک تکباف  ءایعدالا  دالوا  لیتق  ای  یماتیلا  لمارالا و  عیبر  ای  هادمحم  نبا  ای  هاتیب  لها  دیس  ای  هابیبح  ای  يدانت  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  بدنت 
لوقی یتلا  یه  و  ع »  » نیسحلا تنب  ۀنیکسما  یه  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ۀجوز  سیقلا  ءيرما  تنب  بابرلا  ایابـسلا  یف  ناک » و   » اهعمـس نم 

هحفص 223] باتع [  يدنع  لذاعل  سیل  يدهج و  قوف  لذبا  امهبحابابرلا و  ۀنیکـس و  اهب  لحت  اراد  بحأل  یننا  كرمعل  ع»  » نیـسحلا اهیف 
الف انیـسح  او  : تلاق هتلبق و  اهرجح و  یف  هتعـضو  سأرلا و  تذخا  بابرلا  نا  لیقف » » بارتلا ینبیغی  وا  یتایح  اعیطم  اوبتع  نا  مهل و  تسل  و 

اهبطخ ۀنیدملا  یلا  اهعوجر  دعب  هذه  بابرلاو » » ءالبرک یبناج  هللا  یقـسال  اعیرـص  ءالبرکب  هورداغءآدـعألا  ۀنـسا  هتدـصقا  انیـسح  تیـسن 
تتام مث  ۀنـس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  دعب  تشاع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  ومح  یل  ناک  هللا ال  تلاقف و  شیرق  نم  فارـشألا 

لعج مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  اهیف  دیزی و  يدی  نیب  سوؤرلا  تعضو  امل » و   » فقسب هدعب  لظتست  مل  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  ادمک 
بضاوق تفصناف  انوفصنی  نا  انموق  یباامصعم  اماه و  نیرفت  انفایساب  ۀیجـس  انم  ربصلا  ناک  انربصیرملا و  مامحلا  نب  نیـصحلا  لوقب  لثمتی 

ایانث هب  تکنی  لعج  نارزیخ و  بیضقب  اعد » «و  املظا قعا و  اوناک  مه  و  [ 214  ] انیلع ةزعا  لجر  نم  اماه  [ 213  ] قلفنامدلا رطقت  اننامیا  یف 
ۀمطاف نب  نیسحلا  رغث  کبیضقب  تکنتا  دیزی  ای  کحیو  لاقف  یملـسألا  ةزربوبا  هدنع  ناک » و   » ردب مویب  موی  لاق  مث  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

هنعل امکلتاق و  هللا  لتقف  ۀنجلا  لها  بابش  ادیس  امتنا  لوقی  نسحلا و  هیخا  ایانث  هایانث و  فشری  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیأر  دقل  دهـشا 
ءیجت دیزی  ای  کنا  اما  لاق  هنا  ۀیاور » یف  و   » ابحـس جرخاف  هجارخاب  رما  دـیزی و  بضغف  اریـصم  هحفـص 224 ] تءاس [  منهج و  هل  دعا  و 
اـسلاج ناک  مکحلا و  نب  ناورم  وخا  مکحلا  نب  ییحی  لاق » و   » یلوف ماق  مث  هعیفـش  دمحم  اذه و  ءیجی  کعیفـش و  دایزنبا  ۀمیقلا و  موی 

تنب یصحلا و  ددع  اهلـسن  یحـضا  ۀیمـس  [ . 216  ] لـغولا بسحلا  يذ  دـبعلا  داـیزنبا  نم  ۀـبارق  یندا  فطلا  [ 215  ] بنجب ماهل  : دـیزی عم 
کعـسی ام  عضوملا  اذه  یفا  هللا  ناحبـس  لاق  هیلا و  رـسا  هنا  ۀیاور » یف  و   » تکـسا لاق  هردص و  یف  دـیزی  برـضفلسن  اهل  سیل  هللا  لوسر 

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  www.Ghaemiyeh.comجعاول  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 127زکرم  ۀحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع و هللا  یلص  دمحم  نع  متبجح  لاقف  هوربخأف  متعنص  ام  سوؤرلاو  ایابسلاب  اوءاج  نیذلا  ۀفوکلا  لها  لأس  دق  ییحی  ناک » و  :» توکـسلا
نایبص نیسحلا و  نب  یلعب  اعد  مث  هلوح  مهسلجاف  ماشلا  لها  فارشا  اعد  دیزی  نا  ۀیاور » یف  و   » ادبا رما  یلع  مکعماجا  نل  ۀمایقلا  موی  هلآ 

لهج یمحر و  عطق  كوبا  نیـسحلا  نبا  ای  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلعل  دـیزی  لاق  مث  نورظنی  سانلا  هیلع و  اولخداف  هئاـسن  نیـسحلا و 
مکسفنا یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیصم  نم  باصا  ام  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاقف  تیأر  دق  ام  هب  هللا  عنـصف  یناطلـس  ینعزان  یقح و 

بحی هللا ال  مکاتا و  امب  اوحرفت  مکتاـف و ال  اـم  یلع  هحفـص 225 ] اوسأت [  الیکل  ریـسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اهأربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا 
مکیدیا و تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  دیزی  هل  لاقف  هیلع  دری  ام  دلاخ  ردی  ملف  هیلع  ددرا  دلاخ  هنبال  دـیزی  لاقف  روخف  لاتخم  لک 

ناک دقل  دلوت و  نا  لبق  نم  يدادجا  یئابآل و  ةرمألاو  ةوبنلا  لزت  مل  رخص  دنه و  ۀیواعمنبا و  ای  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  لاقف  ریثک  نع  وفعی 
تایار امهیدیا  یف  كدج  كوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀیار  هدی  یف  بازحألا  دحاو و  ردب  موی  یف  بلاطیبا  نب  یلع  يدج 

یتمومع یخا و  یتیب و  لها  یبا و  نم  تبکترا  يذلا  ام  تعنص و  اذام  يردت  ول  کنا  دیزی  ای  کلیو  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  لاق  مث  رافکلا 
مکتنیدم باب  یلع  ابوصنم  یلع  ۀمطاف و  نب  نیسحلا  یبا  سأر  نوکی  نا  روبثلا  لیولاب و  توعد  دامرلا و  تشرتفا  لابجلا و  یف  تبرهل  اذا 

دیزی دشنا  امل  هنا  ۀیاور » یف  و   » ۀـمیقلا مویل  سانلا  عمتجا  اذا  ۀـمادنلا  يزخلاب و  رـشباف  مکیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـعیدو  وه  و 
باتک یف  الا  مکسفنا  یف  ضرألا و ال  یف  ۀبیصم  نم  باصا  ام  یلوا  هللا  لاق  ام  لب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاق  ۀقباسلا  تایبالا 

داز يرعبزلا و  نبا  تایباب  لثمتی  دیزی  لعج » و   » ریثک نع  وفعی  مکیدیا و  تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  دیزی  لاقف  اهأربن  نا  لبق  نم 
ای اولاق  مث  احرف  اولهتسا  اولهأفلسألا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل  هحفص 226 ] [ . ] 217  ] نیریخالا نیتیبلا  اهیف  دیزی 

مـشاه تبعل  لدتعاف خ ل) ردب  لیم  انمقا  اهلثم و  ردـبب  مهانیزجف  ) لدـتعاف ردـبب  [ 218  ] هانلدـع مهتاداس و  نم  مرقلا  انلتق  دقلـشت  دـیزی ال 
مالـسلاهیلع یلع  تنب  بنیز  تماقف » » لعف ناک  ام  دـمحاینب  نم  مقتنا  مل  نا  [ 219  ] فدـنخ نم  تسللزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب 

[ . 220  ] تلاقف

ماشلاب بنیز  ۀبطخ 

نیذلا ۀبقاع  ناک  مث  لوقی  ثیح  کلذـک  هناحبـس خ )  ) هللا قدـص  [ 221  ] نیعمجا هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا 
[222  ] قافآ ضرألا و  راطقا  انیلع  تذـخا  نیح خ ل )  ) ثیح دـیزی  ای  تننظا  نونزهتـسی  اـهب  اوناـک  هللا و  تاـیآب  اوبذـک  نا  يؤسلا  اؤاـسا 

كرطخ مظعل  کلذ  نا  و  [ 224  ] ۀـمارک هیلع  کب  هللا و  یلع  اناوه  انب  نا  [ 223  ] ءامألا قاسی  امک  قاسن  انحبـصاف  هحفص 227 ] ءامسلا [ 
ۀقستم و [ 227  ] رومالا ۀقـسوتسم و  کل  ایندلا  تیأر  ثیح  ارورـسم  نالذـج  [ 226  ] کفطع یف  ترظن  کفناب و  تخمـشف  هدـنع  [ 225]

مهل یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحت  یلاعت و ال  هللا  لوق  تیـسنا  الهج خ ) شطت  ال   ) الهم ـالهمف  [ 228  ] انناطلس انکلم و  کل  افـص  نیح 
تانب کقوس  كءاما و  كرئارح و  كریدـخت  ءاقلطلانبا  اـی  لدـعلا  نما  نیهم  باذـع  مهل  اـمثا و  اودادزی  مهل  یلمن  اـمنا  مهـسفنال  اریخ 

لقانملا لهانملا و  لها  نهفرـشتسی  دلب و  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  ودحت  نههوجو  تیدبا  نهروتـس و  تکته  دـق  ایابـس  ص )  ) هللا لوسر 
و [ 231  ] یلو نهلاجر  نم  یمح و ال  نهتاـمح  نم  نهعم  سیل  فیرـشلا  یندـلا و  و  [ 230  ] دـیعبلا بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  و  [ 229]

یطبتسی فیک  و  [ 234  ] ءآدهـشلا ءامدب  همحل  تبن  و  هحفص 228 ] [ ] 233  ] ءایکزالا دابکا  هوف  [ 232  ] ظفل نم  نبا  ۀـبقارم  یجترت  فیک 
اولهألمظعتسم و و ال  [ 237  ] مثأتم ریغ  لوقت  مث  [ 236  ] ناغضألا نحالا و  نآنشلا و  فنـشلاب و  انیلا  رظن  نم  تیبلا  لها  انـضغب  یف  [ 235]

لوقت فیک ال  و  [ 239  ] کترصخمب اهتکنت  ۀنجلا  لها  بابش  دیس  [ 238  ] هللادبعیبا ایانث  یلع  اینحنملشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتسا 
بلطملادبع لآ  نم  ضرألا  موجن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ۀیرذ  ءامد  کتقاراب  ۀفأشلا  تلـصأتسا  ۀحرقلا و  تأکن  [ 240  ] دق کلذ و 

تلق نکت  مل  و  هحفص 229 ] تمکب [  تللش و  کنا  ندوتل  مهدروم و  اکیـش  ندرتلف و  مهیدانت  کنا  تمعز  کخایـشاب  فتهت  و  [ 241]
هللاوف [ 245  ] انتامح لتق  و  [ 244  ] انءامد کفس  [ 243  ] نمب کبضغ  للحا  انملظ و  نمم  مقتنا  انقحب و  انلذخ  مهللا  [ 242  ] تلعف تلق و  ام 
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ءامد کفـس  نم  تلمحت  اـمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  [ 247  ] ندرتل کمحل و  الا  تززح  ـال  كدـلج و  ـالا  [ 246  ] تیرف ام 
نبسحت و ال  [ 250  ] مهقحب ذخأی  مهثعـش و  ملیو  مهلمـش  هللا  عمجی  ثیح  [ 249  ] هتمحل هترتـع و  یف  هتمرح  نم  تـکهتنا  و  [ 248  ] هتیرذ
لیئربجب امیـصخ و  [ 253  ] دـمحمب و  [ 252  ] امکاح هللااب  کبـسح  و  [ 251  ] نوقزری مهبر  دـنع  ءآیحا  لب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا 

[ ] 256  ] ادنج فعضا  اناکم و  رش  مکیا  الدب و  نیملاظلل  [ 255  ] سئب نیملسملا  باقر  نم  کنکم  و  [ 254  ] کل لوس  نم  ملعیس  اریهظ و 
يربع و نویعلا  نکل  کخیبوت  ربکتسا  کعیرقت و  مظعتـسا  كردق و  رغـصتس  ینا ال  کتبطاخم  یهاودلا  یلع  ترج  نئل  و  هحفص 230 ]

هاوفالا انئامد و  نم  فطنت  يدـیالا  هذـهف  ءاقلطلا  ناطیـشلا  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاـف  ـالا  [ 257  ] يرح رودصلا 
اکیش انندجتل و  امنغم  انتذختا  نئل  و  [ 258  ] لعارفلا تاهما  اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  انموحل و  نم  بلحتت 

کیعس و عساو  كدیک  دکف  [ 259  ] لوعملا هیلع  یکتـشملا و  هللا  یلاف  دیبعلل  مالظب  کبر  ام  كادی و  تمدـق  ام  الا  دـجت  نیح ال  امرغم 
کیأر له  اهراع و  کنع  ضحرت  و ال  [ 260  ] اندما كردت  انیحو و ال  تیمت  هحفـص 231 ] انرکذ و ال [  وحمت  هللاوف ال  كدهج  بصان 

ةداعسلاب و انلو  متخ ال  يذلا  دمحلاف هللا  [ 261  ] نیملاظلا یلع  هللا  ۀنعل  الا  يدانملا  يدانی  موی  ددب  الا  کعمج  ددع و  الا  کمایا  دـنف و  الا 
دودو و میحر  هنا  ۀـفالخلا  انیلع  نسحی  دـیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لـمکی  نا  هللا  لئـسن  ۀـمحرلا و  ةداهـشلاب و  اـنرخآل  ةرفغملا و 

ماشلا لها  دیزی  راشتـسا » «و  حئاونلا یلع  حونلا  نوها  ام  حئاوص  نم  دـمحت  ۀحیـص  ایاهل  ابیجم  دـیزی  لاقف  [ 262  ] لیکولا معن  هللا و  انبـسح 
هعنصی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  ام  رظنا  ریشب  نب  نامعنلا  هل  لاقف  اورج  ءوس  بلک  نم  ذختت  مهـضعب ال  هل  لاقف  مهب  عنـصی  امیف 
ۀمطاف تلاق  ۀیراجلا  هذه  یل  به  ریما  ای  لاقف  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  یلا  رمحا  ماشلا  لها  نم  لجر  رظن » و   » مهب هعنـصاف  مهب 

یتمع تناک  مدختـسا و  تمتوا و  هاتمع  ای  تلق  بنیز و  یتمع  بایثب  تذـخاف  هحفـص 232 ] مهدنع [  زئاج  کلذ  نا  تننظ  تدعتراف و 
هل کل و ال  کلاذ  ام  هللا  تمؤل و  هللاو و  تبذـک  یماشلل  تلاق  قسافلا و  اذـهل  ۀـمارک  ابح و ال  یتمع ال  تلاـقف  نوکی  ـال  کـلذ  نا  ملعت 

انتلم و نم  جرخت  نا  الا  کلذ  کل  هللا  لعج  ام  هللا  الک و  بنیز  تلاق  تلعفل  لعفا  نا  تئـش  ول  یل و  کلذ  نا  تبذک  لاق  دیزی و  بضغف 
نید یبا و  نید  هللا و  نیدب  بنیز  تلاق  كوخا  كوبا و  نیدلا  نم  جرخ  امنا  اذهب  نیلبقتست  يایا  لاق  ابضغ و  دیزی  راطتـساف  اهریغب  نیدت 

هنأکف کناطلـسب  رهقت  املاظ و  متـشت  ریما  تنا  هل  تلاق  هللا  ةودـع  اـی  تبذـک  لاـق  املـسم  تنک  نا  كوبا  كدـجو و  تنا  تیدـتها  یخا 
نم یماشلا  لاقف  ۀیاور » یف  و   » ایـضاق افتح  کل  هللا  به  بزعا و  دیزی  هل  لاقف  ۀیراجلا  هذـه  یل  به  لاقف  یماشلا  داعف  تکـس  ایحتـسا و 

لاقف بلاطیبا  نب  یلع  ۀمطاف و  نب  نیسحلا  یماشلا  لاقف  یلع  تنب  بنیز  کلت  مالسلاهیلع و  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  هذه  لاقف  ۀیراجلا  هذه 
مهب کنقحل  هللا ال  دیزی و  لاقف  مورلا  یبس  مهنا  الا  تمهوت  ام  هللا  هتیرذ و  یبست  کیبن و  ةرتع  لتقت  دـیزی  ای  هللا  کنعل  یماشلا  لاقف  معن 
یلع متأملا  نمقا  نیکب و  نحـص و  نهیلا و  نمقف  دـیزی  ءاسن  یلع  هتانب  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاـسن  لـخد  مث »  » هقنع تبرـضف  هب  رما  مث 

هیف اوماقاف  درب  رح و ال  هحفص 233 ] نم [  مهنکی  لزنم ال  یلا  مهب  رما  لیق » و   » هرادب لصتت  رادب  دیزی  مهل  رما  مث »  » مالـسلاهیلع نیـسحلا 
نا بیطخلا  رما  بیطخ و  ربنمب و  دـیزی  رما » و   » مالـسلاهیلع نیـسحلا  یلع  نوحونی  ماشلاب  مهماقم  ةدـم  اوناک » و   » مههوجو ترـشقت  یتح 

نیسحلا نینمؤملاریما و  مذ  یف  غلاب  مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  ربنملا  بیطخلا  دعصف  امهیلع  هللا  تاولـص  هابا  نیـسحلا و  مذیف  ربنملا  دعـصی 
لا اههاوفا  یف  ترفک و  ۀما  ای  : لوقی ثیح  یجافخلا  نانـس  نبا  داجا  دقل  لیمج و  لکب  امهرکذف  دیزی  ۀیوعم و  حدم  یف  بنطا  دیهـشلا و 

تبخ ام  نیـسحلا و  لتق  ۀـیردب  مکنیب  قئالخلا  کلتاهداوعا  مکل  تبـصن  هفیـسب  هبـسب و  نونلعت  ربانملا  یلعااـهداشر  اهلالـض و  هیف  نآرق 
رانلا نم  كدعقم  ءوبتف  قلاخلا  طخـسب  قولخملا  ةاضرم  تیرتشا  بطاخلا  اهیا  کلیو  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  حاصف » » اهداقحا
نهیف ءاسلجلا  ءالؤاهل  اضر و  نهیف  تاملکب هللا  ملکتاف  داوعالا  هذه  دعصا  یتح  یل  نذأتا  دیزی  ای  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاق » مث  »

الا لزنی  مل  دعص  نا  هنا  لاقف  ائیـش  هنم  عمـسن  انلعلف  ربنملا  دعـصیلف  هل  نذئا  نینمؤملاریما  ای  سانلا  لاقف  کلذ  هیلع  دیزی  یباف  باوث  رجا و 
دعصف هل  نذا  یتح  هب  اولازی  ملف  اقز  ملعلا  اوقز  تیب  لها  نم  هنا  لاقف  اذه  نسحی  ام  ردق  ام  هل و  لیقف  نایفسیبا  لآ  ۀحیضفب  یتحیـضفب و 

: لاق مث  بولقلا  اهنم  لجوا  و  هحفص 234 ] نویعلا [  اهیف  یکبا  ۀبطخ  بطخ  مث  هیلع  ینثا  هللادمحف و  ربنملا 
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ماشلاب نیدباعلا  نیزل  ۀبطخ  نم 

انم نأب  انلضف  نینمؤملا و  بولق  یف  ۀبحملا  ۀعاجشلا و  ۀحاصفلا و  ۀحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب  انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا  اهیا 
دقف ینفرع  نم  ۀمالا . هذه  اطبـس  انم  هلوسر و  دسا  هللا و  دسا  انم  رایطلا و  انم  قیدـصلا و  انم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  راتخملا  یبنلا 

انا ادرلا  فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نبا  انا  افـصلا  مزمز و  نبا  انا  ینم  ۀکمنبا و  انا  سانلا  اهیا  یبسن  یبسحب و  هتأبنا  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و 
لمح نم  نبا  انا  یبل  جـح و  نم  ریخ  نبا  انا  یعـس  فاط و  نم  ریخ  نبا  انا  یفتحا و  لعتنا و  نم  ریخ  نبا  انا  يدـترا و  رزتئا و  نم  ریخ  نبا 

نم نبا  انا  یهتنملا  ةردس  یلا  لیئربج  هب  غلب  نم  نبا  انا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  هب  يرسا  نم  نبا  انا  اوهلا  یف  قاربلا  یلع 
انا یفطصملا  دمحم  نبا  انا  یحوا  ام  لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا  انا  امسلا  ۀکئالمب  یلص  نم  نبا  انا  یندا  وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نبا  انا  هللا  الا  هلا  اولاق آل  یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  انا  یـضترملا  یلع  نبا 

هحفـص نینمؤملا [  حلاصنبا  انا  نیع  ۀفرط  هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و  رجاه  نیحمرب و  نعط  نیفیـسب و 
اضفا نیرباصلا و  ربصا  نیئاکبلا و  جات  نیدباعلا و  نیز  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدحلملا و  عماق  نییبنلا و  ثراو  و  [ 235

نیقراملا لتاق  نیملسملا و  مرح  نع  یماحملا  نبا  انا  لیئاکیمب  روصنملا  لیئربجب  دیؤملا  نبا  انا  نیملاعلا  بر  لوسر  سی  لآ  نم  نیمئاقلا 
نم هلوسرل  باجتـسا هللا و  باجا و  نم  لوا  نیعمجا و  شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  نیبصانلا و  هءادـعا  دـهاجملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  و 
نید رصان  نیدباعلا و  ۀمکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع  هللا  یمارم  نم  مهـس  نیکرـشملا و  دیبم  نیدتعملا و  مصاق  نیقباسلا و  لوا  نینمؤملا و 
عطاق ماوق  بذهم  ماوص  رباص  مامه  مادقم  یضر  یحطبا  یکز  لولهب  یهب  یخس  حمـس  هملع  ۀبیع  هللا و  ۀمکح  ناسل  هللا و  رما  یلو  هللا و 

تفلدزا اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لساب  دسا  ۀمیکش  مهدشا  ۀمیزع و  مهاضما  انانج و  مهتبثا  انانع و  مهطبرا  بازحألا  قرفم  بالـصالا و 
يدحا يردب  یبقع  یفینح  یندم  یکم  قارعلا  شبک  زاجحلا و  ثیل  میـشهلا  حـیرلا  ورذ  مهورذـی  یحرلا و  نحط  ۀـنعالا  تبرق  ۀنـسألا و 

بلاطیبا نب  یلع  يدج  كاذ  نیـسحلا  نسحلا و  نیطبـسلاوبا  نیرعـشملا و  ثراو  اهثیل  یغولا  نم  اهدیـس و  برعلا  نم  يرجاهم  يرجش 
نا دیزی  یـشخ  بیحنلا و  ءاکبلاب و  سانلا  جـض  یتح  انا  انا  لوقی  لزی  ملف »  » ءاسنلا ةدیـسنبا  انا  ءآرهزلا  ۀـمطافنبا  انا  لاق  مث  مالـسلاهیلع 
املف هللا  نم  ربکا  ءیش  مالسلاهیلع ال  یلع  لاق  ربکا  هللا  ربکا  هللا  نذؤملا  لاق  املف  مالکلا  هیلع  هحفص 236 ] عطقف [  نذؤملا  رمأف  ۀنتف  نوکی 

هللا لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  نذؤملا  لاق  املف  یمد  یمحل و  يرـشب و  يرعـش و  اهب  دهـش  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشا  لاق 
هنا تمعز  نا  ترفک و  تبذک و  دقف  كدج  هنا  تمعز  ناف  دیزی  ای  كدج  ما  يدـج  اذـه  دـمحم  لاقف  دـیزی  یلا  ربنملا  قوف  نم  تفتلا 

دوسـألایبا نع  ۀـعیهل  نبا  نع » «و  بیجعل اذ  نا  هونب  يزغی  مشاـهلآ و  نم  ثوعبملا  یلع  یلـصی  : لـئاقلا رد  هترتـع و هللا  تلتق  ملف  يدـج 
نیب سیل  متنا  ینمظعتف و  یناقلت  دوهیلا  نا  ابا و  نیعبـسل  دواد  نیب  ینیب و  نا  هللا  لاقف و  تولاجلا  سأر  ینیقل  لاق  نمحرلادـبع  نب  دـمحم 

ذختی ناک  دیزی  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأرب  یتا  امل  لاق  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  نع » و   » هدلو متلتق  دـحاو  با  الا  هنیب  مکیبن و  نبا 
ناک مورلا و  کلم  لوسر  هسلجم  یف  موی  تاذ  رضحف  هیلع  برشی  هیدی و  نیب  هعضی  مالسلاهیلع و  نیسحلا  سأرب  یتأی  برشلا و  سلاجم 

انکلم یلا  تعجر  اذا  ینا  لاقف  سارلا  اذـهل  کلام و  دـیزی  هل  لاـقف  نم  سأر  اذـه  برعلا  کـلم  اـی  لاـقف  مهئاـمظع  مورلا و  فارـشا  نم 
سأر اذـه  دـیزی  لاقف  رورـسلا  حرفلا و  یف  ککراشی  یتح  هبحاص  سأرلا و  اذـه  ۀـصقب  هربخا  نا  تببحاف  هتیأر  ءیـش  لـک  نع  ینلأـسی 

فا ینارصنلا  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  لاقف  هما  هحفص 237 ] نم [  یمورلا و  لاقف  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 
بارت نم  نوذـخأی  یننومظعی و  يراصنلا  ةریثک و  ءابآ  هنیب  ینیب و  دواد و  دـفاوح  نم  یبا  نا  کـنید  نم  نسحا  نید  یل  کنیدـلو  کـل 

يأف هدـحاو  ما  الا  مکیبن  نیب  هنیب و  ام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا  نولتقت  متنا  دواد و  دـفاوح  نم  یبا  ناب  یب  اکربت  یمدـق 
رهـشا ۀتـس  ةریـسم  ارحب  نیـصلا  نامع و  نیب  نا  لاقف  عمـسا  یتح  لق  هل  لاقف  رفاحلا  ۀسینک  ثیدح  تعمـس  له  دیزیل  لاق  مث  مکنید  نید 
لمحی اهنم  اهنم و  ربکا  ةدلب  ضرألا  هجو  یلع  ام  اخسرف  نینامث  یف  اخسرف  نونامث  اهلوط  ءاملا  طسو  یف  ةدحاو  ةدلب  الا  نارمع  اهیف  سیل 
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ةریثک سئانک  اـهیف  مهاوس و  اـهیف  كولملا  نم  دـحال  کـلم  ـال  يراـصنلا  يدـیا  یف  یه  ربنعلا و  دوعلا و  مهراجـشا  توقاـیلا  روفاـکلا و 
اونیز دق  مالـسلاهیلع و  یـسیع  مهیبن  هبکری  ناک  رامح  رفاح  اذه  نا  نولوقی  رفاح  اهیف  ۀقلعم  بهذ  ۀقح  اهبارحم  یف  رفاحلا  ۀسینک  اهمظعا 

اذه یلاعت  هللا  یلا  مهجئاوح  نوعفری  اهنولبقی و  اهلوح و  نوفوطی  يراصنلا  نم  ملاع  ماع  لک  یف  اهدصقی  جابیدلا  بهذلاب و  ۀـقحلا  لوح 
مکنید یف  مکیف و ال  هللا  كراب  الف  مکیبن  تنب  نبا  نولتقت  متنا  مهیبن و  یـسیع  هبکری  ناک  رامح  رفاح  هنا  نومعزی  رفاحب  مهبأد  مهنأـش و 

لاق معن  لاق  ینلتقت  نا  دیرتا  هل  لاق  کلذـب  هحفص 238 ] ینارصنلا [  سحا  املف  هدالب  یف  ینحـضفی  الئل  ینارـصنلا  اذه  اولتقا  دیزی  لاقف 
ادمحم نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  انا  همالک و  نم  تبجعتف  ۀنجلا  لها  نم  تنا  ینارـصن  ای  لوقی  مانملا  یف  مکیبن  ۀحرابلا  تیأر  ینا  ملعا 

مالسلاهیلع نیدباعلا  نیز  جرخ » و   » لتق یتح  یکبی  هلبقی و  لعج  هردص و  یلا  همـضف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  یلا  بثو  مث  هللا  لوسر 
لآ یف  لیئارـساینب  لثمک  انیـسما  لاق  هللا  لوسر  نبا  ای  تیـسما  فیک  هل  لاقف  ورمع  نب  لاـهنملا  هلبقتـساف  قشمد  قاوسا  یف  یـشمی  اـموی 
رئاس یلع  رختفت  شیرق  تسما  یبرع و  ادمحم  ناب  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تسما  لاهنم  ای  مهئاسن  نویحتـسی  مهئانبا و  نوحبذی  نوعرف 

لاهنم و هللا ای  هیف  انیسما  امم  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نودرشم  نولوتقم  نوبوصغم  نحن  هتیب و  لها  رـشعم  انیـسما  اهنم و  ادمحم  ناب  برعلا 
« اعد «و  عبت هل  بحص  مکنا  مکرخف  مکنوعبتی و  هونب  مکح  يأباوعـضو  هدالوا  مهلجرا  تحت  هربنم و  داوعا  هل  نومظعی  : لاق ثیح  رایهم  رد 

لاقف ۀنس  ةرشع  يدحا  هرمع  نا  لاقی  اریغص  امالغ  ورمع  ناک  مالسلاهیلع و  نسحلا  نب  ورمع  مالسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلعب  اموی  دیزی 
دلت له  مزخا  نم  اهفرعا  ۀنشنش   ) دیزی لاقف  هلتاقا  مث  انیکس  هطعا  انیکـس و  ینطعا  نکلو  ورمع ال  هل  لاقف  ادلاخ  هنبا  ینعی  اذه  عراصتا  هل 

هل لاقف  تاجاح  ثالث  هل  یـضقی  نا  هیلع  مهلوخد  موی  مالـسلاامهیلع  هحفـص 239 ] نیـسحلا [  نب  ایلع  دعو  دیزی  ناک » و  ( » ۀیح الا  ۀیحلا 
هنم دوزتاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  یبا  يالوم و  يدیـس و  هجو  ینیرت  نا  یلوالا »  » هل لاقف  نهئاضقب  کتدعو  یتاللا  ثالثلا  کتاجاح  رکذا 
یلا نهدری  نم  ءاسنلا  ءالؤاه  عم  هجوت  نا  یلتق  یلع  تمزع  تنک  نا  ۀـثلاثلا » و   » اـنم ذـخا  اـم  اـنیلع  درت  نا  ۀـیناثلا » و   » هعدوا هیلا و  رظنا  و 
یلا كریغ  نهدری  امف  ءاسنلا  اما  کنع و  توفع  دـقف  کلتق  اما  ادـبا و  هارت  نلف  کیبا  هجو  اـما  لاـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نهدـج  مرح 
ذخا ام  تبلط  امنا  کیلع و  رفوم  وه  هدیرن و  الف  کلام  اما  مالسلاهیلع  لاقف  هتمیق  فاعـضا  هنع  مکـضوعا  اناف  مکنم  ذخا  ام  اما  ۀنیدملا و 
رانید یتأم  هدـنع  نم  هیف  داز  کلذ و  درب  رماف  اهـصیمق  اهتدالق و  اهتعنقم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  ۀـمطاف  لزغم  هیف  نأل  اـنم 
اندنع تمقا  تئـش  نا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلعل  لاق  دیزی  نا  ۀیاور » یف  و   » نیکاسملا ءارقفلا و  یف  اهقرف  نیدـباعلا و  نیز  اهذـخاف 
مهعم لسرا  ۀنیدملا و  یلا  يراسالا  ایابسلا و  درب  رما  عل )  ) دیزی نا  مث  ۀنیدملا  الا  دیرا  لاقف ال  ۀنیدملا  یلا  كانددر  تئش  نا  كانرربف و 
اودجو عرصملا  عضوم  یلا  اولصو  املف  البرک  قیرط  یلع  انب  رم  لیلدلل  اولاق  قارعلا  یلا  اوغلب  املف »  » ۀعامج یف  يراصنالا  ریشب  نب  نامعنلا 

نیـسحلا ربـق  ةراـیزل  اودر  و  هحفـص 240 ] دـق [  ص »  » لوـسرلا لآ  نم  ـالاجر  مشاـهینب و  نـم  ۀـعامج  يراـصنالا و  هللادـبع  نـب  ارباـج 
کلذ یلع  اوماقا  داوسلا و  کلذ  لها  مهیلع  عمتجا  متأملا و  اوماقا  مطللا و  نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  دحاو و  تقو  یف  اوفاوتف  مالـسلاهیلع 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  عم  تجرخ  لاق  یفوعلا  ۀیطع  نع خ ل )  ) نب شمعالا  نع  هدنـسب  هریغ  یفطـصملا و  ةراشب  باتک  نع » و   » امایا
حتف مث  رخآب  يدـترا  رازاب و  رزتأ  مث  لستغاف  تارفلا  ءیطاش  نم  رباج  اند  البرک  اندرو  املف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ربق  ارئاز  هنع  هللا  یـضر 

ایشغم ربقلا  یلع  رخف  هایا  هتسملاف  هینسملا  لاق  ربقلا  نم  اند  اذا  یتح  یلاعت  هللا  رکذ  الا  ةوطخ  طخی  مل  مث  هندب  یلع  اهرثنف  دعـس  اهیف  ةرص 
تبخـش دـق  باوجلاب و  کل  ینا  لاق و  مث  هبیبح  بیجی  بیبح ال  لاق  مث  اثالث  نیـسح  ای  لاق  قافا  امف  ءاـملا  نم  ائیـش  هیلع  تشـشرف  هیلع 

لیلـس يوقتلا و  فیلح  نبا  نینمؤملا و  دیـس  نبا  نییبـنلا و  ریخ  نبا  کـنا  دهـشا  کـسأر  کندـب و  نیب  قرف  کـجابثا و  یلع  کـجادوا 
نیلسرملا و دیس  فک  کتذغ  دق  اذکه و  نوکت  کلام ال  اسنلا و  ةدیـس  ۀمطاف  نبا  ابقنلا و  دیـس  نبا  اسکلا و  باحـصا  سماخ  يدهلا و 
کقارفب و ۀبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  نا  ریغ  اتیم  تبط  ایح و  تبطف  مالسالاب  تمطف  نامیالا و  يدث  نم  تعضر  نیقتملا و  رجح  یف  تیبر 
 ] لوح هرصبب  لاج  مث  ایرکز  نب  ییحی  كوخا  هیلع  یضم  ام  یلع  تیضم  کنا  دهشا  هناوضر و  هللا و  مالس  کیلعف  کتایح  یف  ۀکاش  ال 

ةولـصلا و متمقا  مکنا  دهـشا  هلحرب  تخانا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءانفب  تلح  یتلا  حاورألا  اهتیا  مکیلع  مالـسلا  لاق  ربقلا و  هحفص 241 ]
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دقل قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلا  نیقیلا و  مکاتا  یتح  هللا  متدبع  نیدحلملا و  متدهاج  رکنملا و  نع  متیهن  فورعملاب و  مترما  ةوکزلا و  متیتا 
دق موقلا  فیسب و  برـضن  مل  البج و  لعن  مل  ایداو و  طبهن  مل  فیکف و  رباجل  تلقف  ۀیطعنبا خ ل )  ) ۀیطع لاق  هیف  متلخد  امیف  مکانکراش 
هللا یلص  هللا  لوسر  یبیبح  تعمس  ۀیطعنبا خ ل ) ای   ) ۀیطع ای  یل  لاقف  جاوزألا  تلمرا  مهدالوا و  تمتوا  مهنادبا و  مهـسوؤر و  نیب  قرف 
نا قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ثعب  يذلا  مهلمع و  یف  كرـشا  موق  لمع  بحا  نم  مهعم و  رـشح  اموق  بحا  نم  لوقی  هلآ  هیلع و 
علط دق  داوسب  اذا  کلذک و  نحن  امنیبف  ۀیطعنبا خ ل )  ) ۀیطع لاق  هباحصا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هیلع  یـضم  ام  یلع  یباحـصا  ۀین  یتین و 

أجلم و یلا  أجلن  انلعل  انیلا  عجراف  دعس  نب  رمع  باحصا  نم  اوناک  ناف  هربخب  انتأ  داوسلا و  اذه  یلا  قلطنا  هدبعل  رباج  لاقف  ماشلا  ۀیحان  نم 
مرح لبقتـسا  مق و  رباج  ای  لوقی  وه  عجر و  نا  نم  عرـساب  ناک  امف  دـبعلا  یـضمف  لاق  یلاـعت  هللا  هجول  رح  تناـف  نیدـباعلا  نیز  ناـک  نا 

نیدـباعلا نیز  نم  اند  نا  یلا  سأرلا  فوشکم  مادـقالا  یفاح  یـشمی  رباج  ماـقف  هتاوخا  هتاـمعب و  ءاـج  دـق  نیدـباعلا  نیز  اذـه  هللا  لوسر 
تیبس انلافطا و  تحبذ  انلاجر و  تلتق  هللاو  انهه  رباج  ای  لاـقف  هللا  هحفص 242 ] لوسرنبا [  ای  معن  لاقف  رباج  تنا  مامالا  لاقف  مالـسلاهیلع 

مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  لزن  اهنم  انبرق  املف  ملذج  نب  ریـشب  لاق »  » هنیدـملا نیبلاط  البرک  نم  اولـصفنا  مث »  » انمایخ تقرح  انؤاسن و 
لوسرنبا ای  یلب  تلق  هنم  ءیش  یلع  ردقت  لهف  ارعاش  ناک  دقل  كابا  هللا  محر  ریشب  ای  لاق  هءاسن و  لزنا  هطاطـسف و  برـض  هلحر و  طحف 

یلـص یبنلا  دجـسم  تغلب  املف  ۀنیدملا  تلخد  یتح  تضکر  یـسرف و  تبکرف  ریـشب  لاق  هللادبعابا  عناو  ۀنیدملا  لخداف  لاق  رعاشل  ینا  هللا 
جرـضم ءالبرکب  هنم  مسجلاراردم  یعمداف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  : لوقا تأشنا  ءآکبلاب و  یتوص  تعفر  هلآ  هیلع و  هللا 

انا مکئانفب و  اولزن  مکتحاسب و  اولح  دـق  هتاوخا  هتامع و  عم  نیـسحلا  نب  یلع  اذـه  ۀـنیدملا  لها  ای  تلق  مثرادـی  ةاـنقلا  یلع  هنم  سأرلا  و 
نههوجو ۀشمخم  نهروعـش  ۀـفوشکم  نهرودـخ  نم  نزرب  الا  ۀـبجحم  ةردـخم و ال  ۀـنیدملاب  تیقب  امف  لاق  هناکم  مکفرعا  مکیلا  هلوسر 

مویلا کلذ  نم  رثکا  ایکاب  را  ملف  ءاکبلاب  نوجضی  مه  جرخ و  الا  دحا  ۀنیدملاب  قبی  مل  روبثلا و  لیولاب و  نوعدی  نه  نهدودخ و  تابراض 
: ] لوقت مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  حونت  ۀـیراج  تعمـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةافو  دـعب  هنم  نیملـسملا  یلع  رما  اـموی  ـال  و 
نم یلعاعم  امکعمد  دعب  عمدب  ادوج  ابکسا و  عومدلاب و  ادوج  ینیعفاعجفاف  هاعن  عان  ینـضرما  اعجواف و  هاعن  عان  يدیـس  یعن  هحفص 243 ]
اهیا تلاق  مثاعسشا  رادلا  طحاش  انع  ناک  نا  هیصو و  نبا  هللا و  یبن  نبا  یلعاعدجا  نیدلا  دجملا و  اذه  حبصاف  اعزعزف  لیلجلا  شرع  یهد 

يالوم ینهج  ملذج و  نب  ریـشب  انا  تلقف  هللا  کمحر  تنا  نمف  لمدـنت  امل  احورق  انم  تشدـخ  و  ع )  ) هللادـبع یباب  اننزح  تددـج  یعانلا 
یناکم و ینوکرتف  لاق  هتاسن  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعیبا  لایع  عم  اذـک  اذـک و  عضومب  لزان  وه  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع 

یتح سانلا  باقر  تأطخت  یسرف و  نع  تلزنف  عضاوملا  قرطلا و  اوذخأ  دق  سانلا  تدجوف  مهیلا  تعجر  یتح  یـسرف  تبرـضف  ینورداب 
یـسرک هعم  مداخ  هفلخ  هعومد و  اهب  حـسمی  ۀـقرخ  هعم  جرخف و  الخاد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  طاطـسفلا و  باب  نم  تبرق 

ۀجـض ۀـعقبلا  کلت  تجـضف  هنوزعی  ۀـیحان  لک  نم  ءاکبلاب  سانلا  تاوصا  تعفترا  ةربعلا و  نم  کلامتی  وه ال  هیلع و  سلج  هل و  هعـضوف 
. لاقف مهتروف  تنکسف  اوتکسا  نا  هدیب  أمواف  ةدیدش 

ۀنیدملاب نیدباعلا  نیز  ۀبطخ 

یلعلا و تاومـسلا  یف  عفتراف  دعب  يذلا  نیعمجا  قئالخلا  هحفـص 244 ] يراب [  نیدلا  موی  کلام  میحرلا  نمحرلا  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا 
ۀعظافلا بئاصملا  میظع  ءزرلا و  لیلج  عذاوللا و  ۀضاضم  عئاجفلا و  ملا  روهدلا و  عئاجف  رومألا و  مئاظع  یلع  هدمحن  يوجنلا  دهـشف  برق 

یبس هترتع و  هللادـبعوبا و  لتق  ۀـمیظع  مالـسالا  یف  ۀـملث  ۀـلیلج و  بئاصمب  انالتبا  دـمحلا  هل  هللا و  نا  موقلا  اهیا  هحئاجلا  ۀـحدافلا  هظاکلا 
نورـسی مکنم  تالاجر  ياف  سانلا  اهیا  ۀیزر  اهلثم  یتلا ال  ۀیزرلا  هذـه  نانـسلا و  لماع  قوف  نم  نادـلبلا  یف  هسأرب  اوراد  هتیبص و  هؤاسن و 

راحبلا تکب  هلتقل و  دادشلا  عبـسلا  تکب  دقلف  اهلامهنا  نع  نضت  اهعمد و  سبحت  مکنم  نیع  يا  ما  هلجا  نم  نزحی  داؤف ال  يا  ما  هلتق  دـعب 
تاومـسلا لها  نوبرقملا و  ۀکئالملا  راحبلا و  ججل  یف  ناتیحلا  اهناصغاب و  راجـشالا  اهئاجراب و  ضرألا  اهناکراب و  تاومـسلا  اهجاوماب و 
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اهیا مصی  مالسالا و ال  یف  تملث  یتلا  ۀملثلا  هذه  عمسی  عمس  يا  ما  هیلا  نحیال  داؤف  يا  ما  هلتقل  عدصنی  بلق ال  يا  سانلا  اهیا  ای  نوعمجا 
هانبکترا و ال هورکم  هانمرتجا و ال  مرج  ریغ  نم  لباک  كرت و  دالوا  انأک  راصمألا  نع  نیعساش  نیدوذم  نیدرشم  نیدورطم  انحبصا  سانلا 

انلاتق یف  مهیلا  مدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  ول  هللا  قالتخا و  الا  اذه  نا  نیلوالا  انئابآ  یف  اذـهب  انعمـس  ام  اهانملث  مالـسالا  یف  ۀـملث 
اهعجوا و اهمظعا و  ام  ۀبیـصم  هحفـص 245 ] نم [  نوعجار  هیلا  انا  اناف هللا و  انب  اولعف  ام  یلع  اوداز  اـمل  اـنب  ۀـیاصولا  یف  مهیلا  مدـقت  اـمک 

نب ۀعـصعص  نب  ناحوص  ماقف »  » ماقتنا وذ  زیزع  هنا  انب  غلب  ام  انباصا و  امیف  بستحن  هللا  دـنعف  اهحدـفا  اهرما و  اهعظفا و  اـهظکا و  اـهعجفا و 
نیز لخد  مث »  » هیبا یلع  محرت  هیف و  نظلا  نسح  هترذـعم و  لوبقب  هباجاف  هیلجر  ۀـنامز  نم  هدـنع  اـمب  هیلا  رذـتعاف  اـنمز  ناـک  ناـحوص و 

تررم : رعاشلا لاق  ام  معنل  اهناکـس و  بدنت  اهلها و  یعنت  ۀیلاخ  هلها  راید  دجو  ۀیکاب و  ۀـشحوم  اهآرف  ۀـنیدملا  یلا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا 
برثی ءآم  اندرو  امل  :و  رخآ لاق  وتلخت  مغرب  مهنم  تحبصا  نا  اهلها و  رایدلا و  هللا  دعبی  الفتلح  موی  اهلاثما  اهرا  ملف  دمحم  لآ  تایبا  یلع 

فطلاب توملا  ساک  عرج  واعضاوخ  تنالتسا  ایاطملا و  باقر  يوجلا  ملا  نم  هاقلن  امل  تدم  واعمادملا  دیهـشلا  طبـسلا  یلع  انلـسا  امدعب 
یسا و اهلها  بدنن  لالطالا  یلع  انفقواعلاوط  رودبلاک  اوناکف  سحنب  مشاه  لآ  نم  مشلا  دعـس  لدب  واعئاد  لوسرلل و  تناک  مارک و  سفنا 

ۀیزرلا کلت  یلع  اـیکاب  اـنیزح  هیلا  فصولا  غلبی  ـال  يذـلا  ملحلا  وذ  وه  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلا  نیز  لزی  مل » «و  اـعقالبلا تاـیلاخلا  یکبن 
هراهن امئاص  ۀنس  نیعبرا  هیبا  یلع  یکب  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  نا  لاق  هنا  مالسلاهیلع  قداصلا  نع » و   » هیلا یلاعت  هللا  هضبق  یتح  ۀمیظعلا 

هللا لوسرنبا  لتق  لوقیف  يالوم  ای  لک  لوقیف  هیدـی  نیب  هعـضیف  هبارـش  هماعطب و  هحفـص 246 ] همالغ [  ءاج  راطفالا  هرـضح  اذاف  هلیل  امئاق 
یتح کلذک  لزی  ملف  هعومدب  هبارـش  جزمی  مث  هعومد  نم  هماعط  لبی  یتح  یکبی  کلذ و  ررکی  لازی  الف  اناشطع  هللا  لوسرنبا  لتق  اعئاج 
اعئاج هللا  لوسرنبا  لتق  لوقی  کلذ و  ررکی  هابرکاو  لاق  هالتق و  رکذ  هراطفأل  ماعطلا  رـضح  اذا  ناک  هنا  ۀـیاور » یف  و   » لجوزع هللااـب  قحل 

ةراجح یلع  دجس  دق  هتدجوف  هتعبتف  لاق  ءارحـصلا  یلا  اموی  زرب  هنا  هل  یلوم  ثدح » و   » هبایث عومدلاب  لبی  یتح  اناشطع  هللا  لوسرنبا  لتق 
هللا الا  هلا  اقروا ال  دبعت  هللا  الا  هلآ  اقح ال  اقح  هللا  الا  هلا  ال   ) لوقی وه  ةرم و  فلا  هیلع  تیصحا  هءاکب و  هقیهش و  عمسا  انا  تفقوف و  ۀنـشخ 

یضقنی و نا  کنزحل  نآ  اما  يدیس  ای  تلقف  هینیع  عومد  نم  ءاملاب  ارمغ  دق  ههجو  هتیحل و  اذا  هدوجس و  نم  هسأر  عفر  مث  اقدص ) انامیا و 
هـسأر باشف  مهنم  ادـحاو  هللا  بیغف  انبا  رـشع  انثا  هل  یبن  نبا  ایبن  ناک  میهاربا  نب  قحـسا  نب  بوقعی  نا  کحیو  یل  لاقف  لقی  نا  کئاکبل 

لها نم  رـشع  ۀعبـس  یخا و  یبا و  تیأر  انا  ایندـلا و  راد  یف  یح  هنبا  ءاـکبلا و  نم  هرـصب  بهذ  مغلا و  نم  هرهظ  بد  دـحاو و  نزحلا  نم 
هحفص 247 ] یئاکب [ . لقی  ینزح و  یضقنی  فیکف  نیلوتقم  یعرص  یتیب 

نالصف اهیف  ۀمتاخ 

نیسحلا سأر  نفدم  یف 

ۀعیـشلا ءاملع  ضعب  هیلا  بهذ  فجنلاب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هیبا  دـنع  هنا  لوالا »  » هوجو یلع  کـلذ  یف  لاوقـالا  تاـیاورلا و  تفلتخا 
قداصلا نا  اهـضعب  یف » و   » مالـسلامهیلع ۀـمئألا  نع  ۀعیـشلا  قرط  نم  امهریغ  بیذـهتلا و  یفاکلا و  یف  کلذـب  تدرو  رابخا  یلا  دانتـسا 

ۀعیشلاب صتخم  لوقلا  اذه  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  بنجب  هنفدف  انل  یلوم  هقرس  هماشلا  یلا  لمح  امل  هنا  لیعامسا  هدلول  لاق  مالسلاهیلع 
« یف و  « » یهتنا  » مالسلاامهیلع نیسحلا  نب  یلع  هدر  ۀیمامالا  انئاملع  نیب  روهشملا  هنا  راحبلا  یف » و   » فیرـشلا هدسج  عم  نوفدم  هنا  یناثلا » »

باتک یف  اضیا  وه  هدمتعا  و  یهتنا »  » هیلا راشملا  ینعملا  اذه  یلع  ۀفئاطلا  لمع  ناک  فیرـشلا و  هدسج  عم  البرکب  نفدف  دیعا  هنا  فوهللا 
یـضترملا نع  و  یهتنا »  » هعم نفد  دالبلا و  یف  هب  فیط  نا  دعب  دسجلا  یلا  دـیعا  هنا  لاوقألا  نم  لوعملا  هیلع  يذـلا  امننبا  لاق » و   » لابقألا

هحفـص 248] یف [  يزوجلا  نب  طبـس  لاق » و   » نیعبرالا ةرایز  هنم  یـسوطلا و  لاـق  ماـشلا و  نم  ـالبرکب  هندـب  یلا  در  هنا  هلئاـسم  ضعب  یف 
لاق هعم  نفدف  البرکب  دسجلا  یلا  در  مث  ایابسلا  عم  ۀنیدملا  یلا  هدر  دیزی  ینعی  هنا  اهرهـشا  لاوقا  یلع  سأرلا  یف  اوفلتخا  صاوخلا  ةرکذت 
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هاور مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ربق  نود  ۀفوکلا  رهظب  نوفدم  هنا  ثلاثلا »  » ۀنـسلا لها  ۀعیـشلا و  نیب  كرتشم  لوقلا  اذهف  یهتنا  هریغ  ماشه و 
نب ورمع  یلا  هلسرا  دیزی  نا  مالسلااهیلع و  ۀمطاف  هما  ربق  دنع  ةرونملا  ۀنیدملاب  نفد  هنا  عبارلا »  » مالسلاهیلع قداصلا  نع  هدنسب  یفاکلا  یف 

ای : لاق هیدی و  نیب  هکرت  هذخاف و  ۀنیدملاب  ذئموی  ناک  مکحلا  نب  ناورم  نا  مالسلااهیلع و  ءارهزلا  هما  دنع  نفدف  ۀنیدملاب  صاعلا  نب  دیعس 
نع صاوخلا  ةرکذت  یف  يزوجلا  نب  طبـس  هاکح  نامثع . مایا  یلا  رظنا  ینأکل  هللا  ونیدـخلا  یف  رمحالا  کنول  نیدـیلا و  یف  كدرب  اذـبح 

ۀنازخ یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  دجو  لاق  ایندـلا  یبا  نبا  یکح  يزوجلا  نب  طبـس  لاق  قشمدـب  هنا  سماخلا »  » تاقبطلا یف  دعـسنبا 
اـضیا يدقاولا  رکذ  اذک  هرامألا و  راد  یف  قشمدب  وه  لاق  هخیرات  یف  يرذالبلا  رکذ  اذک  سیدارفلا و  بابب  هونفد  هونفکف و  قشمدب  دـیزی 

نم باوثا  ۀسمخ  هتوسکف  هیواعم  نب  دیزی  ۀنازخ  یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  تدجو  لاق  کلملادـبع  نب  نامیلـس  نا  يوری » و   » یهتنا
نبا هحفص 249 ] نامیلـس [  یلو  یتح  ۀیماینب  نئازخ  یف  ثکم  هنا  ۀیاور » یف  و   » هتربق یباحـصا و  نم  ۀعامج  یف  هیلع  تیلـص  جابیدلا و 
املف هیلع  یلص  ام  دعب  نیملـسملا  رباقم  یف  هنفد  ابوث و  هیلع  لعج  هبیط و  طفـس و  یف  هلعجف  ضیبا  مظع  وه  هب و  ءیجف  بلطف  کلملادبع 

هنفدف البرک  یلا  هب  ثعب  هنا  هنید  نم  رهاظلا  مهضعب  لاق » و   » هب عنص  ام  ملعا  هللا  هذخا و  هشبنف و  هعـضوم  نع  لأس  زیزعلادبع  نب  رمع  یلو 
میلـس همالغل  لاقف  ءارمح  ۀنوج  اهب  دجوف  تحتف  امل  دـیزی  ۀـنازخ  لخد  هنا  روهمج  نب  روصنم  نع  امننبا  يور » و   » فیرـشلا دـسجلا  عم 

هنفد بوث و  یف  هفلف  داوسلاب  بوضخم  وه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  سأر  اهیف  ذا  اهحتف  املف  ۀیماینب  زونک  نم  زنک  اهناف  هنوجلا  هذهب  ظفتحا 
سأر دهـشم  وا  ماقم  وا  دجـسمب  نآلا  فورعملا  عضوملا  وه  هنأک  و  لوقا »  » یهتنا قرـشملا  یلی  امم  ثلاثلا  جربلا  دنع  سیدارفلا  باب  دنع 

ةروهشملا ۀنیدملاب  تارفلا  یلع  ۀقرلا  دجسمب  هنا  سداسلا »  » مظعم دیشم  دهشم  وه  قشمدب و  يومالا  دجسملا  بناجب  مالسلاهیلع  نیسحلا 
هثعبف ۀـقرلاب  اوناک  نامثع و  سأر  نع  طیعمیبا  لآ  یلا  هنثعبأل  لاق  هللا  هنعل  دـیزی  نا  قارولا  رمع  نب  هللادـبع  نع  يزوجلا  نب  طبـس  یکح 

بهذی لینلا ال  هبـش  هیلع  كانه و  ةردس  بنج  یلا  وه  لاق و  عماجلا  دجـسملا  یف  رادلا  کلت  تلخدا  مث  مهرود  ضعب  یف  هونفدـف  مهیلا 
میظع دهـشم  اهیف  هل  هرهاقلا و  یلا  هولقن  مث  نالقـسع  یلا  سیدارفلا  باب  نم  نویمطافلا  ءافلخلا  هلقن  رـصمب  هنا  عباسلا »  » افیـص ءاـتش و ال 

یه نالقـسع و  یلا  لـسرا  رـصمب  يولعلا  هفیلخلا  نا  نیخرؤملا  نم  دـحاو  ریغ  یکح  هحفـص 250 ] لوقا [ »  » يزوجلا نب  طبـس  هلقن  رازی 
یف اهیف  نفدف  رصم  یلا  هب  ءیج  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  سأر  هنا  معز  اسأر  جرختـساف  بارخ  یه  نآلا  ماشلا و  رـصم و  نیب  تناک  ۀنیدم 

نویرصملاو فلا  ۀئامثلثلا و  دعب  نیرشع  يدحا و  ۀنس  یف  هتیأر  میظع  دجسم  هبناج  یلاو  رازی  مظعم  دهشم  وه  نآلا و  فورعملا  دهـشملا 
هنأک ال رصمب  هنفد  نالقـسع و  نم  سأرلا  کلذل  نییولعلا  ذخا  و  هدنع . نوعرـضتی  نوعدی و  ءاسن و  الاجر و  اجاوفا  هترایز  یلا  نودفاوتی 
ۀصاخ و مهلاوقا  ۀنسلا و  لها  تایاور  نم  اهلک  ةریخألا  ۀعبرالا  هوجولا  هذه » و   » مالـسلاهیلع نیـسحلا  سأر  هنوک  یف  نأشلا  نکل  هیف  بیر 

. ملعا هللا 

هفوکلا یلا  هلایع  هلهاب و  نیسحلا  جورخ  هجو  نع  لئسی  دق 

نا عم  هیخا  هیبأب و  اهلها  عنـص  ملع  دـق  هئادـعا و  دـی  یف  یه  هفوکلا و  یلا  هلایع  هلهاب و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  جورخ  هجو  نع  لئـسی  دـق 
ملـسم لتقب  ملع  نیح  عجری  مل  فیک  قیرطلا و  یف  هاقال  نمم  ریثک  سابعنبا و  مهنم  جورخلا و  مدـعب  هیلع  نوریـشی  اوناک  هحئاصن  عیمج 

 ] هیخا لعف  هلعف و  نیب  عمجلا  ام  ۀکلهتلا و  یلا  هدیب  یقلا  مل » و   » ددم اهل  ۀمیظع  اعومج  لیلق  رفنب  براحی  نا  زاجتـسا  فیک » و   » لیقع نب 
ۀمـصعب نیلئاقلا  بهذم  یلع  هجوتی  لاؤسلا  اذه » و   » فوخلا اذه  نودب  ۀـیوعم  یلا  رمألا  ملـس  يذـلا  مالـسلاامهیلع  نسحلا  هحفص 251 ]

ناک ام  کلذ  لثم  نا  لاقیف  ۀمصعلا  مدعب  نیلئاقلا  بهذم  یلع  هجوتی  ۀمصعلا و  یفانی  یتح ال  کلذ  هجو  نع  لئسیف  مالسلامهیلع  ۀمئالا 
یضترملا دیسلا  لاؤسلا  اذه  دروا  دق  ۀمـصعلاب و  لوقلا  مدع  ضرف  ول  لکلا و  دنع  ملـسم  هلـضف  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لثم  یلع  یفخیل 

نم يرجام  یضتقمب  هنظ  یلع  بلغ  مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  هلصاح  امب  هنع  باجا » و   » مالسلامهیلع ءایبنالا  هیزنت  باتک  یف  هنع  هللا  یـضر 
نـسحلا مایا  یف  مهنم  کلذ  مدـقت  عم  اهنارق  اهفارـشا و  ۀـفوکلا و  هوجو  ۀـبتاکمب  کلذ  هیلع و  بجوف  ریـسملاب  هقح  یلا  لصی  هنا  رومألا 
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مهتوق تقولا و  کلذ  یف  مهیلاو  یلع  مهطلست  عم  بلطلل  نیررکم  نیئدتبم  نیعئاط  قیثاوملا  دوهعلا و  مهئاطعا  هتافو و  دعب  مالـسلاهیلع و 
یلا بتک  ۀـفوکلا و  لها  رثکا  املـسم  عیابف  رفظلا  بابـسا  تحال  مالـسلاهیلع و  هنظ  ام  یلع  هلوا  یف  رمألا  يرج  دـق  مهنع و  هفعـض  هیلع و 
سبح امل  کتفلا و  دیق  مالسألا  نأب  ارذتعم  لعفی  مل  هنکل  یناه  راد  یف  ۀلیغ  دایزنبا  لتق  نم  ملسم  نکمت  کلذب و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

نـسحلا هیخا  لعف  هلعف و  نیب  عمجلا  اما »  » رمألا سکع  ءیـسلا  قافتالا  نکل  هیلع  یلوتـسی  داک  هرـصق و  یف  ملـسم  هرـصح  اـیناه  داـیزنبا 
هتعیـش و هلها و  هسفن و  یلع  ءاـقبا  ۀـنتفلل و  اـفک  ملـس  هباحـصا  هحفـص 252 ] نم [  ردـغلاب  سحا  امل  مالـسلاهیلع  نسحلاف  مالـسلاامهیلع 

املف لـطابلا  راـصنا  فعـض  قحلا و  راـصنا  ةوق  يأر  هدـهاع و  هبتاـک و  نمم  ةرـصنلا  هنظ  یف  يوـق  نیح  هقحب  بلط  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
اهنم عنمف  هسفن  تبلط  بجی و  ملف  مالـسلاامهیلع  نسحلا  هوخا  لعف  امک  میلـستلا  ۀـعداوملا و  بلط  هنم و  عنمف  عوجرلا  مار  رمـألا  سکعنا 
هرکذ امک  رمالا » و   » فرـصتب هیلع  هللا  ۀمحر  دیـسلا  باوج  صخلم  یهتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هدج  راوج  یلا  امیرک  یـضم  یتح  هدهجب 

نونظملا ناکل  کلذ  لعف  ول  همکح و  یلع  هباحـصا  وه و  لزنی  نا  داـیزنبا  بلط  لـب  ۀـعداوملا  یلا  هوبیجی  مل  مهنا  نم  یلاـعت  هللا  همحر 
نم نقیتملا  لب »  » دایزنبا دـیب  لذـلا  ۀـتیم  یلع  دارطلا  لاجم  یف  ازیزع  توملا  مالـسلاهیلع  راتخاف  اربص  هباحـصا  عم  دایزنبا  هلتقی  نا  اـیوق 

و  » همکح یلع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لزن  ول  انلق  ام  لعفی  نا  دب  هنا ال  مولعملا  هبـسن  رهاطلا و  تیبلا  لهأل  هتوادع  هثبخ و  یف  دایزنبا  لاح 
حفـصت نم  رهظی  يذلا  نکلو  اذه »  » هیأر دایزنبا  يأر  کلذ  لعف  اذاف  دیزیل  هباحـصا  وه و  عیابی  نا  دایزنبا  بلط  تابطاخملا  ضعب  یف »

مدع یلع  امزاع  ناک  مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  هنم  رهظی  ذا  هرس  سدق  دیـسلا  هب  باجا  ام  فالخ  وه  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  يرج  ام  عومجم 
لاح هحفص 253 ] یف [  تدجو و  نا  ۀمالـسلا  نظ  ۀلاح  یف  کلذ  یلع  امدقم  ناک  هلتق و  یلا  کلذ  يدا  ول  لاح و  لک  یلع  دیزی  ۀعیابم 

رابخالا هیلع  لدـت  امک  یهلآ  رماب  مالـسلاهیلع  هیبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هدـج  لـبق  نم  کلذـب  ارومأـم  ناـک  هنـأل  هنقیت  لـب  بطعلا  نظ 
ادحاو کلذ  یف  امهفیلکت  نوکی  نا  مزلی  لتقلا و ال  فوخ  دـنع  میلـستلا  حلـصلاب و  ارومأم  ناک  مالـسلاهیلع  نسحلا  هاخا  نا  امک  ةریثکلا 

لیبقلا و اذـه  نم  یتلا  ماکحالا  یف  مهعم  انقافتا  بجی  هنا ال  امک  حـلاصملا  مکحلا و  فالتخال  تاقوالا  بسحب  ماکحألا  فالتخا  زاوجل 
یلا مهوعدت  ةرفکلا  نم  فولالا  یلا  يدارف  ثعبت  تناک  مالسلامهیلع  ءایبنألا  هذه  کلذ و  یف  مهعم  انفالتخا  نم  اعرـش  القع و ال  عنام  ال 
لعف یف  ۀـمکحلا  روهظ  يوعد  ناـکما  عم »  » ۀـلثملا قرحلا و  لـتقلا و  باذـعلا و  ناولا  يذـألا و  عاونا  یلع  ربصت  مهتهلآ و  بست  اـهنید و 

ادیزی و مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عیاب  ولف  ۀلمجلا  یف  ۀیرهاظلا  دیزی  هدلو  ۀیوعم و  ۀـلاح  فالتخاب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  هیخا  لعف  نسحلا و 
نطبل و ارهظ  ۀعیرـشلا  بلق  نیدلا و  لیدبت  نم  نکمتی  ناکف  قح  ماما  هودـقتعا  سانلا و  رثکا  یلع  هلاح  یفخل  هعزانی  مل  رمألا و  هیلا  ملس 

هدج نید  يدف  دـق  مالـسلاهیلع  نیـسحلاف  لعف  ام  یلا  نوفیـضی  سـسا و  ام  یلع  نونبیف  هدـعب  نم  یتأی  اهرثا و  وحم  ةوبنلا و  مالعا  سمط 
لدی امم » و   » هتداهش دعب  الا  مهلاح  سانلل  رهظ  مالسلاهیلع و ال  نیـسحلا  لتقب  الا  ۀیماینب  ۀلود  ناکرا  تلزلزت  ام » و   » هدلو هلها و  هسفنب و 
کلذ هرفـس  یف  لتقی  هنأب  تالاحلا  ضعب  یف  املاع  وا  اناظ  لتقلا و  یلع  هسفن  اـنطوم  ناـک  مالـسلا  هحفص 254 ] هیلع [  نیـسحلا  نا  یلع 
کلذ یلع  لدی  اهتارقف  رثکا  ناف  خـلا  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  اهیف  لوقی  یتلا  قارعلا  یلا  جورخلا  یلع  مزع  نیح  اهبطخ  یتلا  هتبطخ » »
یتأت کنا  هلوقب  يأرلا  نم  سیل  کلذ  نأ  یلع  ناهربلا  هتماقا  جورخلا و  نع  ۀکمب  هل  ماشه  نب  ثراحلا  نب  نمحرلادبع  نب  رمع  یهن » «و 

نم هرـصن و  كدعو  نم  کلتاقی  نا  کیلع  نمآ  الف  مهردلا  رانیدـلا و  دـیبع  سانلا  امنا  لاومالا و  تویب  مهعم  هؤارما و  هلامع و  هیف  ادـلب 
اـضیا هل  سابعنبا  یهن » و   » هحـصنب هفارتعا  هیلا و  هراذـتعا  عم  هلوقب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ذـخا  مدـع  هعم و  کـلتاقی  نمم  هیلا  بحا  تنا 
هلامع مهل و  رهاق  مهیلع  مهریما  هوعد و  لب  مهدالب  اوطبـضی  مهودـع و  اوفنی  مهریما و  اولتقی  مل  هوعد  نیذـلا  نا  نم  کلذ  وحنب  اـجتحم 

کلذ و نم  اوحن  هل  ارکاذ  یهنلل  هتدواعم » و   » هیلع سانلا  دـشا  اونوکی  هولذـخی و  نا  نمؤی  برحلا و ال  یلا  هوعد  مهنأـکف  مهدـالب  یبجت 
رحـسلا یف  لحترا  مث  رظنلا  هدـعوف  قارعلا  یلا  جورخلا  مدـعب  هیلع  راشا  نیح  هیفنحلا  نب  دـمحمل  هباوج » و   » لبقی ملف  نمیلاـب  هیلع  اریـشم 

نا ءاش  دق  هللا  نأف  جرخا  نیسح  ای  لاقف  کتقراف  امدعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یناتا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هل  لاقف  ۀیفنحلانبا  هلأسف 
نع هاهن  نیح  هل  رمع  هحفـص 255 ] نبا [  لوق » و   » ایابـس نهاری  نا  ءاش  دق  هللا  نا  لاق  کعم  ةوسنلا  هذه  کلمح  ینعم  ام  لاق  الیتق  كاری 
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نیـسحلا یلع  یفخیل  ناک  ام  رمع  نبال  رهظ  ام  کلذـک و  ناک  لاحلا  رهاظ  نا  یلع  لاد  هنأف  اذـه  کهجو  یف  لوتقم  کنا  یبأف  جورخلا 
عم فویسلا  کعم و  بولقلا  تفلخ  ینا  هل  بلاغ  نب  رشب  لوق » و   » کیلع مهفایـسا  کعم و  سانلا  بولق  هل  قدزرفلا  لوق » و   » مالـسلاهیلع

ککاله و هیف  نوکی  نا  هجولا  اذه  نم  کیلع  قفـشم  ینا  هلوق  هل و  رفعج  نب  هللادبع  یهن » و   » هل مالـسلاهیلع  نیـسحلا  قیدصت  ۀیماینب و 
هعانتما هل و  ضام  انا  امب  ینرما  مانملا و  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأر  ینا  هل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لوق  کتیب و  لها  لاصئتسا 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  ءابا  کنلتقیل و  ۀیماینب  يدیا  یف  ام  تبلط  نئل  هللا  هلوق و  هل و  عیطم  نب  هللادبع  یهن » و   » ایؤرلا کلتب  ثدـحی  نأ  نم 
هتخا رابخا » و   » رمألا ةروطخ  امات و  ءالیتسا  ۀیماینب  ءالیتساب  یـضاقلا  جرخن  جلن و ال  نا  عیطتـسن  انا ال  هل  بارعالا  لوق » و   » یـضمی نا  الا 

« هرظن و   » ۀیغابلا ۀئفلا  ینلتقتل  هللا  میا  هرهیبأل و  هلوق » و   » ۀـیبلعثلاب همانم  یف  هآر  ام » و   » ۀـیمیزخلا لزن  نیح  هتعمـس  امب  مالـسلااهیلع  بنیز 
مهل هلوق  هیلع و  مه  لب  رـصان  ۀفوکلاب  هل  سیل  هنا  هاربخا  عوجرلاب و  هیلع  اراشا  یناه و  ملـسم و  لتقب  نایدـسألا  هربخا  نیح  لیقعینب  یلا 

هحفـص ءالؤاه [  دعب  شیعلا  یف  ریخ  نییدسألل ال  هلوق  مهراث و  اوکردـی  وا  اوتومی  یتح  عوجرلا  نع  مهعانتما  ملـسم و  لتق  دـقف  نورت  ام 
عوجرلا مدع  یلع  مزاع  هنا  نییدسألا و  یلا  کلذب  رذتعیل  عوجرلا  نع  عانتمألاب  اوبیجی  نا  دیری  ناک  مالسلاهیلع  هنا  رهظی  يذلا  ناف  [ 256

فارـصنألا مکنم  بحا  نمف  انتعیـش  انلذـخ  دـق  هنا  رطقی  نب  هللادـبع  یناـه و  ملـسم و  ربخ  هءاـج  نیح  هباحـصأل  هلوق » و   » لاـح لـک  یلع 
ناذوی نب  ورمع  ةراشا » و   » مهریغ نم  ریسی  ۀنیدملا و  نم  هوبحـص  نیذلا  هباحـصا  یف  هئاقب  هنع و  مهقرفت  دعب  هعوجر  مدع » و   » فرـصنیلف

لاتقلا و ۀنؤم  هوفکی  مل  هیلا  اوبتک  نیذلا  نأل  ریـسملا  نع  هایا  هیهن  فویـسلا و  دحو  ۀنـسألا  یلع  الا  مدقت  ام  هللا  هل و  هلوق  عوجرلاب و  هیلع 
یتـح ینوعدـی  ـال  هللا  مالـسلاهیلع و  هلوـق  هرما و  یلع  بـلغی  ـال  یلاـعت  هللا  نـکلو  يأرلا  یلع  یفخی  سیل  هـل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لوـق 

و  » ینولتقی یتح  ینوجرختـسال  ماوهلا  هذه  نم  ۀماه  رحج  یف  تنک  ول  هللا  میا  مالـسلاهیلع و  هلوق » و   » یفوج نم  ۀـقلعلا  هذـه  اوجرختـسی 
کلذ ریغ  یلا  حتفلا  غلبی  مل  ینع  فلخت  نم  دهـشتسا و  یب  قحل  نم  هنأف  دـعب  اما  قارعلا  یلا  هجوت  نیح  مشاهینب  یلا  هبتک  يذـلا  هباتک »

سواطنبا بهذ  هانرکذ  يذلا  اذه  یلا » و   » یفخی امک ال  بولطملا  یف  رهاظ  وا  حیرـص  نیب  ام  اهلک  هذه  لمأتملا و  عبتتملا  هیلع  فقی  امم 
دمتعا ام  هفیلکت  ناک  هیلا و  هلاح  تهتنا  امب  املاع  ناک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  هانققحت  يذـلا  لاق  ثیح  فوهللا  یف  اـضیا  ۀـمحرلا  هیلع 

هللا نا  دقتعی  ةداهشلاب  ةداعسلا  فرش  قئاقح  فرعی  نم ال  ضعب  هحفص 257 ] لعل [  لاق  مث  کلذ  یلع  ۀلادلا  رابخألا  ضعب  دروا  مث  هیلع 
مکئراب دنع  مکل  ریخ  مکلذ  مکسفنا  اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف  لاقف  مهسفنا  لتقب  اموق  دبعت  یلاعت  هللا  نأب  هدر  ۀلیحلا و  هذه  لثمب  دبعتی  ال 

دبعتلا ناک  مهب  ءادتقألا  نع  سانلا  عدر  نیقفانملا و  حئابق  فشک  نیدلا و  ءایحا  لثم  دئاوفلا  نم  کلذ  یف  ناک  اذا  هنا  عم »  » اصخلم یهتنا 
ۀکلهتلا یلا  دـیلاب  ءاقلا  کلذ  نا  مهوت  اما »  » صاصقلا داهجلا و  یف  هب  دـبعتلا  نع  رـصقی  ۀـبوتلا و ال  دـنع  سفنلا  لتقب  دـبعتلا  نم  یلوا  هب 

یف ءاج  ام  اما » و   » تاداعسلا مظعا  یلا  دیلاب  ءاقلا  دلاخلا  میعنلا  ۀمئادلا و  ةایحلا  یلع  لوصحلل  یلاعت  هللا  لیبس  یف  سفنلا  لذب  نأل  دسافف 
روغثلا نم  رغث  یلا  ریـسی  نأ  وا  یتا  هنم  يذـلا  ناکملا  یلا  عجری  نا  اما  روما  دـحا  مهنم  بلط  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  نم  تایاورلا  ضعب 

رابتعألا کلذ  یلع  لدی  هبذکی و  ام  رابخألا  ضعب  یف  ءاج  دق  تبثی و  ملف  هدی  یف  هدی  عضیف  دیزی  یتأی  نا  وا  نیملسملا  نم  الجر  نوکیف 
ۀکم و یلا  ۀنیدملا  نم  نیـسحلا  تبحـص  لاق  هنا  ناعمـس  نب  ۀبقع  نع  يور  دق  لماکلا و  یف  ریثالانبا  لاق  لاوحالا  رئاس  ۀظحالم  اضیا و 

عـضی هنا  سانلا  هب  رکاذـتی  ام  مهاطعا  ام  هللاوف  هلتقم  موی  یلا  سانلا  هتابطاخم  عیمج  تعمـس  لتق و  یتح  هقراـفا  مل  قارعلا و  یلا  ۀـکم  نم 
وا هنم  تلبقا  يذـلا  ناـکملا  یلا  هحفـص 258 ] عجرا [  ینوعد  لاق  هنکلو  نیملـسملا  روغث  نم  رغث  یلا  هوریـسی  نا  دـیزی و ال  دـی  یف  هدـی 

هللادبع لثم  هترـصن  یلا  سانلا  هؤاعد  اما » و   » یهتنا اولعفی  ملف  سانلا  هیلا  ریـصی  ام  یلا  رظنن  یتح  ۀضیرعلا  ضرالا  هذـه  یف  بهذا  ینوعد 
اذـه عمجل  قفو  يذـلا  هللادـمحلا  .و  ةرذـعملا عطق  ۀـجحلا و  ۀـماقا  باب  نم  کلذ  لکف  هرـصبلا  لـها  یلا  هباـتک  هریغ و  یفعجلا و  رحلا  نب 

زاجیألا و نیب  طـسولا  دـحلا  ةاـعارم  عم  باـتک  یف  هلثم  عمتجی  مل  اـم  راـبخألا  دراوش  نم  يواـحلا  باـبللا و  رـشقلا و  نیب  زیمملا  باـتکلا 
هیبا هدجو و  نیسحلا  ۀعافشل  ۀلیـسو  نوکی  نا  یلاعت  هلأساف  بابلا  اذه  یف  فنـص  امم  هریغ  نع  هزایتما  ملعی  فصنملا  ءيراقلا  بانطألا و 

هـسفن یلع  یناجلا  دـبعلا  هعماج  هدـیوست  نم  غرف  دـق  .و  باوثلا یف  ةدایز  باقعلا و  نم  انما  باـسحلا و  موی  یف  مالـسلامهیلع  هتیب  لـها  و 
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رشع يداحلا  كرابملا  ۀعمجلا  موی  رصع  همئارج  نع  هللا  یفع  ماشلا  قشمد  لیزن  یلماعلا  ینیسحلا  میرکلادبع  دیـسلا  موحرملا  نب  نسحم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیس  ةرجه  نم  ۀئامثلث  فلالا و  دعب  نیرشع  عست و  ۀنس  روهـش  نم  وه  يذلا  مارحلا  ةدعقلا  يذ  رهـش  نم 

هحفص ملـس [ ) هبحـص و  هلآ و  دمحم و  اندیـس  یلع  هللا  لص  (و  هدحو دمحلا هللا  ناثدحلا و  قراوط  نع  هللا  اهناص  ماشلا  قشمد  ةدلبب  ملس 
[ 2

راثلاب ذخالا  ۀصق  یف  رابخالا  قدصا 

هراشا

کلهی يذـلا  نیح ، دـعب  ول  و  نیملاظلا ، نم  مقتنملا  و  نیرابجلا ، مصاق  و  نینمؤملا ، یلو  نیملاعلا ، بر  هللادـمحلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
باتکلا اذه  یف  دروم  یناف  دعب ) و  .) نیمولظملا نیرهاطلا  هلآ  و  نییبنلا ، متاخ  دمحم  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  و  نیرخآ ، فلختـسی  اکولم و 

نب نیـسحلا  انالوم  مدب  اوبلط  نیذلا  رابخا  نم  نوثدحملا  نوخرؤملا و  هرکذ  ام  ۀصالخ  راثلاب ) ذخألا  ۀصق  یف  رابخالا  قدصاب   ) یمـسملا
ءاعدـلا یف  ع )  ) نیـسحلا لوق  قیدـصت  کلذـب  رهظ  مهنم و  سوفنلا  اوفـش  مهولتق و  یتح  هیلتاق  اوعبتت  مالـسلاامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 
ۀبرـضب ۀبرـض  ۀلتقب و  ۀلتق  هلتق  الا  ادحا  مهیف  عدی  هربصم و ال  اسأک  مهیقـسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلـس  و   ) هوبراح نیذلا  ۀـفوکلا  لها  یلع 

مالـسلاهیلع و نیـسحلا  راثب  ذخا  يذلا  یفقثلا  ةدـیبعیبا  نب  راتخملا  وه  فیقث  مالغ  و  مهنم ) یعایـشا  یتیب و  لها  یئآیلوأل و  یل و  مقتنی 
نایبصلا هامارتی  ۀفوکلاب  بصن  دق  ۀبصق  یلع  کسأرب  ینأکل  ةرخآ و  ایندب و ال  يدعب  حرفت  کنا ال  دعـس  نب  رمعل  ع )  ) هلوق و  هیلتاق ، لتق 

 ] ددع مهصحا  مهللا  ع »  » هلوق و  کشارف ، یلع  کحبذی  نم  کیلع  طلـس  کمحر و  هللا  عطق  اضیا  هل  ع )  ) هلوق مهنیب و  اضرغ  هنوذختی  و 
هیبا و هدج و  نیـسحلا و  ۀعافـش  کلذب  ایج  اراهب  قوثوملا  بتکلا  یلع  کلذ  یف  ادمتعم  ادحا ، مهنم  رداغت  اددب و ال  مهلتقا  و  هحفص 3 ]

لیکولا معن  یبسح و  وه  مصتعا و  هب  لکوتا و  هللا  یلع  ةرخآلا و  رادلا  یف  مالسلامهیلع  هتیب  لها 

نیسحلا راثب  مهبلط  نیباوتلا و  رکذ 

رفکی هنا ال  اریبک و  أطخا  أطخا و  دق  نا  اوأر  مهنیب و  امیف  اوموالت  هترصن و  مهکرت  یلع  ۀعیـشلا  نم  ۀفوکلاب  نم  مدن  ع »  » نیـسحلا لتق  امل 
ءیجم نیح  ناک  یفعجلا و  رحلا  نب  هللادبع  کلذ  یلع  مدنلا  هلخادت  نم  ۀـلمج  نم  ناک ) و  :) هراثب بلطلا  ریغ  راعلا  لسغی  بنذـلا و  مهنع 

لتق دعب  مدن  مث  لعفی  ملف  هعم  جورخلا  یلا  ع )  ) نیسحلا هبدنف  لتاقم  ینب  رـصق  هل  لاقی  عضوم  یف  ۀفوکلا  جراخ  قارعلا  یلا  ع »  » نیـسحلا
ۀلالـضلا و لها  یلع  يرـصن  لذـب  بلطی  نیح  نیـسحیقارتلا  یقلح و  نیب  ددرت  اـیح  تمداـم  ةرـسح  کـل  اـیف  : لوقی لـعج  و  ع »  » نیـسحلا

یلوت هادف  یسفن  یفطصملا  نبا  عمقالتلا  موی  ۀمارک  تلنل  یـسفنب  هیـساوا  ینأ  ول  وقارفلاب  عمزت  انکرتتا و  الوق  رـصقلاب  یل  لوقی  ةادغقافنلا 
هحفـص 4] قافنلا [  یلا  نورخآلا  باخ  انیـسح و  او  رـصن  یلوالا  زاف  دـقفقالفناب  یبلق  مویلا  مهل  یح  بلق  فهلتلا  قلف  ولفقالطناب  عدو  مث 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عم  ۀبحص  هل  تناک  یعازخلا و  درص  نب  نامیلـس )  ) مه مهئاسؤر و  نم  رفن  ۀسمخ  یلا  ۀعیـشلا  تعمتجاف 
ص)  ) هللا لوسر  ضبق  املف  هموق  یف  فرش  ۀیلاع و  نس  هل  ناک  نامیلس و  ص )  ) هللا لوسر  هامسف  اراسی  همسا  ناک  نیرجاهملا و  نم  وه  و 

افوخ هعم  لتاقی  مل  هنا  ریغ  ع )  ) نیـسحلل اوبتک  نیذلا  ۀلمج  نم  ناک  نیفـص و  لمجلا و  ع )  ) نینمؤملاریما عم  دهـش  ۀـفوکلا و  لزنف  لوحت 
یلجبلا دادش  نب  ۀعافر ) و   ) يدزألا لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع ) و  « ) ع  » یلع باحصا  نم  ناک  يرازفلا و  ۀبخن  نب  بیـسملا ) و   ) دایزنبا نم 

یعازخلا درـص  نب  نامیلـس  لزنم  یف  اوعمتجاف  ع »  » یلع باحـصا  راـیخ  نم  ۀـسمخلا  ءـالؤاه  ناـک  و  [ 263  ] یمیتـلا لاو  نب  هللادـبع ) (و 
انلعجی نا ال  انبر  یلا  بغرنف  نتفلا  عاونال  ضرعتلا  رمعلا و  لوطب  انیلتبا  دق  اناف  دعب ) اما   ) هیلع ءانثلا  هللا و  دمح  دعب  لاقف  بیـسملا  مهبطخف 

مدآ نبا  یلا  هیف  هللا  رذـعا  يذـلا  رمعلا  لاق  مالـسلاهیلع  ایلع  نینمؤملاریما  ناـف  رکذـت  نم  هیف  رکذـتی  اـم  مکرمعن  ملوأ  ادـغ  هل  لوقی  نمم 
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لبق انغلب  دق  و  ص )  ) هیبن تنب  نبا  رـصن  یف  نیبذاک  هللا  اندجوف  انـسفنا  ۀیکزتب  نیمرغم  انک  دق  هغلب و  دق  الا و  لجر  انیف  سیل  ۀنـس و  نوتس 
هنع انلداج  و ال  هحفص 5 ] انیدیاب [  هانرـصن  نحن  انبناج ال  یلا  لتق  یتح  انـسفناب  هنع  انلخبف  هرـصن  انلأسف  انیلا  رذعا  هلـسر و  هبتک و  کلذ 

هلسن ال هتیرذ و  هبیبح و  دلو  انیف  لتق  دق  انیبن و  ءاقل  دنع  انبر و  دنع  انرذع  امف  انرئاشع  یلا  ةرصنلا  هل  انبلط  انلاوماب و ال  هانیوق  انتنـسلاب و ال 
هنأف مکنم  الجر  مکیلع  اولو  موقلا  اهیا  کلذ  دـنع  انع  یـضری  نا  انبر  یـسعف  کلذ  بلط  یف  اولتقت  وا  هلتاق  اولتقت  نا  نود  رذـع  ـال  هللا  و 

دـشراب تأدب  لوقلا و  بوصأل  كاده  دق  هللا  ناف  دعب ) اما   ) لاقف دادش  نب  ۀعافر  ماق  و  اهب . نوفحت  ۀیار  هیلا و  نوعزفت  ریما  نم  مکل  دبال 
ناف الجر  مکرما  اولو  تلق  کلوق و  یلا  باجتـسم  کنم  عومـسمف  میظعلا  بنذلا  نم  ۀـبوتلا  یلا  نیقـسافلا و  داهج  یلا  کئاعدـب  رومألا 

ۀقباسلا اذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بحاص  ۀعیشلا و  خیـش  رمألا  اذه  انیل  متیار و  نا  ایـضرم و  اندنع  نکت  لجرلا  کلذ  تنا  نکت 
درـص نب  نامیلـس  مکرما  اولوف  متبـصا  دـق  بیـسملا  لاقف  همزحب  قوثوملا  هنید  هساب و  یف  دومحملا  یعازخلا  درـص  نب  نامیلـس  مدـقلا  و 

اومدق املف  مودقلا  یلع  مهثحن  ةرصنلا و  مهینمن  ص )  ) انیبن تیب  لآ  مودق  یلا  انقانعا  دمن  انک  انا  همالک  ۀلمج  یف  لاق  نامیلس و  بطخف ) )
هذـختا یطعی  الف  فصنلا  لأسی  خرـصتسی و  لعج  ذا  همد  همحل و  نم  ۀعـضب  هتلالـس و  انیبن و  دـلو  انیف  لتق  یتح  انلهذا  اـنزجع و  اـنین و  و 

هنظا ام  هللا  هللا و  یضری  یتح  ءانبألا  لئالحلا و  یلا  اوعجرت  مکبر و ال  مکیلع  طخس  دقف  اوضهنا  الا  حامرلل  ۀئیرد  لبنلل و  اضرغ  نوقسافلا 
مکنا مهیبن  مهل  لاق  ذا  لیئارـسا  ینبک  اونوک  لذ و  الا  طق  دـحا  هباهامف  توملا  اوباهت  دال  هحفص 6 ] الا [  هلتق  نم  اوزجانت  نا  نود  ایـضار 

ام مهل  اودـعا  ۀنـسألا و  اوبکر  فویـسلا و  اودـحأ  لاق ) مث   ) اولعفف مکـسفنا  اولتقاف  مکئراـب  یلا  اوبوتف  لـجعلا  مکذاـختاب  مکـسفنا  متملظ 
یبنذ و نم  ینیجنی  هنا  ملعا  ول  هللاوف  انا  اما  لیفن  نب  دـلاخ  لاقف )  ) مهوزفتـست سانلا و  اوعدـت  یتح  لیخلا  طاـبر  نم  ةوقلا و  نم  متعطتـسا 

لاتق یلع  هب  مهیوقا  نیملسملا  یلع  ۀقدص  یحالس  يوس  هکلما  ام  لک  نأ  رضح  نم  لک  دهـشا  انا  اهتلتقل و  یـسفن  لتق  ینع  یبر  یـضری 
عمتجا اذاف  لاو  نب  هللادبع  یلا  هب  تأیلف  هلام  نم  ءیشب  ۀنوعملا  دارا  نم  لک  درص  نب  نامیلس  مهل  لاقف )  ) کلذ لثم  هریغ  لاق  نیقسافلا و 

اباتک نئادملاب  ۀعیشلا  نم  هعم  نم  نامیلا و  نب  ۀفیذح  نب  دعـس  یلا  درـص  نب  نامیلـس  بتک  و  انباحـصا ، نم  ءارقفلا  هب  انزهج  هدنع  کلذ 
یلا اوباجاف  نئادملاب  نیذـلا  ۀعیـشلا  یلع  هباتک  دعـس  أرقف »  » هتدـعاسم یلا  مهوعدـی  هیلع و  اومزع  امب  هملعی  یئاطلا  کلام  نب  هللادـبع  عم 

ینثملا یلا  اضیا  نامیلس  بتک » و   » کلذب اورسف  هباحـصا  یلع  ۀفیذح  باتک  نامیلـس  أرقف  مهمزعب  هملعی  نامیلـس  یلا  دعـس  بتکف  کلذ 
اما لوقی  باوجلا  ینثملا  هیلا  بتکف »  » دعـسینب نم  یمیمتلا  ةرامع  نب  نایبظ  عم  باتکلا  ثعب  کلذ و  لثمب  ةرـصبلاب  يدـبعلا  ۀـمزخم  نب 

يذلا لجألل  هحفـص 7 ] یلاعت [  هللا  ءاش  نا  كوفاوم  نحن  کل و  اوباجتـسا  کیأر و  اودمحف  کناوخا  هتأرقا  کباتک و  تأرق  دـقف  دـعب 
[265  ] قح ادهنا  رقلا  لیوطمیزه  شجا  [ 264  ] يداهلا علتا  یلع  املعم  کتیتا  دق  ینأک  رصبت  . باتکلا لفسا  یف  بتک  مالـسلا و  تبرض و 

هیعـسب هلألا  يونی  ۀـقث  یخاـمؤس  ریغ  برحلا  راـنل  شحم  [ 267  ] هبلق عورلا  ألمی  ـال  یتف  لـکبمؤر  ماـجللا  [ 266  ] ساـف یلع  حـلم  صلقم 
مالسلاهیلع نیسحلا  اهیف  لتق  یتلا  ۀنسلا  یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  راثب  ذخالل  ۀعیـشلا  كرحت  ءادتبا  ناک » «و  میثا ریغ  فیـسلا  لصنب  بورض 

نیـسحلا مدب  بلطلا  یلارـسلا  یف  سانلا  نوعدی  حالـسلا و  نوعمجی  برحلل و  نودعتـسی  اولاز  امف  ةرجهلا  نم  نیتس  يدحا و  ۀنـس  یه  و 
نارهش و نینس و  ثالث  دیزی  توم  مالسلاهیلع و  نیسحلا  لتق  نیب  ناک  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  یف  ۀیواعم  نبدیزی  کله  نا  یلا  مالـسلا  هیلع 

بلطلا رهظن  انعدف  فیعض  ۀیماینب  رما  ۀیغاطلا و  اذه  کله  دق  هل  اولاق  هیلا و  درص  نب  نامیلـس  باحـصا  ءاج  دیزی  تام  املف »  » مایأ ۀعبرا 
نامیلـس ال مهل  لاقف  مهقح  نع  نیعوفدـملا  مهیلع  رثأتـسملا  تیبلا  اذـه  لها  یلا  سانلا  اوعدـن  هیلتاق و  لتقن  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مدـب 

مکدارم اوملع  هحفـص 8 ] یتم [  برعلا و  ناسرف  ۀفوکلا و  فارـشا  مه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ۀلتق  تدجوف  مترکذ  امیف  ترظن  ینا  اولجعت 
نکلو اولتق  مهـسوفن و  اوفـشی  مل  مهراث و  اوکردـی  مل  اوجرخ  ولف  نیلیلق  مهتدـجوف  مکنم  ینعبت  نمیف  ترظن  مکیلع و  سانلا  دـشأ  اوناک 

ناک نم  فاعـضا  دـیزی  كاله  دـعب  ریثک  سان  مهعبتا  هب  راشا  ام  اولعفف  مکعمج  رثکی  یتح  اورظتنت  ساـنلا و  یف  مکتاـعد  اوثبت  نا  يأرلا 
اوبیجا یباحصأل  تلق  ایناوغلا و  ابصلا و  تعدو  توحص و  : ارعش لاتقلا  جورخلا و  یلع  ضرحی  رمحالا  نب  هللادبع  لاق  کلذ و  لبق  مهعبتا 

تنک نا  نیدلا  لهأل  انیـسح  ادلاو  ادـج و  سانلا  ریخ  عنا  الاایعاد و  کیبل  کیبل  اعدـلا  لبق  يدـهلا و  یلا  اوعدـی  ماق  ذا  هل  اولوق  وایدانملا 
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ایفایواث فطلا  يدل  ابولسم  ردوغ  ۀئیرد و  حامرلل  نیسح  یحضافایلاوملا  یکشت  اذک )  ) ماما میدع و  ۀصاصخ  وذ  لمرم  انیـسح  کبیلایعان 
تهات و ۀما  ایفایداوغلا  مامغلا  فطلا  ۀیبرغب  یقتلا  دجملا و  نمض  اربق  هللا  یقسایداعألا  نیئناشلا  هنع  تبراضف  هتدهـش  تنک  كاذ  ذا  ینتیل 

ثیرح نب  ورمع  ناک  ةرـصبلا و  یلع  ایلاو  دیزی  توم  دـنع  ناک  هناف  دایز  نب  هللادـیبع  اما » «و  ایلاعتملا دـحاولا  اوضراف  اوبینا  ۀهافـس  تلض 
مهربخا سانلا و  عمجف  ماشلاب  سانلا  فالتخا  دـیزی و  تومب  ةرـصبلاب  دایزنبا  یلا  ربخلا  ءاـجف »  » داـیزنبا نع  ۀـباینلاب  ۀـفوکلا  یلع  اـیلاو 

اولاق ناطیحل و  ای  مهیدیا  اوحسم  اوفرـصنا و  مث  هوعیابف  مهرماب  موقی  الجر  هحفـص 9 ] اوعیابی [  نا  مهنم  بلط  همذی و  لعج  دیزی و  تومب 
لاقف میور  نب  دیزی  ماقف  ۀعیبلا  یلا  مهوعدی  ۀـفوکلا  لها  یلا  نیلوسر  دایزنبا  لسرا » و   » تاقوالا عیمج  یف  هل  داقنن  اننا  ۀـناجرمنبا  نظیا 

دایزما ۀیمس  هللادیبع و  ما  ۀناجرمنبا  ةراما  یف  ۀیماینب و ال  یف  انل  ۀجاح  ۀمارک ال  هعیابن ال و ال  نحنا  ۀیمـسنبا  نم  انحارا  يذلا  دمحلا هللا 
لها هعلخیا  ةرـصبلا  لها  لاـقف  کلذـب  هاربخا  داـیزنبا و  یلا  نـالوسرلا  عجرف  ساـنلا  امهبـصحف  اـصحلاب  اـمهامر  يا  نیلوسرلا  بصح  و 

ۀفوکلا لها  نا  مث »  » ماشلا یلا  بره  مث  ةرـصبلا  ءاسؤر  ضعبب  راجتـساف  هسفن  یلع  فاخ  مهدنع و  هناطلـس  فعـضف  نحن  هیلون  ۀـفوکلا و 
لتاق دعـس  نب  رمعب  مهـضعب  راـشاف  مهرما  یف  اورظنی  نا  یلا  اریما  مهل  اوبـصنی  نا  اودارا  مهنع و  داـیز  نبا  لـماع  ثیرح  نب  ورمع  اودرط 

مالسلاهیلع نیسحلا  نبدنی  تالوعم  تایکاب  تاخراص  عماجلا  دجسملا  نلخد  یتح  مهریغ  نادمه و  نم  ءاسن  تلبقاف  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
رمع و نع  اوضرعا  سانلا و  یکبف  ۀفوکلا  یلع  انیلع  اریما  نوکی  نا  دارا  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقب  دعـس  نب  رمع  یـضری  اما  نلقی  و 

تلقل ۀـنج  باب  یلع  اباوب  تنک  ولفمالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مهیف  لوقی  نیذـلا  مه  نادـمه  نادـمه و  ءاسنل  کلذ  یف  لضفلا  ناـک 
یمـسی ۀـفوکلا  یلع  هلبق  نم  ایلاو  ریبزلا  نبا  مهیلا  لـسرا  ریبزلا و  نبـال  اوعیاـب  ۀـفوکلا  لـها  نا  مث » [ » هحفـص 10 مالـسب [  اولخدا  نادمهل 

رهـش نم  نیقب  نامثل  ۀفوکلا  یلا  الـصوف  جارخلا  یلع  اریما  یباحـصلا  ۀحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  هعم  لسرا  يراصنالا و  دیزی  نب  هللادبع 
یلا سانلا  اعد  ریبزلا  نب  هللادبع  ناک » و   » مالـسلاهیلع نیـسحلا  راثب  ذخألل  سانلا  نوعدـی  هباحـصا  نامیلـس و  نیتس و  عبرا و  ۀنـس  ناضمر 
اـشیج دیزی  مهیلا  لسراف  دیزی  ۀعاط  اوعلخ  دق  اوناک  ۀنیدملا  لها  کلذک  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  راثب  بلطلا  رهظا  دـیزی و  ةایح  یف  هسفن 

یلا شیجلا  هجوت  مث  يرملا  ۀبقع  نب  ملسم  شیجلا  ریما  ناک  ةروهشملا و  ةرحلا  ۀعقو  یه  مایا و  ۀثالث  ۀنیدملا  حابتـسا  مهلغ و  مهبراحف و 
یف نیـصحلا  ناک  دـیزی  کله  املف  ریمن  نب  نیـصحلا  شیجلا  یلع  فلختـسا  قیرطلا و  یف  ۀـبقع  نب  ملـسم  تاـمف  ریبزلانبا  برحل  ۀـکم 
یلا اوهجوت  مث  مهوناها  ۀنیدملا و  لها  مهیلع  أرتجا  ۀنیدملا و  یلا  اوعجر  دیزی  تومب  اوملع  املف  ۀکمب  ریبزلانبا  نورصاحی  ماشلا  رکـسع 

نب هللادـبعل  اهریغ  قارعلا و  زاجحلا و  یف  ۀـفالخلاب  عیوب » و   » مکحلا نب  ناورم  مهیف  ۀـنیدملاب و  اوناک  نیذـلا  ۀـیماونب  مهعم  جرخ  ماـشلا و 
اوعیاب دـیزی  توم  دـعب  ماشلا  لها  ناک » و   » مالـسلاهیلع نیـسحلا  مدـب  بطلا  راهظا  نع  ریبزلا  نب  هللادـبع  ضرعا  دـیزی  تام  اـمل » و   » ریبزلا

ۀیماینب نأ  لیق  ۀفالخلا و  نم  هسفن  علخ  نا  دـعب  اموی  نیعبرا  دـعب  لیق  رهـشا و  ۀـثالث  هحفـص 11 ] دعب [  تامف  ۀفالخلاب  دیزی  نب  ۀـیواعم 
نع هبلق  ماشلا  یلا  دایز  نب  هللادیبع  مدـق  املف  ۀـفالخلاب  هعیابیف  ریبزلانبا  یلا  ریـسی  نا  یلع  مزع  دـق  مکحلا  نب  ناورم  ناک » و   » مسلاب هولتق 
لها لاتق  یلا  شیج  یف  دایز  نب  هللادـیبع  ثعب  مکحلا  نب  ناورم  نا  مث »  » ۀـفالخلاب سانلا  هعیاـب  مث  ۀـفالخلا  بلط  یلع  همزع  يوق  هیأر و 

سمخ ۀنس  یلا  حالسلا  نورتشی  نوزهجتی و  اولاز  امف  هباحصا  درص و  نب  نامیلس  اما » و   » قارعلا یلا  ریـسی  نا  اهنم  غرف  اذا  هرما  ةریزجلا و 
یف رودی  لعج  ۀفوکلا و  بیرق  ۀلیخنلاب  رکسعف  رخآلا  عیبر  رهش  نم  ۀلیل  لوا  یف  جرخ  هوتأف و  هباحصا  ءاسؤر  یلا  نامیلس  ثعب  نیتس و  و 

کلذب اودانی  نا  نیسحلا و  تاراثل  ای  ۀفوکلا  یف  اودانی  نا  مهرما  ۀفوکلا و  یلا  لیخ  یف  هباحـصا  نم  نیلجر  لسرأف  الیلق  هدجوف  هرکـسع 
نم تناک  ةربس و  ۀنبا  ۀلهس  هتأرما  هتنبا و  هدنع  يدزألا و  مزاح  نب  هللادبع  ءادنلا  عمسف  کلذب  يدان  نم  لوا  اوناک  مظعالا و  دجسملا  یف 

لاق ال تننجا  کحیو  هتجوز  هل  تلاقف  هسرف  هحالس و  یلا  اهـسبلف و  هبایث  یلا  بثوف  موقلا  عم  لخد  نکی  مل  هیلا و  مهبحا  ءاسنلا و  لمجا 
ینا مهللا  هللا  یلا  لاق  اذه  کینب  عدوت  نم  یلا  تلاقف  توما  یتح  لجرلا  اذـه  مدـب  بلاط  هبیجم و  اناف  لجوزع  هللا  یعاد  تعمـس  ینکلو 
ۀلیللا کلت  لیخلا  تفاط » و   » کیبن تنب  نبا  رـصن  یف  هحفـص 12 ] تطرف [  امم  یلع  بتو  مهیف  ینظفحا  مهللا  یلها  يدلو و  کعدوتـسا 

دجـسملا یف  ناک » و   » نیـسحلا تاراثل  ای  ةرخآلا  ءاشعلا  نولـصی  سانلا  عماجلا و  دجـسملا  یف  اودان  نیـسحلا و  تاراثل  ای  نودانی  ۀـفوکلاب 
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یلام تبا  ای  هتنبا  هل  تلاـقف  هبکریل  هسرفب  اـعد  هحالـس و  سبلف  هلها  یتا  یتح  جرخ  نیـسحلا و  تاراـثل  اـی  لاـقف  یلـصی  نارمن  نب  برک 
یلا ءاج  دغلا  نم  ناک  املف »  » موقلاب قحلف  جرخ  مث  هبر  یلا  هبنذ  نم  رفی  كابا  نا  ۀینب  ای  لاقف  کحالـس  تسبل  کفیـس و  تدـلقت  كارا 

نأ دجوف  رکـسعلا  ءامـسا  هیف  بتکی  يذلا  رتفدلا  وه  هناوید و  یف  رظنف  فالآ  ۀعبرا  هعم  راص  یتح  هعم  ناک  نم  ردقب  ۀـفوکلا  نم  نامیلس 
مایا ۀثالث  ۀلیخنلاب  ماقا » و   » فالآ ۀعبرا  الا  افلا  رشع  ۀتس  نم  انافا  ام و  هللا  ناحبس  لاقف  افلا  رـشع  ۀینامث  لیق  افلا و  رـشع  ۀتـس  هوعیاب  نیذلا 

هراـکلا کـعفنی  ـال  هنا  ۀـبجن  نب  بیـسملا  هل  لاـقف »  » فـالآ ۀـسمخ  هعم  راـصف  لـجر  فلا  نم  وحن  هیلا  جرخف  هنع  فلخت  نم  یلا  ثعبی 
نامیلـس بطخ ) مث   ) تیأر ام  معن  نامیلـس  هل  لاقف  ادـحا  رظتنت  الف  جورخلل  اـبحم  ةریـصب  یلع  جرخ  نم  ـالا  کـعم  لـتاقی  ـال  جورخلل و 
ۀمحرف هنم  نحن  انم و  کلذف  ةرخآلاو  هللا  هجو  هجورخب  دـیری  جرخ  ناک  نم  سانلا  اهیا  لاقف )  ) ۀـیبرع هل  سوق  یلع  أکوتم  وه  هباحـصا و 

هحفـص 13] نم [  انعم  ام  هللا و  ناوضر  الخ  ام  اهمنغن  ۀمینغ  هذخأن و ال  ءیف  یتأی  ام  هللاوف  ایندـلا  دـیری  امنا  ناک  نم  اتیم و  ایح و  هیلع  هللا 
نم هباحصا  يدانتف  انبحصی  الف  اذه  يونی  ناک  نمف  ۀغلبلا  ردق  داز  انفکا و  یف  انحامر  انقتاوع و  یلع  انفویـس  الا  عاتم  ۀضف و ال  بهذ و ال 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  انیبن  هللا  لوسر  تنب  نبا  مدب  بلطلا  ۀبوتلا و  بلطن  انجرخ  امنا  انجرخ  اهل  سیل  ایندلا و  بلطن  انا ال  بناج  لک 

ۀفوکلاب مهلک  هولتق  نیذلا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مدب  بلطن  انجرخ  انا  لیفن  نب  دعـس  نب  هللادبع  هل  لاق  ریـسملا  یلع  نامیلـس  مزع  املف ) )
قسافلا نبا  قسافلا  اذه  هیلا  دونجلا  یبع  هلتق و  يذلا  نا  نامیلس  لاقف  هللادیبع  يوس  ماشلا  یف  سیل  لئابقلا و  فارشا  دعس و  نب  رمع  مهنم 

لها مکعیطی  نا  انوجر  هنم و  انیلع  نوها  هدعب  نم  نوکی  نا  انوجر  هللا  مکرصنی  ناف  هللا  ۀکرب  یلع  هیلا  اوریـسف  دایز  نب  هللادیبع  ۀناجرمنبا 
راربالل ریخ  هللا  دنع  امف  اودهشتست  نا  هنولتقتف و  مالسلاهیلع  نیسحلا  مد  یف  كرـش  نم  لک  یلا  نورظنتف  لاتق  ریغب  ۀفوکلا  ینعی  مکرـصم 
نادیری امهنا  نامیلس  یلا  الوسر  اهجارخ  ریما  ۀحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  ۀفوکلا و  ریما  دیزی  نب  هللادبع  لسرا ) و   ) اوریس هللا و  اوریختـساف 

امهعم میهاربا و  هللادبع و  ءاج  هلوح و  اوسلجف  هباحـصا  ءاسؤر  اعد  سانلا و  ۀـیبعت  نسحاف  مق  دادـش  نب  ۀـعافرل  نامیلـس  لاقف  هیلا  ایتأی  نا 
هحفص 14] نم [  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتق  یف  كرش  نم  لکل  لاق  هللادبع  ناف  ع »  » نیسحلا لتق  یف  كرـش  نم  يوس  ۀفوکلا  لها  فارـشا 

راشاف مهنم  افوخ  ةرامالا  رصق  یف  تیبی  مایالا  کلت  یف  دعس  نب  رمع  ناک » و   » هباحصا نامیلس و  نم  افوخ  مهعم  اوجرخی  نا ال  نیفورعملا 
مهعیمج و هیلا  اوراس  اوأیهت و  مهیلا  راس  دایز  نب  هللادیبع  نا  اوملع  اذاف  اولجعتسی  اومیقی و ال  نا  هباحصا  نامیلـس و  یلع  میهاربا  هللادبع و 

اشیج مکعم  لسرن  یتح  اومیقا  هللادبع  مهل  لاقف  انجرخ  ایندلل  سیل  انا  اولاق  اولبقی و  ملف  اوماقا  نا  یخوج  جارخ  هباحصا  نامیلـسل و  العج 
لاقف مهنومولی  مهضعب  لعجف  مهداعیمل  مهوفاوی  مل  نئادملا  ةرصبلا و  لها  نم  مهتعیـش  اذاف  اورظن ) و   ) هباحـصا نامیلـس و  مقی  ملف  افیثک 
هتبطخ یف  لاقف  امیلس  مهبطخ  مث  ۀقفنلا  ۀلقل  الا  اورخأت  مهارا  ام  مکریـسم و  ربخ  مهغلب  یتم  ابیرق  مکنوقحلیـس  مهناف  مهومولت  نامیلس ال 

ابهذ و بلطی  ادجاس ال  اعکار و  ادعاق و  امئاق و  الا  يری  انمث ال  اهب  يرتشی  اهیلا ال  عاسف  ةرخآلا  رجات  اماف  اراجت  ةرخآلل  اراجت و  ایندـلل  نا 
هللا رکذـب  لیللا و  فوج  یف  ةولـصلا  لوطب  مکیلعف  الدـب  اهب  یغتبی  اهیف ال  عتار  اهیلع  بکمف  ایندـلا  رجات  اما  ةذـل و  ایند و ال  ۀـضف و ال  ال 

مکبر یلا  اولـسوتت  نل  مکناف  ودهاجتف  طساقلا  لحملا  ودعلا  اذـه  اوقلت  یتح  هیلع  متردـق  ریخ  لکب  هللا  یلا  اوبرقت  لاح و  لک  یلع  اریثک 
مهمدـقی نیتس  سمخ و  ۀنـس  رخالا  عیبر  نم  نیـضم  سمخل  ۀـعمجلا  ۀیـشع  اوراس ) و   ) ةولـصلا داهجلا و  نم  اباوث  هدـنع  مظعا  وه  ءیـشب 

نا ال بحا  ام  درص  نب  نامیلـس  لاقف  ریثک  سان  مهنع  فلخت  دق  روعالا و  رید  هل  لاقی  ناکمب  اوتابف  هحفص 15 ] نوروکذملا [  مهؤاسؤر 
ینب ساسقا  یلع  لزنف  راـس  مث  مهنود  لـضفلاب  مکـصخ  مهطبثف و  مهثاـعبنا  هرک  هللا  نا  ـالابخ  ـالا  مکوداز  اـم  مکیف  اوجرخ  ول  اوفلختی و 

ری ملف  لیوعلا  ءاکبلاب و  اوجض  ةدحاو و  ۀحیص  اوحاص  اولص  املف و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ربق  دنع  اوحبـصا  مث  تارفلا  یئطاش  یلع  کلام 
نورفغتـسی و نوعرـضتی و  نوکبی و  ۀلیل  اموی و  هدنع  اوماقا  هربق و  دنع  اوبات  و  ع »  » نیـسحلا یلع  اومحرت  مویلا و  کلذ  نم  ایکاب  رثکا  موی 

يدـهملا نبا  يدـهملا  دیهـشلا  نبا  دیهـشلا  انیـسح  محرا  مهللا  هحیرـض  دـنع  مهلوق  نم  ناک ) و  .) هباحـصا و  ع »  » نیـسحلا یلع  نومحرتی 
هللا یلـص  انیبن  تنب  نبا  انلذخ  انا  مهللا  مهیبحم  ءایلوا  مهیلتاق و  ءادعا  مهلیبس و  مهنید و  یلع  انا  كدهـشن  انا  مهللا  قیدصلا  نبا  قیدـصلا 

اولتق ام  یلع  مهنید و  یلع  انا  كدهـشن  انا  نیقیدـصلا و  ءادهـشلا  هباحـصا  انیـسح و  محرا  انیلع و  بت  انم و  یـضم  ام  انلرفغاف  هلآ  هیلع و 
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دنع هیلع  اومحدزا  فیرشلا و  ربقلا  اوعدو  مث  اقنح  فیرشلا  ربقلا  یلا  رظنلا  مهداز  نیرساخلا و  نم  ننوکنل  انمحرت  انلرفغت و  مل  نا  هیلع و 
هباحصا نم  نیثالث  وحن  یف  نامیلس  یقب  یتح  هل  عدوملاک  هحیرـض  یلا  دوعی  لجرلا  ناک  دوسالا و  رجحلا  یلع  ماحدزالا  نم  رثکا  عادولا 
اهانتمرح ذا  مهللا  مالسلاهیلع  نیسحلا  عم  ةداهـشلاب  انمرکا  هحفـص 16 ] ءاش [  ول  يذلا  هللادمحلا  نامیلـس  لاق  ربقلاب و  اوطاحاف  سانلا  رخآ 

ربقلا یلع  ایکاب  یفعجلا  ۀعمز  نب  بهو  لاحلا  کلت  یف  ماق  اونـسحاف و  نامیلـس  باحـصا  نم  ءاسؤرلا  ملکت  هدـعب و  هیف  اهانمرحت  الف  هعم 
رمأت ۀلیبق  الا  مالسالا  عیض  ام  واهمیمح  مانی  ام  یلتق  فطلاب  امون و  ۀیما  نم  يواشنلا  تیبتیفعجلا  رحلا  نب  هللادیبع  تایبا  دشنا  فیرـشلا و 

یکبت ال ینیع  ۀنیزح و  یـسفن  کفنت  تمـسقافاهمیقی ال  بناج ال  اهنم  جوعا  اذا  ملاظ  فک  یف  نیدلا  ةانق  تحـضا  واهمیعن  ماد  اهاکون و 
تیمک سرف  یلع  رمحالا  فوع  نب  هللادـبع  سانلا  عم  ناـک  واـهمورق  تاـمملا  یتح  اـهل  لذـی  ۀـیزخ  ۀـیما  یقلت  وا  یتایحاهموجـس  فجت 

دق والالـضلا  ردغلا  [ 268  ] نیطـساقلا الایق  الا  اهب  یقلن  نا  دـیرنالاطبا  اننلمحی  اسباوع  ـالاسرا  اـنب  نعملی  نجرخ  : لوقی وه  ـالکأت و  لـکأتی 
یلع اوراـس  مث  [ 270  ] الاضفملا نمیهملا  یـضرنل  ـالاونلا  ۀـفحتلا و  هب  وجرنـالاجحلا  ضیبلا و  تارفخلا  ـالاومالا و  و  [ 269  ] لهالا انضفر 

هحفص 17] یف [  نحن  اذه و  اناتا  دق  هباحصا  نامیلس و  لاقف  عوجرلا  مهنم  هیف  بلطی  اباتک  ۀفوکلا  یلا  دیزی و  هللادبع  مهیلا  بتک  رابنالا و 
دق موقلا  نا  لوقی  هرکـشی و  نامیلـس  هیلا  بتک  يأرب و  اذـه  اـم  عـجرن  انودـع  ضرا  نم  اـنوند  داـهجلا و  یلع  انـسفنا  اـنطو  نیحف  انرـصم 
هللا موقلا و  تامتـسا  دـق  هللادـبع  لاـقف  مهیلع  هللا  یـضق  اـمب  اوضر  هیلع و  اولکوت  هللا و  یلا  اوهجوت  مهبر و  نم  مهـسفنا  مهعیبب  اورـشبتسا 
دعب اذه  رفز  ناک ) و   ) یبالکلا ثراحلا  نب  رفز  اهب  ایـسیقرق و  یلا  اوهتنا  یتح  اوجرخ  مث  تیهاوتا  یتح  اوراس  مث )  ) نیملـسم امارک  نلتقیل 
یتا نیرـسنق و  نم  رفز  بره  ماشلا  دالب  یلع  بلغت  مکحلا و  نبا  ناورم  عیوب  املف  ریبزلا  نبال  عیابی  ماشلا  دالب  نم  نیرـسنقب  دـیزی  كاله 

نم جرخی  امل  هنا  یلع  قاتعلا  قالطلاب و  هل  فلح  مامحلا و  لخدی  نا  هنم  بلطف  اهایا  هالو  دیزی  ناک  یشرحلا  ضایع  اهیلع  ایسیقرف و  یلا 
نامیلس لسراف »  » هباحصا نامیلس و  نم  رفز  نصحتف »  » اهمامح لخدی  مل  اهب و  نصحت  اهیلع و  بلغ  اهلخدف و  هل  نذاف  اهب  میقی  مامحلا ال 

یلا رفز  نب  لیذه  ءاجف  رفز  یلع  نذالا  بلط  ۀنیدملا و  باب  یلا  بیـسملا  ءاجف  اقوس  مهل  جرخی  نا  هیلا  بلطی  رفز  یلا  ۀبخب  نب  بیـصملا 
رضم سراف  اذه  اذه  نم  ینب  ای  يردت  اما  هوبا  هل  لاقف  کیلع  نذأتسی  ۀبجن  نب  بیـسملا  همـسا  ۀئیهلا  نسح  لجر  ۀنیدملا  بابب  لاق  هیبا و 

هبناج و یلا  هسلجا  بیـسملا  هیلع  لخد  املف  هل  نذنا  نید  هل  کسان  دبعتم  وه  مهدحا و  وه  ناک  ةرـشع  اهفارـشا  نم  دع  اذا  اهلک  ءارمحلا 
دق مکلاتق و  بحن  ام  انریغ و  ما  نودیرت  انایأ  ملعنل  الا  ۀـنیدملا  باوبا  قلغن  مل  انا  رفز  هل  هحفص 18 ] لاقف [  هیلع  اومزع  امب  بیسملا  هربخا 

یلعل لاق  سرفلا و  ذخا  لاملا و  درف  سرف  مهرد و  فلأب  بیـسملل  رما  اقوس و  مهل  جرخی  نا  هنبا  رما  ۀلیمج و  ةریـس  حالـص و  مکنع  انغلب 
ۀعافر لاو و  نب  هللادبع  دعس و  نب  هللادبع  یلا  اروزج و  نیرشع  دحاو  لک  نامیلـس  بیـسملا و  یلا  رفز  ثعب  یـسرف و  جرع  اذا  هیلا  جاتحا 

قوسلا نع  سانلا  ینغتـسا  یتح  متئـش  ام  اهنم  اورحنا  لاق  لامج و  قیقد و  فلع و  ریثک و  زبخب  رکـسعلا  یلا  ثعب  رزج و  رـشعب  دحاو  لک 
ۀقرلا نم  ءارما  ۀـسمخ  جرخ  هنا  نامیلـسل  لاق  مهعیـشی و  رفز  مهیلا  جرخ  دـغلا و  نم  اولحترا  مث »  » ابوث وا  اطوس  يرتشی  لجرلا  ناک  نا  الا 

ودـعلا ءاج  اذاف  ةدـحاو  مهدـی  نوکت  ۀـنیدملا و  اولخدـی  نا  مهیلع  ضرع  رجـشلا و  كوشلا و  لثم  ریثک  ددـع  یف  دایز  نب  هللادـیبع  مهنم 
اولعجاف اضیا  نیع  سأر  یمـست  ةدرولا و  نیع  یلا  مهوقبـساف  رفز  لاق  انیباف  کلذ  انرـصم  لها  انم  بلط  دـق  نامیلـس  لاقف  اعیمج  مهولتاق 

مکنم مرکا  طق  ۀعامج  تیأر  ام  هللاوف  هنم  نونمآ  متناف  مکنیب  اننیب و  ام  مکیدیا و  یف  نؤملا  ءاملا و  دـلبلا و  نوکیف  مکروهظ  یف  ۀـنیدملا 
مهل اوفصت  مکوعرـصیف و ال  مکب  اوطیحی  نا  نمآ  مکنم و ال  رثکا  مهناف  ءاضف  یف  مهولتاقت  مهوقبـست و ال  نا  وجرا  یناف  لزانملا  اووطاف 
نیب امیف  اـهوثب  مث  بئاـتکلا  یف  مهوقلا  نکلو  هحفـص 19 ] اضعب [  مهـضعب  یمحی  ناسرفلا  ۀـلاجرلا و  مهعم  ۀـلاجر و  مکعم  يرأ  یناف ال 

تجرف اهتنواع و  يرخألا و  تمدقت  نیتبیتکلا  يدحا  یلع  اولمح  ناف  اهبناج  یلا  يرخا  ۀبیتک  ۀبیتک  لک  عم  اولعجا  مهترـسیم و  مهتنمیم و 
فـصلا نع  مکتعفدـف  ۀـلاجرلا  مکیلا  تفحزف  ادـحاو  افـص  متنک  ول  تطحنا و  تءاش  یتم  تعفترا و  بئاتکلا  يدـحا  تءاش  یتم  اهنع و 

یتح ۀـلحرم  یف  نیتلحرم  لک  نوعطقی  اولعجف  نیدـجم  اوراس  مث »  » هیلع اونثا  هل و  اوعد  مهل و  اعد  مهعدو و  مث  ۀـمیزهلا  تناـکف  ضقتنا 
نیع نم  اوناک  یتح  ماشلا  رکاسع  یف  دایز  نب  هللادـیبع  لـبقا  مهباود و  اوحارا  ماـیا و  ۀـسمخ  اوحارتسا  اـهیبرغ و  اولزنف  ةدرولا  نیع  اودرو 
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« دعب اما   » لاق مث  اهیف  مهبغر  ةرخآلا و  رادلا  مهرکذ  مهظعوف و  هباحصا  یف  ابیطخ  درـص  نب  نامیلـس  ماقف »  » ۀلیل موی و  ةریـسم  یلع  ةدرولا 
نیرباصلا و ال عم  هللا  نأ  اوربصا  لاتقلا و  مهوقدـصاف  مهومتقیل  اذاق  راـهنلا  لـیللا و  ءاـنا  ریـسلا  یف  هیلا  متبأد  يذـلا  مکودـع  مکاـتا  دـقف 

نم يا  مکتوعد  لها  نم  اریسا  اولتقت  حیرج و ال  یلع  اوزهجت  اربدم و ال  اولتقت  ۀئف و ال  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ءورما  مهنیلوی 
مکریماف تلتق  انا  نا  لاق  مث »  » ةوعدـلا هذـه  لهأ  یف  مالـسلاهیلع  یلع  ةریـس  تناک  هذـه  نأف  هورـسأت  نا  دـعب  مکلتاـقی  نا  ـالا  نیملـسملا 

هحفـص 20] دادش [  نب  ۀعافر  ریمالاف  لتق  ناف  لاو  نب  هللادبع  ریمالاف  لتق  ناف  لیفن  نب  دعـس  نب  هللادبع  ریمالاف  لتق  ناف  ۀبجن  نب  بیـسملا 
نأف مهیلع  ةراغلا  نشف  مهرکاسع  لوأ  یقلت  یتح  رس  لاق  سراف و  ۀئامعبرا  یف  بیـسملا  ثعب  مث »  » هیلع هللا  دهاع  ام  قدص  اءرما  هللا  محر 

« لاق  » ادب هنم  دـجت  یتح ال  کلذ  رخا  لزنی و  نا  کباحـصا  نم  ادـحاو  كرتت  وا  لزنت  نا  كایا  تعجر و  الا  رـصنلا و  نم  هبحت  ام  تیأر 
قرفف انبکر  حبـصلا و  انیلـص  مث  الیلق  انمن  انلزن و  رحـسلا  تقو  ناک  اذا  یتح  انتلیلو  هلک  انموی  انرـسف  ذـئموی  مهعم  تنک  ملـسم  نب  دـیمح 

لام ال ای  : لوقی وه  ارمح و  درطی  ایبارعا  اوأرف  هنوقلی  نمب  هوتأیل  تاـهجلا  یف  هباحـصا  لـسرا  سراـف و  ۀـئام  هعم  یقب  رکـسعلا و  بیـسملا 
لاق بلغت  ینب  نم  لاق  تنا  نمم  یبارعألل  لاق  ۀبعکلا و  بر  يرشب و  فوع  نب  هللادبع  لاقفبرسلا  نمآ  کنأف  حرسا  یبحـص و  یلا  لجعت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق  کلذب و  رـسف  لاق  امب  هوربخا  بیـسملا و  یلا  یبارعالاب  اوتا  مث  هللا  ءاش  نا  ۀبعکلا  بر  مهانبلغ و 
يذ نب  لیحارـش  اذـه  ۀـعاس ) فصن  ریـسم  نم  وحن  لیملا  و   ) لیم لاقف  موقلا  یندا  نیب  اننیب و  مک  یبارعألل  لاـق  مث  لاـفلا  هبجعی  ملـس  و 

یبالغلا هیجان  نب  تلـصلا  مهئارو  نم  فالآ و  ۀعبرا  یف  ریمن  نب  نیـصحلا  مهئارو  نم  فالآ و  ۀعبرا  هعم  لیم و  سأر  یلع  کنم  عالکلا 
 ] لصو املف  مدقت  امک  میظع  رکـسع  یف  ماشلا  نم  هجوت  دایزنبا  ناک » و   » ۀقرلاب دایز  نب  هللادیبع  عم  رکـسعلا  روهمج  فالآ و  ۀـعبرا  یف 

نونمآ مه  ماشلا و  لها  رکـسع  یلع  اوفرـشا  یتح  نیعرـسم  هعم  نم  بیـسملا و  راسف »  » هل ۀمدقم  هماما  ءالؤه  لسرا  ۀقرلا  یلا  هحفص 21 ]
مهنم و هباحصا  بیسملا و  لتق  ماشلا و  لها  رکسع  مزهناف  مهرکسع  بناج  یف  اولمحف  مهیلع  اورک  هباحصأل  بیسملا  لاقف  نیدعتسم  ریغ 

ۀعجرلا هباحـصا  یف  حاص  مث  اودارا  ام  بیـسملا  باحـصا  هنم  منغف  اومزهنا  مهرکـسعم و  نویماشلا  یلخ  باودلا و  اوذخا  اریثک و  اوحرج 
نیصحلا مهیلا  لسراف »  » دایز نب  هللادبع  یلا  ربخلا  لصو » و   » نیمناغ نیروفوم  نامیلـس  یلا  اوفرـصناف  متملـس  متمنغ و  مترـصن و  دق  مکنا 

کلذ لاتقلل و  رکاسعلا  تأیهتف  ریغ  ۀئام ال  فالآ و  ۀثالث  ذئموی  قارغلا  رکسع  افلا و  نیرشع  یف  لیق  افلا و  رشع  ینثا  یف  اعرـسم  ریمن  نب 
یلع ۀـبجن و  نب  بیـسملا  مهتنمیم  یلع  قارعلا  لها  لعجف »  » نیتس سمخ و  ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  نیقب  نامثل  لیق  عبرأل و  ءاعبرالا  موی 
یلع ماشلا  لها  لعج » و   » بلقلا یف  درـص  نب  نامیلـس  ریمالا  دادش و  نب  ۀعافر  حانجلا  یلع  سکعلاب و  لیق  دعـس و  نب  هللادـبع  مهترـسیم 

لیحارش حانجلا  یلع  يونغلا و  قراخملا  نب  ۀعیبر  مهترسیم  یلع  هللادبع و  نب  ۀلبج  لیق  يرهفلا و  سیق  نب  كاحـضلا  نب  هللادبع  مهتنمیم 
ناورم و نب  کلملادبع  ۀعاط  یف  لوخدلا  یلا  ماشلا  لها  مهاعدف  ضعب  نم  مهضعب  اند » و   » ریمن نب  نیصحلا  بلقلا  یف  عالکلا و  يذ  نب 

مهاعد ایح و  ناورم  ناک  لب  لیق » و   » کلملادبع هدلو  ۀفالخلاب  عیوب  ۀنسلا و  هذه  هحفص 22 ] نم [  ناضمر  رهش  یف  تام  دق  ناورم  ناک 
هللا یلـص  یبنلا  تیب  لها  یلا  رمالا  درو  ریبزلا  لآ  کلملادبع و  ۀعاط  نم  جورخلا  مهیلا و  دایز  نب  هللادـیبع  میلـست  یلا  نامیلـس  باحـصا 
نفج رسک  مث  هللا  ۀمارکب  مهرشبی  لاتقلا و  یلع  مهضرحی  درص  نب  نامیلـس  لعج  ضعب و  یلع  مهـضعب  لمح  ناقیرفلا و  یباف  هلآ  هیلع و 

بیذکت ام  ریغ  ادیبع  محرافیبیـشم  يرولا  یف  ینالع  دق  یبونذ و  نم  تبت  یبر  کیلا  : لوقی زجتری و  لعج  ماشلا و  لها  وحن  مدقت  هفیس و 
مهتعامج یلع  بلقلا  یف  نامیلس  لمح  هتنمیم و  یلع  هترسیم  نیصحلا و  ةرسیم  یلع  نامیلـس  ۀنمیم  تلمحفیبوح  يدیـس و  یبونذ  رفغا  و 

دغلا ناک  املف  لیللا  مهنیب  زجح  نا  یلا  نامیلس  باحـصأل  رفظلا  لاز  ام  نامیلـس و  باحـصا  مهب  رفظ  مهرکـسعم و  یلا  ماشلا  لها  مزهناف 
باحـصا جرخ  افلا و  نیرـشع  اوراصف  دایز  نب  هللادیبع  هب  مهدما  ناک  فالآ  ۀینامث  هددـع  عالکلا  يذ  نبا  عم  شیج  نیـصحلا  یلا  لصو 

اوسما املف  ةولـصلا  الا  مهنیب  زجحی  مل  راـهنلا و  عیمج  هلثم  درملا  بیـشلا و  ری  مل  هنم  دـشا  نکی  مل  ـالاتق  مهولتاـقف  حابـصلا  دـنع  ناـمیلس 
رابخألا صـصقلا و  نوظفحی  نیذلا  مه  صاصقلا و  نم  ۀـثالث  نامیلـس  باحـصا  یف  ناک » و   » نیقیرفلا یف  حارجلا  ترثک  دـق  اوزجاحت و 

مهیف و رودی  ۀیریوج  ناک » و   » مهنوضرحی نامیلس  باحصا  یلع  نوفوطی  اولعجف  هحفص 23 ] يدبعلا [  ۀیریوجوبا  دادش و  نب  ۀعافر  مهنم 
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ءوسلاب ةرامالا  سفنلا  هذه  قارف  الا  ۀنجلا  لوخد  ۀبحألا و  ءاقل  نیب  هنیب و  سیل  نمل  هللا  قحف و  هناوضر  هللا و  ۀمارکب  هللا  دابع  اورشبا  لوقی 
مهب مهدـما  فالآ  ةرـشع  نم  وحن  یف  یلهابلا  زرحم  نب  مهدا  مهاتأ  ماشلا  لها  حبـصا  املف »  » ارورـسم هبر  ءاقلب  ایخـس و  اهقارفب  نوکی  نا 

مهیلع و اورثاکت  ماشلا  لها  نا  مث »  » یحـضلا تقو  یلا  ادـیدش  الاتق  ۀـعمجلا  موی  وه  ثلاثلا و  مویلا  اولتتقاف  اـفلا  نیثـالث  اوراـصف  داـیزنبا 
مث یلاف  هبنذ  نم  ۀـبوتلا  هبر و  یلا  روکبلا  دارا  نم  هللا  دابع  ای  يدان  لزن و  کلذ  هللا  همحر  نامیلـس  يأر  املف  بناج  لـک  نم  مهب  اوطاـحا 

مهیف اوحرج  ۀمیظع و  ۀلتقم  ماشلا  لها  نم  اولتق  یتح  اولتاقف  هعم  اوشم  مهفویس و  نوفج  اورسک  ریثک و  سان  هعم  لزن  هفیـس و  نفج  رـسک 
لیخلا و مهتفنتکا  ریاطتملا و  رارـشلاک  ماهـسلا  تتأف  لـبنلاب  مهیمرت  ۀـلاجرلا  ثعب  مهـساب  مهربص و  نیـصحلا  يأر  اـملف  حارجلا  اورثکاـف 

نیعست اثالث و  لتق  موی  هرمع  ناک » و   » عقو مث  بثو  مث  عقوف  مهسب  ریمن  نب  نیـصحلا  نب  دیزی  هامر  یلاعت  هللا  همحر  نامیلـس  لتقف  لاجرلا 
لاتقلا یلا  مدقت  مث  نامیلس  یلع  محرت  مالسلاهیلع و  یلع  باحصا  هوجو  نم  ناک » و   » ۀبحب نب  بیسملا  ۀیارلا  ذخا  نامیلـس  لتق  املف  ۀنس 

بلاغتلا عورلا و  ةادغ  ینابئارتلا  و  [ 271  ] نیدخلا ۀحضاو  بئاوذلا  ۀلایم  تملع  دق  هحفص 24 ] لوقی [ : زجتری و  لعج  موقلا و  یلع  رک  و 
یتح عجری  مث  لتاقی  لمحی و  لزی  ملف  لمح  مث  عجر  مث  ۀـعاس  اهب  لتاقف  بناـجلا  فوخم  نارقا  عاـصقبثاوم  ةدـبل  يذ  نم  عجـشا  [ 272]
یلع محرت  لیفن و  نب  دیعـس  نب  هللادـبع  ۀـیارلا  ذـخا  لتق  املف »  » هنع هللا  یـضر  لتقف  هیلع  اورثاکت  مث  اریثک  اعمج  لتق  ارارم و  کـلذ  لـعف 

محرا : لوقی زجتری و  لعج  موقلا و  یلع  لمح  مث  الیدـبت  اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  أرق  مث  بیـسملا  ناـمیلس و 
( امنیبف  ) دزالا نم  هعم  ناک  نم  هب  فحواباوثلا  زوفلا و  كاذب  وجری  ابابحألا  نیلهألا و  قراف  وابانا  دـقف  هذـخاؤت  اباوتلا و ال  كدـبع  یهلآ 

دعس مهلسرا  دق  یفنحلا و  رعسیبا  نب  دعـس  ینزملا و  ورمع  نب  ریثک  یئاطلا و  لضخلا  نب  هللادبع  مه  ۀثالث و  ناسرف  مهاتا  لاتقلا  یف  مه 
یف يدبعلا  ۀمزخم  نب  ینثملا  عم  ةرصبلا  لها  ریـسمب  اوربخا  نئادملا و  لها  نم  ۀئام  نیعبـس و  یف  نئادملا  نم  هریـسمب  اوربخاف  ۀفیذح  نب 

کلذ و مهءاس  مهناوخا  عراصم  یلا  لسرلا  رظن  املف  ءایحا  نحن  انوءاج و  ول  کلذ  دعـس  نب  هللادـبع  لاـقف  کلذـب  ساـنلا  رـسف  ۀـئامثالث 
نیب عقوف  یفنحلا  نعط  ینزملا و  ورمع  نب  ریثک  ۀثالثلا  نم  تقولا  کلذ  یف  هحفص 25 ] دهشتسا [  نم  لوا  ناکف  مهعم  اولتاق  اوعجرتسا و 

امویدـیدعرلا و ال یناولاب و ال  تسل  نا  دورلا  ماوقلا  تاذ  تملع  دـق  : لوقی لعجف  ارکاش  اسراف  یئاـطلا  ناـک  کـلذ و  دـعب  ءرب  مث  یلتقلا 
ملف نیتبرـض  قراخملا  نب  ۀـعیبر  وه و  فلتخاف  لیفن  نب  دعـس  نب  هللادـبع  لتاق » و   » هفنا عطقف  نعط  ادـیدش و  الاتق  لتاق  دویحلا و  قرفلاـب 

هنعطف دعس  نب  هللادبع  یلع  ۀعیبرل  خا  نبا  لمح  ابرطضاف و  اماق  مث  ضرالا  یلا  اعقوف  هبحاص  امهنم  دحاو  لک  قنتعا  ائیش و  امهافیس  عنصی 
ۀیناثلا ةرملا  یف  فوع  نب  هللادبع  هیلع  رکف  ۀعیبر  ماق  مث  هعرـصف  هنعطف  ۀعیبر  یلع  رمحألا  نب  فوع  نب  هللادبع  لمحف  هلتقف  هرحن  ةرغث  یف 
هعنقف هیلع  لمحف  هایا  هوراف  یخا  لتاق  ینورا  لیفن  نب  دعـس  نب  دـلاخ  لاق » و   » هوذقنتـسا هباحـصا  نا  مث  هوعرـصف  ۀـعیبر  باحـصا  هنعطف 
هللادبع اودانف  دحا  اهدنع  سیل  هیارلا  تیقب » و   » ادلاخ اولتق  مهترثکب و  هوصلخف  ماشلا  لها  لمحف  ضرالا  یلا  رخف  رخآلا  هقنتعاف  فیـسلاب 

یتح ایلم  لتاق  ۀیارلا و  ذخا  یتاف و  هنع  ماشلا  لها  فشکف  دادش  نب  ۀعافر  لمحف  هعم  ۀباصع  یف  رخآ  بناج  یف  براحی  وه  اذاف  لاو  نب 
اورذحا مهورباص و  اقاثیملا و  اورکذا  مکادف  یـسفن  : لوقی وه  مهیلع و  رک  مث  بخـشت  هدی  هباحـصا و  یلا  دنتـسا  مث  يرـسیلا  هدـی  تعطق 

اهدـعب سیل  یتلا  ةایحلا  دارا  نم  هباحـصأل  لاق  مث  ۀـیاور  یف  واقانعلا  توملا و  دـیرن  لب  اقارع ال  یغبن و ال  ۀـفوک  ـال  هحفـص 26 ] اقافنلا [ 
دنع کلذ  ۀـنجلا و  یلا  حاورلا  ءـالؤاه  لاـتقب  هللا  یلا  برقتیلف  نزح  هدـعب  سیل  يذـلا  رورـسلا  بصن و  اهدـعب  سیل  یتلا  ۀـحارلا  توم و 
اوناک يذلا  ناکملا  یلا  مهودر  یتح  بناج  لک  نم  مهیلع  اوفطعت  ماشلا  لها  نا  مث  مهوفشک  الاجر و  اولتقف  هباحصا  وه و  لمحف  رصعلا 

لصوف هلجر  هلیخ و  یف  مهیلع  لمحف  یلهابلا  زرحم  نب  مهدا  مهلاتق  یلوت  ءاسملا  ناک  املف  دحاو  هجو  نم  الا  یتؤی  مهناکم ال  ناک  هیف و 
لاو نبا  یلع  لمحف  مهدا  کلذ  ظاغف  نوقزری  مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  ولتی و  وه  لاو و  نبا  یلا 
دق تناک  كدـی  نا  بحا  ام  هللاو  تننظ  امـسئب  لاو  نبا  لاق  کلها  دـنع  نوکت  نا  ینمتت  کنظا  ینا  لاق  یحنت و  مث  اهناباف  هدـی  برـضف 

هنعط هیلع و  لمحف  اضیا  کلذ  هظاغف  يرجا  مظعی  كرز و  مظعیل و  يدـی  عطق  یف  ام  لثم  رجالا  نم  یل  نوکی  نا  الا  يدـی  ناـکم  تعطق 
ذخای نا  هنم  اوبلط  دادـس و  نب  ۀـعافر  یلا  اوتا  لاو  نب  هللادـبع  لتق  املف »  » دابعلا ءاـهقفلا  نم  لاو  نبا  ناـک » و   » لوزی اـم  لـبقم  وه  هلتقف و 
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نب فوع  نب  هللادـبع  هل  لاقف  مهل  رـش  وه  مویل  انعمجی  هللا  لعل  لاق  ماشلا و  لهاب  مهل  ۀـقاط  ـال  هنا  يأر  اـمل  عوجرلاـب  مهیلع  راـشاف  ۀـیارلا 
نوبرقتی برعلا  هتذخا  دحا  انم  اجن  نا  انرخآ و  نع  لتقن  یتح  اخسرف  ریسن  الف  اننوعبتیل  هحفص 27 ] انفرصنا [  نئل  يأرب  اذه  سیل  رمحالا 

حبصن یتح  انرس  لیللا و  لوا  انلویخ  انبکر  لیللا  قسغ  اذاف  انلیخ  یلع  مهلتاقنف  بورغلا  تبراق  دق  سمشلا  هذه  نکلو  اربص  لتقیف  مهیلا  هب 
الاتق مهلتاق  ۀیارلا و  ذخا  تیأر و  ام  معن  ۀعافر  لاقف  اهیلا  هجوتن  یتلا  ۀـهجلا  فرعن  هحیرج و  هبحاص و  لجرلا  لمحی  لهم و  یلع  ریـسن  و 

مار واکیدل  یلما  یباوث  لعجاف  اکیدی  نم  ریخلا  یجرا  امدقاکیلع  يدیـس  تلکتا  دق  اکیلا  بئات  ینا  بر  ای  : لوقی زجتری و  لعج  ادیدش و 
هدلو هعم  ماشلا و  لها  لتاقف  ینانکلا  زیزع  نب  هللادـبع  مدـقت ) و   ) مهـسأب ةوق  مهلاتق و  ةدـشل  اوردـقی  ملف  لیللا  لبق  مهلاصئتسا  ماشلا  لها 

یف یکبی  هنبا  ذخا  یبأف و  نامالا  هیلع  اوضرعف  ۀفوکلا  یلا  هولصویل  مهیلا  هدلو  ملـس  ماشلا و  لها  نم  ۀنانک  ینب  يدانف  ریغـص  وه  دمحم و 
لتاق بناجلا و  کلذ  لزتعا  مث  تنا  تنکل  یبر  ۀـعاط  نم  يدـنع  رثآ  ءیـش  ناک  ول  ینب  ای  لاقف  هنبأل  هل و  ۀـقر  نویماـشلا  یکب  هیبا و  رثا 

اوحور هللا  دابع  لاق  نادمه و  ریمح و  نم  الاجر  هیلا  عمج  عوجرلا  نم  ۀـعافر  هیلع  مزع  ام  يریمحلا  دـیز  نب  بیرک  ملع  امل » و   » لتق یتح 
هحفـص اذه [  یلوا  هللاوف ال  انا  اماف  عوجرلا  نودیری  مکنم  ۀفئاط  نا  ینغلب  دق  هللا و  اضر  نم  فلخ  ایندلا  نم  ءیـش  یف  ام  هللا  مکبر و  یلا 
لاتقلا دـشا  مهلتاقف  هباحـصا  نم  ۀـئام  یف  ءاسملا  دـنع  مدـقتف  کیأر  لثم  انیأر  اولاق  هوباجاف و  یناوخا  دروم  درا  یتح  يرهظ  ودـعلا  [ 28

مهولتاقف ةرخآلا  ناما  بلطن  انجرخ  امنا  ایندـلا و  یف  نینمآ  انک  دـق  لاقف  نامالا  هباحـصا  یلعزز  هیلع و  يریمحلا  عالکلا  يذ  نبا  ضرعف 
مکیقال هناف  هللا  یف  توملا  اوباهت  مهل ال  لاقف  ۀنیزم  نم  نیثالث  یف  ینزملا  لاله  نب  ۀفیذحنبا  ریحـص خ ل )  ) رخـص مدقت ) و   ) اولتق یتح 

مث مکل  ریخ  هللادـنع  ام  ناف  هللا  باوث  نم  هیف  متبغر  امیف  اودـهزت  مکل و ال  یقبت  اهناف ال  هللا  یلا  اهنم  متجرخ  یتلا  ایندـلا  یلا  اوعجرت  و ال 
یلا هعفدـف  حرج  وا  هسرف  هبرقع  دـق  لجر  لک  یلا  ۀـعافر  رظن ) و   ) مهرکـسعم یلا  ماشلا  لها  عجر  اوسما  اـملف )  ) اولتق یتح  اولتاـقف  اوضم 

نیعبـس یف  يدـبعلا  ۀـیریوجلا  ابا  مهءارو  لعج  بلطلا و  مهقحلی  نا  افوخ  هعطق  الا  رـسجب  رمی  لعج ال  اهلک و  هتلیل  ساـنلاب  راـس  مث  هموق 
ملف هباحصا  نیصحلا و  حبصا ) و   ) هبحاص یلا  هولصوی  یتح  هوضبق  طقس  دق  اعاتم  اودجو  وا  هوناعا  هلمح  طقـس  دق  لجرب  اورم  اذاف  اسراف 

اودارا دق  الجر  نیرـشع  نم  وحن  یف  ۀـیزغ  نب  هللادـبع  اذا  اوحبـصا  اوراس و  املف  مهرثا  یف  ادـحا  ثعبی  مل  نیـصحلا و  مهکرتف  مهودـجی 
یمـسی ۀنیزم  نم  لجر  الا  مهودریتح  مهودشانی  اولازی  ملف  اولعفی  نا  هللا  مهودشان  هباحـصا و  ۀعافر و  ءاجف  نیلتقتـسم  ودـعلا  یلا  عوجرلا 

مهبراضی هفیـسب  مهیلع  دشف  ماشلا  لها  یقل  یتح  دحا  هب  ملعی  نا  نودـب  هحفـص 29 ] عجر [  سانلا و  نیب  نم  لسنا  هناف  نایفـس  نب  ةدیبع 
مدآینب ال نم  لاق  تنا  نم  هل  لیقفرـسا  يدـبا و  مهللا  کناوضر  رفا  هللا  یلا  هللا  نم  ینا  : لوقی وه  ـالجار و  لـتاقی  لـعجف  هسرف  رقع  یتح 

امهنم لک  لمح  سانلا و  عجـشا  نم  ناک  يدزالا و  ورمع  نب  نامیلـس  هیلا  زربف  مارحلا  تیبلا  یبرخم  ای  ینرفرعت  نا  مکفرعا و ال  نا  بحا 
هنم دـشا  وه  طق  اسحا  تیأر  ام  هللاوف  يوارلا ) لاق   ) هولتقف بناج  لک  نم  هیلع  سانلا  دـش  هباصا و  هبحاص و  نخثا  امهالک  هبحاص و  یلع 

ۀفوکلا یلا  اوراس  مهدوز و  مث  ءابطالا  مهیلا  لسرا  مهفاضاف و  مایا  ۀـثالث  اوماـقاف  ۀـماقالا  رفز  مهیلع  ضرعف  ایـسیقرق  اوتا  یتح  اوراـس » «و 
لها یف  يدـبعلا  ۀـمزخم  نب  ینثملا  یقلف  عجرف  اهیف  ربخلا  هاـتاف  تیه  غلب  یتح  نئادـملا  لـها  یف  ناـمیلا  نب  ۀـفیذح  نب  دعـس  لـبقا  مث » »
راسف اوقرفت  مث  ۀلیل  اموی و  اوماقا  ضعب و  یلا  مهـضعب  یکب  هولبقتـساف و  ۀـعافر  مهاتا  یتح  اوماقاف  ربخلا  هربخاف  [ 273  ] ءادودنصب ةرصبلا 

مکحلا نب  ناورم  یلا  دایزنبا  امهب  ثعبف  درص  نب  نامیلس  ۀبجن و  نب  بیـسملا  سأر  دایزنبا  باحـصا  عطق » و   » مهدلبیلا مهنم  ۀفئاط  لک 
اهنم انبختنا  ةدیصق  هحفـص 30 ] نم [  نیباوتلا  نم  لتق  نم  یثری  ۀعقولا و  رکذی  نادـمه  یـشعا  لاق  و  ماشلا . یف  کلملادـبع  هدـلو  یلا  وا 

[274  ] ناسحلا ضیبلا  عم  انیلا  یحضلا  یف  کلاقتنا  سنا  یسنا ال  امفبناجم  بیبح  نم  انع  تییحف  بلاغ  ما  ای  کنم  لایخ  ملا  : تایبالا هذه 
مل ۀـلخ  نم  اهب  ببحاف  ینملا  یل و  يوجلا  یه  يوهلا و  کلتفبئاقحلا  اـیر  حـشکلا  یط  ۀـفیطل  اـشحلا  ۀـموضهم  ءاـفیه  اـنل  تءارتبعارخلا 

لـسوتبصانملا میرک  تابخم  ۀـئیزر  رکاذـل  نهـسنا  مل  نا  ینأفبعاوکلا و  تارـصعملا  یفاصت  بح  هرکذ و  بابـشلا و  هللا  دـبعی  وبقاصت ال 
لاق ایندلا و  نع  یلختبتارملا  عیفرلا  هللا  یلا  بات  اهب و  سبتلی  ملف  ایندلا  نع  یلخ  وبساک  باسکت  ریخ  هلآلا  يوقت  اقداص و  هللا  یلا  يوقتلاب 
یلا ارئاس  ۀـیوثلا  نود  نم  هجوتبغارب  اهیف  نوعاسلا  هل  یعـسی  هدـقف و  ساـنلا  [ 275  ] هرکی امیف  انا  ام  وبیآب  تییح  اـم  اـهیلا  تسلف  اـهتحرطا 
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مل ۀبـسح و  ۀـحلطنبا  يأر  یکرات  اوضمبجانم  ةارـس  داجنا  تیلاصم  یهنلا  ۀـبیقنلا و  لـها  مه  موقب  [ 276  ] بئاتکلا عومجلا  یف  داـیزنبا 
مهیلا الـصاف  شیجلا  ةدرولا  نیعب  اوقـالفبئات  سمـألاب  رج  اـمم  رخآ  یقتلا و  سمتلم  نیب  [ 277  ] ام مه  اوراسفبطاخملا و  ریمألل  اوبیجتـسی 
هدعب ماشلا  نم  عمج  مهءاجفبهالـس  تابرقم  قاتع  لیخب  ةرات  فکألا و  يرذت  ۀینامی  هحفص 31 ] بضاوق [  ضیبب  [ 279  ] مهویحف [ 278]

یعرـص ربـصلا  لـها  ردوـغ  وبئاـصع  ریغ  مث  مهنم  جـنی  ملف  [ . 280  ] مهتارـس تدـیبا  یتـح  اوحرب  اـمفبناج  لـک  نم  رحبلا  جومک  عوـمج 
و [ 282  ] خمـش ینب  سأر  وبراحی  ةرم و  لتاقی  مل  نأـک  الدـجم  [ 281  ] سیئرلا یعازخلا  یحضاوبئانجلا  ابـصلا و  حیر  مهرواعت  اوحبـصاف 

نب سیلحلا  رکب و  نـب  دـیز  و  [ 286  ] دـلاخ و  [ . 285  ] دـیلولا رـشب و  نب  ورمع  (و  بئاتکلایداه [ 284  ] یمیتلاو [ 283  ] ةأونـش هموق  سراف 
ةورذ یف  بسح  وذ  مهمیعز و  بیـصا  دـق  موق  لک  نم  وبـساکملا  میرک  لکنی  مل  دـش  اذا  عیـشم  لک  نادـمه  نم  براـض  بلاـغ خ ل)و 

الفبکاس محـسا  لک  ایاور  متیقـس  هلها  قارعلل و  شیج  ریخاـیفبئاص  ۀنـسألا  فارطاـب  نعط  هعقو و  ماـهلا  قلفی  برـض  ریغ  اوباـبقاث  دـجملا 
هحفص [ . ] 287  ] بئاونلا يدحال  اموی  یتف  لک  ۀتیم و  مرکا  لتقلاف  اولتقت  نافبعاوکلا  مادخ  نع  تدبا  ضیبلا  اذا  انتامح  انناسرف و  ندـعبت 

[ 32

نیسحلا راثب  هبلط  یفقثلا و  ةدیبع  یبا  نب  راتخملا  رکذ 

اعد هحـصان و  ۀـفوکلا و  لها  نم  هعیاب  نم  ۀـلمج  یف  راتخملا  هعیابف  راتخملا  راد  لزن  ۀـفوکلا  یلا  لیقع  نب  ملـسم  ع )  ) نیـسحلا ثعب  امل 
هسبح یناهل و  دایزنبا  برض  ببسب  هداعیم  لبق  ناک  ملسم  جورخ  نأل  ۀفوکلا  جراخ  هل  ۀیرق  یف  راتخملا  ناک  ملسم  جرخ  املف  هیلا  سانلا 

باوبا نم  وه  لـیفلا و  باـب  یلا  یتا  ۀـفوکلا و  لـخد  یتح  هیلاوم  یف  راـتخملا  لـبقاف  ملـسم  جورخب  رهظلا  دـنع  راـتخملا  یلا  ربخلا  ءاـجل 
نم لجر  راتخملاب  رمف  دجـسملا  یف  هدـعقا  سانلا و  یلع  هرما  ۀـیار و  ثیرح  نب  ورمعل  دـقع  دـق  داـیزنبا  ناـک  برغملا و  دـعب  دجـسملا 

راتخملا هل  لاقف  کتیب  یف  تنا  سانلا و ال  عم  تنا  انهه ال  کفوقو  ام  راتخملل  لاقف  یعادولا  ۀیحیبا  نب  ءیناه  یمـسی  دایزنبا  باحـصا 
لعجی نا ال  هرمأی  الجر  راتخملا  یلا  ورمع  لسراف  کلذب  هربخا  ثیرح و  نب  ورمع  یلع  یناه  لخدف  مکتئیطخ  مظعل  اجترم  ییأر  حبـصا 
هللادیبع ریمالا  غلب  نا  نمآ و  وهف  ینماما  ورمع  لاق  نمآ  هنا  یلع  راتخملا  کیتأی  ورمعل  دوعـسم  نب  ۀمادق  نب  ةدـئاز  لاقف  الیبس  هسفن  یلع 

نب ةرامع  ءاج  حبصا و  یتح  هتیار  تحت  سلج  ثیرحنبا و  یلا  راتخملا  ءاجف  ۀعافشلا  نسحا  هل  تعفش  هتئاربب و  هدنع  تدهش  ءیـش  هنع 
هحفـص 33] نم [  ۀلمج  یف  راتخملا  هیلع  لخد  سانلل  دایزنبا  نذا  املف  راتخملا  رماب  دایزنبا  ربخاف  طیعمیبا  نب  ۀبقع  نب  دیلولا  نب  ۀـبقع 

یلا ثیرح  نب  ورمع  ۀـیار  تحت  تدـعق  تلبقا و  ینکل  لعفا و  مل  لاقف  لیقعنبا  رـصنتل  عومجلا  یف  لبقملا  تنا  داـیزنبا  هل  لاـقف  لـخد 
ةداهش الول  هللا  لاق و  و  [ 288  ] اهرتشف هنیع  باصا  یتح  ههجو  یلع  بیضقلاب  دایزنبا  هبرضف  کلذب  ثیرح  نب  ورمع  هل  دهـش  حابـصلا و 
تلفت کنا  راتخملل  مثیم  لاقف  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  بحاص  رامتلا  مثیم  هعم  سبح  نجسلا و  یلا  هب  رمأ  کقنع و  تبرضل  کل  ورمع 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  نم  کلذ  ذخا  مثیم  ناک  هتنج و  یلع و  کیمدقب  أطت  انلتقی و  يذلا  اذـه  لتقتف  ع )  ) نیـسحلا مدـب  ارئاث  جرخت  و 
یلا بتکیل  دـیزی  یلا  بتکی  نا  هنم  بلطی  رمع  نب  هللادـبع  یلا  الوسر  راتخملا  لسراف  ع »  » نیـسحلا لتق  یتح  اسوبحم  راتخملا  لزی  ملف ) )

هللادـبع و اهل  قرف  تعزج  تکب و  اهیخا  سبحب  ۀیفـص  هتجوز  تملع  رمع و  نب  هللادـبع  یلا  لوسرلا  ءاج  املف  راـتخملا  قـالطاب  داـیزنبا 
رظنت نیح  دـیبعیبا  نبا  راتخملا  لیبس  لخف  دـعب ) اما   ) دایزنبا یلا  دـیزی  بتکف  هقالطاب  دایزنبا  یلا  بتکی  نا  هنم  بلطی  دـیزی  یلا  بتک 
مویلا ناک  املف  ۀمذلا  کنم  تئرب  دقف  اهدعب  ۀفوکلاب  کنکردا  ناف  اثالث  کتلجا  دق  هل  لاق  مث  هجرخاف  راتخملاب  دایزنبا  اعدـف  یباتک  یف 
اهطبخ لاـقف  هنیع  نع  هلأـس  هیلع و  ملـسف  ۀـصق  او  ءآرو  فـیقث  هحفـص 34 ] یلوـم [  قرعلا  نبا  هیقلف  زاـجحلا  یلا  راـتخملا  جرخ  ثلاـثلا 

هب ترهظ  دـق  ناکمب  تعمـس  اذا  هل  لاق  مث  ابرأ  ابرأ  هءاضعا  هلمانا و  عطقا  مل  نا  هللا  ینلتق  لاق  مث  يرت  امک  تراصف  بیـضقلاب  ۀـینازلانبا 
نب نیسحلا  نیلسرملا  دیس  تنب  نبا  اهدیس و  نبا  نیملسملا و  دیـس  فطلاب  لوتقملا  مولظملا  دیهـشلا  مدب  بلطا  نیملـسملا  نم  ۀباصع  یف 
راـس مث  هلوـق  نم  بجعتی  قرعلا  نبا  لـعجف  مالـسلاامهیلع  اـیرکز  نب  ییحی  مد  یلع  تلتق  یتـلا  یلتقلا  ةدـع  هـلتقب  نلتقـأل  کـیروف  یلع 
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ریبزلانبا هنع  لأسف  ۀنـس  هنع  باغ  راتخملا و  هقرافف  راتخملا  نع  هرما  متکف  ارـس  هسفن  یلا  اوعدی  ریبزلانبا  ۀکم و  یلا  لصو  یتح  راتخملا 
ادـیدش و الاتق  لتاق  ماشلا و  لها  هعم  براح  هدـنع و  ماقا  اهطرـش و  طورـش  یلع  ریبزلانبا  عیاب  راتخملا و  رـضح  مث  فئاطلاب  هنا  هل  لـیقف 

نب یناه  مدـقف  امایا  رهـشا و  ۀـسمخ  هدـنع  راتخملا  ماقا  ریبزلانبا  قارعلا  لها  عاطا  دـیزی و  کله  املف »  » ماشلا لها  یلع  سانلا  دـشا  ناـک 
سانلا نم  ۀفئاط  نأ  الا  ریبزلانبا  ۀعاط  یلع  مهنا  هربخاف  ۀفوکلا  لها  نع  راتخملا  هلأسف  ناضمر  یف  ةرمعلا  دیری  ۀکم  یلا  یعادولا  ۀیحیبا 

قحلا و یلع  مهعمجا  نا  مهل  هللا  انا و  قحـساوبا  انا  راتخملا  لاقف  ضرالا  مهب  لـکا  مهیأر  یلع  مهعمجی  نم  مهل  ناـک  ول  اـهلها  ددـع  مه 
هحفـص 35] موی [  ةریحلا  رهن  یلا  لصو  یتح  ۀـفوکلا  وحن  لبقا  هتلحار و  بکر  مث  دـینع  رابج  لک  مهب  کلها  لطابلا و  نابکر  مهب  یقلا 
هلها و یلع  ملـسألا  سلجم  یلع  رمی  لعج ال  ۀفوکلا و  لخد  هتلحار و  بکر  هفیـس و  دلقت  متعا و  هبایث و  سبل  نهدا و  لستغاف و  ۀعمجلا 
اعیشت و مهدشا  مهرعشا و  سانلا و  عجشا  نم  ناک  يدنکلا و  یئادبلا  ورمع  نب  ةدیبع  هیقل  نوبحت و  ام  مکاتا  جلفلا  ةرصنلاب و  اورـشبا  لاق 

نیسحلا راثب  بلطلل  نودعتسی  تقولا  کلذ  یف  هباحصا  درص و  نب  نامیلـس  ناک » و  جلفلا «  رـصنلاب و  رـشبا  هل  لاقف  مالـسلاهیلع  یلعل  ابح 
میور نب  ثراحلا  نب  دیزی  یعبرنبا و  ثبش  دعس و  نب  رمع  لاق  کلذ  انمدق  ام  یلع  ماشلا  وحن  هباحصا  نامیلـس و  جرخ  املف  مالـسلاهیلع 

ریما وه  ۀحلط و  نب  دمحم  نب  میهاربا  ریبزلانبا و  لبق  نم  ۀفوکلا  یلاو  وه  یمطخلا و  دیزی  نب  هللا  دبعل  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ۀلتق  نم  مه  و 
مکرصم یف  مکیلع  بثی  نا  دیری  راتخملا  نا  مکودع و  لتاقی  جرخ  امنا  نامیلس  نا  درـص  نب  نامیلـس  نم  مکیلع  دشا  راتخملا  نا  جارخلا 

لب لیق  اهیلع و  لمحف  ءامهد  ۀلغبب  یتا  هللادبع و  لبقی  ملف  ایفاح  هیـشمی  هدیقی و  نا  میهاربا  دارا  ۀـتغب و  هوذـخا  اوتاف و  هونجـسا  هوقثواف و 
رایخالا نیفطـصملا  راربألا و  ۀکئالملا  رافقلا و  هماهملا و  راجـشالا و  لیخنلا و  راحبلا و  بر  اما و  نجـسلا  یف  وه  لوقی و  ناک » و   » هودیق

تبار نیدـلا و  دومع  تمقا  اذا  یتح  رارـشا  لزعب  رامغأ و ال  لیمب  اوسیل  راصنالا  عومجب  راتب  دـنهم  راطخ و  ندـل  لکب  رابج  لـک  نلتقـأل 
توملاب لفحا  مل  ایندلا و  لاوز  یلع  ربکی  مل  نییبنلا  راث  تکردا  نینمؤملا و  رودـص  لیلغ  هحفص 36 ] تیفش [  نیملسملا و  عدص  بعش 

طح رجألا و  مکل  مظعا  هللا  ناف  دـعب » اما   » سبحلا نم  راـتخملا  مهیلا  بتک  ۀـفوکلا  یلا  درـص  نب  نامیلـس  باحـصا  مدـق  اـمل » و   » یتا اذا 
ۀجرد و اهب  مکل  هللا  عفر  الا  ةوطخ  اوطخت  مل  ۀـبقع و  اوعطقت  مل  ۀـقفن و  اوقفنت  مل  مکنا  نیلحملا  داهج  نیطـساقلا و  ۀـقرافمب  رزولا  مکنع 
اماکر و مهتلعجف  هللا  نذاـب  فیـسلا  مکودـع  نم  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـمیف  تدرج  مکیلا  تجرخ  ول  یناـف  اورـشباف  ۀنـسح  مکل  بتک 

عم باتکلا  مهیلا  لسرا  يدهلا و  لها  ای  مالـسلا  یبا و  یـصع و  نم  الا  هللا  دـعبی  يدـتها و ال  براق و  نمل  هللا  بحرف  امأوت  اذـف و  مهتلتق 
هیلا اوداعا  لئابقلا  ءاسؤر  نم  ۀـعامج  هیلع  فقو  باتکلا و  ءاج  املف  ۀـناطبلا  ةراهظلا و  نیب  هتوسنلق  یف  هلخدا  دـق  ناحیـس  هل  لاـقی  لـجر 
انلعف سبحلا  نم  کجرخن  یتح  کیتأن  نا  تئـش  نأف  كرـسی  ثیح  نحن  کباتک و  انأرق  دـق  هل  لق  اولاق  لماک و  نب  هللادـبع  عم  باوجلا 
جوز رمع  نب  هللادبع  یلا  هل  امالغ  ثعب  دق  راتخملا  ناک  هذه و  یمایا  یف  جرخا  یناف  اذه  اولعفت  مهیلا ال  لسرا  کلذل و  رسف  هربخاف  هاتاف 
یلاو ینعی  نیملاظلا  نیذه  یلا  هللا  کمحری  یف  بتکاف  ۀبذاک  انونظ  ةالولا  یب  نظ  امولظم و  تسبح  دـق  یناف  دـعب » اما   » هیلا بتک  هتخا و 

امهیلا بتکف  هحفـص 37 ] مالـسلا [  کنمی و  کتکرب و  کفطلب و  امهیدیا  نم  ینـصلخی  نا  هللا  یـسع  افیطل  اباتک  اهجارخ  ریما  ۀفوکلا و 
ینیب و ام  قحب  امکیلع  تمسقاف  دولا  نم  امکنیب  ینیب و  يذلا  رهـصلا و  نم  راتخملا  نیب  ینیب و  يذلا  امتملع  دقف  دعب » اما   » رمع نب  هللادبع 

راتخملا نم  ابلط  رمعنبا  باتک  امهاتا  املف »  » هتاکرب هللا و  ۀمحر  امکیلع و  مالـسلا  اذـه و  یباتک  یف  نارظنت  نیح  هلیبس  امتیلخ  امل  امکنیب 
دیزی و نب  هللادبع  هب  اعدف  هونمضف  فارـشالا  نم  ةرـشع  مهنم  دیزی  نب  هللادبع  راتخاف  هولفکیل  ۀفوکلا  فارـشا  نم  ریثک  سانا  یتاف  ءالفک 

رارحا مهلک  هکیلامم  ۀـبعکلا و  جاتر  يدـل  اهرحنی  ۀـندب  فلا  هیلعف  جرخ  ناف  امهیلع  جرخی  ـال  نا  هاـفلح  ۀـحلط و  نب  دـمحم  نب  میهاربا 
هللااب یفلح  اما  هذه  مهنامیاب  مهل  یفا  ینا  نوری  نیح  مهقمحا  ام  هللا  مهلتاق  کلذ  دعب  لوقی  ناک » و   » هراد یلا  جرخ  کلذب و  امهل  فلحف 
یلع نوها  وهف  ۀـندب  فلا  يدـه  اما  مهنع و  یفک  نم  ریخ  مهیلع  یجورخ  ینیمی و  نع  رفکا  اهنم  اریخ  تیأرف  نیمی  یلع  تفلح  اذأ  یناف 

ۀعیـشلا تذـخا  هراد  یف  راتخملا  رقتـسا  امل » و   » ادـبا اکولمم  کـلما  مل  مث  يرما  یل  مت  هنا  تددول  هللاوف  یکیلاـمم  قتع  اـما  ۀقـصب و  نم 
نومـسی اوناک  ۀفوکلاب و  اوناک  نیذلا  مجعلا  ءانیا  نم  ریثک  موق  نادـمه و  هل  باجتـسا  نم  رثکا  ناک  هب و  اضرلا  یلع  اوقفتا  هیلا و  فلتخت 
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هباحـصا لزی  مل  نجـسلا و  یف  وه  راتخملل و  عیوب  دـق  ناک » و   » لجر فلا  نیرـشع  ءاهز  ۀـفوکلاب  مهنم  ناـک  مههوجو و  ةرمحل  ءارمحلا 
یلع ایلاو  عیطم  نب  هللادبع  ثعب  ۀحلط و  نب  دمحم  نب  میهاربا  دـیزینبا و  هحفـص 38 ] هللادبع [  ریبزلانبا  لزع  یتح  يوقی  هرما  نورثکی و 

هـسبحاف هیلا  ثعباف  مت  دق  هرما  نا  ینغلب  دق  کیلع و  جرخی  نا  راتخملا  نمآ  تسل  هل  لاق  براضم و  نب  سایا  هءاج  اهمدق  املف »  » ۀـفوکلا
باهذلاب مه  هتباد و  جارـساب  رما  هبایثب و  اعدف  ریمالا  بجا  هل  الاقف  نادـمه  نم  هللادـبع  نب  نیـسح  ۀـمادق و  نب  ةدـئاز  عیطمنبا  هیلا  ثعبف 

هللا هللا و  رکمی  نورکمی و  كوجرخی و  وا  كولتقی  وا  كوتبثیل  اورفک  نیذلا  کب  رکمی  ذا  یلاعت و  هلوق  أرق  ةدئاز  کلذ  يأر  املف  امهعم 
لثمت ةدـیدش و  ۀـفقفق  دـجأل  ینأ  تکع  دـق و  الا  ینارا  ام  ۀـفیطقلا  یلع  اوقلا  لاق  هبایث و  عزن  مث  سلجف  راتخملا  اهمهفف  نیرکاـملا  ریخ 

اذاف اعجرف  یتلاحب  هاربخاـف  عیطمنبا  یلا  اـعجرا  نیلوسرلل  لاـق  اوباـهی و  مل  ۀـهیرکلا  اوتأـی  مل  مهادـن و  اوکرت  رـشعم  اـم  اذا  : رعاـشلا لوقب 
دارا نوکی  نا  ةدئاز  رکناف  ۀیآلا  تأرق  نیح  کلوق  تمهف  دق  ینا  ةدئازل  نیـسح  لاق  و  ةریثک ، ۀـعامج  مهنم  هراد  یف  هباب و  یلع  هباحـصا 

نا لیق  هکرت و  امهقدـصف و  هتلعب  هاربخاف  عیطمنبا  یلا  البقاف  هناهرکت  ائیـش  هنع  کنع و ال  غلبأل  تنک  امف  فلحت  نیـسح ال  هل  لاقف  اـئیش 
ذخاف هباحـصا  یلا  راتخملا  ثعب » و  . » داعی ضیرم  راتخملا  لاقف  کیلا  حورت  ودـغت و  یتلا  تاعامجلا  هذـه  ام  راـتخملا  یلا  ثعب  عیطمنبا 

نب نمحرلادبع  همسا  نادمه  نم  یح  مابـش  نم  هحفـص 39 ] لجر [  ءاجف »  » مرحملا یف  ۀفوکلاب  بثی  نا  دارا  هلوح و  رودـلا  یف  مهعمجی 
مهیأر قفتاف  ما ال  ۀیفنحلانبا  هلسرا  يردن  انب و ال  جرخی  نا  دیری  راتخملا  نا  مهل  لاق  ۀعیشلا و  نم  ۀعبرا  عم  عمتجاف  افیرـش  ناک  حیرش و 

مهل و لاقف  کلذـب  ۀـیفنحلا  نبا  اوربخا  ۀـنیدملا و  اوتأف  هوبنتجا  هنع  مهاهن  نا  هوعبتا و  راتخملا  عابتاب  مهرما  ناف  ۀـیفنحلانبا  اوتأی  نا  یلع 
امننبا لاق »  » اولعفت لاقل ال  هرک  ول  انل و  نذا  دق  نولوقی  مه  هدنع و  نم  اوجرخف  هقلخ  نم  ءاش  نمب  انودع  نم  انل  رصتنا  هللا  نا  تددول  هللا 

اولخد املف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مکماما  یماما و  یلا  انب  اوموق  مهل  لاق  هیفنحلانبا  نا  يدلاو  نع  تیور  دق  یلاعت و  هللا  همحر 
تئـش ام  عنـصاف  رمألا  اذه  کتیلو  دق  هترزاوم و  سانلا  یلع  بجول  تیبلا  لها  انل  بصعت  ایجنز  ادبع  نا  ول  مع  ای  لاق  ربخلا  هربخا  هیلع و 

نب یلع  یلا  بتک  راتخملا  نا  بهذلا  جورم  یف  يدوعـسملا  يور » و   » ها ۀیفنحلا  نب  دمحم  نیدـباعلا و  نیزانل  نذا  نولوقی  مه  اوجرخف و 
هنم کلذ  لبقی  نا  ع »  » یلع یبأف  اریثک  الام  هیلا  ذفنا  هتوعد و  رهظی  هتماماب و  لوقی  هل و  عیابی  نا  یلع  هدبری  مالسلاهیلع  داجـسلا  نیـسحلا 
هیلع راشاف  کلذ  لثمب  ۀیفنحلا  نب  دمحم  یلا  بتک  نیسحلا  نب  یلع  نم  راتخملا  سئی  املف  داهشالا  سؤر  یلع  هبـس  هباتک و  نع  هبیجی  وا 

کنأل ال لعفت  لاـقف ال  هحفـص 40 ] سابعنبا [  راشتـساف  وه  لعف  امک  هنم  أربتی  نا  کلذ و  نم  ءیـش  یلا  هبیجی  ـال  نا  نیـسحلا  نب  یلع 
هبـسن امم  يربتلل  اراهج  هل  ع )  ) نیدـباعلا نیز  بس  نوکی  ناب  عمجلا  نکمی ) و   ) ها راتخملا  نع  تکـسف  ریبزلانبا  نم  هیلع  تنا  ام  يردـت 
هبلطب ایـضار  ناک  نا  کلملا و  یلع  اولوتـسی  نا  دبال  مهنا  نم  ص )  ) یبنلا نع  هئابآ  نع  هملع  امل  ۀیماینب  نم  افوخ  ۀـمامالا  ءاعدا  نم  هیلا 

افوخ هیلع  کلذ  قشف  ۀنیدملا  یلا  جرخ  نم  جورخب  ملع  راتخملا  ناک » و   » هباحـصا ءامد  همد و  یف  كرـش  نمل  هلتقب  و  ع )  ) نیـسحلا مدب 
ملف کلذ  هل  رـسیتی  ملف  ۀنیدملا  نم  مهمودق  لبق  هباحـصاب  ضوهنلا  دیری  ناکف  سانلا  هنع  قرفتیف  بحی  امب  ۀـیفنحلانبا  مهبیجی  نا ال  نم 

هل اولاقف  متبترا  متنتف و  دف  مکءارو  ام  مهل  لاقف  مهتویب  یلا  مهلوخد  لبق  راتخملا  یلع  اولخدف  ۀفوکلا  اومدـق  یتح  ةدایز  وا  رهـش  الا  نکی 
اوملعی نا  اوبحا  دـق  ارفن  نا  مهل  لاقف  هیلا  ابیرق  ناک  نم  مهنم  عمجف  ۀعیـشلا  یل  اوعمجا  قحـساوبا  انا  ربکا  هللا  لاقف  كرـصنب  انرما  دـق  اـنا 

هریهظ و هریزو و  ینا  مهملعاف  یبتجملا  یبنلا  اشاح  یـشم  نم  ریخ  نبا  یـضترملا  بیجنلا  يدـهلا و  ماما  یلا  اولحرف  هب  تئج  اـم  قادـصم 
نب نمحرلادـبع  ماقف  نیفطـصملا  مکیبن  تیب  لها  ءامدـب  بلطلا  نیلحملا و  لاتق  نم  هیلا  مکتوعد  امیف  یتعاط  یعاـبتاب و  مکرما  هلوسر و 

وحنب اوملکتف  هباحـصا  ماق  اوبهأت و  اودعتـسا و  بئاغلا و  دهاشلا  غلبیلف  لاق  هترزاوم و  هترهاظمب و  مهرما  ۀـیفنحلانبا  نا  مهربخا  حـیرش و 
لها فارـشا  نا  راتخملل  ۀعامج  لاق » و   » لیحارـش هوبا  یبعـشلا و  رماع  کلذ  یلا  راتخملا  باجا  نم  لوا  هحفـص 41 ] ناک [  همالک و  نم 

سیئر و یتف  هناـف  انودـع  یلع  ةوقلا  اـنوجر  رتشـألا  کـلام  نب  میهاربا  اـنرما  یلا  اـنباجا  ناـف  عیطمنبا  عم  کـلاتق  یلع  نوعمتجم  ۀـفوکلا 
لها و  ع )  ) نیـسحلا مدب  بلطلا  نم  هب  انرما  يذلا  هوملعا  هوعداف و  هوقلاف  راتخملا  مهل  لاقف  ددـع  زع و  تاذ  ةریـشع  هل  فیرـش  لجرنبا 

ام هل  اورکذ  کلذ و  یلع  مهتدعاسم  هولأس  و  ع )  ) تیبلا لها  ءامدـب  بلطلا  یلع  مهمزع  هوملعا  هوتاف و  یبعـشلا  مهعم  هیلا و  اوجرخف  هتیب 
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اولاقف رمألا  ینولوت  نا  یلع  هتیب  لها  و  ع )  ) نیسحلا مدب  بلطلا  یلا  مکتبجا  دق  ینا  مهل  لاقف  هتیب  لها  و  ع )  ) یلع ءالو  نم  هیلع  هوبا  ناک 
رومأملا وه  ۀیفنحلا و  نب  دـمحم  هبئان  نم  يدـهلا و  ماما  لبق  نم  انءاج  دـق  راتخملا  اذـه  لیبس  کلذ  یلا  سیل  نکلو  کلذـل  لها  تنا  هل 
هباحـصا نم  ۀـعامج  اعد  مث  اثالث  راتخملا  ثکمف  راتخملا  اوربخا  هنع و  اوفرـصناف  مهبجی  مل  میهاربا و  تکـسف  هتعاطب  انرما  دـق  لاتقلاب و 

رشع ۀعضب  یف  راسف  رتشالا  نب  میهاربا  یلا  انب  اوقلطنا  هباحصأل  لاق  یبعـشلا و  یلا  اهعفدف  صاصرلاب  ۀموتخم  ۀفیحـص  هدیب  هیلع و  اولخدف 
هـشارف یلع  هعم  راتخملا  سلج  اهیلع و  اوسلجف  دـئاسولا  مهل  یقلاف  میهاربا  یلع  اولخدـف  هوبا  یبعـشلا و  مهیف  هباحـصا و  هوجو  نم  الجر 

نم هللا  بجوا  ام  مهلضف و  ۀفرعم  مهترـصن و  و  هحفـص 42 ] مشاهینب [  ةالاومب  کلبق  نم  كابا  مرکا  کمرکا و  هللا  نا  راتخملا  هل  لاـقف 
هلسر هللا و  ءایبنا  دعب  مویلا  لبق  اهلک  ضرألا  لها  ریخ  نبا  مویلا و  ضرألا  لها  ریخ  وه  نینمؤملاریما و  یلع  نب  دمحم  باتک  اذه  مهقح و 

لاق مث  کنع  هتیب  لها  ادـمحم و  هللا  ینغیـس  کیلع و  ۀـجح  باتکلا  اذـهف  تعنتما  نا  تطبتغا و  تلعف  ناف  انرزاوت  انرـصنت و  نا  كرمأـی 
یلا يدهملا  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  اذاف  هأرق  همتاخ و  ضف  حابصملاب و  اعدف  یبعشلا  هیلا  هعفدف  هیلا  باتکلا  عفدا  یبعشلل 

هتیضترا يذلا  ینیما  يریزو و  مکیلا  تثعب  دق  یناف  دعب  اما  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع  مالس  رتشألا  کلام  نب  میهاربا 
تبجا ینترـصن و  نا  کناف  کعاطا  نم  کتریـشع و  کسفنب و  هعم  ضهناف  یتیب  لها  ءامدـب  بلطلا  يودـع و  لاتقب  هترما  دـق  یـسفنل و 

ۀـفوکلا و نیب  امیف  هیلع  ترهظ  رغث  ربنم و  رـصم و  لک  زاغ و  شیج  لک  لیخلا و  ۀـنعا  کل  ۀلیـضف و  يدـنع  کلذـب  کل  تناک  یتوعد 
مسا همـساب و  الا  یلا  بتکی  ملف  هیلا  تبتک  مویلا و  لبق  ۀیفنحلانبا  یلا  بتک  دق  لاق  باتکلا  ةءارق  نم  میهاربا  غرف  املف  ماشلا  دالب  یـصقا 
رمحا سنا و  نب  دیزی  مهنم  کلذب  هعم  نمم  ۀعامج  دهـشف  هباتک  اذه  نا  ملعی  نمف  میهاربا  لاق  نامز  اذـه  نامز و  کلذ  راتخملا  لاق  هیبا 

 ] میهاربا هعیاب  هیلع و  راتخملا  سلجا  شارفلا و  ردص  نع  کلذ  دنع  میهاربا  رخأتف  هوبا  یبعشلا و  تکس  لماک و  نب  هللادبع  طیمـش و  نب 
اوبرش و اولکاف و  لسع  نم  بارش  ۀهکافب و  اعد  موی و  لک  کیتآ  انا  لب  میهاربا  لاقف  انرما  یف  کیتان  وا  انیتاتا  راتخملا  لاقف  هحفص 43 ]

مل کتیأر  دـق  ینا  یبعـش  ای  هل  لاقف  میهاربا  راد  یلا  یبعـشلا  هعم  میهاربا و  عجر  مث  راتخملا  عم  بکر  رتشـألا و  نبا  مهعم  جرخف  اوجرخ 
رـصملا و ۀخیـشم  ءارقلا و  ةداس  مه  تیأر و  ام  یلع  اودهـش  دـق  یبعـشلا  هل  لاق  قح  یلع  اودهـش  ءالءواه  يرتفا  كوبا  ـال  تنا و  دهـشت 

ینبجعی هنا  ریغ  مهتم  مهتداهش  یلع  مهل  هللا  انا و  ۀلاقملا و  هذه  هل  تلق  یبعـشلا  لاق  اقح  الا  نولوقی  ءالءواه  لثم  يرا  برعلا و ال  ناسرف 
« ناک و   » هدـنع اهکرت  مهءامـسا و  میهاربا  بتک  مث  یـسفن  یف  ام  یلع  هعلطا  ملف  رمألا  کـلذ  ماـمت  بحا  موقلا و  يأر  يرا  اـنا  جورخلا و 

حـصنلا ۀیاغ  ایقلتم  هیقاس  نع  تیبلا  لها  ۀبحم  یف  ارمـشم  ۀمارـصلا  دح  ذفان  ۀماهـشلا  دانز  يرا  ۀعاجـشلا و  رهاظ  یلاعت  هللا  همحر  میهاربا 
نوربدی همدخ  هیلاوم و  نم  رفن  یف  ءاسملا  دنع  ۀیشع  لک  راتخملا  یلا  فلتخی  لبقا  هعاطا و  نم  هناوخا و  هتریشع و  عمجف  هیدی  اتلکب  مهل 

مهیأر عمتجا  راتخملا و  یلا  هعم  هب  بهذی  ناکف  رتشالا  نب  میهاربأل  اقیدص  يدسألا  ملـسم  نب  دیمح  ناک » و   » لیللا ۀماع  نوقبیف  مهروما 
دنع ءاعبرالا  لیق  ءاثالثلا و  ۀلیل  تناک  املف  نیتس  تس و  ۀنس  رخآلا  لیق  لوالا و  عیبر  نم  تیقب  ةرشع  عبرال  سیمخلا  ۀلیل  اوجرخی  نا  یلع 

سایأ ناک  حالـسلا و  هباحـصا  یلع  هیلع و  راتخملا و  دـیری  جرخ  مث  هباحـصاب  هحفـص 44 ] برغملا [  یلـص  نذاف و  میهاربا  ماـق  برغملا 
كرذح ذخف  نیتلیللا  نیتاه  يدـحا  یف  کیلع  جراخ  راتخملا  نا  هل  لاقف  هاتاف  ۀـفوکلا  ریما  عیطم  نب  هللادـبع  ۀطرـش  بحاص  براضمنبا 

ینبا تثعب  دق  ینا  هل  لاقف  عیطمنبا  یلع  لخد  مث  طرـشلا  یف  قوسلا  لوح  ریـسی  لبقا  ۀسانکلا و  یلا  ادـشار  هنبا  ثعبف  سایا  جرخ  مث  هنم 
جورخلا هباحـصا  راتخملا و  باهل  ۀعاطلا  لها  نم  ۀعامج  یف  کباحـصا  نم  الجر  ۀفوکلاب  ۀمیظع  ۀـنابج  لک  یف  تثعب  ولف  ۀـسانکلا  یلا 

یلا یعبر  نب  ثبـش  ثعب  و  اهیف . وه  یتلا  ۀـهجلا  ظفحی  نا  مهنم  الک  یـصوا  لاجرلاب و  اهنحـش  نم  تانابجلا  یلا  عیطمنبا  ثعبف  کـیلع 
دق و  اثالثلا . ۀلیل  راتخملا  دیری  رتشالا  نبا  میهاربا  جرخ  و  نینثالا . موی  کلذ  ناک  مهوحن و  هجوف  موقلا  توص  تعمـس  اذا  لاق  ۀخبـسلا و 
ۀئام نم  اوحن  هباحـصا  نم  هعم  ذـخاف  رـصقلا  قوسلاب و  اوطاحا  دـق  طرـشلا  یف  براضم  نب  سایا  نا  الاجر و  تئلم  دـق  تانابجلا  نا  هغلب 

بنجب قوسلا  طسو  نرمأل  هللا  لاقف و  قیرطلا  بنجت  هباحـصا  هل  لاق  فویـسلاب و  اودـلقت  هیبقالا و  اهیلع  اوسبل  دـق  عوردـلا و  مهیلع  لجر 
یف براضم  نب  سایا  مهیقلف  ثیرح  نب  ورمع  راد  یلع  مث  لـیفلا  باـب  یلع  راـسف  اـنیلع  مهنا  وه  مهنیرـأل  انودـع و  هب  نبعرـأل  رـصقلا و 
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ام و  هحفص 45 ] کعم [  يذلا  عمجلا  اذه  ام  سایا  لاقف  رتشالا  نب  میهاربا  انا  میهاربا  هل  لاقف  متنا  نم  مهل  لاقف  حالـسلا  نیرهظم  طرـشلا 
لاقف هیأر  کیف  يریف  ریمالا  کب  یتآ  یتح  ککراتب  اـنا  اـم  اـنهاه و  نم  ۀیـشع  لـک  رمت  کـنا  ینغلب  دـق  بیرمل و  كرما  نا  هللاو  دـیرت 

مهف ۀطرـشلا  ءارما  بحـصی  ناک  نطقوبا و  هل  لاقی  نادـمه  نم  لجر  براضمنبا  سایأ  عم  ناـک » و   » لـعفا ـال  لاـقف  اـنلیبس  لـخ  میهاربا 
دنع هل  عفـشی  نا  هنم  بلطی  نا  دـیری  هنا  نظف  نطقابا  ای  ینم  ندا  رتشالا  نبا  هل  لاقف  هتریـشع  نم  رتشـالا و  نبـال  اقیدـص  ناـک  هنومرکی و 
یف هنعطف  سایا  یلع  هب  لمح  لیوطل و  اذـه  کحمر  نا  لوقی  وه  رتشالانبا و  هنم  هلوانتف  لیوط  حـمر  نطقیبا  عم  ناک  هنم و  اندـف  ساـیا 

ناکم سایا  نب  ادشار  ثعبف  هوربخاف  عیطمنبا  یلا  اوعجر  سایا و  باحـصا  مزهنا  هسار و  زتحاف  هموق  نم  الجر  هرما  هعرـصف و  هرحن  ةرغث 
ۀلیللا یف  جورخلا  اندـعتا  انا  هل  لاق  راتخملا و  یلا  رتشالانبا  لبقا » و   » ۀـسانکلا یلا  يرقنملا  ادـیوس  دـشار  ناـکم  ثعب  طرـشلا و  یلع  هیبا 
بابلا یلع  یباحـصا  عم  هسأر  اذه  هتلتقف و  قیرطلا  یف  سایا  یل  ضرع  لاق  وه  ام  لاق  ۀلیللا  جورخلا  نم  هعم  دبال  رما  ضرع  دـق  ۀـلباقلا و 

یف رانلا  لعـشا  ذـفنم و  نب  دیعـس  ای  مق  لاق  مث  یلاعت  هللا  ءاش  نا  حـتفلا  لوا  اذـه  لاق  رفظلا و  رـصنلاب و  لأفت  کلذـب و  راتخملا  رـشبتساف 
تملع دق  هحفص 46 ] لوقی [ : وه  هسبلف و  هحالس  هعردب و  اعد  مث  نیسحلا  تاراثل  ای  يدانی  نا  هیدانم  رما  نیملسملل و  اهعفرا  مث  بصقلا 
ءالؤاه نا  میهاربا  هل  لاق  مث  لشف  دغو  اهیف و ال  زجاع  لطب ال  مادقم  عورلا  ةادـغ  ینالفکلا  ءازجع  نیدـخلا  ۀحـضاو  للطلا  ءانـسح  ءاضیب 
یحاون یف  مهب  ترـس  یموق و  نم  ینعیاب  نم  لک  ینیتأیف  یعم  نمب  یموق  یلا  ترـس  ولف  اننایتا  نم  انباحـصا  نوعنمی  نیبابجلا  یف  نیذـلا 

انا تغرف  اذاف  هب  عنتمت  نم  کعم  ناک  ودع  كءاج  ناف  كدـنع  هتیقبا  كاتا  نمف  جورخلا  دارا  نم  انیلا  جرخل  انراعـشب  توعد  ۀـفوکلا و 
نا الا  هلتاقت  نا ال  کنکما  اذا  ادـحا  لتاقت  هلتاقت و ال  مهریما  یلا  ریـست  نا  كایا  لجع و  لعفا و  راتخملا  هل  لاـقف  کـیلا  عوجرلا  تلجع 

ۀفوکلا ککـس  یف  مهب  راسف  هباجا  ناک  نم  لج  هیلا  عمتجا  هموق و  یتا  یتح  اهب  ءاج  یتلا  ۀبیتکلا  یف  میهاربا  جرخف  لاتقب . دحا  كأدـبی 
رجز لیخ  نم  ۀـعامج  هاتا  نوکـسلا  دجـسم  یلا  لصو  املفعیطمنبا  مهثعب  نیذـلا  ءارمالا  اهیف  یتلا  عضاوملا  بنجتی  وه  لیللا و  نم  الیوط 
لیقف ةدنک  ۀنابج  یف  لیخلا  بحاص  نم  میهاربا  لاقف  ةدنک  ۀنابج  مهلخدا  یتح  مهفـشکف  میهاربا  مهیلع  لمحف  ریما  مهیلع  سیل  سیق  نب 

ءالءواه یلع  انرصناف  مهل  انرث  کیبن و  تیب  لهأل  انبـضغ  انا  ملعت  کنا  مهللا  لوقی . وه  مهیلع و  هباحـصا  میهاربا و  دشف  سیق  نب  رجز  هل 
هحفص 47] لاقف [  ۀفئاط  مهنم  لخد  قاقز  مهیقل  املک  اضعب  مهضعب  بکر  مهوفشکف و  هباحصا  وه و  مهیلا  یهتنا  یتح  انتوعد  انل  ممت  و 

نمحرلادبع نب  دیوس  هاتاف  مهراعشب  هباحـصا  يدانت  اهیف و  فقوف  ریثا  ۀنابج  یتا  یتح  میهاربا  راس  مهنع و  انب  اوفرـصنا  هباحـصأل  میهاربا 
مکناف اولزنا  هللا  ۀطرش  ای  هباحـصال  میهاربا  لاقف  هعم  مه  الا و  میهاربا  رعـشی  ملف  عیطمنبا  دنع  کلذب  یظحیف  مهبیـصی  نا  اجر  يرقنملا و 

ءارحـصلا و یلا  مهجرخا  یتح  میهاربا  مهیلع  لمح  مث  اولزنف  مکیبن  تیب  لها  ءامد  یف  اوضاخ  نیذـلا  قاـسفلا  ءـالءواه  نم  رـصنلاب  یلوا 
میهاربا لزی  ملف  مهومزه . الا  ۀـعامج  انل  نوقلی  ام  داری  رمال  اذـه  نا  مهنم  لئاق  لاقف  نوموـالتی  مه  اـضعب و  مهـضعب  بکری  نیمزهنم  اولو 

انب هللا  نمؤی  راتخملا  يا  انبحاص  یتان  نکلو  لاـقف  بعرلا  نم  مهلخد  اـم  منتغاـف  مهعبتا  هباحـصا  هل  لاـقف  ۀـسانکلا  مهلخدا  یتح  مهمزهی 
عمسف راتخملا  باب  یتا  یتح  میهاربا  راسف  هءوادعا  هءاج  نوکی  نا  نمآ  ةوق و ال  هباحصا  وه و  دادزیف  هل  انرصن  نم  ناک  ام  ملعی  هتشحو و 

رجبا نب  راجح  ءاج  سنا و  نب  دـیزی  راتخملا  هل  یبعف  ۀخبـسلا  لبق  نم  یعبر  نب  ثبـش  ءاـج  دـق  ناـک  نولتتقی و  موقلا  ۀـیلاع و  تاوصـألا 
مهءاج دق  میهاربا  نا  هباحصا  اراجح و  غلبف  رصقلا  لبق  نم  میهاربا  ءاج  ذا  نولتتقی  سانلا  امنیبف  طیمش  نب  رمحا  ههجو  یف  راتخملا  لعجف 

ۀئام نم  بیرق  یف  يدـهنلا  ۀـفهط  نب  سیق  همـسا  راتخملا  باحـصا  نم  لجر  ءاج  میهاربا و  مهیتای  نا  لبق  ۀـقزالا  یف  اوقرفتف  مهئارو  نم 
هللادبع ءاج  اعیمج و  اوعمتجا  یتح  قیرطلا  ثبش  مهل  یلخف  سنا  نب  دیزی  لتاقی  وه  ثبـش و  یلع  لمحف  دهن  هحفص 48 ] ینب [  نم  لجر 

نیبابجلا و یف  نیذـلا  ءارمألا  عمجا  هل  لاقف  عیطمنبا  یلا  لبقا  ۀکـسلا و  مهل  كرت  اثبـش  نا  مث  راتخملا . ةرـصنل  هموق  یف  یفعجلا  رحلا  نب 
جرخ هلوق  راتخملا  غلب  املف  هرما  يوق  رهظ و  راتخملا و  جرخ  دـق  يوق و  دـق  مهرما  ناف  مهلتاقف  موقلا  ءالءواه  یلا  جرخا  مث  سانلا  عیمج 

مه رکاشینب و  یف  يدانف  راتخملا  باحصا  نم  يدهنلا  نامثعوبا  جرخ  هخبـسلا و  یف  دنه  رید  رهظ  یف  لزن  یتح  هباحـصا  نم  ۀعامج  یف 
املف ککـسلا  هاوفا  مهیلع  ذخا  دـق  ناک  سایا و  باحـصا  نم  وه  مهنم و  یمعثخلا  بعک  برقل  اورهظی  نا  نوفاخی  مهرود  یف  نوعمتجم 
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دق مهریزو  دمحم و  لآ  نیما  نا  نودتهملا  یحلا  اهیا  ای  تما  روصنم  ای  نیـسحلا  تاراثل  ای  يدان  هباحـصا  نم  ۀعامج  یف  نامثعوبا  مهاتا 
مهل اولخ  یتح  ابعک  اولتاق  نیـسحلا و  تاراثل  ای  نودانی  اوجرخف  هللا  مکمحر  اوجرخاف  ارـشبم  اـیعاد و  مکیلا  ینثعب  دـنه و  رید  لزنف  جرخ 

دق ناـک  راـتخملا و  عم  اولزنف  نیتأـم  نم  وحن  یف  یمعثخلا  دارق خ ل )  ) ةداـتق نب  هللادـبع  جرخ  هعم و  اوـلزنف  راـتخملا  یلا  اولبقاـف  قـیرطلا 
نمحرلادـبع مهربخ  غلبف  مهتلیل  رخآ  نم  نادـمه  نم  یح  مه  مابـش و  تجرخ  مهنع و  یلخ  هموق  نم  مهنا  فرع  اـملف  بعک  مهل  ضرعت 

ۀثالث هدـنع  عمتجا  یتح  راتخملاب  اوقحلف  انتیحان  نم  اورمت  ـالف  هحفـص 49 ] راتخملا [  نودیرت  متنک  نا  مهیلا  لسراف  ینادمهلا  دیعـس  نب 
ۀئبعت نم  غرف  دـق  راتخملا و  حبـصاف  ملـسم . نب  دـیمح  هعم  جرخ  نمم  ناک  افلا و  رـشع  انثا  هعیاب  دـق  ناک  رجفلا و  لبق  ۀـئامنامث  فالآ و 
هتطرش بحاص  سایا  نب  ادشار  رما  دجسملا و  اوتأی  نا  نیبابجلاب  نم  یلا  عیطمنبا  لسرا  و  ۀملظلا ) يا   ) سلغلا یف  هباحصاب  یلـصف  هشیج 

راتخملا یلا  فالآ  ۀثالث  وحن  یف  یعبر  نب  ثبـش  عیطمنبا  ثعبف  اوعمتجاف  ۀلیللا  دجـسملا  تأی  مل  لجر  نم  ۀمذلا  تئرب  سانلا  یف  يدانف 
ۀثالث یف  رجبا  نب  راجح  ثعب  هنا  هللا  همحر  اـمننبا  داز  هریغ و  يربطلا و  ارکذ  اذـکه  طرـشلا . نم  فـالآ  ۀـعبرا  یف  اـضیا  ادـشار  ثعب  و 
لاقف ۀعفترم  اتاوصا  اوعمس  ةادغلا  راتخملا  یلـص  املف  افلا  نیرـشع  نم  وحن  یلا  رکاسعلا  تعباتت  فالآ و  ۀثالث  یف  نیرخآ  ۀثالث  فالآ و 
انتئاو جرفنم  کنأک  مهیف  لخدت  یتح  بهذا  کحالس و  قلاف  راتخملا  لاق  هللا  کحلـصا  انا  لجر  هل  لاقف  ءالءواه  ربخب  انیتأی  نم  راتخملا 

اهلازلز ضرألا  تلزلز  اذا  أرقف  مهب  یلصف  ۀمیظع  لیخ  هعم  یعبر و  نب  ثبـش  اذا  میقی و  مهنذؤم  اذا  مهنم  توند  املف  لجرلا  لاق  مهربخب 
نم لوطا  تأرق  تنک  ول  هباحـصا  نم  ساـنا  هل  لاـقف  احبـض  تاـیداعلا  أرق و  مث  مکب  هللا  لزلزی  نا  وجرـال  ینا  هللا  اـما و  یـسفن  یف  تلقف 
یلع لد  امم  نارمع  لآ  ةرقبلا و  ةروس  هحفص 50 ] تأرق [  ول  نولوقت  متنا  مکتحاسب و  تلزن  دف  ملیدلا  نورت  لاقف  ائیـش  نیتروسلا  نیتاه 

راتخملا عیاب  نمم  ناک  ضکری و  یفنحلا  رعـس  اضیا  هاتا  هباحـصا و  ثبـش و  ربخب  هربخا  راتخملا و  یلا  لجرلا  لبقأف  هبلق  یف  بعرلا  عوقو 
هسرف یلع  ضکرف  هباحصا  سایا و  نب  دشار  هضرتعاف  هسرف  یلع  لبقا  حبصا  املف  سرحلا  نم  افوخ  جرخ  ۀلیل  هعم  جورخلا  یلع  ردقی  ملف 

لیق و  ۀئامعبـس خ ل )  ) ۀئامعـست یف  سایا  نب  دشار  یلا  رتشألا  نب  میهاربا  راتخملا  ثعبف  مهربخب . هربخاف  راتخملا  یتا  یتح  مهنم  تلفا  و 
لجار و ۀئامتس  سراف و  ۀئامثالث  یف  یعبر  نب  ثبـش  یلا  ةریبه  نب  ۀلقـصم  اخا  ةریبه  نب  میعن  ثعب  و  لجار . ۀئامتـس  سراف و  ۀئامتـس  یف 

هجوت دشار و  یلا  میهاربا  هجوتف  التقت . وا  ارهظت  یتح  اعجرت  لاق ال  امهنم و  رثکا  هنأل  امهودع  ۀـلباقم  افقی  نا ال  لاتقلا و  لیجعتب  امه  رما 
ۀلاجرلا یف  وه  یشم  لیخلا و  یلع  یفنحلا  رعس  لعجف  میعن  اماف  ۀئامعست . یف  سنا  نب  دیزی  هماما  راتخملا  مدق  ثبـش و  یلا  ةریبه  نب  میعن 

ثبـش و مهادانف  نیمزهنم  تویبلا  مهولخدا  یتح  میعن  باحـصا  مهبرـض  تطـسبنا و  سمـشلا و  تقرـشا  یتح  ادـیدش  ـالاتق  اثبـش  لـتاق  و 
نالجر هعم  رعس و  رسا  لتقف و  وه  ربص  میعن و  باحـصا  مزهناف  اوقرفت  دق  میعن و  باحـصا  یلع  اولمحف  ۀعامج  مهنم  هیلا  عجرف  مهـضرح 

هحفص دحا [  هربخا  ادیدش و  امغ  کلذل  راتخملا  باحـصا  متغاف  راتخملا  ایتاف  نایبرع  امهنال  نیرخآلا  قلطا  ثبـش و  هلتقف  یلوم  امهدحا 
نبا ثبع  سنا و  نب  دیزی  راتخملاب و  طاحا  یتح  ثبش  ءاج  و  ثیدحلا . ناکمب  اذه  سیلف  تکـسا  هل  لاقف  هرما  نم  ناک  امب  نیلجرلا  [ 51

ۀلاجرلا یف  وه  جرخ  لـیخلا و  یلع  سنا  نب  دـیزی  راـتخملا  یلو  ککـسلا و  هاوفا  یف  اوفقوف  نیفلا  یف  میور  نب  ثراـحلا  نبا  دـیزی  عیطم 
مکیدـیا و عطقت  نولتقت و  متنک  دـق  ۀعیـشلا  رـشعم  ای  سنا  نب  دـیزی  مهل  لاقف  مهناکم  نم  اوحربی  ملف  نیتلمح  ثبـش  لیخ  مهیلع  تلمحف 

مکنظ امف  مکودعل  نوعیطم  مکتویب  یف  نومیقم  متنا  مکیبن و  تیب  لها  بح  یف  لخنلا  عوذـج  یلع  نوعفرت  مکنیعا و  لمـست  مکلجرا و 
مکجاوزا و مکدـالوا و  یف  مهنم  نورتل  اربـص و  مکنلتقیل  فرطت و  اـنیع  مکنم  نوعدـی  ـال  هللا  اذا و  مویلا  مکیلع  اورهظ  نا  موقلا  ءـالؤاهب 

مهماـه یلع  كرادـلا  برـضلا  مهنیعا و  یف  بئاـصلا  نعطلا  ربـصلا و  قدـصلا و  ـالا  مهنم  مکیجنی  ـال  هللا  هنم و  ریخ  توملا  اـم  مکلاوـما 
هناف رتشالا  نب  میهاربا ) اما  و   ) هرما اورظتنا  بکرلا و  یلع  اوثج  اوأیهتف و  اولمحاف  نیترم  یتیار  تکرح  اذاف  ۀلمحلل  اوأیهت  ةدشلل و  اورـسیتف 

ۀئف برل  ةرشع و  نم  ریخ  لجر  برل  هللاوف  ءالؤاه  ةرثک  مکنلوهی  هباحـصال ال  میهاربا  لاقف  فالآ  ۀعبرا  هعم  اذاف  سایا  نب  دشار  وحن  لبقا 
لوقی ۀلاجرلا و  یف  یـشمی  وه  ذخا  لیخلا و  یف  مهیلا  رـس  رـصن  نب  ۀمیزخل  لاق  مث  نیرباصلا . عم  هللا  هللا و  نذاب  ةریثک  ۀئف  تبلغ  دق  ۀـلیلق 
دـشار یلع  یـسبعلا  رـصن  نب  ۀمیزخ  لمح  ادیدش و  الاتق  سانلا  لتتقا  امدق و  امدـق  اهب  ضما  کتیارب  مدـقت  هحفـص 52 ] هتیار [  بحاصل 
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لتق دعب  امهعم  نم  رـصن و  نبا  ۀمیزخ  رتشالا و  نب  میهاربا  لبقا  دشار و  باحـصا  مزهنا  ۀبعکلا و  بر  ادشار و  تلتق  يدان  مث  هلتقف  هنعطف 
و لشفلا . عیطم  نبا  باحـصا  لخد  مهـسوفن و  تیوق  هباحـصا و  وه و  ربکف  دـشار  لتقب  راتخملا  یلا  ریـشبلا  لسرا  راـتخملا و  وحن  دـشار 

وحن میهاربا  لبقا  لاتق و  ریغ  نم  اومزهناف  میهاربا  مهیلا  مدقتف  رتشالا  نب  میهاربا  ضرتعیل  نیفلا  نم  وحن  یف  یـسبعلا  اناسح  عیطمنبا  لسرا 
ثبش نع  هدریل  هوحن  لبقا  ثبش  وحن  البقم  ککسلا  هاوفا  یلع  ناک  يذلا  ثراحلا  نب  دیزی  هآر  املف  هب  طیحم  یعبر  نب  ثبـش  راتخملا و 
لعج ثبش  وحن  میهاربا  لبقا  املف  هعم  یقب  نمیف  ثبش  وحن  وه  راس  رصن و  نب  ۀمیزخ  عم  هباحـصا  نم  ۀفئاط  هیلا  میهاربا  ثعبف  هباحـصا  و 

اومزهناف لعفف  مهیلع  لمحی  نا  سنا  نب  دـیزی  رما  مهیلع و  لمح  میهاربا  مهنم  اند  املف  ـالیلق  ـالیلق  ءآرولا  یلا  نوصکنی  هباحـصا  ثبش و 
ناک ککـسلا و  هاوفا  یلع  اومحدزا  هباحـصا و  همزهف و  ثراحلا  نب  دیزی  یلع  رـصن  نب  ۀـمیزخ  لمح  ۀـفوکلا و  تویب  یلا  اولـصو  یتح 

لبنلاب ةاـمرلا  هتمر  ککـسلا  هاوفا  یلا  یهتنا  اـملف  راـتخملا  لـبقا  و  تویبلا ، قوف  ککـسلا  هاوفا  یلع  ةاـمرلا  عضو  دـق  ثراـحلا  نبا  دـیزی 
هدی یف  طقسف  سایا  نب  دشار  لتق  هءاج  و  هحفص 53 ] عیطمنبا [  یلا  نیمزهنم  سانلا  عجر  و  هجولا . کلذ  نم  ۀفوکلا  لوخد  نع  هودصف 
مهلک ریثک و  سانلا  ناف  كودـع  يا  مهبدـنا  سانلا و  یلا  جرخا  كدـیب و  قلت  لجرلا ال  اهیا  جاجحلا  نبا  ورمع  هل  لاقف  ریحت  تهب و  يا 
سانلا یف  ماقف  عیطمنبا  جرخف  ۀفئاط . يریغ  عم  ۀفئاط و  یعم  بدتناف  بدتنم  لوا  انا  اهیزخی و  هللا  تجرخ و  یتلا  ۀـفئاطلا  هذـه  الا  کعم 
تویب یلا  لدع  ۀفوکلا  لوخد  نم  ةامرلا  هعنم  امل  هناف  راتخملا ) اما  و   ) هباحصا راتخملا و  یلا  جورخلاب  مهرما  مهتمیزه و  یلع  مههخبو  و 

نبال طیمـش  نب  رمحا  لاقف  امئاص  ناک  هنأل  وه  برـشی  مل  هباحـصا و  برـشف  ءاملاب  هولبقتـساف  ةدرفنم  مهتویب  قراـب و  سمحا و  ۀـنیزم و 
ناکملا معن  راتخملا  لاقف  هللا . رفغتـسا  تقدـص  لاق  عنـصی  امب  ملعا  وه  لاق  هل  يوقا  ناک  رطفا  ول  لاق  معن  لاق  اـمئاص  ریمـالا  يرتا  لـماک 
راتخملا كرتف  عنام  رـصقلا  نود  ام  هللاوف  انبرـس  انهه  لزنت  مهبولق و  یف  بعرلا  لخدا  مهلف و  هللا و  مهمزه  دق  میهاربا  هل  لاقف  اذـه  لاتقلل 

نب ورمع  عیطمنبا  ثعب  هماما و  میهاربا  مدـق  يدـهنلا و  نامثعابا  مهیلع  فلختـسا  مهلقث و  ۀـلع و  يذ  لـک  فیعـض و  خیـش  لـک  كاـنه 
دمـصی نا  سنا  نبا  دـیزی  راتخملا  رما  میهاربا و  هاوطف  هیلع  مقت  هوطا و ال  نا  میهاربا  یلا  راـتخملا  ثعبف  مهیلع  جرخف  نیفلا  یف  جاـجحلا 

هحفـص 54] رما [  هللادـبع و  نب  دـلاخ  یلـصم  عضوم  یف  راتخملا  فقو  مث  میهاربا  فلخ  راتخملا  راس  هوحن و  یـضمف  جاجحلا  نب  ورمعل 
راتخملا هیلا  حرسف  نیفلا  یف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هیلا  جرخف  یضمف  ۀسانکلا  ۀهج  نم  ۀفوکلا  لخدی  یتح  ههجو  یلع  یضمی  نا  میهاربا 

نب لفون  اذاف  ثبـش  ۀکـس  یلا  یهتنا  یتح  یـضمف  کـهجو  یلع  ضما  هوطا و  نا  میهاربا  یلا  لـسرا  هعقاوف و  ینادـمهلا  ذـقنم  نب  دـیعس 
قحاسم و نباب  اوقحلا  نا  سانلا  یف  يدانف  ایدانم  رما  عیطمنبا  ناک  حیحـصلا و  وه  يربطلا و  لاق  فالآ  ۀـسمخ  لـیق  نیفلا و  یف  قحاـسم 

اوبرق لاقف  اولزنف  لوزنلاب  هباحصا  رماف  عیطمنبا  نم  رتشألا  نبا  اندف  رصقلا  یلع  یعبر  نب  ثبش  فلختسا  ۀسانکلاب و  فقوف  عیطمنبا  جرخ 
. ۀفوکلا لها  تاتویب  یمس  نالف و  لآ  نالف و  لآ  ءاج  لاقی  نا  مکنلوهی  فویسلاب و ال  نیتلصم  مهیلا  اوشما  مث  ضعب  نم  اهضعب  مکلویخ 

هئابق لفـسا  رتشالا  نبا  ذـخا  کلذ و  اولعفف  بئذـلا  نم  يزعملا  مازهنا  عیطمنبا  نع  اومزهن  فویـسلا ال  رح  اودـجو  ول  ءالءواه  نا  لاق  مث 
بکری اومزهنا  نا  اوثبلی  ملف  یلاخ  یمع و  مکل  يدف  مهیلع  اودش  هباحـصأل  لاق  مث  عردـلا  قوف  ءابقلا  سبل  دـق  ناک  هتقطنم و  یف  هلخداف 

هنع وفعی  نا  هلأسف  هلتقیل  فیسلا  عفر  هتباد و  ماجلب  ذخاف  قحاسمنبا  یلا  رتشألانبا  یهتنا  اومحدزا و  ککـسلا و  هاوفا  یلع  اضعب  مهـضعب 
هعم عیطمنبا و  اورـصح  دجـسملا و  قوسلا و  اولخد  یتح  مهراثآ  یف  ۀـسانکلا  اولخد  هل و  اهرکذـی  ناکف  یل  اـهرکذا  لاـق  هلیبس و  یلخف 

راصح رتشالا  نب  میهاربا  یلو  قوسلا و  بناج  لزن  یتح  راـتخملا  ءاـج  ربلا و  یلا  جرخ  هناـف  ثیرح  نب  ورمع  هحفص 55 ] ریغ [  فارشالا 
ۀیشع عیطمنبا  باحصا  نم  لجر  فرـشا  و  مایا . ۀثالث  تاهج  ثالث  نم  رـصقلا  اورـصحف  طیمـش  نب  رمحا  سنا و  نب  دیزی  هعم  رـصقلا و 
قرفی عیطمنبا  لعج  و  کلذ . دعب  أرب  مث  عقوف  دلجلا  عطقف  هقلح  باصاف  مهـسب  مهنم  لجر  هامرف  مهمتـشی  لعجف  راتخملا  باحـصا  یلع 

هباحـصا عیطمنبا و  يأر  املف  لابحلاب  رـصقلا  اوقلـست  یتح  نادـمه  تلبقا  راـصحلا و  مهیلع  دتـشا  روصحم و  وه  قیقدـلا و  هباحـصا  یلع 
لبقف و ریبزلانباب  قحلی  مث  ۀـفوکلا  رود  نم  راد  یلا  ۀـیفخ  جرخی  نا  هیلع  راشاف  کلذ  هرکف  اناما  هسفنل  ذـخای  نا  ثبـش  هیلع  راشا  کـلذ 

اوعیابف اوجرخف  مهنماف  نامألا  هنم  رصقلاب  نم  بلطف  رتشألانبا  ءاج  و  بابلا . هباحصا  حتفف  رصقلا  یلخ  یـسومیبا و  راد  لخدف  الیل  جرخ 
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ربنملا و دعـصف  راتخملا  جرخ  رـصقلا و  باب  یلع  دجـسملا و  یف  فارـشألا  حبـصا  هیف و  تابف  رـصقلا  لخد  یتح  راتخملا  ءاج  راتخملا و 
دعب متعیاب  ام  هللاوف  يده  ۀعیب  اوعیابف  اولخدا  لاق  نا  یلا  نیملاعلا  بر  یبن  نبا  مدـب  بلاطلا  نیلحملا  یلع  طلـسملا  انا  لاق  سانلا و  بطخ 

هلوسر ۀنـس  هللا و  باتک  یلع  هوعیابف  ۀفوکلا  فارـشا  هیلع  لخدف  لزن  مث  اهنم  يدها  مالـسلامهیلع  یلع  لآ  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ۀعیب 
راتخملا نسحا  و  انملاس . نم  ملس  انلتاق و  نم  لاتق  ءافعضلا و  هحفص 56 ] نع [  عفدلا  نیلحملا و  داهج  تیبلا و  لها  ءامدب  بلطلا  و  (ص )

تلبقاف نیسحلا  تاراثل  ای  اعدارقشا  تیمک و  نم  يدرت  لیخلا  یلع  هرصنل  انئج  راتخملا  اعد  امل  :و  رعاشلا لوقی  کلذ  یف  هدهج و  ةریـسلا 
ۀقادـص امهنیب  ناک  اهب و  زهجت  لاـق  مهرد و  فلا  ۀـئام  هیلا  لـسرأف  یـسومیبا  راد  یف  عیطمنبا  نا  هغلب  وارأـثتل  حایـصلا  ناـسرفب  يداـعت 

لصوملا و ناجیبرذآ و  ۀـینیمرا و  یلع  لامعلا  قرف  مهرد و  فالآ  ۀعـست  لاملا  تیب  یف  راـتخملا  دـجو  و  ةرـصبلا . یلا  یـضم  اهذـخاف و 
لمعتـسا ةرـصبلا و  رـصم و  ماشلا و  ةریزجلا و  زاجحلا و  الا  اهلک  دالبلا  هل  تناد  اهریغ و  ناهبـصا و  نادمه و  يرلا و  ناولح و  نئادملا و 

ماقا مث  سانلا  نیب  ءاضقلل  سلجی  راص  و  ۀلیجب خ ل )  ) ۀنیرع یلوم  ةرمعابا  ناسیک  هسرح  یلع  يرکاشلا و  لماک  نب  هللادـبع  هتطرـش  یلع 
ایلع نا  هب و  هلـسرا  ام  ةورع  نبا  یناه  نع  غلبی  مل  هنا  يدـع و  نب  رجح  یلع  دهـش  نمم  هنا  ینامثع و  هنا  نولوقی  اوناک  ءاـضقلل و  اـحیرش 

هباحـصا و راتخملا و  رکذـی  مامه  نب  هللادـبع  لاق  و  هریغ . هناکم  لعج  هلزعف و  ضرامتف  هلزع  راتخملا  داراف  ءاـضقلا  نع  هلزع  مالـسلاهیلع 
 ] عیزه دعب  نادمه  نم  بئاتک  تلبقاف  نیسحلا  تاراثل  ای  اعدعومـش  بابـشلا  دءور  نع  هیهلی  یتفلا و  لهذی  ام  راتخملا  ۀلیل  یف  ومهحدمی 

وعینم رامذنا  یماح  یتف  لکب  هرـصنل  دیزی  یفاو  دـسا  نم  وعومجب  تفدرا  اعومج  دوقی  کلامنبا  سیئرلا  ءاج  جـحذم  نم  و  هحفص 57 ]
نامعنلاوبا هللا راس  وعیـضمب  لوذـخمب و ال  كانه  هموق  ضرحی  ذا  طیمـشنبا  ام  وعیمج  دـحا  اجیهلا  يدـل  رماب  اهلک  نابیـش  ریخ  میعن  ءاج 

اهالواب دـش  مهتفقث و  ةرک  لویخلا  رکفعورد  تاذ  ریغ  اروسح  يرخا  اهعورد و  اجیه  موی  اهیلع  لـیخبعوقول  ارحـصم  ساـیانبا  یلا  هیعس 
ریزو نمفعوضخ  هل و  ماغرا  لذب و  ایئاب  ةرامالا  راد  یف  رصوحفعیجو  نیتکسلا  ةادغ  نعط  هعقو و  ماهلا  خدشی  برضب  یلوفعیطمنبا  یلع 

يدتهملا يدتهملا  یمشاهلا  یلاعوجر  هبآ و  بایا  ریخب  هرقتسم  یلا  اقح  يدهلا  بآ  وعیفش  ریخ  سانلا  یف  مهل  ناک  مهیلع و  یـصولانبا 
عیطم عماس و  نم  هل  نحنف  هب 

هلتق یلع  نیعیاشملا  نیسحلا و  ۀلتق  راتخملا  لتق  رکذ 

مدـقت و امک  قارعلا  یلا  راس  اهنم  غرف  اذاف  ةریزجلا  یلا  شیج  یف  دایز  نبا  هللادـیبع  لسرا  ماـشلاب  هل  عیوب  نا  دـعب  مکحلا  نب  ناورم  ناـک 
ثراحلا نب  رفز  ناک  هرکذ و  مدقت  ام  نیباوتلا  عم  هرما  نم  ناک  مث  اثالث  اهلهاب  رفظ  نا  ۀـفوکلا  بهنی  نا  هرما  هیلع و  بلغ  ام  لک  هل  لعج 

ۀنـس وحن  قارعلا  نع  مهب  الغتـشم  دایزنبا  لزی  ملف  هحفـص 58 ] ریبزلانبا [  ۀعاط  یلع  ةریزجلاب  نالیع  سیق  یمـست  ۀـلیبق  هعم  یبالکلا و 
یلا لبقا  ةریزجلاب  هعم  نم  رفز و  نع  دایزنبا  زجع  املف  هالو  هوبا  ناک  اـم  یلع  داـیزنبا  رقاـف  کلملادـبع  هنبا  هدـعب  یلو  ناورم و  کـلهف 

نا هرمای  هیأر و  بوصی  راتخملا  هیلا  بتکف  کلذـب  هربخی  راتخملا  یلا  بتک  تیرکت و  یلا  راتخملا  لماع  یحنتف  راتخملل  یه  لصوملا و 
جاتحا و یتم  ددـملا  هدـعو  سراف و  فالآ  ۀـثالث  هعم  بختنا  يدـسألا و  سنا  نب  دـیزی  راتخملا  لسرا  هرما و  هیتای  یتح  هناکم  قرافی  ال 

لـصوملا لماع  یلا  بتک  يدنع و  موی  لک  كربخ  نکیلو  اهرخؤت  الف  ۀصرفلا  کتنکما  اذاو  مهرظانت  الف  كودـع  تیقل  اذا  لاق  هعیش و 
ۀثالث فالآ  ۀتـس  هیلا  لسراف  نیفلا  فلا  لک  یلا  نثعبأل  لاقف  دایزنبا  هربخ  غلبف  لصوملا  ضرا  یتا  یتح  راسف  دالبلا  نیب  هنیب و  یلخی  نا 

وه سنا و  نب  دیزی  جرخف  سنا  نب  دیزی  یقل  یتح  مویب  هللادبع  لبق  ۀعیبر  راسف  یمعثخلا  ۀـلمج  نبا  هللادـبع  عم  ۀـثالث  يونغلا و  ۀـعیبر  عم 
یلع لاجرلا  نیب  عضو  مث  لاتقلا  یلع  مهثح  مهاـبع و  هباحـصا و  یلع  فقوف  لاـجرلا  هکـسمی  راـمح  یلع  بکار  ضرملا  دـیدش  ضیرم 

حبـصلا قلف  دـنع  سانلا  لتتقا  قیفی و  مث  هیلع  یمغی  مث  هنولعفی  امب  سانلا  رمأی  لعج  هنع و  اورف  وا  متئـش  نا  مکریما  نع  اولتاق  لاق  ریرس و 
دق ۀعیبر و  هحفص 59 ] مهریما [  یلا  قارعلا  لها  لصو  مهرکـسع و  ذخا  ماشلا و  لها  مزهناف  یحـضلا  عافترا  یلا  لاتقلا  دتـشاف  ۀفرع  موی 

هعم و اولتاقف  ۀـعامج  هیلا  عمتجاف  مالـسألا  نم  جرخ  نم  نولتاقت  اـمنا  لوقی  لاـتقلا و  یلع  مهـضرحی  مهیداـنی و  وه  هباحـصا و  هنع  مزهنا 
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مزهنا مثانید  نید  رـش  انیف  كاذ  انیمکحملا و  نید  نم  تئرب  : لوقی وه  هفیـسب و  سانلا  ضرتعی  قارعلا  لها  نم  لجر  جرخ  لاـتقلا و  دتـشا 
هعم درف  فـالآ  ۀـثالث  یف  ماـشلا  لـهأل  یناـثلا  ریمـالا  یمعثخلا  هللادـبع  مهیقلف  ۀـعاس  نوـمزهنملا  راـسف  ۀـعیبر  مهریما  لـتق  ماـشلا و  لـها 

لاتقلا و یلا  اوجرخ  یحـضألا  دـیع  موی  اوحبـصا  املف  نوسراحتی  مهتلیل  اوتابف  راتخملا  باحـصا  هیف  يذـلا  عضوملا  یلا  ءاج  نیمزهنملا و 
قارعلا لها  يوح  اعیرذ و  التق  اولتق  ۀـحیبق و  ۀـمیزه  ماـشلا  لـها  مزهناـف  لاـتقلا  یلا  اوداـع  مث  رهظلا  اولـصف  اولزن  مث  ادـیدش  ـالاتق  اولتتقا 

تام مث  اولتقف  قمر  رخآ  یف  وه  مهلتقب و  سنا  نب  دیزی  رمأف  ریسا  ۀئامثالث  مهنم  اورسا  هولتقف و  هللادبع  مهریما  یلا  اوهتنا  یتح  مهرکـسع 
نأ ینغلب  هنا  نورت  اذام  هباحصأل  لاقف  يدسألا  بزاع  نب  ءاقرو  مهیلع  فلختسا  دق  ناک  هتوم و  مهبولق  رسک  هباحصا و  هنفدف  راهنلا  رخآ 

انریما و تومل  مهنع  انعجر  امنا  اولاقل  انسفنا  ءاقلت  نم  انفرصنا  ولف  ۀقاط  ماشلا  لهاب  انل  يرا  ینا ال  افلا و  نینامث  یف  مکیلا  لبقا  دق  دایزنبا 
دیزی نا  اولاق  راتخملاب و  سانلا  فجراف  ۀفوکلا  لها  و  هحفص 60 ] راتخملا [  کلذ  غلبف  اوفرـصناف  تیأر  ام  معن  اولاقف  نیبئاه  انل  اولازی  مل 

ۀمیزه و ال ریغ  نم  فرـصنا  رکـسعلا  نا  هتومب و  هربخاف  کلذ  نع  هلأسی  نئادـملاب  هلماع  یلا  راتخملا  لسراف  تام  هنا  اوقدـصی  مل  لتق و 
یتح کعم  مهددراف  مهیلع  ریمالا  تناف  سنا  نبا  دیزی  شیج  تیقل  اذا  لاق  هلسرا و  رتشألا و  نب  میهاربا  اعدف  راتخملا  بلق  باطف  ةرـسک 

نا اولاق  یعبر و  نب  ثبـش  دـنع  ۀـفوکلا  فارـشا  عمتجا  راس  اـملف  میهاربا  جرخف  فرـصنا . هعدو و  مث  مهلتاـقتف  هباحـصا  داـیزنبا و  یقلت 
هاقلا یتح  ینوعد  ثبـش  مهل  لاقف  انئیف  مهاطعا  باودـلا و  یلع  مهلمحف  اندـیبع  يا  انیلاوم  یندا  دـقل  انم و  اضر  ریغب  اـنیلع  رمأـت  راـتخملا 

ۀکراـشم نم  مهیلع  بعـصا  نکی  مل  اوبحا و  اـملک  لـعفا  مهیـضرا و  اـنا  لوقی  راـتخملا  هل و  هرکذ  ـالا  هورکنا  ائیـش  عدـی  ملف  هیلا  بهذـف 
ریبزلانبا و ۀـیماینب و  یعم  نولتاقت  مکل  مکئیف  تلعج  مکیلاوم و  تکرت  انا  نا  راـتخملا  لاـقف  ءیفلا  یف  مهل  نیقتعملا  دـیبعلا  يا  یلاوملا 

ناک هلاتق و  یلع  مهیأر  عمجأف  راتخملا  یلا  عجری  مل  جرخف و  مهربخاف  یباحـصا  یلا  عجرا  یتح  ثبـش  لاقف  کـلذ  یلع  دـهعلا  ینوطعت 
عم اوقرفتت و  اوفلتخت و  نا  فاخا  یناف  راتخملا  یلع  اوجرخت  ۀـفوکلا ال  لهال  يدـسألا  نمحرلادـبع  لاقف  فالآ . ۀـعبرا  راـتخملا  عم  یقب 

راتخملا یلع  اوجرخ  اولبقی و  ملف  ةرـصبلا  لها  ماشلا و  لها  کلذ  مکیفکی  الیلق  اورظتناف  ةدـحاو  مهتملک  مکیلاوم و  مکناعجـش و  لجرلا 
ناک و  ع )  ) نیسحلا لتق  یف  كرش  نمم  دحا  قبی  مل  نایـصعلاب و  اورهاج  ۀنابجب و  سیئر  لک  تانابجلاب  میهاربا  ریـسم  هحفص 61 ] دعب [ 

نا ال راتخملا  هیلا  بتک  دادغب و  بیرق  نئادملا  طاباسب  وه  هقحلف و  میهاربا  یلا  ادجم  الوسر  لسرا  راتخملا  کلذ  غلب  املف  رهظ  الا  ایفتخم 
نا دیرن  اولاق  متببحا  املک  عنـصا  یناف  نودـیرت  ام  ینوربخا  راتخملا  مهیلا  ثعب  کعم و  نم  عیمجب  یلا  لبقت  یتح  كدـی  نم  یباتک  عضت 
نا دـیری  وه  ادـفو و  انا  هیلا  لسرا  مکلبق و  نم  ادـفو  هیلا  اولـسراف  لاق  کـثعبی  مل  کـثعب و  ۀـیفنحلا  نب  دـمحم  نا  تمعز  کـناف  اـنلزتعت 

ءاملا نم  مهیلا  لصی  سیلف  ککسلا  هاوفاب  ۀفوکلا  لها  مهیلع  ذخا  دق  مهیدیا و  اوفکی  نا  هباحصا  رما  میهاربا و  هیلع  مدقی  یتح  مهلواطی 
ءاسملا دـنع  لزن  مث  کلت  هتیـشع  ۀـیقب  رتشألانبا  عجرف  مویلا  کلذ  ۀیـشع  یف  رتشألانبا  یلا  لصو  راتخملا  لوسر  راس  اـمل  و  لـیلقلا . ـالا 

نم هعم  دجسملا و  یف  تاب  رـصعلا و  دنع  ۀفوکلا  یلا  لصو  یتح  یناثلا  مویلا  اهلک و  هتلیل  راس  مث  الیلق  مهباود  اوحارا  هباحـصا و  یـشعتف 
مهلاتق یف  غلابی  الف  نمیلا  لها  یلا  هلسری  نا  یشخ  رضم و  یلا  رتشألانبا  لسرا  هباحصا و  ابع  راتخملا  نا  مث  دلجلا . ةوقلا و  لها  هباحـصا 

رـسا صوصخم و  قیرط  موزلب  الک  رما  لماک و  نب  هللادبع  طیمـش و  نب  رمحا  هیدـی  نیب  مدـق  نمیلا و  لها  یلا  راتخملا  راس  هموق و  مهنأل 
مث سانلا  هآر  لاتق  دشا  اولتتقا  نمیلا و  لها  یلا  ایضمف  هحفص 62 ] مهئارو [  نم  موقلا  نوتای  مهنا  هنوربخی  هیلا  اولسرا  دق  امابـش  نا  امهیلا 
یف یمعثخلا  دارق  نب  هللادـبع  لـسرا  مث  موقلا  وحن  مهب  لـبقا  مهدرف و  راـتخملا  یلا  اولـصو  لـماکنبا و  باحـصا  رمحا و  باحـصا  مزهنا 
یتح ۀـئام  یف  ضما  ۀـئامثالث و  هدـنع  كرتاف  ایح  ناک  نا  موقلا و  لتاقف  هناکم  تناف  کله  دـق  ناک  نا  هل  لاق  لماکنبا و  یلا  ۀـئامعبرا 

کلام راتخملا  ثعب  ۀئام و  یف  راس  ۀئامثالث و  هدنع  كرتف  هعم  اوربص  دق  ۀعامج  یف  مهلتاقی  لماکنبا  دجوف  یـضمف  عیبسلا  ۀـنابج  یتات 
مهلاتق دتشاف  موقلا  هبلغ  دق  هیلا و  اولصوف  طیمش  نب  رمحا  یلا  ۀئامعبرا  یف  يدهنلا  کیرش  نب  هللادبع  اعاجـش و  ناک  يدهنلا و  ورمع  نب 

رضم نم  باصی  نا  بحا  امف  اوفرصنا  مکحیو  مهل  لاقف  هعم  نم  یعبر و  نب  ثبش  یقلف  رضم  یلا  یضم  هنأف  رتشالانبا ) اما  و   ) کلذ دنع 
طیمش نب  رمحا  یلا  راتخملا  لسراف  کلذب  هرـشبی  راتخملا  یلا  لسرا  مهمزهف و  میهاربا  مهلتاقف  اوبأف  مکـسفنا  اوکلهت  الف  دحا  يدی  یلع 
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لاقف صولقلا  ابا  مهیلع  اوسأر  راتخملا و  یلا  اولـسرا  امک  مهئارو  نم  نمیلا  اوتأیل  مابـش  تعمتجا  و  امهرما . دتـشاف  امه  رـشبی  لماکنبا  و 
لها وحن  راسف  رافکلا  نم  مکنولی  نیذلا  اولتاق  یلاعت  هللا  لاق  صولقلاوبا  لاقف  بوصا  ناکل  ۀعیبر  وا  رضم  یلع  مکدج  متلعج  ول  مهـضعب 
هحفص يدانف [  ع )  ) نیسحلا تاراثل  ای  طیمشنبا  باحـصا  مهباجاف  ع )  ) نیـسحلا تاراثل  ای  اودان  هولتقف و  يرکاشلا  رـسعالا  مهیقلف  نمیلا 

مث نامثع  مد  نوغبی  موق  عم  لتاقا  راتخملا ال  یلع  مهعم  ناک  یلجبلا و  دادـش  نب  ۀـعافر  مهل  لاقف  ناـمثع  تاراـثل  اـی  ریمع  نب  دـیزی  [ 63
ران رحب  یلطـصی  نمیف  مویلا  نیلـص  الیلوب  يورا  نب  نامثعل  تسل  یلع  نید  یلع  دادـشنبا  اـنا  : لوقی وه  راـتخملا و  عم  لـتاقف  مهنع  عجر 

راتخملا یلا  مهب  یتأف  ریـسا  ۀئامـسمخ  نییعادولا  رود  نم  جرختـسا  ۀـحیبق و  ۀـمیزه  نمیلا  لها  مزهنا  ولتق  یتح  لـتاقفیلتؤم  ریغ  برحلا 
مهنم لتق  و  ع )  ) نیـسحلا لتق  دهـش  نم  لک  لتقف  هب  ینوملعاـف  ع )  ) نیـسحلا لـتق  دهـش  نم  لـک  اورظنا  یلع و  مهوضرعا  لاـقف  نیفتکم 

مد یف  كرـش  الجر  الا  نمآ  وهف  هباب  قلغا  نم  راتخملا  يدانم  يدان ) و   ) یقابلا قلطا  دـحاو و  سلجم  یف  الجر  نیعبرا  ۀـینامث و  نیتأـم و 
. دمحم لآ 

نیسحلا لتق  یف  كرش  نم  رود  مده 

اهمدهیف و ع )  ) نیـسحلا لاتق  یلا  جرخ  نم  رود  عبتتی  لواعملاب و  ۀلعفلا  نم  لجر  فلا  عمجی  نا  ةرمعابا  هتطرـش  بحاص  راتخملا  رما ) (و 
لتق ةریثک و  ارود  مده  یتح  ۀلتق  اهنم  هیلا  جرخ  نمف  ۀظحل  یف  رادلا  مدهیف  مهرود  یلع  ۀفوکلاب  رودی  لعجف  افراع  کلذـب  ةرمعوبا  ناک 
ءانبا نم  لجرل  هءاـطع  هلاـم و  لـعج  هلتق و  مهنم  هب  هحفـص 64 ] رفظ [  نمف  یـصقتسی  بلطی و  لعج  و  ع )  ) نیـسحلا ۀـلتق  نم  اریثک  اسانا 

دمحم لآ  رـصان  سئب  ءایحا  ع )  ) نیـسحلا ۀلتق  كرتن  نا  اننید  نم  ام  لاق  و  ع )  ) نیـسحلا ۀلتقل  راتخملا  درجت ) و   ) هعم اوناک  نیذـلا  مجعلا 
بارشلا ماعطلا و  یل  غوسی  هناف ال  مهولتقت  یتح  مهوعبتا  مث  یل  مهومسف  مهیلع  هللااب  نیعتـسا  ینا  ینومـس و  امک  باذکلا  اذا  انا  انا  (ص )

. مهنم ضرالا  رهطا  یتح 

نیسحلا دسج  اوضر  نیذلا  لتق 

یف دیدحلا  ککس  برض  مهروهظ و  یلع  مهحرط  مهذخاف و  مهلویخب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  دسج  اوضر  نیذلا  راتخملا  هب  ءدب  نم  لوأف 
رانلاب مهقرحا  مث  مهتعطق  یتح  مهیلع  لیخلا  يرجا  مهلجرا و  مهیدیا و 

ۀعرشملاب الکوم  ناک  يذلا  جاجحلا  نب  ورمع  لتق 

( لیق و   ) ۀعاسلا یتح  ربخ  هل  ملعی  ملف  ۀصق  او  قیرط  ذخا  هتلحار و  بکرف  ع )  ) نیـسحلا لتق  دهـش  نمم  يدیبزلا  حاجحلا  نب  ورمع  ناک  و 
ۀلتق ءاسءور  نم  ناک  ةرـصبلا و  دـیری  بره  هنا  لیق ) و   ) هسأر اوذـخا  هوحبذـف و  شطعلا  ةدـش  نم  طقـس  دـق  راـتخملا و  باحـصا  هکردا 
انأسا دق  اولاق  اوموالتف و  مهنع  لحتراف  راتخملا  نمأن  انأف ال  انع  لحرا  ءاملا  لها  هل  لاقف  فارـش  یلا  لدـعف  ۀتامـشلا  فاخف  ع )  ) نیـسحلا

نم نوکی  ام  دشا  یف  کلذ  ۀضیبلا و  یعدی  ناکمب  لمرلا  کلـسف  راتخملا  باحـصا  نم  مهنا  نظ  مهآر  املف  هودریل  مهنم  ۀعامج  بکرف 
ناک يذلا  وه  اذـه  جاجحلا  نبا  ورمع  و  شطعلا . هعم  نم  هکلهاف و  اهیف  لاقف  ءیط  دالب  بلک و  دالب  هحفص 65 ] نیب [  امیف  ظیقلا  ةرارح 

. یقبا دشا و  ةرخآلا  باذعل  ایندلا و  یف  اشطع  یلاعت  هللا  هکلهاف  ءاملا  نم  ع )  ) نیسحلا عنمی  ۀعرشملا  یلع 

نیسحلا سأرب  ءاج  يذلا  دیزی  نب  یلوخ  لتق 

عضو ءالخلا و  تیب  یف  یبتخاف  دایزنبا  یلا  ع »  » نیسحلا سأر  لمح  يذلا  یحبصالا  دیزی  نب  یلوخ  رادب  طاحاف  ةرمعابا  راتخملا  ثعب  و 
تنب فویعلا  یه  مهیلا و  هتارما  تجرخف  هیلع  اوشتفیل  رادـلا  اولخدـف  رمتلا  هیف  عضویل  لخنلا  قرو  نم  عنـصی  ام  یه  ةرـصوق و  هسأر  یلع 
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تلاقف ع )  ) نیسحلا سأرب  ءاج  موی  نم  ةوادعلا  هل  تبصن  دق  تناک  مالـسلامهیلع و  تیبلا  لهأل  ۀبحم  تناک  راونلا و  اهمـسا  لیق  کلام و 
هـسأر یلع  عضو  دـق  هودـجوف و  اولخدـف  ءالخلا  تیب  یلا  اهدـیب  تراشا  وه و  نیا  يردا  تلاـقف ال  کـجوز  نیا  اـهل  اولاـقف  نودـیرت  اـم 

رانلاب و هقرحا  مث  هلها  بناج  یلا  هلتق  یتح  هدرف  هنوربخی  هیلا  اولسرأف  مهرثا  یف  ءاجف  ۀفوکلا  یف  ریسی  راتخملا  ناک  هوجرخاف و  ةرـصوقلا 
. ادامر داع  یتح  هناکم  نم  حربی  مل 

لیفطلا نب  میکح  لتق 

 ] لوقی ناکف  مهسب  مالسلاهیلع  نیسحلا  یمر  هبایث و  ع )  ) سابعلا بلس  يذلا  وه  لیفطلا و  نب  میکح  یلا  لماک  نب  هللادبع  راتخملا  ثعب  و 
اولاقف قیرطلا  یف  مهقحلف  هیف  عفشیل  متاح  نب  يدع  یلا  هلها  بهذف  هذخاف  لماکنبا  هاتاف  هرـضی  مل  هلاب و  رـسب  یمهـس  قلعت  هحفص 66 ]

لها عم  راتخملا  لاتق  موی  اورـسا  هموق  نم  ۀـعامج  یف  هعفـش  دـق  راتخملا  ناک  راتخملا و  یلا  یـضمف  راتخملا  یلا  هرما  امنا  انیلا  هرما  سیل 
اذه یف  ریمألا  هعفشی  نا  فاخن  انا  هل  لماکنبا  باحصا  لاقف  مالسلامهیلع  هتیب  لها  و  ع »  » نیسحلا رما  نم  ءیشب  اوقطنا  اونوکی  مل  ۀفوکلا 

کبایث و کنبلـسنل  هللا  هبایث و  یلعنبا  تبلـس  هل  اولاق  فوتکم و  وه  هب و  اوتأف  معن  لاق  هلتقن  انعدف  تملع  دـق  ام  بنذـلا  نم  هل  ثیبخلا و 
امک کنیمرنل  هللا  هرـضی و  مل  هلابرـسب و  یمهـس  قلعت  تلق  کلبنل و  اضرغ  هتذـختا  انیـسح و  تیمر  هل  اولاق  هبایث و  اوعزنف  رظنت  یح  تنا 

راتخملا یلع  يدع  لخد  و  اتیم . رخف  ذـفنقلاک  راص  یتح  ادـحاو  اقـشر  هومر  لبنلل و  اضرغ  هولعجف  كازجا  اهنم  کب  قلعت  ام  لابنب  هتیمر 
راتخملا ربخاف  لماکنبا  لخدف  کل  هعدن  اذا  لاق  هیلع  بوذکم  هنا  لاقف  ع »  » نیسحلا ۀلتق  یف  عفشت  نا  لحتستا  راتخملا  هل  لاقف  هیف  عفشف 

کنم ریخ  وه  نم  نا  تننظ  کنکلو  تبذک  يدع  لاقف  ۀعیشلا  هیلع  ینتبلغ  لماکنبا  لاقف  هلتقب  رـس  هنکلو  کلذ  یلع  مهمول  رهظاف  هلتقب 
هحفص 67 ] راتخملا [ . هاهنف  لماکنبا  هبسف  هتلتقف  هیف  ینعفشیس 

هعم نیلجر  رسنلا و  نب  کلام  لتق 

ورمع نب  کلام  راتخملا  مهیلا  ثعبف  یبراحملا  کلام  نب  لمح  یئادبلا و  رسنلا  نب  کلام  ینهجلا و  دیـسا  نب  هللادبع  یلع  راتخملا  لد  و 
ای راتخملا  مهل  لاقف  ءاشع  راتخملا  یلع  مهلخدا  یتح  مهب  لبقا  مهذـخاف و  ۀیـسداقلاب  مه  مهاـتاف و  هباحـصا  ءاـسؤر  نم  ناـک  يدـهنلا و 

ةولـصلا یف  هیلع  ةولـصلاب  مترما  نم  متلتق  نیـسحلا  یلا  اودا  یلع  نب  نیـسحلا  نیا  هلوسر  لها  هلوسر و  ءادـعا  هباتک و  ءادـعا  هللا و  ءادـعا 
کلامل لاق  مث  هومتیقس . هومتیقبتـسا و  مکیبن و  تنب  نبا  نیـسحلا  یلع  متننم  الهف  لاقف  انقبتـسا  انیلع و  ننماف  نوهراک  نحن  انثعب و  اولاقف 

یتح مدلا  فزنی  لزی  ملف  برطـضی  هکرت  هیلجر و  هیدی و  عطقب  رمأف  وه  وه  معن  لماکنبا  هل  لاقف  نیـسحلا  سنرب  بحاص  تنا  رـسنلا  نب 
. رانلا یلا  مهحاوراب  هللا  لجع  التقف و  نیرخآلا  نیلجرلاب  رما  کله و 

رمش لتق 

راتخملا هیلا  لسراف  ةرمـضم  مهل  لویخ  یلع  ع )  ) نیـسحلا لتق  یف  كرـش  نمم  ۀعامج  هعم  ۀـفوکلا و  نم  بره  دـق  هللا  هنعل  رمـش  ناک  و 
نع عطقنا  یتح  ریـسلا  دجی  لعجف  قاتعلا  لیخلا  یلع  سراف  ۀئام  هعم  ۀلیجب و  یلوم  هنا  لیق  اعاجـش و  ناک  یبرز و  هل  لاقی  دوسا  هل  ادـبع 

عطقنا اذا  یتح  دـبعلا  هقحل  هنع و  اودـعابتف  یف  عمطی  هحفص 68 ] دبعلا [  لعل  ینع  اودعابت  هباحصال  رمش  لاقف  سراوف  ةرـشعالا  هباحـصا 
ۀیناتلکلا اهل  لاقی  ۀیرق  اولزن  یتح  هباحصا  رمش و  یضم  مث  نوقابلا  مهب  قحل  یتح  ةرشعلا  هباحـصا  مزهنا  هلتقف و  رمـش  لمح  هباحـصا  نع 

ریبزلا نب  بعـصم  یلا  هب  لجع  لاق  اباتک و  هیلا  عفد  ۀـیرقلا و  نم  اجلع  رمـش  ذـخا  مث  لـت  بناـج  یلا  رهن  ءیطاـش  یلع  ةرـصبلا  نم  اـبیرق 
دق ناک  راتخملا و  بحاص  ةرمعوبا  اهیف  ۀیرق  لخد  یتح  جلعلا  یـضمف  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نم  بعـصم  ریمألل  هناونع  بتک  ةرـصبلاب و 

ۀیرقلا کلت  نم  رخآ  اجلع  جلعلا  کلذ  یقلف  ةرصبلا  لها  نیب  هنیب و  ۀحلـسم  نوکیل  سراف  ۀئامـسمخ  یف  ۀیرقلا  کلت  یلا  راتخملا  هلـسرا 
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نم بعـصم  یلا  هناونع  جلعلا و  عم  باتکلا  يأرف  ةرمعیبا  باحـصا  نم  لجر  هب  رم  ذا  هملکی  وه  انیبف  رمـش  نم  یقلام  هیلا  وکـشی  لعجف 
کلت هل  اولاق  رمش  باحصا  ناک  هیلا و  نوریـسی  اولبقاف  خسارف  ۀثالث  الا  مهنیب  هنیب و  سیل  اذاف  مهربخاف  رمـش  ناکم  نع  جلعلا  اولأسف  رمش 

هللا ألم  مایا  ۀثالث  اهنم  لوحتا  هللا ال  راتخملا و  ینعی  باذکلا  نم  اعزف  اذه  لک  لاقف  اهنم  فوختن  اناف  ۀیرقلا  هذه  نم  انب  تلحترا  ول  ۀـلیللا 
توص اذه  هسفن  یف  لاقف  لیخلا  رفاوح  عقو  ناظقیلا  مئانلا و  نیب  ناک  هباحصا  نم  لجر  عمـس  ذا  ماین  هباحـصا  رمـش و  امنیبف  ابعر  مکبولق 

اذه ام  هللا  لاق و  هینیع و  هحفص 69 ] حسم [  هبتناف و  کلذ  نم  دشا  هعمس  مث  ریثک  یبد  ناکملا  کلذب  ناک  ریغـصلا و  دارجلا  وه  یبدلا و 
رمش و ماق  مهلیخ و  اوکرت  رمش و  باحـصا  برهف  تویبلاب  اوطاحا  اوربکف و  لتلا  نم  مهیلع  تفرـشا  دق  لیخلاب  اذاف  موقیل  بهذ  یبدلاب و 
هاقلا و مث  حـمرلاب  مهلتاقی  لعجف  هحالـس  هبایث و  سبل  نع  هولجعا  رازألا و  تحت  نم  ودـبی  هصرب  صربا و  ناک  رازأـب و  رزتئم  ناـیرع  وه 

وه دونکلایبا و  نب  نمحرلادبع  هلتق  ثیبخلا و  هللا  لتق  لوقی  الئاق  ریبکتلا و  اوعمس  هباحـصا  هنع  دعب  املف  هب  مهلتاقی  لعج  فیـسلا و  ذخا 
ءابو بالکلل  هتثج  تیقلا  مث  هرهظ  رمـش و  ردص  لیخلا  اوأطوا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  حبذ  امک  احبذ  هحبذ  جلعلا  عم  باتکلا  دجو  يذلا 

( لیق و   ) ۀنیدملاب ۀیفنحلا  نب  دمحم  یلا  راتخملا  هلـسراف  راتخملا  یلا  هولـسرا  هسأر و  اوعطق  باذعلا و  ءوس  لذلاب و  ةرخآلا  لبق  ایندلا  یف 
هـسرفب اعد  رمـش  مهب  سحا  املف  ةرمقم  ۀـلیل  یف  کلذ  قیرطلا و  یلع  مهلدـی  یطبن  مهماما  اسراف و  نوسمخ  راتخملا  باحـصا  نم  هءاـج 
اهلسراف مهریما  اهب  اوتا  مهسؤر و  اوزتحا  هعم و  ناک  نم  عیمج  رمش و  لتقف  مهولتاقف  موقلا  مهکرداف  اوبرهیل  هعم  ناک  نم  بکر  هبکرف و 

بره ارمش  بلط  امل  راتخملا  نا  هرس ) سدق  خیشلا  یلامأ  نع  راحبلا  یف  و  .) عماجلا ءاذح  نیئاذحلا  ۀبحر  یف  راتخملا  اهبصنف  راتخملا  یلا 
هب هحفـص 70 ] ثعب [  اریـسا و  ةرمعوبا  هذخاف  ۀحارجلا  هتنخثا  ادیدش و  الاتق  مهلتاقف  هباحـصا  نم  رفن  یف  ةرمعوبا  هیلا  جرخف  ۀـیدابلا  یلا 

. هسأر ههجو و  برضملا  نب  ۀثراح  لآل  یلوم  ءیطو  خسفتف و  اهیف  هفذقف  ردق  یف  انهد  هل  یلغا  هقنع و  برضف  راتخملا  یلا 

لهاک نب  ۀلمرح  لتق 

نب ۀلمرح  لعف  ام  لاهنم  ای  لاقف  ۀکم  نم  فارـصنالا  دیرا  انا  هعدوا و  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  یلع  تلخد  لاق  ورمع  نب  لاهنملا  نع  و 
لاهنملا لاق  رانلا . رح  هقذا  مللا  دیدحلا  رح  هقذا  مهللا  لاق  هیدی و  عفرف  ۀفوکلاب  یح  هنا  هربخاف  يدسألا  بلاغ  نب  رـشب  یعم  ناک  لهاک و 

هتفرعف هذه  انتیالو  یف  انکرـشت  مل  لاهنم  ای  لاقف  هراد  نم  اجراخ  هتیقلف  هیلا  تبکرف  اقیدص  یل  ناک  راتخملا و  رهظ  دق  ۀفوکلا و  تمدق  و 
هب ءیجف  ۀلمرح  ذخا  دقف  ریمالا  اهیا  رشلا  اولاقف  موق  ءاج  نا  ثبلی  ملف  ائیـش  رظتنی  هنأک  فقو  سانکلا و  یتا  یتح  یـشمف  ۀکمب  تنک  ینا 

یتاف رانلا  رانلا  لاق  مث  امهعطفق  هیلجر  هیدی و  عطقب  هرمأف  رازجب  یتأف  رازجلا  رازجلا  لاق  مث  کنم  یننکما  يذلا  هللادـمحلا  هللا  کنعل  لاقف 
یل لاقف  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  لوقب  هتربخاف  تحبـس  مل  نسحل  حـیبستلا  نا  لاقف  هللا  ناحبـس  هللا  ناحبـس  تلقف  هقرحاف  بصق  رانب و 
دق بکر و  دوجسلا و  لاطا  نیتعکر و  یلص  هتباد و  نع  لزنف  هتعمـس  دقل  هللا  تلقف و  اذه  لوقی  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تعمـسا 

عبراب اعد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نا  ینملعت  لاقف  هحفـص 71 ] یماعط [  نم  لکای  لزنی و  نا  هنم  تبلطف  يراد  يذاحف  راس  ۀلمرح و  قرتحا 
. کقیفوت هللا  نسحا  تلقف  یلاعت  ارکش هللا  موص  موی  اذه  ماعطلا  یلا  ینوعدت  مث  يدی  یلع  هللا  هباجاف  تاوعد 

نیسحلا لحر  نم  سرولا  اوبهن  نیذلا  لتق 

یعبضلا کلام  نب  دایز  مه  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  عم  ناک  يذلا  سرولا  نم  اوبهن  اوناک  نیذلا  نم  ۀعامجب  هوتاف  هباحـصا  راتخملا  ثعب  و 
ای مهل  لاقف  هیلع  مهولخدا  یتح  مهب  هوءاجف  ینالوخلا  سیق  نب  هللادبع  یلجبلا و  ةراکـشخیبا  نب  نمحرلادبع  يزنعلا و  دـلاخ  نب  رمع  و 

یلا اوجرخاف  مهب  رمأ  مث  سحن  مویب  سرولا  مکئاج  دـقل  مویلا  مکنم  داقا  دـق  هللا  نورت  الا  ۀـنجلا  لها  بابـش  دیـس  ۀـلتق  نیحلاصلا و  ۀـلتق 
. مهقانعا تبرض  قوسلا و 
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نیسحلا لتق  یف  كرش  نمم  نیرخآ  ۀعامج  لتق 

اوضبقف نادـمه  یـشعا  معنبا  بهو  نب  هللادـبع  ملـسم و  نب  دـیمح  تخلـص و  ینبا  نمحرلادـبع  هللا و  دـبعب  هوتاف  الیخ  راتخملا  لسرا  و 
هحفص 72 ] قوسلا [ . یف  اولتقف  مهب  رماف  راتخملا  یلا  مهب  ءیجو  بره  هناف  ملسم  نب  دیمح  الا  مهیلع 

لیقع نب  نمحرلادبع  لتق  یف  كرتشا  نم  لتق 

مالـسلاهیلع و نیـسحلا  لتقا  دهـش  نمم  اناک  طوس و  نب  رـشب  ینامهدلا و  دلاخ  نب  نامثع  یلا  لیخ  یف  لماک  نب  هللادـبع  راتخملا  ثعب  و 
برـضی نا  مسقا  نامهدینب و  دجـسمب  رـصعلا  دـنع  لماک  نب  هللادـبع  طاحاف  هبلـس  بلاطیبأ و  نب  لیقع  نب  نمحرلادـبع  مد  یف  اکرتشا 

طوس نب  رـشب  وه و  هودـجوف  هبلط  یف  لـیخلا  عم  اوـجرخف  هبلطن  یتـح  اـنلهما  اولاـقف  دـلاخ  نب  ناـمثعب  هوتاـی  مل  نا  مهرخآ  نع  مهقاـنعا 
مل ول  لاتقلا  نینمؤملا  یفک  يذـلا  هللادـمحلا  لاقف  لماک  نب  هللادـبع  امهب  یتاف  ةریزجلا  یلا  ابرهی  نأ  نادـیری  اـناک  ۀـنابجلا و  یف  نیـسلاج 

عجر قیرطلا و  یف  امهقانعا  برـض  امهب و  جرخف  کنم  نکما  يذلا  هللادـمحلاف  هبلط  یف  هلزنم  یلا  باهذـلاب  انبعت  اذـه ال  عم  اذـه  اودـجی 
. امهقرحاف اقرحی  یتح  نانفدی  لاق ال  رانلاب و  امهقرحی  امهیلا و  عجری  نا  هرماف  راتخملا  ربخاف 

دعس نب  رمع  لتق 

یلع سانلا  مرکا  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تخا  نبا  ةریبه  نب  ةدعج  نب  هللادبع  ناک  راتخملا و  رما  روهظ  نیح  یفتخا  دق  رمع  ناک  و 
راتخملا هل  بتک  لعفف و  راتخملا  نم  اناما  هل  ذخای  نا  ةدعج  نب  هللادبع  نم  دعس  نب  رمع  بلطف  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نم  هتبارقل  راتخملا 

هلوقب راتخملا  دارا  امنا  لوقی  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ناکف  هحفص 73 ] هریغ [  و  يربطلا ) لاق   ) اثدح ثدحی  نا ال  هیف  طرش  اناما و 
همرکی هیندی و  راتخملا  ناکف  دعـسنبا  رهظ  دعـس  نبال  نامألا  راتخملا  بتک  املف  ثدحی  ءالخلا و  تیب  لخدی  نا  وه  اثدح  ثدحی  نا  الا 

هنا معزی  دمحم  لاقف  راتخملا  رکذ  يرجف  هنع  هللا  یضر  ۀیفنحلا  نب  دمحم  يراصنألا  لیحارـش  نب  دیزی  یتا  و  هریرـس . یلع  هعم  هسلجی  و 
و  ) دعـس نب  رمع  لتق  یلع  مزعف  کلذب  راتخملا  ربخا  ۀفوکلا  دیزی  مدق  املف  هنوثدحی  یـسارکلا  یلع  هدـنع  ع )  ) نیـسحلا ۀـلتق  ۀعیـش و  انل 

یف ریثالانبا  لاق )  ) مالـسلاهیلع نیـسحلا  لتقیـس  دعـس  نب  رمع  نا  ربخا  دـق  تاـبیغملاب  هراـبخا  ۀـلمج  یف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناـک )
دعس نب  رمع  مهب  رم  ذا  يراوسلا  باحصا  نم  دوسلا  سناربلا  باحصا  ۀملعملا و  ۀیدرالا  باحصا  تکردا  کیرش  نب  هللادبع  لاق  هخیرات 
نیب هیف  ریخت  اماقم  تمق  اذا  تنا  فیک  دعـس  نب  رمعل  ع )  ) یلع لاق  نیریـسنبا  لاق  هلتقی و  نا  لبق  کلذ  و  ع )  ) نیـسحلا لتاق  اذـه  اولاـق 
زمهی نیبجاحلا  فرـشم  نینیعلا  رئاغ  نیمدـقلا  میظع  الجر  ادـغ  نلتقأل  هباحـصال  اموی  لاق  راتخملا  نا  مث )  ) ها راـنلا  راـتختف  راـنلا  ۀـنجلا و 
هدـلو ثعبف  دعـس  نب  رمع  دـیری  هنا  هسفن  یف  عقوف  یعخنلا  مثیهلا  هدـنع  ناـک  نیبرقملا و  ۀـکئالملا  نینمؤـملا و  هلتق  رـسی  هلجرب  ضرـالا 

نب رمع  نا  مث  قیثاوملا  دوـهعلا و  دـعب  هحفـص 74 ] ینلتقی [  فیک  اریخ  كابا  هللا  يزج  دعـسنبا  لاقف  کلذ  هفرعی  دعـسنبا  یلا  ناـیرعلا 
تکرت تعنص  امم  مظعا  ثدح  يا  هالوم و  هل  لاقف  راتخملا  نع  هغلب  امب  هناما و  نم  ناک  امب  هل  یلوم  ربخا  همامح و  یتاف  الیل  جرخ  دعس 

نا الک  لاقف  هجورخب  راتخملا  یلا  ربخلا  ءاج  و  هلزنم . یلا  عجرف  الیبس  کیلع  لجرلل  لعجت  عجرا و ال  انه  یلا  تیتا  کـلحر و  کـلها و 
تاللا میتینب  نم  الجر  رضحاف  ۀفوکلا  نم  جورخلا  یلع  مزع  راتخملا  لوق  هغلب  امل  دعسنبا  نا  ینابزرملا  لاق ) و   ) هدرتس ۀلسلس  هقنع  یف 

فقو نمحرلادبع  رهن  وا  رمع  مامح  دنع  اناک  املف  اجرخ  انجئاوحل و  کعم  هذه  لاق  ارانید و  ۀئامعبرا  هاطعاف  اعاجش  ناک  کلام و  همـسا 
کلام و کلایع و  بهتنا  كراد و  مدـه  تبره  نا  کلتقی و  نا  نم  لذا  وه  لاق  راتخملا  تفخ  لاق  لاق ال  تجرخ  مل  يردـتا  لاق  رمع و 

یتح يردی  وه ال  هب و  تعجرف  ۀقانلا  یلع  مان  رمع  نا  لیق ) و   ) ةادغلا عم  ۀفوکلا  لخد  همالکب و  رتغاف  برعلا  زعا  تنا  کعایـض و  برخ 
نکی مل  لزنملا و  یف  لاقف  كوبا  نیا  راتخملا  هل  لاقف  نامالا  هل  ددجیل  راتخملا  یلا  اصفح  هنبا  حبـصلا  دنع  رمع  لسراف  ۀفوکلا  یلا  هتدر 
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انل یفتا  لوقییبا  صفح  لاقف  امهلتقیف  اعمتجی  نا  افوخ  رخآلا  باغ  امهدحا  رضح  اذاف  راتخملا  دنع  ناعمتجی  صفح  هنبا  دعـس و  نب  رمع 
رمع لتقی  نا  هحفص 75 ] راتخملا [  هیلا  رساف  حالسلا  یف  شخشختی  ریصق  لجر  لبقاف  ناسیک  ةرمعابا  راتخملا  بلط  سلجا و  لاق  نامألاب 

بهذـف هلتقا  هردابف و  فیـسلا  دـیری  هناف  یناـسلیطب  یلع  مـالغ  اـی  لوقی  هتیأر  تلخد و  اذا  هل  لاـق  نیرخآ و  نیلجر  هعم  ثعب  دعـس و  نب 
هئابق فرط  یف  هلمح  هسأر و  عطق  هلتقف و  هفیـسب  ةرمعوبا  هبرـضف  هل  ۀـبج  یف  رثعف  رمع  ماـقف  ریمـألا  بجا  هل  لاـق  دعـسنبا و  یلا  ةرمعوبا 

کـشارف یلع  يدعب  کحبذی  نم  کیلع  هللا  طلـس  دعـسنبال و  ع )  ) نیـسحلا لوق  قیدصت  کلذب  رهظ  راتخملا و  يدـی  نیب  هعـضو  یتح 
شیعت کنا ال  تقدـص و  راتخملا  هل  لاقف  هدـعب  شیعلا  یف  ریخ  معن و ال  لاق  عجرتساف و  سأرلا  اذـه  فرعتا  صفح  هنبأل  راـتخملا  لاـقف 

عابرا ۀثالث  هب  تلتق  ول  هللا  ءاوس و  نیـسحلا و ال  نبا  یلعب  اذه  نیـسحلاب و  اذه  راتخملا  لاق  و  هیبا . سأر  عم  هسأر  اذا  لتقف و  هب  رماف  هدعب 
ردق نم  لتق  دق  هنا  هملعی  هیلا  بتک  ۀیفنحلا و  نب  دمحم  یلا  هنبا  دعـس و  نب  رمع  یـسأرب  راتخملا  ثعب  مث  هلمانا . نم  ۀـلمنأ  اوفوام  شیرق 

متامف راتخملا  یلع  بتعتی  وه  هباحـصا و  عم  سلاج  ۀـیفنحلا  نب  دـمحم  امنیبف  ع )  ) نیـسحلا لـتق  رـضح  نمم  نیقاـبلا  بلط  یف  هنا  هیلع و 
لها نع  هزجا  راتخملل و  مویلا  اذه  سنت  مهللا ال  لاق  هیفک و  طسب  هسأر و  عفر  مث  یلاعت  ارکـش هللا  ادجاس  رخف  هدنع  ناسأرلا  الا و  همالک 

هحفص 76 ] بتع [ . نم  اذه  دعب  راتخملا  یلع  ام  هللاوف  ءازجلا  ریخ  دمحم  کیبن  تیب 

نیسحلا نب  یلع  لتاق  ذقنم  نب  ةرمل  يرج  ام 

هرادب طاحاف  هلیخب  لماک  نب  هاتاف  اعاجش  ناک  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  لتاق  ذقنم  نب  ةرم  یلا  لماک  نب  هللادبع  راتخملا  ثعب  و 
اهاقتاف فیسلاب  لماکنبا  هبرض  هرضی و  مل  هعرـصف و  راتخملا  باحـصا  نم  الجر  نعطف  داوج  سرف  یلع  وه  حمرلا و  هدیب  مهیلا و  جرخف 

. کلذ دعب  هدی  تلش  ریبزلا و  نب  بعصم  یلا  ةرصبلا  یلا  بره  تلفاف و  سرفلا  هب  ادعو  اهیف  فیسلا  عرساف  يرسیلا  هدیب 

ملسم نب  هللادبع  لتاق  داقر  نب  دیز  لتق 

اهرمسف هتهبج  یلع  هفک  عضاو  وه  مهسب و  هامر  يذلا  لیقع  نب  ملـسمنبا  هللادبع  لتاق  داقر  نب  دیز  یلا  لماک  نب  هللادبع  راتخملا  ثعب  و 
هعزن و یتح  هتهبج  یف  يذلا  مهسلا  ضنضنی  لعج  هفوج و  نم  مهـسلا  عزنف  تیم  وه  هءاج و  هلتقف و  مهـسب  هامر  مث  اهکیرحت  عطتـسی  ملف 

لاقف اعاجـش  ناک  فیـسلاب و  مهیلا  جرخف  رادـلا  هیلع  لاجرلا  محتقا  هرادـب و  لماکنبا  طاحاف  هعزن  یلع  ردـقی  مل  هتهبج  یف  لصنلا  یقب 
هحفص 77 ] ایح [ . هوقرحاف  طقسف  هب  کلذ  اولعفف  ةراجحلاب  هومجرا  لبنلاب و  هومرا  نکلو  حمرب  هونعطت  فیسب و ال  هوبرضت  لماکنبا ال 

متاخلا عم  هعبصا  عطق  نیسحلا و  متاخ  ذخأ  يذلا  یبلکلا  میلس  نب  لدجب  لتق 

مدلا فزنی  لزی  ملف  هیلجر  هیدی و  عطقب  رماف  هعبـصا  عطق  و  ع )  ) نیـسحلا متاخ  ذـخا  هنا  هوفرع  یبلکلا و  میلـس  نب  لدـجبب  راتخملا  یتا  و 
. تام یتح 

نیسحلا لبا  موحل  نم  اولکا  نیذلا  لتق 

لها نم  موق  یلع  اهموحل  مسق  اهرحن و  ۀفوکلا  مدق  املف  ع )  ) نیسحلا عم  تناک  یتلا  لبألا  نم  بهن  هللا  هنعل  نشوجلا  يذ  نب  رمش  ناک  و 
مهنم لتق  یتح  ع )  ) نیـسحلا ۀـلتق  عبتتی  راتخملا  لزی  مل  .و  اهمدـه اهلها و  لتقف  محللا  کلذ  اهلخد  راد  لک  اوصحاف  راتخملا  رماف  ۀـفوکلا 
نمم هنا  هالومب  یعـسی  دبعلا  ناک  مهقتعاف و  راتخملا  یلا  اوءاج  و  ع )  ) نیـسحلا لتق  یف  اوکرـش  نیذـلا  اهیلاوم  دـیبعلا  تلتق  اریثک و  اقلخ 
ۀناها هردص  یلع  هیلجر  یلدی  هلمحیف و  کقنع  یلع  ینلمحا  هدیسل  لوقی  ناک  دبعلا  نا  یتح  راتخملا  هلتقیف  ع )  ) نیـسحلا لتق  یف  كرش 

(. ع  ) نیسحلا ۀلتق  نم  هناب  راتخملا  یلا  هب  هتیاعس  نم  هفوخل  هل 
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حیبص نب  ورمع  لتق 

مهنم تلتق  ام  تحرج و  و  ع )  ) نیسحلا باحـصا  یف  هحفـص 78 ] ینعی [  مهیف  تنعط  دقل  لوقی  ناک  حـیبص و  نب  ورمع  راتخملا  بلط  و 
املف هسبحف  راتخملا  یلا  هب  ءیجف  هفیـس  اوذخا  هوذـخاف و  هسأر  تحت  هفیـس  نویعلا و  تأدـه  ام  دـعب  هحطـس  یلع  وه  الیل و  هوتاف  ادـحا 
. تام یتح  حامرلاب  نعطف  تومی  یتح  هونعطا  لاقف  اهب  یتأف  حامرلاب  یلع  راتخملا  لاقف  دیقم  وه  هب و  ءیجو  اولخدف  سانلل  نذا  حبصا 

نیسحلا ۀفیطق  ذخا  يذلا  سیق  نب  ثعشألا  نب  سیق  لتق 

سیق یمـسی  ناکف  لتق  نیح  ع )  ) نیـسحلا ۀـفیطق  ذـخا  يذـلا  ثعـشالا  نبا  سیق  نا  لاوطلا  رابخألا  باـتک  یف  يرونیدـلا  ۀـفینحوبا  لاـق 
نبا لبقاف  راتخملا  باحـصا  صخا  نم  وه  لماک و  نب  هللادبعب  راجتـسا  ۀفوکلا و  یتاف  اهلها  هب  تمـشیف  ةرـصبلا  یتأی  نا  نم  فنا  ۀفیطقلا 

هعبصا یف  هلعجف  هایا  هلوانف  کمتاخ  ینرا  لاق  مث  ثیدحلاب  هلغـش  راتخملا و  تکـسف  هراجا  هب و  راجتـسا  هناب  هربخا  راتخملا و  یلا  لماک 
سیق یلا  ینیلخدتل  ۀمالع  کلعب  متاخ  اذه  اهل  لوقیف  لماک  نب  هللادبع  ةأرما  یلا  قلطنی  نا  ارس  هل  لاق  متاخلا و  هیلا  عفدف  ةرمعابا  اعد  مث 
هاقلاف راتخملا  هب  یتأف  هسأر  ذخا  هقنع و  برضف  هفیـس  یـضتناف  هیلا  هتلخداف  راتخملا  نم  هصالخ  هیف  امیف  هترظانم  دیرا  یناف  ثعـشالا  نب 

لحتستا تکسا  كوبا  راتخملا هللا  هل  لاقف  يراج  تلتق  راتخملل  لاق  لماکنبا و  عجرتساف  ع )  ) نیسحلا ۀفیطقب  اذه  راتخملا  لاقف  هیدی  نیب 
. کیبن تنب  نبا  ۀلتق  ریجت  هحفص 79 ] نا [ 

یعخنلا سنا  نب  نانس  لتق 

نویع هیلع  ناک  ۀیـسداقلا و  وحن  ةرـصبلا  نم  جرخ  مث  هراد  مدـهف  ةرـصبلا  یلا  بره  دـق  هدـجوف  یعخنلا  سنا  نبا  نانـس  راتخملا  بلط  و 
رکذ . اهیف هامر  ردـق و  یف  اتیز  هل  یلغا  هیلجر و  هیدـی و  عطق  مث  هلمانا  عطقف  ۀیـسداقلا  بیذـعلا و  نیب  هذـخاف  هیلا  لسراف  راتخملا  اوربخاـف 

ثعبف ۀیـسداقلا  بنج  یلا  هل  ۀـیرق  یف  سیق  نب  ثعـشالا  نب  دـمحم  ناک  ع»و   » نیـسحلا ۀـلتق  نم  مهرود  مدـهف  راتخملا  نم  اوبره  نیذـلا 
اولخد مث  بعـصمب  قحلف  هب  نوملعی  مه ال  رـصقلا و  نم  دـمحم  بره  هب و  طاحاف  هرـصق  یتا  یتح  جرخف  ۀـئام  یف  ابـشوح  هیلا  راـتخملا 
يدع نب  رجح  راد  اهنیط  هراد و  نبلب  ینب  اهیف و  ام  ذخا  هرصق و  هراد و  مدهب  رمأف  هوربخاف  راتخملا  یلا  اوعجرف  بره  دق  هودجوف  رـصقلا 

یف ینعی  مهیف  تیمر  لوقی  ناـک  يذـلا  یمعثخلا  ةورع  نب  هللادـبع  اـضیا  راـتخملا  بلط ) و   ) اهمدـه دـق  ۀیمـس  نب  داـیز  ناـک  يدـنکلا و 
يونغلا ۀبقع  نب  هللادبع  راتخملا  بلط ) و   ) هراد راتخملا  مدهف  ریبزلا  نب  بعـصمب  قحل  برهف و  امهـس  رـشع  ینثاب  ع »  » نیـسحلا باحـصا 

یعبر نب  ثبـش  نا  راتخملا  غلب ) و   ) هراد مدهف  ةریزجلا  یلا  بره  دق  هدجوف  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نبا  رکبیبا  لتاق 
ۀجراخ نب  ءامسا  ناک ) و   ) اومزهنا مث  اهولتاقف  مهبلط  یف  الیخ  لسراف  ةرصبلا  قیرط  اوذخا  دق  ۀفوکلا  فارشا  هحفص 80 ] نم [  سانا  یف 
ءامحس ءارح  ءامهد  ءامسلا  نم  ران  نلزنتل  ءایضلا  بر  ءامسلا و  بر  امأ و  اموی  راتخملا  لاقف  لیقع  نب  ملـسم  لتق  یف  یعـس  نمم  يرازفلا 

یف بهذی  همالک  یف  عجسلا  لمعتسی  راتخملا  ناک  اذه و  دعب  ماقم  انهه  سیل  قحساوبا  یب  عجس  لاقف  ءامسا  کلذ  غلبف  ءامسا  راد  قرحت 
اوقحلف هوجولا  ۀفوکلا و  لها  فارشا  بره ) و   ) همعینب رود  هراد و  مدهف  ۀیدابلا  یلا  ابراه  هراد  نم  ءامـسا  جرخ  ناهکلا و  بهذم  کلذ 

. ةرصبلاب ریبزلا  نب  بعصمب 

دایز نب  هللادیبع  لتق 

ههجو مث  نیموی  کلذ  دعب  رتشالا  نب  میهاربا  یقب  رتشالا  نب  میهاربا  عوجر  دعب  ۀفوکلا  لها  نم  هوفلاخ  نیذلا  لاتق  نم  راتخملا  غرف  امل  و 
هباحصا هوجو  راتخملا  هعم  ثعب  نیتس و  تس و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  نم  نیقب  نامثل  میهاربا  راسف  ماشلا  لها  دایز و  نب  هللادیبع  لاتقل  راتخملا 
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هباحصا هوجو  راتخملا  هعم  ثعب  نیتس و  تس و  ۀنـس  ۀجحلا  يذ  نم  نیقب  نامثل  میهاربا  راسف  ماشلا  لها  دایز و  نب  هللادیبع  لاتقل  راتخملا 
یف لیق  فالآ و  ۀعـست  یف  جرخ  هنا  یلامألا  یف  هللا  همحر  خیـشلا  لاق  اهبرج . بورحلا و  دهـش  دـق  نمم  مهنم  رئاصبلا  يوذ  مهناـسرف و  و 
بر اـمأ و  : لوقی راـتخملا  أـشنا  هعیـشی و  میهاربا  عم  راـتخملا  جرخ  اـفلا و  نیرـشع  نم  لـقا  یف  ناـک  هنا  اـمننبا  لاـق  ها و  اـفلا  رـشع  ینثا 

زجتری و لعج  میهاربا  نا  یلاعت  هللا  همحر  امننبا  لاـق  اـفلا و  نیطـساق  فلا  دـعب  و  هحفص 81 ] افـص [  فص  دعب  نلتقنل  افرع  تالـسرملا 
افحزلا لمن  مهیلا ال  افحزافسخ  انم  موقلا  موسن  یتح  افسع  اناغب  نم  نفسعنلافصع  تافـصاعلا  قح  اقح و  افرع  تالـسرملا  قح  انا و  : لوقی

فخ اثالث  ینعذخ  هل  لاق  میهاربا و  عدو  راتخملا  نا  مثافشک  جایهلا  يدل  مهفـشکن  افلا  نیطـساق  فلا  دعب  وافـص  فص  دعب  یقالن  یتح 
راتخملا و عجر  مث  اراهن . وا  ناک  الیل  مهاقلت  ۀعاس  لاتقلا  لجعف  كودع  تیقل  اذا  ریسلا و  لجع  کتینالع و  كرما و  رس  یف  لجوزع  هللا 

یلا لصو  یتح  ماشلا  نم  میظع  رکـسع  یف  راس  دـق  دایزنبا  ناک  قارعلا و  ضرا  لخدـی  نا  لبق  دایزنبا  یقلیل  ریـسلا  دـجی  میهاربا  راـس 
لاقی ۀیرق  لزنف  رزاخلا  رهن  یلا  لصو  یتح  ۀـیبعت  یلع  الا  ریـسی  لعج ال  لصوملا و  ضرا  یلا  لصو  یتح  میهاربا  راسف  اهکلم  لصوملا و 

طبس ۀیاور  یلع  افلا  نیثالث  یف  رزاخلا  رهن  ءیطاش  یلع  مهنم  ابیرق  لزن  یتح  دایزنبا  ءاج  خسارف و  ۀسمخ  لصوملا  نیب  اهنیب و  اثیبراب  اهل 
نبا یلا  یملسلا  ریمع  یمسی  دایزنبا  باحـصا  ءاسءور  نم  لجر  لسرا  و  افلا . نینامث  ۀثالث و  اوناک  مهنا  امننبا  ۀیاور  یلع  يزوجلانبا و 
یلا ریمع  یتأف  عئاـقولا  هحفـص 82 ] ضعب [  لجا  نم  ناورمینب  یلع  ةدـقاح  اذـه  ریمع  ةریـشع  تناک  ۀـلیللا و  کتاقالم  دـیرا  ینا  رتشالا 

نب نیـصحلا  ریمألل  ۀـعیلط  نالوقیف  امتنا  ام  امهل  نولوقیف  ماشلا  لها  حـلاسمب  نارمی  اناک  ملاس و  نب  تارف  یمـسی  لـجر  هعم  رتشـالانبا و 
هنم اندف  هفیس  ادلقتم  اهباحـشوتم  ةدروم  ةءالم  يوره و  رفـصا  صیمق  هیلع  هباحـصا و  یبعی  مئاق  وه  نارینلا و  دقوا  دق  میهاربا و  ایتأف  ریمن 

لاقف ریمعانا  لاق  اذـه  نم  لاق  هسأر و  لاما  هنا  ریغ  هعـضوم  نع  لـحلحت  ـال  میهاربا و  هب  أـبعی  ملف  هئارو  نم  هنـضتحا  هفلخ و  راـصف  ریمع 
انا یب و  ثرتکا  وا  هناـکم  نم  لـحلحت  هارت  هنم  اـبلق  دـشا  اـشاج و  طـبرا  ـالجر  تیأر  لـه  هبحاـصل  ریمع  لاـقف  سلجف  غرفا  یتح  سلجا 

نادعب برحلا  دنع  سانلاب  مزهنی  نا  هدعو  دایزنبا و  ةرسیم  یلع  هنا  هربخا  ریمع و  هعیاب  مث  هلثم  تیأر  ام  هبحاص  لاقف  هفلخ  نم  هنـضتحم 
لوألا رحسلا  تقو  ناک  املف  مونلا  هنیع  لخدی  مل  ۀلیللا و  کلت  سرحلا  رتشالا  نبا  ثب  و  ریمع . فرصنا  مث  هحـصن  فرع  میهاربا و  هربتخا 

لک قحلا  مهفصف و  مهب  جرخ  مث  سلغلا  تقو  حبصلا  ةالـص  هباحـصاب  یلـص  رجفلا  رجفنا  املف  هءارمأ  رما  هبئاتک و  بتک  هباحـصا و  یبع 
میظع لت  یلع  فرشا  یتح  ادیور  مهب  راس  رفظلا و  مهینمی  مهضرحی و  لعج  اوفحزف و  اوفحزا  سانلل  لاق  یشمی و  وه  لزن  هناکمب و  ریما 

 ] داع یتح  اریسی  الا  ثبلی  ملف  مهربخب  هیتأی  هباحصا  نم  اسراف  میهاربا  لسرأف  دعب  ادحا  مهنم  كرحتی  مل  مهاذا  ماشلا و  لها  یلع  فرشم 
راتخملا ۀعیـش  ای  بارتیبا  ۀعیـش  ای  ـالا  مـالک  هل  سیل  مهنم و  لـجر  ینیقل  لـشف  شهد و  یلع  موقلا  جرخ  دـق  هل  لاـق  هیلا و  هحفص 83 ]

فقو ۀیار  یلع  رم  املکف  اهلک  تایارلا  باحـصأب  رم  مث  هبکرف  هل  سرفب  رتشالا  نبا  اعد  متـشلا و  نم  لجا  مکنیب  اننیب و  ام  تلقف  باذـکلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطافنبا  یلع  نب  نیـسحلا  لتاق  ۀناجرم  نب  هللادیبع  اذه  قحلا  ۀعیـش  نیدـلا و  راصنا  ای  لاق  مث  اهیلع 

هلتق و یتح  ۀضیرعلا  ضرالا  یف  باهذلا  هعنم  هیلا و  نورظنی  مه  هنم و  اوبرشی  نا  تارفلا  ءام  نیب  هتعیـش و  هئاسن و  هتانب و  نیب  هنیب و  لاح 
سجرلا و مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  ص )  ) هللا لوسر  تیب  لهاب  ۀـناجرمنبا  لمع  ام  لیئارـساینب  ءابجنب  نوعرف  لمع  ام  هللاوف  هتیب  لـها  لـتق 

مکیبن تیب  لهال  ابـضغ  متجرخ  مکنا  هللا  ملع  دـقف  مکیدـیا  یلع  همد  کفـسب  مکرودـص  هللا  یفـشی  نا  وجرـأل  ینا  هللاوف  اریهطت  مهرهط 
لباـقت و  هعـضوم . یلا  عجر  مث  لاـتقلا  یلع  مهـضرحی  داـهجلا و  یف  مهبغری  مهلک  ساـنلا  یف  راـس  ةرـسیملا و  ۀـنمیملا و  نیب  اـمیف  راـسف 

لعج باترملا و  رتسالانبا  ۀعیش  ای  باذکلا  راتخملا  ۀعیش  ای  يدان  یبلکلا و  ناعبضنبا  هل  لاقی  لجر  دایزنبا  رکـسع  نم  جرخف  ناعمجلا 
هیلا جرخف  هحفـص 84 ] لوـألا [  ناـمزلا  یف  اوناـک  كاذـکیلع  نید  نم  نوربی  ۀبـصع  نم  لـضفملا  میرکلا  ناعبـضنبا  اـنا  : لوقی زجتری و 
رحب یلطصی  نمیف  مویلا  نیلص  الیلوب  يورا  نب  نامثعل  تسل  یلع  نید  یلع  دادشنبا  انا  [ . 289  ] لوقی وه  ینادمهلا و  دادش  نب  صوحألا 
هبرـض هیلع و  صوحالا  لمح  مث  لاجآلا  برقم  انا  صوحالا و  هل  لاق  لاطبألا  لزانم  لاقف  کمـسا  ام  یماشلل  لاقفیلجنت  یتح  برحلا  ران 

اهیف ناک  لبانیبغ  نکی  مل  نرق  لاتق  انیفـص  یف  لتاق  نم  نبا  انا  : لوقی وه  یقـشمدلا و  دواد  هیلا  جرخف  زرابم  نم  له  يدان  مث  الیتق  طقـسف 
اهب تنک  دـق  تبذـکانیبغ  هنید  یف  نکی  مل  انیفـص و  یف  لتاق  يذـلا  نبا  ای  : لوقی صوحألا  هباجافانیکم  یغولا  يدـل  اـبرجم  اـنورح  ـالطب 
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و هفـص . یلا  داع  مث  هلتقف  صوحألا  هبرـضف  ایقتلا  مثانوعلم  یـضق  دـقل  هل  اسؤب  اـنیقیلا  ـال  قحلا و  فرعی  ـالانوتفم  هرما  یف  ابذـبذم  اـنوبغم 
کلام نب  یلع  اهیلع  میهاربا و  ةرسیم  یلع  ماشلا  لها  ۀنمیم  یف  ریمن  نب  نیصحلا  لمح  نافـصلا  ینادت  املف  رتشألانبا  یلا  دایزنبا  فحز 
میهاربا ةرـسیم  تمزهنا  سأبلا و  لها  هحفـص 85 ] نم [  لاجر  یف  لتقف  یلع  نب  ةرق  هدـلو  هتیار  ذـخاف  لـتقف  هسفنب  وه  هل  تبثف  یمـشجلا 
دایزنبا لتاقی  مکریما  اذه  لاقف  مهرثکا  هیلا  لبقاف  هللا  ۀطرش  ای  یلا  لاقف  اومزهنا  نیح  ةرسیملا  لها  لبقتـساف  ءاقرو  نب  هللادبع  ۀیارلا  ذخاف 

بتعا نم  ائیسم  سیل  مک  رارک  مکرارف  ریخ  نا  رتشالانبا  انا  هللا  ۀطرـش  ای  یلا  يدانی  هسأر  نع  فشاک  میهاربا  اذاف  اوعجرف  هیلا  انب  اوعجرا 
مهلتاقف مهدعو  امک  دایزنبا  ةرسیم  بحاص  ریمع  مزهنی  نا  نوجری  مه  دایزنبا و  ةرـسیم  یلع  میهاربا  ۀنمیم  تلمح  هباحـصا و  هیلا  عجرف 

هنورت نم  لفجن  هانمزه ال  نئل  هللاوف  مظعألا  داوسلا  اذه  اودصقا  هباحصأل  لاق  میهاربا  کلذ  يأر  املف  رارفلا  نم  فنا  ادیدش و  الاتق  ریمع 
دیدحلا برض  عمـسی  ناک  دمعلا و  فویـسلاب و  اوبراضت  مث  حامرلاب  اونعاطتف  مهیلا  هباحـصا  یـشمف  هترعذ  اذا  ریطلا  لافجنا  ةرـسی  ۀنمی و 

املع ال جحذم  تملع  دـق  : لوقی وه  هفیـسب و  مهیف  برـضی  دایزنبا و  رکـسع  یلع  لمحی  میهاربا  لعج  راصقلا و  تاوصاک  دـیدحلا  یلع 
سأر یلتعا  لجألا و  ءاج  اذا  موقلا  یف  برـضالشف  سکنلا  اذا  امادقم  عورا  لکن  اهدنع و ال  عوزج  ولک ال  ینیقل ال و  نرقلا  اذا  ینا  لطخ 

هل لوقیف  مدـقتلا  یلع  ردـقا  لوقیف ال  مهیف  کتیارب  سفنا  هتیار  بحاصل  لوقی  میهاربا  ناـک  لدـجنی و  یتح  راـتبلا  رکذـلابلطبلا  حاـمرطلا 
هیدی نیب  لاجرلا  درطی  میهاربا  لعج  هعرص و  الا  الجر  برـضی  الف  هفیـسب  مهیلع  هحفـص 86 ] میهاربا [  دش  مدقت  اذاف  مدقتیف  یلب  میهاربا 

ةریثک و یلتق  نیقیرفلا  نم  لتق  ءامیألا و  ریبکتلاب و  رهظلا  ةالـص  اولـص  یتح  لاتقلا  دتـشا  دحاو و  لجر  ۀلمح  هباحـصا  لمح  يزعملاک و 
لمح اروذعم و  نوکی  یتح  الوا  لتاق  امنا  مدـقت و  امک  مزهنی  نا  میهاربا  دـعو  يذـلا  ریمع  مزهنا  نم  لوا  ناک  و  دایزنبا . باحـصا  مزها 
لجع برغملا و  یف  هادی  قرشملا و  یف  هالجر  تبهذ  نیفصن و  اهب  هدق  ۀبرض  میهاربا  هبرـضف  هفرعی  وه ال  دایز و  نب  هللادیبع  یلع  میهاربا 
یناف هوسمتلاف  رزاخلا  رهن  ءیطاش  یلع  هدرفنم  ۀـیار  تحت  الجر  تلتق  ینا  میهاربا  لاق  دایزنبا  باحـصا  مزهنا  اـملف  راـنلا . یلا  هحورب  هللا 

یف هالجر  تبهذف  نیفصن  هتدق  دقف  میهاربا  ۀبرـضب  الیتق  دایزنبا  وه  اذاف  هوبلطف  هالجر  تبرغ  هادی و  تقرـش  کسملا  ۀحئار  هنم  تممش 
اوحبـصا املف  لیللا  لوط  هدسجب  اوظفتحا  دق  اوناک  و  هتثج . اوقرحا  هوذخا و  هسأر و  اوزتحاف  میهاربا  لاق  امک  برغملا  یف  هادی  قرـشملا و 

و اسوکنم . هبلـص  هللا  همحر  میهاربا  نا  ۀـیاور ) یف  و   ) يدـی یلع  هلتق  يرجا  يذـلا  هللادـمحلا  لاق  میهاربا  هآر  املف  دایز  یلوم  نارهم  هفرع 
ینولتقا و یبلغتلا  يداـنف  هبحاـص  اـمهنم  دـحاو  لـک  قنتعاـف  داـیز  نب  هللادـیبع  هنظی  وه  ریمن و  نب  نیـصحلا  یلع  یبـلغتلا  کیرـش  لـمح 

لها ۀـفوکلا  ةداق  اـی  : لوقی وه  جرخ و  نیـصحلا  هحفـص 87 ] نا [  لیق  و  مالـسلاهیلع . نیـسحلا  ۀـلتق  نم  ناک  نیـصحلا و  اولتقف  ۀـینازلانبا 
کیرـش هیلا  جرخف  يرتمی  ادصاق ال  يوحن  زربیرخفمب  هموق  یف  بذـهم  رـصنعلا  میرک  مرق  مکیف  لهرتشالانبا  راتخملا و  ۀعیـش  رکنملا و 
یلعنبا ورهطملا  رهاطلا  یبنلا  نبا  رخفملا و  انثلا و  اذ  انیسح  ینعارکسعلا  ءاقتلا  موی  البرکب  رهزالا  میرکلا  خیشلا  لتاق  ایلوقی  وه  یبلغتلا و 
عالکلا يذ  نب  لیبحرش  لتق  و  اعیرص . یبلغتلا  هلدج  نیتبرضب و  ایقتلاف  يرـضم  یعبر  مرق  ۀبرـضروسق  ربزه  نم  اهذخف  اذه  رفظملا  لطبلا 

اوبهتنا لـتق و  نمم  رثـکا  مهنم  قرغ  نم  ناـکف  میهاربا  باحـصا  مهعبت  داـیزنبا  باحـصا  مزهنا  اـمل  ماـشلا و  لـها  ءاـسءور  نم  يریمحلا 
موی ۀـعقولا  تناک  و  احرف . ریطی  راتخملا  داکف  نئادـملاب  وه  راتخملا و  یلا  ةراشبلا  میهاربا  لـسرا  ءیـش و  لـک  نم  هیف  ناـک  مهرکـسع و 
لاق  ) ۀعقولا هذه  یف  لتق  املثم  نیفص  دعب  ماشلا  لها  نم  لتقی  مل  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هیف  لتق  يذلا  مویلا  یف  نیتس  عبـس و  ۀنـس  اروشاع 

هحفـص هلامع [  میهاربا  قرف  و  افلا . نیعبـس  اوناکف  ۀبـصق  لیتق  لک  دنع  نوعـضی  بضقلاب  یلتقلا  نودعی  اولعج  و  یلاعت ) هللا  همحر  امننبا 
نب هللادـیبعل  مهلتق  یف  هباحـصا  رتشالا و  نب  میهاربا  حدـمی  یقرابلا  سادرم  نب  ۀقارـس  لاق  لصوملاب و  وه  ماقا  لـصوملا و  دـالب  یلع  [ 88

نیترفـشلا یـضام  دـح  قذ  و  [ . 290  ] کلاه مظعاـب  ءوب  داـیزنبا  اـیفلوکن  ریغ  ءادـعألا  یلع  يرج  جـحذم  نینارع  نم  مـالغ  مکاـتادایز 
حافـسلاوبا لاقویلیلغ  سما  هللادـیبع  نم  اوفـش  مهنا  هللا  ۀطرـش  اریخ  هللا  يزجلیتقب  التاق  انأبا  ام  اذا  ةدـحب  ماسحلا  بضعلاـب  كانبرـضلیقص 

نا امل  ماشلا  نم  ۀبـصع  رـش  یف  هللادیبع  هاتالوکن  ریغ  ءادعالا  یلع  يرج  جحذم  نینارع  نم  مالغ  مکاتأ  [ . 291  ] اضیا کلذ  یف  يدیبزلا 
ولیلقب اهدجو  ام  ۀهلوم  تحبـصا  وا  دنه  تعدو  دق  تحبـصافلویذ  رج  مث  مهیف  توملل  یغولا و  ۀموح  یف  ناعمجلا  یقتلا  املفلیلقب  اوضر 
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هللا ۀطرش  اریخ  هللا  يزجلیقص  نیترفشلا  یضام  ۀیشخ  يدرلا و  نم  افوخ  هللادیبع  یلوتلیلح  رش  قحـسایبا  نم  اهل  ۀیبس  قاست  نا  دنهب  قلخا 
یلا اهوخا  ۀـبتع  اهلمح  لتق  املف  هعم  تناک  دایز و  نب  هللادـیبع  ۀـجوز  ۀـجراخ  نب  ءامـسا  تنب  دـنه  هلوقب  ینعیلیلغ  لک  هللادـیبعب  اوف  مهنا 

میهاربا حدمی  يدعاسلا  ورمعنبا  هللادبع  لیق  يازلا و  حتفب  يدسالا  ریبزلا  نب  هللادیبع  لاق  و  هحفص 89 ] راتخملا [  وه  قحساوبا  ۀفوکلا و 
انقلاب رثعت  لیخلا  رزاخ و  ۀـعقو  موی  کنیع  رقا  ورثکالا  دـیدعلا  یف  کتیب  لحا  یقتلا و  ۀـباهملا و  كاـطعا  هللاۀـعقرلا  هذـه  رکذـی  اـضیا و 

لاق ورکنملا  باکترا  یلع  ءازجلا  رـش  مهبر  مهازج  مهأرجا  ناک  ام  [ 292  ] رسح ریط  ۀیفاعل و  اوکرت  مهماثآ  مهتفک  نیملاظ  نمرـسکتملا 
نبال هعرصم  دنع  اقحـس  ادعب و  لوقا  [ 293  ] باوبا باجح و  راتـسا  نکته  ۀـیغاط  نرز  ام  اذا  ایانملا  نا  دایزنبا  لتق  یف  غرفملا  نب  دـیزی 
الزه تام  هتمذب و  ارادغ  شاع  يذـلا  ناباوثا  نیب  اسجر  لبقت  فیک  اوربق و  اذا  مهاتوم  ضرالا  لبقت  الیباکلا  [ 294  ] ندوکلانبا ۀثیبخلا و 
شیج مذی  دایزنبا  ةرسیم  یلع  ناک  يذلا  یملـسلا  ریمع  لاق  وبالـسا  دنع  دایج  کتکب  ۀحئان و ال  کتحان  بیج و ال  قشامبازلاب  هللا  لیتق 
سأر اهیف  هداوق و  سءور  دایزنب و  هللادیبع  سأرب  میهاربا  ذفنا  وارصنیل  ودعلا  یقال  اذا  الحم  انزلا  رمخلا و  عمجی  شیج  ناک  ام  ودایزنبا 

غرف املف  رفظلا  یلع  هللا  دمحف  يدـغتی  وه  هیلع و  هحفص 90 ] اومدقف [  مهءوامـسا  اهیف  عاقر  مهناذآ  یف  راتخملا و  یلا  ریمن  نب  نیـصحلا 
یف سوؤرلا  تیقلا  و  رفاک . سجن  هجو  یلع  اهتعضو  یناف  اهلـسغا  لاق  همالغ و  یلا  اهب  یمر  مث  هلعنب  دایزنبا  هجو  ءیطوف  ماق  ءادغلا  نم 

يذلا ناکملا  یف  دایزنبا  سأر  راتخملا  بصن  هباحصا و  سءور  و  ع )  ) نیسحلا سار  هیف  عضو  يذلا  ناکملا  یف  اهاقلاف  هیدی  نیب  رـصقلا 
ۀقیقد ۀـیح  تءاج  راتخملا  ماما  دایزنبا  سأر  عضو  امل  و  سءورلا . عم  ۀـبحرلا  یف  یناثلا  مویلا  یف  هاـقلا  مث  ع )  ) نیـسحلا سأر  هیف  بصن 
لاقف ارارم  اذه  تلعف  هیف  نم  تجرخ  هرخنم و  یف  تلخد  هرخنم و  نم  تجرخ  مث  دایز  نب  هللادـیبع  مف  یف  تلخد  یتح  سوؤرلا  تللختف 

ةدـسلا دـنع  سوؤرلا  تعـضو  لاق  ۀـلثاو  نب  رماع  لیفطلایبا  نع  و  هعماج . یف  يذـمرتلا  اذـه  جرخا  ریثالانبا  لاق  اهوعد . اهوعد  راتخملا 
ۀیحلا تیأر  رماع و  لاق  ۀـبحرلا  یف  سوؤرلا  تبـصن  هللادـیبع و  سأر  یف  لـغلغتت  ۀـیحو  بوثلا  اـهنع  انفـشکف  ضیبا  بوث  اـهیلع  ۀـفوکلاب 
هللادیبع سأرب  ثعب  راتخملا  نا  مث  مایا . ۀثالث  کلذ  تلعف  ۀیاور  یف  يزوجلا و  نب  طبس  لاق  ارارم . بولـصم  وه  هسأر و  ذفانم  یف  لخدت 

. هیلا بتک  رانید و  فلا  نوثالث  اهعم  ۀیفنحلا و  نب  دمحم  یلا  ۀکم  یلا  عالکلا  يذ  نب  لیحارش  سأر  ریمن و  نب  نیـصحلا  سار  دایز و  نب 
مهکلها راثلا و  مکل  كردا  يذلا  هللادمحلاف  هحفص 91 ] مهولتقف [  نیفسآ  نیبستحم  اوجرخف  مکودع  یلا  مکتعیش  مکراصنا و  تثعب  ینا 

انل كردا  دقف  ءازجلا  ریخ  هللا  هازج  لاق  راتخملل و  اعد  هللا  ادجاس  رخ  هیلع  تمدق  املف  نینمؤم  موق  رودـص  هللا  یفـش  قیمع و  جـف  لک  یف 
یلا هعم  رخآ  سأر  دایز و  نب  هللادیبع  سأرب  ثعب  و  اضیا . رتشالا  نبال  اعد  مشاه و  نب  بلطملادبع  هدلو  نم  لک  یلع  هقح  بجو  انراث و 

نم يراث  یل  كردا  يذلا  هللادمحلا  لاق  ارکـش هللا و  دجـسف  يدـغتی  وه  هیلع و  لخداف  ۀـکمب  ذـئموی  ناک  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع 
سأر ینیرت  یتح  ینتمت  مهللا ال  تلقف  هیدی  نیب  یبا  سأر  يدغتی و  وه  دایز و  نب  هللادیبع  یلع  تلخدا  اریخ  راتخملا  هللا  يزج  يودـع و 

لتق یتح  نینس  سمخ  ناخد  یمشاه  راد  یف  يءور  تبـضتخا و ال  ۀیمـشاه و ال  تلحتکا  ام  لاق  هنا  مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  و  دایزنبا .
تطشتما ادورم و ال  اهنیع  یف  تلاجا  انم و ال  ةأرما  تأنحت  ام  تلاق  اهنا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یلع  تنب  ۀمطاف  نع  و  دایز . نب  هللادیبع 

سوفنلا و یفـش  دـقف  لاح  لک  یلع  هرما و  ۀـقیقحب  ملعا  هللا  راتخملا و  مذ  یف  رابخا  تدرو  .و  دایز نب  هللادـیبع  سأرب  راتخملا  ثعب  یتح 
لتق یف  كرش  نمم  افلا  ارشع  ۀینامث  ارهش  رشع  ۀینامث  یه  هتیالو و  مایا  یف  لتق  هنا  يور ) و   ) راجفلا ةاغطلا  نم  هب  هللا  مقتنا  راثلا و  كردا 

هحفص 92 ] مالسلاهیلع [ . نیسحلا 

باتکلا ۀمتاخ 

بجر رهـش  نم  نیرـشعلا  عساتلا و  ۀعمجلا  موی  رـصع  هدیوست  نم  غارفلا  ناک  و  راثلاب . ذخالا  ۀصق  نم  هعمج  اندرا  ام  هللادمحلا  مت و  دق  و 
هللادمحلا ۀیحتلا و  مالـسلا و  ةالـصلا و  لضفا  هلآ  اهرجاهم و  یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  ۀئامثالث  فلالا و  دعب  نیثالث  يدحا و  ۀنـس  بجرملا 

 ] ةروکذملا ۀنـسلا  نم  لاوشرهـش  نم  رـشاعلا  مویلا  یف  هعبط  مت  دـق  .و  امیلـست ملـس  هباحـصا و  رایخ  هلآ و  هیبن و  یلع  هللا  یلـص  هدـحو و 
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هحفص 1 ]

یقارعلا راصن  دمحم  خیشلل  یعنلاب  ۀفورعملا  ۀقیرطلا  یلع  رصعلا  اذه  لها  ناسلب  یثارملا 

نود يولتلبـشم  جاه  وا  هنیرعی  یلا  نولـشا  لذلا  فرعت  ام  وا  ۀـجیاه  فوتحارهزا  راصنالا و  ۀـعملبا  عشوا  ربغا  لیخلا و  جـعبا  ملظا  نوکلا 
رـشان بعرـشما  مسبتمـساطلا  فیـسلا و  عردلا و  ههجو و  سانلل  عشی  عردم  عامل  لکرمحالا  توملع  جـفن  وا  هروغا  زبا  لصلا  ۀـیول  اهزع 

اهسبوکع رساجت  وا  هیل  برک  هللاو  امرطاکتیا  هفیس  نم  توملا  لوقت  ریاطتیا  هحمر  نم  نارح  مجشارتسم  نیسحا  نود  توملاب  وفک  سارلا 
اههوجو عشت و  ریدادـغلا  عمل  سب  نوکلا  ملظاریواغملا  لولح  توملا و  لولحا  ریهاـشملا  چـیذ  تفل  نم  کلولحارکذـی  نوکلاـب  لـض  وا 

وضکرتفت روزلا  عابسا  اهعترمبا  نالزغ  تفـش  یـشاهم  ورکا  يدغتنارح  نوکلاب  لض  هللا  ام و  نازلا  اوجر  وا  بیرحلا  حاص  ولرهزت  نوکلاب 
ای راصنالا  یلعرح  نم  مجنلا  يوهم  لثم  اوواهت  ماهلا  مهنم  ضیاـفت  اوحاـط  اـملماضنت  نیـسحا  تاوخا  ولخ  ـالوا  ماـیخلا  نود  مهیلعلا  قح 
وا هنـضرضر  هردص  لیخلا  اذه  واهنر  باشنلل  هیب  اذه  وا  هنثت  هدوافب  حمرلا  اذه  هحفـص 2 ] رخ [  نم  مجنلا  يوهم  لثم  اوواهت  رطفت  یبلک 

باشنلل راصا  نیب  وا  هدیدش  هیمربا  حبشما  نیب  واهدیا  تراطا  نیب  وا  هسأر  عقو  هدیرو  اوعطک  نم  نیب  ام  اووهرذوما  يدنهلاب  كاذ  وا  اذه 
هجوغ بکرروغت  بون  وا  حفطت  بون  ناردغبا  اهمد  نم  جومتا  موجننادیم  ثثجلع  مهلیخ  تبعل  وا  نازلا  یلع  اهولاش  سورلا  یلی  واروکم 

ریغ میخملب  لض  ام  نیسحا  يوربصا  هللادنع و  بستحا  لاک  وا  اهیلع  فهلت  عمدلا و  بصاهیبلـسم  ثثج و  سب  اهاکل  اهیل  نیـسحا  نعت  وا 
مجن مشاه  دالوا  سب  رفـصت  میخلا  راصنالا  نم  یلی  وارفعج  نب  هللادبع  دالوا  ریغ  معلا و  ةدل  وا  هتوخ  هدالو و  وملـسم  دالو  هوخا و  هدالوا 

اوک التنم  یلیویرغفی  اوعلی و  دهملبلا  نیب  وا  هدـعب  نیب  وا  غولبا  كردا  نیب  واهدـجوا  هللاو  رعـشلا ال  طتخا  هدـخبل  اهنم  ام  نابـش  لکلارهزت 
وا هبحی  وا  اذهبا  کبـشی  اذهرحلا  شطعلا و  نم  اهبولکا  یلکث  وا  عاصلاب  لاچنی  عمدلا  يام  ادغعاسه  ریغ  یکلم  دعب  ام  اورد  عادولا  هدـنع 

اذهلا اذه  ادغ  هنح  نابـشلل  تدغ  یلی  وارفـصی  وا  اذه  دخ  مشی  اذه  وا  هبـصی  اذهلا  هعمد  اذه  وا  هحفـص 3 ] هبلک [  طحی  اذه  بلکبا  اذه 
نب بابـشمالا  لفنلا و  هوبا  نم  بتنما  ملـسم  نب  هللادـبع  برحلل  قبـسرشک  الا  مویلا  اذـهلا  یقبی  هنمت و ال  هتوم  دـعل  دـحاو  لک  واهنورجی 
عرف هیلعا  هللا  مسارهـشم  توملا  فاخی  ـال  وا  بابـش  رمـش  برحلا  دـنعل  ملـسمنبارمحا  توم  رطقی  جـفن  وا  هولت  مس  نم  قارزم  شعدـها 
هتناز فجر  وا  دوسم  نادیملا  ماسب و  عشیربلاب  جومت  جورما  اهالخ  وا  بیانج  اهاعد  لیخلا و  طاحبیاغ  رعـشلا  لیلبا  نچال  رمک  بیاوذلاب 

فرعنی طـمزلا  تبرج و  مولعم  ثیللا  لبـش  وا  مشاـهنبارمحالا  توملا  موـیلا  مکیوارل  دـحلهلا  یچ  مکل  لاـک و  وا  هخنتدـعری  توـملا  و 
هفیس و رجیهیولی  توملا  ۀفچلا  بصنی  نم  وا  هیذت  تانازلا و  فطخی  رحرسکما  يدنهلاب  عبنلا  در  وا  موصمصلا  یلع  اهبذ  وا  اهحفطمویله 

هدیب هالیو  هجولا  نع  فکشهدیدش  هیمربا  هتصق  نشینما  هدیعر  عمست  سب  مهسلا  هاجارشک  وا  هدنع  نم  توملا  فاخ  وا  هیب  عشی  ردکملا 
نم سیا  هفچ  کیرحت  نع  هالیو  زجعرخنم  ریطلا  حور  لثم  وا  بابـش  رطفت  ملـسم  نبل  یبلک  ای  هحفص 4 ] رغفی [  هالخ  وا  هتـصقلا  اهرمس 

قوف يرجی  مهـسلا  مد  وا  دودـمم  ناـبرتلاب  حورلا  زیزعرخ  نم  ریطلا  حور  لـثم  روکت  هفلـش  هیلعا  هودـع  یلیو  ضفنهفتح  برک  وا  هتاـیح 
دحا دـیریهنین  عمـست و  سب  فاشنی  ام  هنیع  لیخلا  جـع  تحت  چـباشرفعما  هلمرلاب  هیلع  هفـسوی  دویچب  وا  قرـشا  مدـبا  نچـال  رمکدودـخلا 

عاعـشبا هننفد  وا  هننفچ  یلیو  لیخلا  جعباهنلـسغ  ةداهـشلا  مدـبا  هنعز و  يدانهلا و  بیبشارحلا و  نما  هحور  تفرغا  سیا و  هنویعا  هلـضمغی 
یلعرخت موجنا و  لوقت  اورخ  امل  نادـیملا  اولـش  اهلیخ و  اوساحنازلا  قلاـطمل  اورفـسا  اوخنت و  نابـشلا  ملـسمنبا  دـعب  اولزنرحلا  سمـشلا و 

وا هرـسی  نیعلا  ریدـینیدخلا  یلعا  یچارتلا  قوطما و  نیواوصلا  نما  لفط  عل  مهدـعبرخ  نم  مجنلا  يوهم  لثم  اوواهت  رطفت  یبلک  ای  نابـشلا 
حلولت یلیو  ای  مهسلا  هیلع  هحفص 5 ] حطوطت [  هدخ  یلع  هیچارت  حروب  شطعلا  بیهل  نم  هدبچبارعذما  تفلتی  شوهدم  لفط  نیمیا  بون 

سمشلا و تحت  لمرلا  قوف  للبما  هدیروا  ضیفب  هکوطللدملا  یلیو  ای  نابرتلا  یلع  لولوت  سب  هنابرهـش  تلظرخو  وا  مدج  عقو ال  هدیروبا 
مساـجلا و ساـبع و  سب  نیــسحا  يو  مـهنم  یکب  رــصان  ـال  وـنیواوصلا  اـهنم  هشحوـم  وا  عـیمج  نیعاـطم  مشاـهینب  هفــس  اودــغرحلا و 

عمادملاب لیاستنیعلا  هیلجر و  مدج  وا  هدیا  بحی  نیسحلب  عضرمتی  سابع  لزنریعما  هبیش  نم  جاه  تیل  رکـشالا  قوف  حلولت  لضافوباربکالا 
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فیسلا عردلا و  تنا  يوخبسارلا  یلع  یجات  ای  نیعلا  رونی  سابعی  هیوخ  ای  نیسحا  حاصرـسحت  وا  نیـسحا  یکچب  وا  نح  امل  نیدخلا  یلع 
یبلق راثلا  دیرا  یمامع  قحلا  دیرا  ینیلخیماظعا  هنکس  تلحن  يوخی  یمایا  ةرهز  ای  نیسحا  يوخیریحما  یکبا  انا  حورتا و  نولشا  ساطلا  و 

برحلاـب عشعـشترکشملا  ثیللا  ردـیح  ۀـعیلط  ینوفرعت  مهلک  مزرا و  بکرینولخت و  يدـیح  وا  مکتین  ینویع  اـی  هللا  ۀـعاد  وا  هلکیروفی  مد 
سورع هحفـص 6 ] ربنع [  لیخلا  جع  وا  عوامتت  دـیغ  لبنلا  مسبم و  فیـسلا  بسحیدـیعر  نما  تحاط  وا  هعجاصبا  مس  دـیع  برحلا  هدـنع 

الخ وا  اـهکوف  رمـشرثکا  نیمعن و  اوفک  اـهحفط  وا  سیلادـملا  بولکا  بعرا  سکنـسیبالم و  هفاـفز  نیب  رتختبیا  سیرع  ساـبعلا  برحلا و 
قوف نم  برحلا  ینمی  بلکرمحالا  توملا  نم  اهحاورا  فخت  عیلاـشملا  نیب  تسلخا  تواـهتعیراصملا و  نما  اهنـسر  فرعت  اـم  عیرادـملا 
هفرعی وا  هحـص  نم  ساـبع  برحرف  نم  حورلا  زیزعلا  نهیلع و  هاول  بلکلا و  قوف  نیحنجلا  يولهاـنمی  قوف  اـهبذ  برحلا  يرـسی  وا  هارـسی 
يدغت سانلا  لک  نینوهت  یسفن  ای  سفنلا  یچاحیرکـسعلا  یلع  حلولت  یهرتم  هفتچبا  هبرکلا  عرـصلا و  هدیب  واهفچبا  غریبلا  فیـسلا و  هدیب 

شطعلا بیهل  نم  هدـبچ  وا  ردـح  وا  یطاشلا  یلو  لضافوباریحما  هنکـسوبی  يدـعب  لضت  نیعما  کلام  يوخ  اـی  هفـس  فلانیـسحا و  ةودـف 
ياملا اذهرـسحت  وا  هفچ  نم  ياملا  بذ  هدـعب  نیـسحا  هوخا  نل  رکذـتهدبچ  شطع  يوری  هفچ  سرت  هدرببا  سیه  سب  ياـملا  ضاـخرطف 

برشا و نولـشارصک  رمعلا  برک و  یتوم  نظ  تام و  شطعلا  نما  یلیوی  هلفط  نظاتاهیه  نیـسح  ادح  لبک  هک  وضو  تایح  نوطب  يرجی 
هتمهرموا الح  هدعب ال  ياملا  تیری  نارین  بهتلا  لیلعلا  بلک  نظ  و  هحفص 7 ] ناعضر [  لافطا  مرحلا و  هنکس و  ناشطع و  نیسحلا  يوخ 

لضافوبا و نیمیا  حاطرحلا  نم  بهلت  مهبولکا  اشاطع  نیواوصلاب  یتوم  لافطا  همهنیفچلا  ندـک  الوا  نماک  نیـسحل ال  ياملا  لـصوی  سب 
اهنم وا  اـهاشحل  هیما  یلع  دـعاوماهاسن  اـم  هنکـس  وا  یچبی  فک  اـهارف و  وا  هبرکلل  مهـسلا  هاـجارف  میخلل  وا  هکلحبا  هدوج  فطخ  رـسیالا 

هسار و قوف  رـصوخت  مدـبا  حـباس  هفاش  وا  همیدرمیخلا  نم  اهعلط  میخلا  یلع  راـغ  مزرا  بکر و  هسح  نیـسح  عمـسردسی  میخلل  یحتـسی 
ملعلا يوخیرحلا  نابرتلل و  دودرا  هلاش  عاترم  بلکبا  هسار  نیسحا  درعاکلاب  سابع  هبرت  وا  هلاش  عاترم  بلکب  هنـضحبا  هسار  طحرخ  عمدلا 

الوا يرهظ  رسکنا  يوخیربکا  هللا و  يوخا  نیسحا  حاص  وا  هیدیا  چبش  وا  همـش  وا  هکوف  انحهیدجا  شیب  یبرد  نیعلا  رونی  هیدوا  نیو  یلک 
هیمرلاه ینتجا  نینما  يوخیرغنی  دـعب  هیلع  دـحاو  الوا  موکلا  کـبکع  ینودحوتـسا  يوخیمومهلا  لـکلا  يوخی  زکرم  ترـص  موک  اردـکا 

سابع هبتنا  نیواوصلل  هلیـش  نیـسحا  دار  هحفـص 8 ] ربطما [  لضاف  وبی  کـنفوش  هیب و  تمـش  يودـعاسا  يوخیهیلع  یتیب  عکواـسا  يوخی 
ةرهز اـی  شیل  هلکی  یناـچمبا  ینیلخ  نیـسحا  يوخیردـس  کنلیـشا و  دـیرا  هلکی  نیـسحی  يوـخ  اـی  کتدارـشا  هـلکینیع  قرز  وا  نیـسحل 

توما ینیلخدنیودعولا  یلتلاک  وا  ینتج  ول  نیع  ایبا  اهنفوشا  نولشا  يوخیردسا  نما  اهنم  یحتسا  يامبا و  ینارت  ۀنکـس  تدعاو  هلکیینامز 
وا نیـسحا  یلع  ندکفی  نهنل  فاخنیواسنلا  نع  هتعمد  فشنی  نیواوصلل  یچبی  نیـسحا  ماکرحلا  ۀمیـش  نم  احتـسملا  يوخی  نیـسحی  انها 

نما بهلت  انبولقا  شطعلا و  هنـسن  امب  اناسن  وا  يام  برـشهنیو  ساـبعلا  یمع  هکلت  هنیکـسا  یچبت  هتقلت  یلی  وارخ  عمدـلاه  نمیلع  هل  نلکی 
نبا اهدارطا  لشربکا  هللا و  حیصت  ترف  یضک  برتما  چمع  یمکلعلا  یطاشبابهلت  بلقلا  ران  وا  اهللاق  وا  بحنت  وا  نیـسحا  ۀعمد  ترخرحلا 

فویـسلا هل  تصکر  واحامرالا  فارطا  هل  تکفـص  وا  اهیلع  حالول  لیخلا  هل  تلهله  تیـصمارثعت  تاماهلاب  لیخلا  یلخ  وا  ربکالا  نیـسحا 
هدج وا  هحفص 9 ] فوصوم [  نادیملاب  نیـسحا  هوبا  فوفلم  شوم  بتنما  مشاه  نمرـشکالا  برـض  تکد  سوطلا  قوف  وا  حارقالا  سوربا 

یناعـشعشلا هفیـس  واساطلا  عردـلا و  هجولاب و  كرابت  سارلا  عرفا  هللا و  ةریغبا  زتهارهزالا  سابعلا  نسحلا و  همع  وا  فورعم  رارکلا  ردـیح 
حایصا دیجع  مچ  هحمرباسب  وا  هلا  فیسلا  برض  نیسحانبا  وهف  سن  هترادغ  نم  نارح  مچشاربلا  قیض  عیالطلا  لیخلاب  وا  سانلا  بهرملا 

قحلی هحمر  اهیماسم و  اهیدـل  اذـه  وا  ارو  اذـه  بذاهیب  لییارزع  لیخلا  نچ  اـهیلع  رتفی  نم  لـیخلا  جومترثعت  اـهمجامجبا  اـهالخ  وا  سبل 
ضمرغفی وا  هناسلب  جولیا  دروا  حامرالا  طرـش  اطاو  فیـسلا  یـضراحافن  رهظلا  لیوط  یلاع  جرـسب  حاـفط  توملا  باـهی  ـال  بابـشرفلا و 

وا یعرد  يوبیینرـض  شطعلا  هیل  موک  يوبیینبعـش  وا  یبـلک  تف  توصبا  حیـصیرغفی  وا  هناـسلب  جولیا  در  وا  ربکـالا  نیـسحا  نباـب  شطعلا 
شطعلا يدج  قح  یبلک و  رطف  يوبییدحو  نادیملل  درو  يوکتیا  يدبچل  هیما  ۀبرش  يوبیرحلا  نم  یک  ایرا  تفشن  وا  يوبی  ینضهب  یساط 
ینبلسل وا  يدبچ  سمح  وا  یحور  تفواینبعـش  وا  یلیح  ضهب  کیچح  وهم  ینبا  ای  ياملا  بیجا  نینما  هلکیرحلا  نادیملا و  سمـشلا و  و 
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راص یبلق  وا  ربصا  یلقتنیـسحی  سانلا  لک  دعب  وا  يدـعبی  نیعلا  نما  يرجب  عمدـلا  هلکی و  هحفص 10 ] ربصا [  رمعلا و  هللا  فلختـسا  يوبی 
همشی هعدوی  هکاوطا  یلع  هدیا  رادهعلض  رسک  وا  هنبا  یلع  هرهظ  انح  هعمد  لاس  وا  یلی  نیسحا و  نحرم  ربصلا  يوبی و  ربصا  نولشا  نیـصن 

اووه نمل  لوط  کـباشما  عادولا  دـنع  اوکـالت  نم  یلیویرطفت  وا  هعادول  بوذ  یبلکی  ربکـالا  عادول  عمد  اـی  لـیاسترمحم  لیـست  نویعلا  و 
هنبا بلکبلا  رانلا  وهبـصی  هنبا  عمد  لثم  هعمد  وا  هبحی  وا  هنبا  ذـخ  نیـسحا  مشیرـشکالا  عادوا  یلیوی  هینبا  یلع  عالوبالا  هیبل و  نبا  عالعاقلل 

هندـیبشا هیوبی  قارفلا  اذـه  هللا  ۀـعاد  وا  هیوبیقافخ  بلقب  هرـسکما و  هربعبا  قافد  نیعلاب  عمدـلا  هلکیرهظت و  بون  وا  هنبا  یلع  اهیفخی  هبلکبا 
رـسحترطفت مویلا  يوبی  رثوکلاب  وا  نانجلل  کحوارم  مویلا  هیوبینادیملا  شلـش  هبراغبا و  حول  وا  نازلل  وا  ردسا  فویـسلل  هیوبیردقملا  اذـه 

هحفص ردس [  نادیملل  نیسحا  لبـشردس  نادیملل  وا  هعمد  رخ  هنم  تند  ۀینملا  نل  فرعهنظ  عطکنا  هآ  ياملا  نموا  هنو  بذجلا  یبلک  لیو 
فوخلا و ال نما  هبلک  فجر  هللاو  امفوتحا  ماهـسا و  لبن و  وا  باشن  فویـسا  ناز و  چباش  نوکلا  وردـسرثعت  تاماهلاب  لیخلا  یلخوا  [ 11

نارملاب منغلا  فاش  وا  نالیغ  بیش  نم  چفن  وا  يواط  لبشناوسن  هوجوا  مورکلا  هبیطح و  نازلا  لبنلا و  اهفویسا و  درریغت  هکارشا  نم  ههجو 
توملا هتناز و  طوررشن  برسلا  اهتایار و  فل  وا  هماهلا  قرش  وا  اهبولکا  زخهماشنلا  یلع  هللا  مسا  هسار  رشن  همامعلا  بذوا  هترادغ  زهرتشت 
يدبعلا ۀبرـض  هتجا  ساطلا  تاماهلا و  قرـش  ام  بکعرحبی  توملا  ریطوارفتا  نیو  اهیلع  اهیلاها  دعبم  ایاهیلع  موح  وا  اهباکرا  حاص  وا  اهیب 

رهملا یلیو و  رهملع  کبـش  رطفت  یبـلک  اـی  نیـسحا  نـبا  یلعرف  رهملا  یلیو و  رهملع  کبـش  ساـنلا  اهفویــسب  اودراوـت  لبذـسارلا و  یلع 
هیلع و فویـسلاب  اورادرکـسعلا  طسومب  هآ  بچو  هیبرف و  ناودـعلل  رهملا  یلیواهیمحی  موقلا  نع  نیـسحا  هوبل  هیدوی  هلابل  رهملع  کبـشرف 
وا هدیر  هفیسبا و  عطکی  اذه  هحفص 12 ] رخفت [  مود  بیاعملاب  وا  لاذرا  ناودعلا  هتیلو  البلا  دیعبا  یسعناحرف  تاملا  عبـس  لاتچ  لثم  نازلا 
هللا ریغ  فرع  دحم  وا  هحور  جولت  ربطلا و  هیب  لکثرغفی  وا  جلاعی  وه  هترصاخبا و  هدیدحلا  هحمر  نم  طغی  اذه  واهدیا  لصف  رجانخلاب  اذه 

لوکییدبچ شطع  يورا  ياملا و  یناکـس  يدـج  عاسلا  اذـه  نیـسحی  هدـنرذوما  اهیدانهیا  رخ  امل  هحوفـس  هناصحا  یلع  هتایامدـهحورجا 
هفاش وا  هدـنع  دـعکرحلا  اهبا  همونله  شیل  يوبی  ربکا  هللا و  حاص  نیـسحا  یلیوربکا  هللا و  ینب  اـی  حیـصیا  هاـجا  يدـنع  مویلا  كارت  عرـسا 
رونی کسار  قرـشلا  وهنم  لوک  هیوبیرـسحت  وا  هینبا  یلع  هرهظ  انح  نیـصن  سارلا  ربط و  لصاوتمنیدخلا  برتما  حباس  همدبا  نیعلا  ضمغما 

نم وا  کیلجر  وا  کـسار  لدـع  نم  يوبیربطما  کـنفوشا  نولـشا  یحوری  کـساط  وا  کـعرد  بهن  نم  یلکعیکـسافنا  دـمخ  نم  نیعلا 
نم وا  کینو  کمی  عمـس  نم  هیوبیردـس  ياشحا  دـنعل  وا  یلک  عطک  کیل  لصو  فیـس  لـک  نیعلا  رونیکیدـیا  لبـسا  کـنویعا و  صمغ 

يردص طح  كدخ و  مش  کحورجا و  حسما  دیرارشک  الا  رهدلا  کیلع  ینفتاح  وا  کنینس  نلصو  ام  نیرشعللکنیع  توملا  دنع  تحبش 
همعی ربکا  هللا و  حیصت  بنیز  تجاربکا  هللا و  حیصت  بنیز  تحو  كدج  مرح  نجال  فوش  يوبی  هحفص 13 ] كدسو [  كردص و  یلع 
هداوفا نم  همد  تکل  هبلک  سجت  هبوث  جیز  رفست  واهبـصعت  وا  سارلا  ةربط  قبطت  وا  هبحت  وا  هدخ  مشت  هکوف  توهرحلا  اهبا  همونلا  اه  شیل 
بلکرط توـصبا  یعنت  وا  اهردـص  مـطلت  اهــساربا و  قدـت  وااهرعــش  جـلحت  وا  اهدودــخا  شمخت  اـهرهظ  تـنحا  تلوـلو و  یلیوـیروفی 

مجنیرخت علـشنت و  جرـسلا  نما  نولـشا  اهجرم  رثچملی  لیخلا  مسیاهجرـس  یفطملی  متلا  ردـبی  اـهجه  بهلیلی و  ضیکلا  سمـشیرطرخصلا 
مهلاب ناویصلل  نیسحا  اهدرروکم  باشنلل  تیسما  نولشا  عبالکلا  ردسمی  توملا  لبشیعجاربلا  بذعمی  سانرج  ای  عیارشلا  یماحلی  لیهسا 
یمعی ینصخرد  ربکا  هللا و  حیصی  ماسج  علطربکا  هللا و  یلاع  توصبا  حبـصی  مزرم  ماسج  نسحلا  نبا  نلوامیخملع  تراد  لیخلا  فاش  وا 

 ] رح تکولا  یلیو و  نابرتلا  یلع  اوچاتت  وا  حورلا  تباغ  نملاوچاحت  ام  وا  یچاوبلاب  اوکنتخا  اوچابت  وا  هکوف  قبش  هفاش  سبربصا  ردکا  ام 
ردـکا اـم  یمعی  ینـصخ  رد  هیلجر  هدـیا و  بحی  یلیو  عـقوهیلخی  اـم  وا  هصخر  ماـسج  بـلط  هـیبوا  هـمعبا  حورلا  تدـبا  اـمل  هحفص 14 ]
یمعی ردسا  یلقترتسی  یلستی و  تاهیه  نظ  هیلست و  نچلب  انفالخا  یمعیهیب  سفنلا  ریغ  یقب  ام  وا  لیلع  هیرابت  کمع  نبل  یکبا  هلکیربصا 

ۀعاد وا  یمعی  عاعـشی  یتیب  رمق  ای  هلقیربطما  اضمرلا  یلع  کنفوشا  نیع  ایبا  ینملعد  کنع  درانیـسحی  بذـچ  اهیل  دار  کـلقنما  نیواوصلل 
نم یغاطلا  جرحی  وا  باهش  رهـشا  ماسج و  رحلل  ضرعرخی  نم  یغاطلا  جرحی  وا  باهـش  عاترم  شوم  اهبذ  مزرا و  بکرعادولا و  اذه  هللا 

هرهم و قوف  قدربترثعت  اهالخ  هیلع  هللا  مسا  اهثثجبا  سورلا  سورلاب و  ثثجاهثرف  وا  هموزلملا  یلع  حـفط  وا  اهثکن  هنازلا  فیـسلا و  رجرخی 
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هملظبا و لجث  لاک  عیلطلا و  نیعزخیربلاب  هایتا  يریـص  یبرد و  نع  یموک  تایارلل  لاک  اهفریموح و  لـیخلا  یلع  هتنازل  لاـق  وا  یموی  لاـق 
 ] هدیعر اهجعاوصب  ثیغ و  هدیب  نییارزع  وا  یندی  نمرجصی  ریطلا  فوشی  نم  وا  مامح  لوثی  فیسلا  عاعـش  حملی  نملعـشم  جاو  بهذملا 

فیسلا اجا و  كوب  يدزل  هیولی و  ماق  وا  هلعن  كارشا  صکنارسفسما  هشوق  رمش  رکـشا  رهظبا  هدیـصلا  یلع  حلولت  وا  صوناک  هحفص 15 ]
ام سبرکـشملا  یمع  ای  حاصوا  رخ  رطفت  یبلق  ای  نسحلانبا  یلعرکـشملا  یمع  اـی  حاـصوا  رخ  هیب  يرد  اـم  مساـج  وا  هسار  برـضهیبخم 

يدیبشا مساج  ای  هادانوا  اچبروفی  همد  وا  هحوربا  جولی  هیلجربا  ثحبی  وا  جلاعیا  هاقلهیل  ردـس  وا  ماسج  لاتچ  لتچ  هیب  تبعرـش  هسح  عمس 
ام مساجی  کحور  ربطلا  نم  تلاقـشا  یمعیرتفت  لـیخلا  یمعی  یمیخا  یلع  يدـیحو  ینولخت  مکلا  ناهیدـیرو  زح  کـلبک  فیـسلا  تیری 

هلاش وا  هکوف  کبـش  ماسج  ردصبا  هردص  نیـسحا  طحرمحم  عمدبا  اضغلا و  لثم  بلقبا  کحونا  تنچ  یمعی  یقبا  ناولکحورجا  ینیوارت 
ام سبهتوم  مه  یلیوی و  مهدـع  اچب  هتوخا  نیب  ام  هددـم  وا  هباجرثعتیا  نیـسح  او  نابرتلاب  مادـجلاب  طـخ  وا  همع  ردـصبا  هردـصمایخلا  می 

دیعبا یسع  هحفص 16 ] رحلا [  اهبا  همونلاه  شیل  مساجی  ربکا  هللا و  حیصت  هنکس  تجاربکا  هللا و  حیصت  هنکس  تجا  هتوص  ناوسنلا  نعمس 
یهاـسعرح اـی  کیرـشا  تنچ  نیعلا  ياـمیا  عاـبنت  نا  ول  یمعنبا  اـی  مساـجعاسه  توملا  تک  شوم و  مساـجی  عاـقلا  یلع  كدـخ  ـالبلا 

لادـبا كوباج  فلا  نیعبـس  نیب  كرابماربطما  کنوفزی  وا  سیرع  هیلع  رـشقا  سرع  ماسج  ایهیبنجا  هبیرغ و  ینیلخت  هیطخلا  لک  کـتبقربا 
توملا تیر  موق  مساـجی  هیب  تاربطلاـه  تیر  مساـجیرثنی  لـبن  سبلم  کـسار  یلع  كونح  سارلا  مدـبا  هنحلا  نعکوفز  باـشنلاب  عمـشلا 

ياج نموقناوسنلا  تدان  میخلل  تدـص  وا  ناردـغ  نیعلا  عمد  وا  بنیز  تجارهـسا  لیللا و  نوا  ینیلخت  هیه  ياـه  مساـجی  حـیار  قدـصهیل 
وا اهدلو  بدنت  هدـحاو  نرفرخ  نم  مجنلا  يوهم  لثم  اوواهت  رطفت  یبلق  ای  نابـشلا  یلعرخ  نم  مجنلا  يوهم  لثم  اوواهت  نابـشلا  یلع  مطلن 

تقرـشا رودبی  میخملا  موجنی  نابـش  ایرکـشملا  یمع  ای  حیـصتا  هدحو  وا  اهدجنا  شمهتا  یلولل  هدحو  وااهدعـس  وا  اهتوخا  بدنت  هدـحو 
هحفـص نابرتلا [  لقنت  سیرـسرلاب ال  نابـشلا  یلع  یبیذع  ای  عذعذترحلا  ةرمج  مهنع  خوفتا  یچلب  مسنت  یبرغلا  يوه  ای  هللاابمدرحببا  یلیو 

فاش نملنیعلاب  ریدـیا  سب  دـیحوا  لظ  نیـسحا  نابـش و  ای  قبط  اوتیدغرـضت  نازلا و  زهن  فصعت  نازلا ال  باـشنلا و  نم  ببتا  یهارت  [ 17
نچ توملا  ضاخهدیب  دوجعا  اهادـغ  وا  اهطور  هدـیدحلا  سلم  جرعلا  بلـص  فکلرتفت  ناویـصلا  یلع  لیخلا  فاش  وا  نیعما  هلام  هحور 

غریبلا و فیـسلا و  فیلحرتفی  نادیملاب  نیـسحا  يراثا  رفـصا  غار و  رمحالا  توملا  شیلرتسی  برحلا  فوشی  نم  وا  سوبع  هدـیع  توملا 
رجی هنیرعبا  ثیللا  یلع  محکی  نمرتـحم  فیـسلاب  برحلا  هعمـست و  هفیجر  سب  عردـم  نا  رح  مچـشاهفیفر  سب  هسار  قوف  کـلولح  هفیل 
اهیب فجی  وا  جومت  هملظ  تدغ  وا  هلجر  عاکلاب  قدرفصی  توملا  ناذا  نیب  وا  شیعی  هنیهی  وا  هنوتما  یلع  اکری  نمهنیمیبا  فیسلا  هارـسی و 
نیز علطنیسحلا  نود  دهاجی  نم  يدانی  نیتاوخلا  نود  فقو  نم  یلی  وارشلا  هنم  اهلک  سانلا  فچت  همس  نیرتکلا  حضنی  سورماهمزع  قوف 

حبصی هحفص 18 ] رفـصم [  لمرلا  الـص  لثم  وا  لیلع  رفـصم  علطا  لیلعلا  یلع  یلیوارثعی  ضرملاب  وا  هتمیـشبا  نوکی  نیواوصلا  نما  دابعلا 
ردسد هلکت  ینبا  ای  انهارثعت  هدعب  نم  موثلچما  نیو و  انهوجو  يوبا  دعب  همعینیسحلا  نود  دهاجا  حالـسا  همعی  نیع  لک  هیب  يرجت  توصبا 

هیدو موثلچما  ای  نیـسحا  حاصرعـست  ياشحا  نیب  نیـسحا  راـن  وا  دوزت  یتعولوا  هیوخانبا  اـی  کـفوشادوبچا  نزخ  همعی  یبلک  يرت  دودرا 
تنا يوبی  يدعب  سانلل  یلولا  تنا  يوبیردکا  ام  هاکرفل  نیعلا و  رون  وا  هیدف  فیـسلا ال  اذـهبا  یحور  وهمهیدرد  یبلک  بعـشینبا  يوخی 

يوبیهنیکسا هدنی  وا  اهعومدا  حست  هنیع  وا  همیخلل  نیسحا  هدررغرغت  هنیعبا  هعومد  ردس و  يدبچ  تتف  کتفوشنا  يوبییدج  مکح  كدیبلا 
حار لـفطلا  هلکترطفت  هدـبچ  شطعلا  نما  یلیوا  رح  تکولا  یماـظ و  نیـسحا  لفطرـسکت  هردـصبا  هتربع  وا  هعدوا  هنیو  لـفطلا  چوبا  نبا 

یـضری ول  هیجـساو  عمد  ینیعبا  اـم  هیوبیرغفی  وا  هناـسلب  جولی  لـظ  وا  هنع  نبللا  فجوا  هعمد  فـجهنو  لـفطلاب  تکب  اـم  هیوـبی  هنع  نوـللا 
رحبی هتنیوعا  کف  اهیلولا  تجوا  هتلاش  تماکرطفت  يدـبچ  شطعلا  نما  هیوبی  هیب  شطعلا  يواس  یچ  فوش  يوبیهیدـفل  عاسلا  هیب  توملا 
فاش سیآهلهل  نیع  وا  هوبل  نیع  حبـش  هلفط  نویعا  ریدتـست  تماکرثنت  هعومد  نیـسحا و  هلاش  اهیدب  هیم  هبیاج  لیخت  هحفص 19 ] اهیلع [ 

وها هدر  شیعلل  دـعب  ام  هیوبیهدـبچ  لثم  سبای  نیـسحا  دـبچ  وا  هدـخ  وا  هردـصبا  هبح  وا  همـشرکس  وا  هتانیوعا  ضمغ  در  هلـصح  اـم  هیم 
هنـضحبا لتچیلا  لاحـشا  هدـیب  لفطلا  مد  نیـسحا  یکلترجف  نیعلا  يام  لثم  همد  وا  رفعت  وا  عاکلل  لفطلا  حاطردـقملا  مهـس  نلوا  هیچاحیا 
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نل تدـصیداوفا  تتفلا  اه  شطعلا  هیوبی  يدانت  هنکـس  تفل  نم  یلیوارخ  اـم  عاـقلل  وا  امـسلل  هبذ  وا  هدـیرو  نم  هفچ  سرت  وا  لاسهدـیلو 
نچلب همد  هیجـست  اـم  شیل  هیوبیهمـش  هنعدوا و  ینیلخد  هما  ةدـبچ  وا  يدـبچ  باذ  هیوبیروفی  همد  وا  هتبکر  حـلولی  يداـغ  لـفطلا  اـهوخا 

ای بلکلاب  كربک  وا  کمد  ضیفبا  هیوخی  کنلـسغلکمل  كاوار  نم  نوع  هیوخی  کمـش  وا  کبح  نم  نوع  هیوخیرحلا  نما  دربت  هتدـبچ 
عاسلا و هنیل  موک  هیوخی  راف  عمدـلا  هیوخ و  سابع  هدـنران  شطعلا  نما  هدـبچ  وا  مهمی  فقو  راصنالا  می  یـشمی  نیـسحا  ماـکرفحل  يوخ 

کبکع لفطلا  هیوخی  هلیوطلا  همونلاه  شیل  هیوخیرتفت  ناویـصلاع  لـیخلا  فوش  وا  رـضحا  عاـسا و  موکد  لـضافوبا  هحفص 20 ] رـضحا [ 
فکوت وا  هلیلذ  یمی  یجت  ياـملا  نما  هنکـس  تسیآ  هیوخیرخوا  یـضک  نمل  شطعلا  نما  جولی  هلیوـع  عمـست  تنچ  اـم  يوـخیهلیل  لاـط 
اهیجـست كاوـج  ربا  یه  هـیمر و  کـنل  ترداـم  هیوخیرکـشم  اـی  كدـعو  نـیو  کـلکت  وا  ياـیو  یجت  تدار  شطعلا  نـم  هیوخییاذـحا 

ارفا وهمینتعیـض  وا  هیوخی  ینع  تبغ  ینتفع  هعاسلاه  شیل  هیوخیرحلا  فیـسلا و  شطعلاب و  یـضکت  وا  هینملا  کیل  تجا  نینما  هیوخیهیما 
اطکلا برس  لثمنموک  عیدوتلل  توصبا  حاص  وا  نموی  شطعلا  نما  هلایعا  دررعـست و  يوخ  ای  بلقلاب  كران  وا  ینتف  وا  یبلک  بعـش  کک 

همی مرحلا  یجاب  وا  بنیز  تجارطفت  وا  هعادول  بوذ  یبلکی  رتحم  بلکلا  نیـسحلا  عادوا  یلعرثعت  وا  نهتدحو  هیلعا  حیطت  نموحی  نماک 
عمسا نچ  بینلا  لثم  وا  چنین  يدعب و  نم  لوطیا  يوبیرثنتیا  ولیل  عمدلا  اهبحی و  همشت  تماک  یه  هنکس و  مشیهنح  هیلعا  عادولل  تراص  وا 

نـسعهنیلوای ندان  وا  هدـنع  نچب  هنیعبا  هلایعا  یجابلا  دصرفـصی  وا  چـنول  فطخنی  نفاـخا  چـنیعبا  ینیفوشت  ـال  يوبی  هحفـص 21 ] چنینح [ 
یلع هلکت  لاس  اهدودخ  قوف  عمدلا  فاشلافطالا  لک  وا  هلیلعبا  اهیصوی  لایعلب  اهیصوی  بنیز  تجاریحت  هنیلاوی  انیب  الوا  هنیفل  ۀیرـضاغلل ال 

شیلردس نادیملل  وا  هجوغ  بکر  اهیل  ربصلا  لک  باج  ام  بکعاهیلو  هللا  نیع  دعب  نیب  وا  اهیلع  هکارفا  نوهیا  ماکربصا  ردکا  ام  ککارفا 
لدنی ام  ثیللا  یلخهرارـش  روث  امـسلا  نانعل  وا  هران  فیـسلا  دحبا  نلعا  ردـسردس و  نادـیملل  نیـسحا  يراثا  رفـصا  غار و  رمحالا  توملا 
لیخلا یلخ  وا  اـهیدا  دـنع  هبذ  نارح  مچاـهیب  توملا  موحی  وا  اـهبا  موحی  اـهیلع  مطحی  وا  اـهمورکا  رفترف  اـم  نینما  توم  هیجیو  رفی  هرارف 

کصرمحالا قوف  قرزالا  بذوا  اهسدچ  ایابسلا  لیخلا  ملزلا و  قشایانملا  يدث  نم  عضر  فیـسبا  ایاورلا  فلوا  اهعومجا  لفرثعت  تاماهلاب 
راد هحفص 22 ] رطفت [  یلیو  شطعلا  نما  هدبچ  وا  راص  ام  راصلا  يوس  دوعلا  وررازف  سوطلا  عردلل و  فیسبا  راشط  لیخلا  یعدا  لیخلا و 
یلع رکـسعلا  رادرودتیا  اهیبصب  نیعلا  ضایب  فیخملا  ثیللا  یلع  اهرود  هبـشیفیسلاب  سان  وا  حامرلاب  سان  فیح  ای  نیـسحا  یلع  رکـسعلا 

وا هدـیعر  لجثا  اـهمیغ و  میالتهدـیب  بون  وا  عولـضلاب  بون  هدـیروب  نیـسحا  اـهلابنا  یکلتروکم  باـشنلل  حـیبشا  راـص  وا  رتفا  نیـسحا و 
یلیوی و نیعلا  بجاحب  مهـس  وا  هدـیب  مهـسنیسحا  یلع  فطخی  اهنازوا  هیجی  نینما  اهباشنبا  يردـنی  اـم  لـکثرطمی  نیـسحا  قوف  تاـنازلاب 

وارطنی بیع  چباش  حامرا  روز  وا  هیرـضاغلاب  لبن  ۀـبت  فک  وهیم  عست  وا  یلیوی  هلبن  فلا  هینملا  نما  هیب  حـیبشا  راصرحلا  نما  هحور  تفرغا 
هبوث نیسحا  لاشرجف  نیعلا  يام  لثم  همد  وا  هعاعشبا  ههجو  نم  رجحلا  نرهعاب  فیسلاب  لکث  وا  هلیح  فعـض  هعاس  نیـسحا  حیرتسی  بچ 
رمحا امـسلا  اهاوه و  ملظا  شیلرمحا  امـسلا  اهاوه و  ملظا  يوه و  مدج  وا  رخو  عقو ال  هبلقبامـسبا  عجان  ددحملا  مهـس  نلوا  مدـلا  حـسمی 

ای وا  بوذد  یبلک  ای  هحفص 23 ] روغ [  رحبلا  يام  ای  نیسحا  دعب  وا  رومامـس  ای  وا  يدیم  مویلا  انـضرا  ایرخ  رهملا  قوف  نم  نیـسحا  يراثا 
ریغ هبکری  وا  هنوذخ  ای  مهنل  موکلا  فاخهنوجی  نم  هیلو  نع  یماحی  هنود  موحیا  ماق  رهملا  يوهرطفت و  هکارفا  یلع  يدـبچ  ای  وا  روف  عمد 

نیسحا دنعل  وا  هعرـص  بحـس  هنو  بذج  وا  نح  وا  لوعا  لهـصهنع و  فوخلا  حاروا  هعور  در  هنم  عامطلا  سیآ  ام  بکعرکـشملا  هلایخ 
وا هنکـس  تچبرف  میخلل  وا  همیلظلاب  يدان  وا  همدبا  هتیـصان  وا  ههجو  غرمهمی  سمـشلا  نود  لالظا  راص  وا  همـش  وا  هیعار  قوف  حـنجاردس 

کلام رخ  انیسحا  نیو  نیـسحا  رهمیرخ  انیـسحا  نیو  نیـسحا  رهمی  هلکت  بنیز  هخراص  تعلطهلع  بلکلاب  طح  رهملا  همعی  هلذملاب  تدان 
یبلک تعور  کلام  وا  یلوا  نیو  یلک  نیسحا  فالخیلذبا  لهـصت  ینتیج  کفوشا  یلک  نیـسحا  نیو  نیـسحا  رهمیردکمی  یبلک  تعور 
ریصی یلک  انهارثکا  روفیا  همد  حرج  ای  نم  وا  ییخا  بلکبا  یلک  باوصا  مچییفا  شیب  بیاخی  هیف  دعب  ییلو  نع  یلک  نیسحا  رهمیردکمی 

ماک هحفـص 24 ] ردخی [  نیـسحا  هیوخا  باوصا  یچلب  نیعلا  ۀعمدبا  هحرج  قوف  طکن  ونیز  بلکلا  حرج  رذ  یبلک و  تفا  نیـسحل  جالعا 
هحورجا نبلجیا  همی  نرفرخوا  هتعمد  تلاـس  وا  هسار  قد  هنث  هیلجر  میخلا  باـب  وـهنورجی  وا  هـلجر  عاـکلاب  قدـی  هنـسبا  هحافـصا  شمهیا 
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همونلاه شیل  يوخی  ربکا  هللا و  حیـصت  بنیز  تجاروفی  مد  هبلک  باوص  نوی و  هحوربا  جلاعی  جولیا و  هنکلهحوفـس  هربع  وا  جفاخ  بلکبا 
نم يوخیرعست  مود  كدکف  ران  وا  یلع  ییعما  كدعب  نم  ربصلا  يوخیییخ  وا  یلکع  ای  نیعلا  رونی  ییلو  ای  تدان  وا  بنیز  تچبرحلا  اهبا 

تعمـس نم  يوخیردکملا  توملا  اهفاش  وا  هیفخ  هفیرط  سب  کحوربا  الخ  ام  واهفیح  ذخ  هحمربا و  کبلک  نعط  هفیـسبا  کسار  برض 
دعب شیعلا  ةذل  مرحل  کباصما  یلعرفصی  جرسلا  هتدع و  بلاج  لوعم  وا  برحم  رهملا  نل  دصالبجم  ياملا  دوجبا  کتلیخت  لهصی  رهملا 

یحون مود  نمیجل  کباصما  یلعرعـسی  نیـسحی  بلقلاب  کحرج  وا  شیرلاب  تام  نملک  باوصا  يوخیـشیع  اـم  نیـسحا  يوخی  كدـکف 
وا بواج  يوخی  کنیو  نیـسحی  اهتوصبا  حیـصترسفت  وا  باذ  رخـصلاب  هنول  یحور  بعـش  ینویع  ای  کباصمایحیط  مویلا  عومدلاب  ینیعی 
وا نحوا  اـهیل  حبـش  وا  اـهکرزوا  هنیع  کـفرمرم  رخـص  یبلک  شوم  هیوخی  کـنینو  نم  یبلک  باذ  هیوخی  هحفـص 25 ] کنیعبا [  یلدص 

بلجی هحرج  قوف  وـلیل  رخ  عمدـلا  هنیع و  نیـسحا  کـفرمحا  بلجی  هحرج  قوـف  وـلیل  اـهیلو  ۀـعمد  دـعل  تدـص  اـملاهیلع  هعوـمدا  ترخ 
وا هدنع  تچبرمرمت  یبلک  يرت  اهجلاعا  یتجهمبا  ینیلخ  نیعلا  رونییتکـسد  یبلک  بعـش  چیچح  وهم  یتخی  توصلا  فیعـضبا  اهادانرمحا 

یهجوبلا باوصا  اهلکیرثکا  عجویلا  باوص  ای  هیوخی  یلکد  سیهتش  نیسحا  يوخییلها  یجاب  وا  یهجو  رون  وا  یحوری  یلکعی  هل  تحاص 
يدبچ شطعلا  نما  سبای  هیوخیرثکا  عجوی  هیوخی  یبلکبل  یندهـض و  وا  یلیح  ضهب  یعلـضبل  وینتف  وا  يدبچ  سمح  یـساربل  یندضی و 

وا یحورجا  فوشت  ینیجت  هنکس  بحا  ام  هیورحلا  نما  چبوث  ندربا  یلییفد  يدخ  تکرحا  سمشلا  هیوخییدنز و  تکرحا  هبارتلا  هیوخی و 
مکلا ینیع  دعب  نم  هیوخیهللاه  ۀـله  یلع  یینبب  هللااب و  بلکلا  یعیلت  هیوخیرغنیلا ال  یلاو  اهلام  هلیلذ  ینیعبا  اهنفوشا  بلک  یلامینینو  عمـست 
تراص وا  هنیع  ضمغهعولـضا  تنحا  یفخنا و  هبلق  نل  هعومدا  هنیع  بصت  وا  اـهیچاحی  هحفـص 26 ] رغزی [  باصما  لک  وا  ینیرکذ  هللا و 
رمعبا اـهیلخ  هحبذ و  قوف  چـحبذا  وی  یموکهحمربا  اهعفدـی  رمـشلا  نلوا  هحرجبا  بلجت  نیـسحا و  مشترثنی  هیلعا  اـهعمدوا  توه  هعوم  هیب 

فوشتهیزیی تاربطلا  نما  هفاشام  وا  هیلخد  هللااب  رمـش  ای  هلکتردـسا  نیـسحا و  يوخا  لخ  ینحبذا و  رخود  هنع  رمـش  اـی  هللاابرکذـت  رهدـلا 
هربط قوف  هربطحوفیا  مدلا  بیاخی و  کفیس  طحت  حورجلا  نما  یلاخ  رثک  ای  یلکدرمغت  وا  اهحبـسی  بون  هنیع  وا  هیب  سفنلا  ریغ  ام  جولیا 

هعابطا هولحلا  ۀمامـش  وهمهعاب  توملل  دـم  هلـضمغا و  هعاـس  نیـسحا  هیوخا  یلخ  بیاـخیرغفی  وا  اهدـع  نم  بلکلا  غوشی  حورلا  بعـشت 
هیوخی کیب  یتجهم  ای  تریحتا  ینارتکیلخ  کنعدصا و  نولشا  هیوخی  کیدوا  نیو  کمضا  شیب  هیوخیرهظت  نیـسحا  حور  حاربا  یلخد 

ساررونی ثولملب  هسار  نلوا  هعدوت  تزف  وا  هحور  تباغهعبطلا  هبشی  عبط  املا  يوخا  هعلضبلا  رـسک  مشت  همی  توهرحلا  نم  کللظا  شیب 
تفاش نم  مالن  اماهیلع  یلیو  اهبوث  تکـش  وا  اهیدـب  تکفـص  هتفاش  نملرونی  هملظلاب  ردـبلا  لثم  هحفص 27 ] رفسم [  حمرلا  قوف  نیـسحا 
تحاص وا  هیلعا  تموا  اـهبلک و  یلیو  قفخهیل  تتفلت  اهـسار و  تلاـش  وا  هیلعا  اهعومدـب  اـهنیع  تلاـسربلاب  حولیا  هسار  حـمرلا  قوف  اـهیلو 

حـمرلا و قوف  هیب  تطاح  دییایـصلا  بذـعمی  دعـسلا  ریطیدـیبارعلا  رفنمی  لمرلا  لـصی  دـیعاصم  هلاـملا  رمرملا  روسیرعذـما  توصبا  هیچاـب 
یلیوارفرف وا  کسار  دع  ماحوا  راطوا  قفخ  عاسا  يوخی  کتخا  بلک  واقلمـس  هرفکب  کتثجوا  يوخی  قلعما  کسار  البلا  دیعبا  یـسعرک 

نیسحا سار  لایش  ایرتسم  رـصنلاب  وا  فیکما  هنلذبا  حاص  انغلاب  انودع  توصم  وحایرالا  هیب  بعلت  هآ  کبیـش  وا  حامرلب  کسارا  وفک  التا 
یلع یبلک  يرت  رـصک  نیـسحا  سار  لایـش  ایرعـست  هقارفل  بلکلا  ران  وا  ضیفی  ینیع  نم  عمدـلا  فوشـضرعت  ـال  ییخا  ساربا  میج  ضیر 

ای هحفص 28 ] ردخت [  هحرجوی  بعت  یلق  هنینو  نع  تچاس  نیسحا  شیلهنیکـسا  هعدوتا  یلخ  ضیر  هنیلوا  هنیماح  سار  لیاشیرطفت  هقارفا 
نیـسحا سار  لایـش  ایرعـسی  موکیا  هیلع  هباوصا  هحرجبا و  يوهلا  حـیر  توفیا  فاخاهحمر  سورلا  ایاقب  نع  طبه  وا  هحولت  هسار ال  لایش 

حرج مچلت  نفاخا  هعجوت  هشعن ال  لایـش  ایریـسما  هسار  وا  هتثج  هرفقیا  هرجت  لبک  يذاه  تفـش  بیاخیهربکبا  هدس  وا و  ۀثجلا  هدر  هردـس 
موحتمورحم ياملا  نع  وا  یطاشلا  یلع  مولظم  تاملا  شعن  لایـش  ایردـسم  دـعب  ام  اـنک  ارفا  اذـه  وا  هعدوا  اـسا  دـیرا  یل  ضیردهعلـضبلا 

فک و وا  دـیرایاملا  یلع  هتوبات  طحد  هللااب  وا  يادـهب  نیـسحا  شعن  لایـش  اـیرخ  نم  مجنلا  لـثم  حاـطلا  يوخا  موح  شعنلا  قوف  اـنبولکا 
هنکس تجا  هلایع  اوفاش  وا  هلاش  امـسبهلافطا  متی  وا  بنیز  بیخ  وا  هلاش  وا  هسار  اهدانعب  عفرریغت  ام  هبلک  باوصا  فوش  يانمیبا و  هنلـسغ 

وا هردص  ضری  هبلک و  تفی  هعمسی  نم  عجفی  توصبا  حیصترحلا  اهبا  همونله  شیل  هیوبی  ربکا  هللا و  حیصت  هنکـس  تجاربکا  هللا و  حیـصت 
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يودع اسا  يوبی  هحفـص 29 ] هیه [  ياهلا  زیزعلا  هیلع ...  رغنت  ام  شیل  يوبیرحلا  اهبا  همونله  شیل  يوبی  هعمد  هیلع  ودـع  لک  ضیفیهعلض 
نلوک كانتا و  دـعک  او  يوبی  ۀـبیغ  یهاکایو  نیـسحی  ربقلل  ینذـخا  كایادـف  انحا  لک  حورنا  يوبیرکـسع  نیب  ام  ینفوشیا  هلیلذ  هیب  تم 

یلعرهست سانلا  تیری  كدعب  نم  وا  هینه  همونله  تیر  هیوبیهیم  برشت  ام  ناشطع  لتچ  هیدا  نیب  نم  عکو  یللا  هیوبیردسی  نیموی  وا  رفاس 
لوک ال هیوبیرتسی  كاکرف  دـعب  یبلک  ـال  یعلـض و  عاـکلا  سیجی  اـم  مرحلیعبط  لـیللا  حون  کـیلعا  یلخ  یعمد و  بصل  يوبی  کـباصما 

باذ یناقل  كرهم  تفـش  نم  هیوبیربصا  ردقم  کنع  كای  وا  ینذخا  هیه  ياه  حیار  ناچنا  يوبیهیج  دـعبوی  کتحور  يذـه  هیلع  یفخت 
نود يدـخ  عاکلل  نسع  كدـج  قح  یلیحداب و  هیوبیرهزیدری  مکیب  رهدـلا  فوش  ینامز و  مکیب  یل  دوعیا  يوبییناولا  تفطخنا  بلکلا و 

وـشاهنیت توعطک و  مکنیـسحا  انلهی  هنیدـملل  تدـص  وا  بنیز  تچبربغم  نوکلا  تملظا و  ایندـلا  كدـعب و  نیدـلا  سار  لاش  هیوبیکدـخ 
مهیدانت هحفص 30 ] ربطما [  یطاشع  نیـسح  اوفوش  رم  مضهلا  مشاه و  لای  اوموکدرم  مضهلا  مشاه و  لای  اوموکد  هنینـس  تراص  مکتامون 

اوضر مکنیـسحا  انلهیربطما  یطاشع  نیـسح  اوفوش  وا  حـفطت  عرـصلاب  مکلیخ  یلخدحفـسی  عمدـلا  یلهای و  مهلکت  حوط  نعظلا  يداح  وا 
لـضافوبا هراصنا  وحبذ  مکنیـسحا  انلهیرـسیت  هنیع  دـعب  اهنفاخی  هعومدا  بچـست  وا  هلایعل  دـصیهعور  دـعب  هعور  توملا  فاش  وا  هعولـضا 

نعواهقارفا هلیح  دـهوا  هنبا  حاروا  هقایرا  تفـشن  مکنیـسحا  انلهیردـحت  هدـخ  یلع  هنیع  عمد  هران  نیـسحا  هوخا  بلقبا  جوهراـعملاب  روکت 
ام يدـجیحورطم  نابرتلا  یلع  وا  یطاشلا  یلع  حوبذـم  نیـسحا  اذـه  موق  يدـجیرخ  یمقلعلا  نود  وا  اهجلاع  وا  هقاع  توملا  جوعما  هدرو 

هدافب حمرلا  يدـجیرخ  یمقلعلا  نودوا  اهجلاع  رطف  نیـسحا  يوخا  بلق  يدـجیرطف  نیـسحا  يوخا  بلق  يدـجی  حور  نعطلا  نم  هل  تقب 
هلـضمغ راغن  وا ال  هنود  فقو  دحم  تام  يدجیرفعت  هدخ  لمرلاب  وا  يدجی  هنحت  همدب  هبیـش  وا  يدجیهنر  فیـسلل  هجولاب  وا  يدـجی  هنثت 

هحفـص هیلجر [  لدع  يدجی  دحاو  هیدیا و ال  ددمم  دحم  تام  يدجیرطقی  يام  هقلحبا  دحاو  هنول و ال  فطخنم  وا  جـلاعیا  دـیحوهنویعا 
عطقنا تنحاهوبال و  اهبواجی و  اهدـج  اهوفل و ال  الوا  انلهی  مهیدانترحلا  نما  يدـج  ای  لالظا  هلطحی  هیل  برق  دـحم  سمـشلاب  جـلاعی  [ 31

لک رفن  هنع  ناوسنلا  جـفنوا  لاصربک  ناخدـلا  رانبا و  اهجو  رکـسعلا  لوص  میخلع  یلیوارکـسعلا  لوص  میخلع  تفاش  وا  اـهوخا  نم  اـهنظ 
راص یلیو  نیـسحلا  لجث  وا  دوجوم  ناویـصلاب  ناچ  ام  بهنرغنی  وا  اهنع  بذـی  دـحاو  ـال  هنف و  حونلا  اهحایـصا و  راـصهنم  روعذـم  لـفط 

اهحورب اـهوخا  یلع  هدـحو  تقب  دوجوم  ناوـسنلا  یلع  ناـچ  اـم  بلـسردس  میخلا  دـنعل  وا  اـهقرح  دوـع  ـال  مهتمیخب و  ـالخ  ـال  ودوـهرف 
بنیز یجتاهدنز  رسکی  اهدیب  فقـشت  اهدری  وا  هنیکـسا  برـضی  هطوسبارثعت  چیذبا  يذه  وا  يذه  رفت  دورطم  هدورطم و  نیب  اهاعددوجت 
اهجفن وا  اهبرض  هطوسبا  ةروعذم  مچ  وااهبلق  عور  ۀلوهذم  مچ  وا  اهبرد  عیض  هردخم  مچرـسکت  بنیز  نتمبا  هطوس  امل  اهدری  وا  اهـصلخت 
بارتلل نلیه  هباتعا و  رثچا  یضترملا و  بتعل  هحفص 32 ] رتفت [  میخلا  نیب  لیخلا  فوش  وا  رـضحا  عاسا و  انیل  موق  ردیحیربلاب  رتکلا  رتکلا 

وا ینافلیربم  نولشا  هسار  نیسحا  يوخا  يردی  مویلا  انوبا  ثیللا  نولرفنـضغ  ای  کموی  مویلا  هلق  هبابب و  فقوا  بحتنا و  هبدناهباتعا و  یلع 
له مرحلاب  كربخاعاقلاب  حاطول  لمحلا  لایـشی  عابـسالا  فیخمی  برحلا  دیدنـصیرذعت  الوا  یبسلا  نم  اـنکف  يرذـت  نجولا  یلعا  یتعمد 

لیسی اهعمد  اهیدب  فقشت  اهسار و  طبهتاهیلع  یلیو  برضلاب  ریاج  وا  اهیلو  متشی  وا  ودعلا  اهبلسیرتست  یلیو  ندرلاب  وا  ایابس  عایـضا  نحار 
نمی بویا  ۀنحم  ای  اضقلا  رسیبوبلا  یحادای  نسحلا  دوب  ای  بورکلا  فاشکی  ضهن  ویلاعت  هللا  همحر  معنملادبع  دیـسللرمحم  تانجولا  یلع 

دیقلاب مکداجـس  وا  بوصنم  حـمرلا  سارب  هسار  وابوضخم  رحنلا  مدـب  هبیـش  وا  بورـضم  فیـسلا  دـحبا  کـنبا  يرتبودـنم  تادـشلاب  مود 
لیذلا ۀفعوا  مولعلا  رحبیبونلا  بتعلا و  دروا  ضهند  بوکرلا  ریارحلا و  فیچبوعرم  بلقلا  اهنم  وا  ایابـس  بوعـشلا  نیب  مکناوسن  وابوحـشم 

فویسلا یلخی  لیخلا  یلع  لبکا  ول  ماغرضی  وا  هحفص 33 ] لیزنت [  وا  دیعصت  توهالی  وا  لیلحت  امیرحت و  نآرقی  والیللاب  ماوک  ای  ماوصی 
شمام لیلاهبلا  هباجنلا و  لها  یلعلیولا  عفنی  ول  هالی  وا  لیزاهملا  قونلا  یلع  ایابـسلیلعلا  کتانب و  رظنت  لـیحرلا  موی  لدـع  کتیریلیلـصاهلا 

انحا سمشلا و  یلصتلیشت  لیک ال  رهظلا  لیح و  حبست  ضیر ال  لامجیلیلاهبلا  هباجنلا و  نب  اوهم  لیـسی  هکاس  مددیکلا  نمالیلعلا  سب  یلو 
ولیخلا تفاش  نم  تجهربت  لیـست و  اهعومد  تلهله و  وللیللا  ۀحیط  نم  اهوظفح  وا  لیمت  لماحملا ال  اورابلیلبا  مکاشمم  راصول  وا  لیلا  دم 

مهلاوربا لیلادملا و  بنیزل و  اوموکلیوطلا  حمرلا  تلاقنی  وا  لیجثلا  لمحلا  ۀلایـشی  والیلاهب  ای  اهردـص  اودـعج  لیهـصلا و  نم  راط  بلکلا 
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لیوعلا هنف  سب  ادیکمالیلعلا و  سب  لتچ  اوصلخ  لیجایر  مهدع  اموا  بیارغلیزاهملا  قون  مهلاوند  وا  لیـشملع  مهنعـض  يونالیللا  ةرثع  نم 
 ] لیولا حونلا و  اهنفوا  تدر  لیتاچم  مهلک  اهموک  تکللیلادـملا  اهمیخ  نما  ترف  وا  لیخلا  تراغ  نم  انفوشت  وللیحلا  لحنی  وا  دآفلا  رطفنی 

لیفچ والیزاهملا  قونلا  یلع  مهوذـخ  لیـش  مهنوعـضا  يداحی  اودان  وللیج  ای  رـالبا  میرح  تتاـبوا  لـیللا  دوه  نم  اهلاحـشا  و  هحفص 34 ]
نیز واهنیلع  جرفتت  سانلا  هنیدـب و  رتستن  وا  ایابـسهنیبسنا  نولـشا  انفوشت  هنیجت و  ام  هیوبی  ردـیحلیجث  دـیکبا  دـیکما  لیلع  ناعج و  مرحلا و 

هسارفلا و ساری  هـنچم  اـی  اـنزعی  دـعقدهنیبسنا  اـنحا  تبـصنا و  تـنا  هـنیو  نیـسحا  يوـبا  لوـکی  وـهنیعبا  تـفلتی  وا  یچبی  هنیدـیقما  داـبعلا 
ای هنحت  کبیـش  رحنلا  ضیفباهنذـخ  یلکع  یلع  نقحل  هنیبش  بیاـصملا  یـسارواهنعطق  بیاونلا  یبلک  وا  هنعـضلا  يربی  يرت  دـحمهنحملا 

ناشطع حبدنا  نیسحا  مهلک  واناندع  مشاهینب و  مشح  وا  ناصحلا  لایخ  یلع  لصو  واناشلا  ۀعفر  وا  یلاعملا  لهال  نالجع  مزتحا  یشراط 
بهریلا ـالتعا  اـهیلع  وا  اهدـش  جوـغلا  مزتـحا و  يوخاناودـع  نیب  ایابـس  مکمرح  نانـسلا  ساربا  حوـلی  هسار  وانادـیم  لـیخلا  هیلع  بعلت  وا 

عیـضوااهددعبا اهالخ  لیخلا  اهدری و  لبجتلا  ةراغ  لـک  وا  هحفـص 35 ] اهدلک [  هردص  تحت  عیـض  وا  اهدکل  ۀملظلا  یلع  وا  هنچتاهدـهم 
زع ای  نیـسحی  اهدمـض  ای  بنیز  روس  ایاهدحب  فجا  لفنلا و  اهوخو  اهدحو  بنیز  ام  نوسختاهدرب  ةرمحم  جورما  اهدلک و  هردص  تحت 
وا بنیز  تبـسنا  یهارت  ملعم  هدیـصلا  یلع  رحی  واملـس  شالام  خمـشر  وسی  وا  ملظالا  لیللاب  انجارـسی  واـمرحلا  رذاـی  ماغرـضی  وا  میخملا 

طکـست واموصمـص  موصمـص  تلزعت  مویغلا و  لثم  انتجا  لیخلا  منغلا  قوس  انوقوسیمعلا  لاخلا و  دعبی  یـضرت  میخلاب  اهوجو  رانلا  ومثلچ 
انبصاعم اوبلس  موثلچ  وا  بنیز  رسی  اوکفمولعم  نوکلاب  مکضاکرم  موحلا  ۀمعط  اهثثج  اولخوامورقی  عابسی  اهلاوموک  موجنا  طقاسما  اهعطک 

نم اهددع  جربت  وا  تویبلل  انتجا  لیخلاهللا  همحر  یلیجدلا  نیـسح  حیـشللمومسلا  حـفل  نم  نوجرـست  مونله  نابرتلا  یلع  مکـسبمودهلا  و 
هحفـص توتغا [  للجملا  لامـشلا  حیری  توحلا  تکرد  ای  رحب  جسوچایتوملا  رطکتلا  ۀحیفـصلا  دحیوا  توعنم  جیـضلاب  نبیدـعکرتوخرلا 

دوملجی عینم  روس  ای  نیسحیتوبسم  لبحلاب  یلع  کنبا  توق و  انایو و ال  يام  التوفن  کتثج  یلع  یضرت  توهرب  ران  ای  برحلا  رعسما  [ 36
مرحلا وعیلاضملا  قونلا  یلع  وا  ایابـس  عیزافم  کبکع  نشم  کتاوخعیرادملا  بذـعمی  غاوری  عیراصملا  رکـسچمی  مادر  ایعیطاطکلا  ملثمی 
نهیبام انمایخا  دحلا و  تدعت  تجا و  لیخلامعنملا  دبع  دیـسلل  عیراصم  اضمرلع  نیعاطمعیـضارملا  یتح  لتچ  اوصلخ  عیـضت  اهلاجرا  دـعب 
کـسب دحا  هلام  وا  هنیع  ریدیادرفم  كوخا  نیـسحلا  هلک  دعکی  عاسه  لضفلا  وبالدـبعلی  کتاغل  بروح  وا  دـشملا  ولح  یلع  هلدـشددحا 

یلع رحبی  وا  لازلز  راصول  تبث  دوطی  والاقثالا  لایـش  ای  دیحای  وا  لایع  جیـضلاب  وا  هروصک  ای  دجلا  لاخلا و  دعبی  دعکدددما  اضمرلا  یلع 
رحب ضاوخ  ای  مدـجم  ای  هعیلطلا  نیعی  لایعل  کتخا و  فلـسلا و  كادفلامـشلا  هنیمی و  اوعطک  لاذـنا  هب  تطاـح  رمیم  اـی  والایـس  ناـیدولا 

اهسرتمکلع جیرلا  هعرـشملا و  اصن  معرد  باشنلا  ۀبت  یلع  واململت  عرابلا  براغب  مهرد و  لیخلا  جع  فاش  نم  هحفص 37 ] مزول [  توملا 
یلیو هتبرج  اورف  مضهنا  الوا  هراسیب  ینثا  ومدـنت  اموا  هنیمیبا  اهارـش  مه  ام  ياملا  ظـفح  ریغب  وملعی  هللا  هیلع  ترادوا  مزرا  جوغلا و  حـالوا 

تیدصممهـضعبلمذخت لضافوبا  یلع  یلی  وا  مدلاب  حبـس  اهمعب  يردتممیخلا  بابا  هبرت  هنکـس  وا  مظکا  نوبغملا و  ۀـفک  فک و  ومهـسبا 
هدر نعظلل  هجیاس  ایحال  حـمرلا  یلع  يوخا  سار  سب  حالـس  اـنایو و ال  لاـیخلحاص  نعظلاـب  بروحملا  سح  وا  حاـمرا  یلع  یلها  سور 

عیرـسا وهدهج  لذبلا  جیدصلا  نیو  هدم  درف  مهلک  لیتاچمهدحبا  همون  قبط  هتوخ  هدـنع و  دوح  ام  الوا  دـحلهدحو  نیـسحا  اسملا و  اسما 
بنیز یلعلا  هلکی  هبرت  لیهی  يرغلا و  ضرالهبرد  لیلبا  جسی  وا  انیلع  هبلک  نحیلا  جـیدصلا  نیوهدـشب  بنیز  يرت  هلکی  هدـج  دـعل  لصوی 

وا اشخلا  یماظهدیضع  يراع  یکب  انیلو  وا  هدیو  لیلب  انعض  مزمز  هحفص 38 ] هبرغ [  رایدب  تفص  هبیرغ و  هبرت  کیجمل  اهنویعا  وهبرکبا 
دمحم خیـشلل  هدیب  نیـسحی  فسو  جفـصیهدیرش  لضا  لیلعلا  سب  هدـیحو  بنیز  تکب  كربخاهدیـص  سورلا  رحی  دـعکد  هدـیرو  یماد 

نیو وا  هنیو  ناملس  رهـشملل  درجی  هلکردیح  ثیللا  يوبل  جرع  رحب  وا  رب  کعنمی  الرجف  ةرط  لبک  يراس  وا  رمـضملا  روکلا  بچاریـشاقنلا 
ردـیحی یفلت  اـم  ناـچنارحنلا  هنمزح  رمـشلا  رطنقتا و  هجرـس  نع  نیـسحا  يرتربـیخ  باـبل  اهاحدـلا  نیو  رفعج  نیوا  لـیقع  وا  هزمحرذوبا 

ای مهیلع  یحسدینوصخرا  ةزیزعلا و  ینام  ینونت  ام  مهنعض  اوکاسینوعیض  هبرغ  رایدب  وا  ینوفجلا  یلهال  بتع  يدولرـسی  کتانبب  نوریـسی 
مظه وا  هلذمبا  انحا  يرتنودوعت  هتمی  مکرایدـل  وا  نوعطکت  هبیرغ ال  وا  همرحنوجی  نوحریلا و  لیاسا  نوعظلا و  برد  یلع  فک  ول  ینویع 
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ندری وا  اشاطع  ینرمرم  ینیعی  کتانبنودری  يام  ینموا  اشاطع  نوموی  نم  یبلک  نوبعـشی  هحفـص 39 ] نوعولی [  یمی  مکلافطا  نوهلا و  و 
هیبرم سابع  نعظلا  يداجن  ع)  ) سابعلا قح  یف  ینع  قبطلاب  یله  اوحار  واینـس  رغـص  نم  ترمرمتا  ینم  ینف  حونلا  اچبلا و  راص  واینم  ياـم 

دیـسللهیب تحط  هنم  تفخلا  اذـه  هیذام  دـیکلا  لیلعلا  سبهیرابیلا  هنم  نعظلا  هلک  وا  هیلع  بتعا  هیفـشلا و  يوخاهیلخ  یـشما و  بلک  یلام 
ایابـس انوذـخرارکلا  ردـیح  یلع  اوهدـن  راصنالا و  مشاهینب و  اوهدـنرابغلا  تحت  تباغ  سمـشلا  ران و  اـهعومدا  تلهله و  ولمعنملا  دـبع 

موظهم نیـسحا  هزیزعبا  هربخ  ومومهلا  يالج  یلع  لـصو  وا  موک  وا  ضهند  یـشراط  اـیهریغلرارملا  انکـض  مکدـعب  نم  وا  راـبک  راغـصا و 
دیرن هحفـص 40 ] موکلا [  تراد  مهیلع  هلک  وموثلچ  بنیز و  يرت  هربـخ  موـمزم و  لاـیملا  یلع  هسارواـمورحم  ياـملا  نم  ـالبرکب  یـضک 

مکدعب ماین  مهلک  هیمحلا  لها  وماضنت  لاجر  ایلبلا  میرح  مادج  سورلا  نعظلا و  ریـسیماشلا  یلع  اوون  نعظلا و  قاس  ماغرـضی  کنم  تتزلا 
انع يذلا  حار  یماضتها  دوز  مهلیچحی  وایمامع  یجاب  وا  يدلا  ودعل  یمالـس  لکنی  يذلا  نیو  مایالا  تاردـغ  نم  هالیوامادال  رمعلا  نسع 

وهبرکبا بنیز  یلعلا  هلکی  هبرت  لیهی  يرغلا و  ضرلهبرد  لیلبا  جسی  وا  انیلع  هبلک  نحیلا  جـیدصلا  نیو  یماض  حوبذـملا  یلع  یحونیماحی 
همـسج هاعرت  نیعلا  یکب و  انیلو  واهاراب  نعظلا  انلهی  دـحل  وا  هارـسم  لیلبا  انعـض  مزمزهبرغ  رایدـب  تفـص  وا  هبیرغ  هبرت  کـیجمل  اـهنویعا 

دبع دیـسللهاکلن  نیـسحا  لثم  تاهیه  هالیوا  یحور  ای  هالیواهاعنی  لیللاب  شحولا  سب  هارا  هاج و  جیفـش  نم  الواهاذحا  دـحل  وا  بیـضخ 
يرـست وا  بیارغ  نلظ  مرحلا  هلکتبیارکلا  اهوخب و  فتهت  بیاونلا  لک  ترج  اـهیلعبیاصملا  رثکلا  هملعم  بیاد و  حـیرلا  تلهله و  ولمعنملا 
ناوسن تخراصتا  لاش و  نعظلا  يداحلا و  حوطبیاغ  نیسحاو  اجرلا  وهنش  بیاخ  ناچاملا  اجرلا  باخ  هحفص 41 ] بیاکرلا [  صوخ  نهب 

مدهی کباصمالاشنی  حمرلا  سارب  کسار  لامجلا  بچر  فرعم  وا  هبیرغلام  ول  لمحلا  لدـعیلا  وهنم  وا  لایعلب  يوخ  کترـصب  یچلافطا  و 
ای بردلا  وفرعم  نیـسحی  هردـخم  انا  فطخنا و  هنکـس  وبی  ینولوافجری  بلکلا  ودـصت  ینیع  وا  فجع  قونلا  نعظلا و  قاس  لابجلا  سور 

انبولک فدسم و  لیللا  ردبلا و  لثمفرشم  نانـسا  ساربا  کسار  وا  فرذت  نیعلا  هبلک  بوذ  نم  وافتچم  هکانلا  یلع  کنبا  فلچ و  یما  نبا 
او ناعج  مرحلا و  لیفچ  وا  لیللا  دوهول  کترـصب  یچلیجایر  البا  میرح  انحاو  لیـشنا  کـنع  اـنودری  فلـسلا  یلاـت  اـی  نیـسحیفرفرت  هکوف 

ینم يرسی  ماک  انعض  يداح  وایرجی  نیسحا  مد  فوشی  يردب و  نینسحلاوبا  تینمتلیحلا  لحنی  وا  دافلا  رطفی  لیوعلا  هنف  سبوا  دیکمالیلع 
عیطک کفوشا  يربص  مولظم  ای  نولـشا  انا  هحفـص 42 ] يرهظ [  مصفنا  هیوب  طوسلاب  يردـم  لوکت  رذـتعت و  الیرتس  کـتهنا  ترمرمتا و 

الوا هعدون  اندرهنرـسک  ربجی  ام  ياه  نم  وا  هنردب  ملظا  تفـسکا و  انـسمشهنرح  سورلا  رتسبا  ایابـس  هنرـص  نوردت  ام  لاح  ایبایربم  سارلا 
نح ردصلا  يدانملا و  تعمس  اندحو  یـشمن  هبـسانما  یهمهندع  لافطا  مرح و  انحم  هندلبلا  انتتزیلا  وهنمهنرهن  وا  هنع  رمـشلا  اندرط  هنردک 

تعمسنحمت یبلک  لثملا  وه  ای  نفدن  نیسحل  ربک  رفحن  وانفچ  هل  لصفن  وا  هلسغن  نمطلا  نیز  وا  مازحا  ندش  وانشمد  نیـسحا  دنعل  هنکـسی 
ول وا  هیـضکا  حونلاب  رمعلا  یل  قحیهیب  هرجوم  همـسج  حورج  هیلع و  ردکل  وا  هبیرغ  وا  همرحهیلع  رتفی  رمـشلا  تیکل  هیل  تمک  وا  يدانملا 

تیمش واهتیخن  وا  هسار  دع  تیج  ینم  هتیمح  يدیب  مزع  یلولهتیکل  رتفی  رمشلا  هیلع  هتیج  وا  لهصت  سرفلا  تعمسهیلسی  نم  یکلخ  قاض 
انا هحفـص 43 ] کیدـیا [  نیب  نم  رمـشلا  ینرجی  کـیلع  مغروی  كاـضرب  هتینث  رتسی  نم  نیـسحاهتیربخا  یماـتیلا  لاـحبا  هتیعدو  وا  هرحن 

کیدی رواوزح  لیروذـعمکیلجر  کیب  هیوخی  نناخ  کیب  تروث  ام  کتمیـش  وشاکیلخت  ام  کتیمحبا  يردا  انا  کیل  نیعلا  رید  خرـصا و 
هتفـش ناچالوا  اـمعلا  ینیعهتبک  رزح  وا  ییخا  ردـص  یلع  هتبکر  یناـث  رمـشلا  تیکلهتخا  رذـعت  هورملا  یعاروا  هتهدـن  وا  هکرعلل  تیجاـنا 

هنکسوبی و كدعج  کیبلا و  ۀلعلا  بیطت  نچلبکیجسا  نیـسحی و  اودلا  بیجو  کیوادا  نیـسحا  يوخی  یـسفنبهتفرع  الوا  همدبا  بضخما 
یلالوا اودعت  ینع  چله  تلاکمهنم  لظـشا  هلومح  یلها  مهنع  راد  ای  چدشنا  دیراکیدفل  حورلاب  يدتفت  نول  کیچبو  انبیاصم  دعوکیچاح 
چلیدانق تناچ  وا  هیهز  تنچ  مهراد  اـی  چـیعار  راد  اـی  یجی  نملچیل  بطا  اـملا  نیمی  فلحا  چـیطاول و  هللا  مهارد و  ایاودـم  ضرا  ياربخ 

هحفـص هیف [  مودهملا  ۀلیح  امهیلو  دجاف  يذلا  لاحـشا  هیچت  یلها  نما  تلخ  الواهیرـضاغلا  یلع  تکحل  هیلع  یتیـسما  هشحوم  وشاهیـضم 
اضمرلا یلع  اوسمانینجلا  ریغ  نمم  نابش  وا  نیسحلا  ریغ  یمامع  یتوخ و  ونینثا  نیعبس و  میشلا  لها  یلع  نیع  ای  عمدلا  یحس  وا  یچبا  [ 44

الب اوتاب  الخلبلا  یلع  سومحم  نیـسحی  بلکلا  تابینینما  البرک  انتجا  نینما  نیواـسن  سب  اوناـفت  مهلکنیو  مهـسور  مهثثج  يذـه  نیعاـطم 
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يدـغ واسوشلا  یلع  انع  وا  هتبرج  فکل  سومان  بسچ  رکـشملا  يوخ  وسوفنلا  نولذـبیلا  یماـمع  وا  سورـضا  مهلک  یله  وا  یموکـسور 
هتلمعلا و هیوخ  بنذلا  وهنـشهتبج  حوبذم  ادعلا  مهـسب  هتذخا  ياملل  لفطلا  يوبیـسورحمی  یلها  دعبی  دعکد  سود  عردلا  لایذـب  سودـیا 

يردل هیلجر  داموا  حبیذ  هفوشاهیلدصا  نیسحی  بلک  یلالوا  هیطغد  ینع  لفطلا  يوبی  هتعلد  كردص  یلع  کناسلهتبرش  ام  رـضاح  ياملا 
تایرـضاغلا هنلزنلا  مویازریم  دیـسلل  هیب  تحط  هنم  تفخلا  فوشاهیدو  ياملا  دـنعل  کلتلک  وا  هیلع  قحلی  شطعلا  تفخهیلخا  تنچ  هیوبی 

يام هنیلع  اومزل  تانـسملا  یلعا  هیوخی  اولزنتایار  رثاب  يرتت  تایار  تاعفد  نافوک  ینب  اـنتج  هحفـص 45 ] تاب [  لجولاب  یتوخا  یلعا  یبلق 
وا عیرادـم  اـهلک  ریواـغم  هـنیل  تـجا  لـیخلا  تاربـط  ياـملع  صلخ  نملتاـم  اـهبا  رثـعتت  وا  اهـسدچ  تاتــشا  اـهلویخا  یعدـم  ساـبعتارفلا 

رکـسعلا ریدـج و  وه  ام  هتلع  نمریحتـسم  میاـن  هنفاـش  ریجیا  ننظ  نهوخل  نرفریدادـغلا  چـیذ  عمل  وفاـش  ریعاذـم  هوسن  سب  میخلاـبریهاشم 
ریصی امدبا  انیلعا  يرجلا  وریثاوع  هلک  بردبا  جس  ریجهلا  رح  تکوبا  لاشریسملاب  رمآ  دعـس  نبول  ریدتـسم  اهلک  میخلا  یلعاریثچ  نهاجلا 

نعوالالدلا تابرا  مهیردت  لافطالا  نما  اهیطحو  چنیعلامجلاب  يداحلا  حوطول  لایعلاب  بنیز  ای  چیصوا  ع)  ) بنیزل ع )  ) نیـسحلا ۀیـصو  یف 
یلالوامالظ نیب  ام  تحطوا  همرح  ماتیالاب  ینیصوت  نیسحی  لاحیب  راص  وا  لیلع  يردالامول  داجسلا  یلع  يرظن  لالظا و  مهلا  دری  سمشلا 

مایا و ریصیا و  یلایل  هنیرد  وامانوا  یفغ  یلی  عکولا  يرابش  مامزا  نهیب  الوا  اطو  نهلم  هحفص 46 ] مائللا [  اهوباج  قونلا  مامعالوا و  هریشع 
رهظی مویلا  يوبا  تینمت  ماـشلل  نشم  هیابـس  کتاوخماغرـضی  همیـشلا  وبی  هضرت  مادـجوا  ارو  هنعظلا  يراـبتمالزا  هل  دـیریا  يردـت  بردـلا 

ورکـشملا نیو  یجت  یمامع  وا  رذوب  مهـالتی و  راـمع  وارظحی  دادـقملا  ناملـس و  وا  رفعج  راـیطلا  یجیوا  هزمح  وارتشـالا  هاـیو  هیرـضاغلل 
سابع وا  ربطما  یللاو  لتچ  هتوخ  ورکـسعلا  طیاح  یب  نیبوص  وا  رتفی  نیـسحا  هدحو  نوفوشیرمعی  عاسا  چیذ  برحلا  روکت و  اهلک  البرکب 
ردقی دعب  دحاو  نولـش  وربلاب  هیذت  هیاورلا  چیذ  وا  رـشطت  نافوک  نولخیرثألا  یلعا  هعبتی  رتشالا  ردیح و  عاسا  چیذ  اهدکلیرذوما  یمقلعلع 
يوبا تینمترشقا  موی  یتوخا  موی  ای  رسیتنا  انحا  لتچنا و  انوخارذلا  ملاعب  هنیلع  نوکما  ردقملا  یلع  يدیبشا  نچالرسجتی  لصوی و  نیسحل 

نورسی لیلیا  هنیدملا  نم  و  هحفص 47 ] نوبکری [  مشاهینب  یجاب  وا  نوجی  رتشالا  رامع و  وانورـضحی  یب  رفعج  وا  هزمح  وا  نوکلاب  مویلا 
یله لک  یمامع و  اولخ  نونوی  همون  قبط  هتوح  ونوهرم  موکلا  نیب  سابع  وا  نومحی  فلـسلا  یلات  نیـسحلنوحبصی  فطلاب  رجفلا  لـبک  وا 

مرحلا لیلادم و  وا  لافطا  تشهدن  ولیجایرلا  لضه  وا  اهدیو  رثک  لیخلا  تطاح  نمل  مایخلاب  ع)  ) بنیز ناسل  نع  ع )  ) سابعلل باطخنولشا 
یچ میخلل  والیجث  رکـسعلا  يدـلاو  نبای  لیلذـلا  زع  ای  ساـبعیلیلاهبلا  یموق  وا  یتوخا  نیو  لیـستا  اـهعومد  تخن و  بنیزلیوع  نهلا  راـص 

اهـشاشلب سکن  اهدرل  لیخدـلا  یماح  تبی  اهلکیلیبجلا  سنیا  کفاش  ول  وا  لـیعیلا  ردـسمی  فیـسلابلیواهتلاب  رکـشملا  تنا  لـیمی و  هضرت 
هنیدـملا نما  اناکاندـت  ناسرفلا  ردـکت  الوا  كاتف  نوکلا  موی  کیردا  اناباوجلالیلادـملا  یچبت  چانیع ال  لیثاچم  مهنم  رثکـشا  یفوشلیـشتا 
كرذبا یها  یللاو  كایادف  هنحا  لک  وا  ملستکاندر  موی  له  لثملا  هنحا  كادعا و  تیلوبا  ریـصا  هضرتکارذبا  هیلعا  للظم  كایو و  تیج 

روسای وا  هنامح  ۀعلج  ای  نیسحی  ع)  ) نیـسحلا باتع  یف  هحفـص 48 ] كادعت [  وا  روذعم  موللا  نما  كانها  رذعتتـشا  یبسنت  نمکامحب  وا 
هنافل و مهلواب  دعس  نبواهنادت  وا  هنچ  میخلل  برق  هناچم  نم  كرحت  ماقهنایب و  رکسعلا  يدلاو  نبای  هناوتا  ینع  كاخناهنارذای ال  وا  هنزع 
وا اهدهرف  میخلا  وهنالو  كدعب  ودعلا  فیخ  هنادع  هنزع  لک  نولیشی  واهناهم  هنلا  حصت  مهنم  هنارت  ضهنت  ام  ناچناهنایوا  دحم  مرح  هنحا 
زنک وا  هدیمـصلا  نباب  مویقلا  دـحاولا  ۀـیآ  ایمون  تذـخ  اـم  کـلجل  نیعلا  مومهم و  نیـسحی  بلقلا  تاـبیهنالع  هرثک  مضه  كدـعب  هناـبس 
نع تومت  ومولظم  لتچ  ککح  یلع  یسمت  موثلچ  وا  بنیز  وخی  هفاسحموحی  اهحاورا  قوف  توم  ای  موصمـصلا  ثرفیلا  هروصک  ایمولعلا 

نیـسحا يرت  موزحلا  يوطت  هیرـضاغللموکتا  ۀکم  وا  ۀـنیدملا  له  موزخم و  وا  مشاهینب  مشحیامویلا  ینتعیلا  جـیدصلا  نیو  مورحم  ياملا 
يرجلا یچحاو  هحفـص 49 ] هیمحلا [  لـهل  بتع  وا  یخاون  وا  هیـصو  یلذـخ  یـشراط  اـی  موـیلا  اهدـیریا  هریـشع  هدـنعلامون  عبـش  هربـغلع 

وا هوخنلهیرغان  تلضم  مهیب  هیل  اونتعا  ام  ببـسلا  وهنـشهیده  ینودو  دیزیل  هیبس  یـشما  ردخلا  بکعهیلع  ریاص  يذلا  مضه  وا  هیرـضاغلاب 
ثح وا  نعت  کلاب  باتکلاب  عرـسد  یـشراط  ایهیدب  اوچاب  یله  يدیبشا  هیما  دـنع  همد  نیـسحا  وهیزرلا  يذـه  نع  نومانی  هیمـشاه  همیـشل 

ولخام لافطالا  وبانطالا  نافوک  وگرحا  هربخ  وا  بابر  وا  هنکـس  وا  بنیز  نمباتعب  لوسرم  کلا  هلق  وا  بابلا  یحاد  دـصقا  فجنللباـچرلا و 
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سوری هفاسح  بایغ  لوکنا  هریـشع  نچلمباوجا  یطننـشا  هنودشان  ول  بانجا  تریدبا  هیابـس  نحارباجحلا  بکع  هیوبی  کتانب  وا  بایثا  اهل 
انفـش وا  هانفـش  وا  يرجلا  عیمجب  هربخ  وهاخناو  فج  هربکلا و  يرغلل  هانعت  ردیحلا  یـشراط  ای  باکرلا  مویلا  اوتیول  لذـلا  یلعباجنی  برعلا 

ران واهاذحا  هرطسم  لتچ و  هتوخ  هانمیبا و  هارسی  قفص  ادیح و  واهایوا  دحل  وا  هیرضاغلاب  هاسنت  نولشا  هلک  نیسحل  واهانیع  بکع  میاضه 
ضهند یشراط  ای  هحفص 50 ] هالی [  وا  یماظ  یـضک  نمل  هاکـسا  دحل  وا  همی  ياملا  وهادعا  هلزان  عیارـشلا  یلعا  هاشحب و  بهتلت  شطعلا 

لصت نم  بورکلا  یلحی  میاد  هجو  نعبورحلا  مودیج  وا  یبنلا  فیس  بودنم  تالمحلاوبا  جیـضلاببوبلا  یحاد  هنوبل  بصاعم  وا  بوتکمبا 
نمبوحسم لبحبا  دابعلا  نیز  وا  بولسم  لضی  كزیزعب  هضرتبوث  هیلع  اولخ  الوا  يراع  بوطعم  دبچلا  یماظ  نیـسحا  يرتبوتنمی  دعکا  هلک 

شطعلا و یچـشت  لافطالا  وبوردا  نعطک  وا  هیابـس  نحار  بونذا  نهلـش  کتانب  نچالبولطم  وا  بلاط  ملز  تداع  بولجم  نافوکلا  البرک 
وا مساجوبل  لصوت  واهمز  كایو  یبصعم  ذخ  همهبا و  لص  ود  یشراط  ای  بولغم  ریـصیا  همیظه  کلثم  وابوتعم  مانتا  ناچ  ياه  نع  بولت 

هدنع لفطلا  لاح  وا  همی  ياملا  لتچنا و  یماظهملظ  هیلعا  دارطلا  جـع  وا  همل  لیخلا  كوخا  یلعا  هلک  واهمی  بحتنا  حـمرلا و  جر  وا  هملس 
نب دـمحم  باتعهمــضه  ياـه  هیوـخی  دـمحم  هـمرح  رفکلا  نـیبا  تلظهمــشحت  بـنیز  يرت  هـلک  وا  همهــسب  هـلمرح  هـتبکر  عطکهمذــت 

کیب هحفص 51 ] دهشت [  اهلک  وا  لیخ  لادرس  دعنت  نیـسحلا  نسحلا و  دعب  وادسنت  نولـشا  هتینث  کلثملا  دحل  وا  هللا  هیوخی  دمحمۀیفنحلا 
دمحم ای  هیوخی  ککاعشادروا  سمونتا  کیب  كایولو  دعسلا  اهیبلا  یها  کتیرس  وادمضی  کیبوا  ناچ  کیدوی  دهشمبا  دهشم  مچ  کلا 

نیـسحا كوربخ  ام  درجما  هفیـس  وا  هتوخل  عزف  وادموا  البرکلا  لیلبا  قرغد  وا  دش  هیلع  وا  هناصحا  مدـج  وادـعک ال  کلثملا  البرک  نعوا 
هایا هوخا و  سابع  وادکل  نم  هفوشت  کن  ول  دحا  هلام  وا  هخنی  نیـسح  اوددهلا  راص  میخلا  نود  وا  دـس  سمـشلا  نیعلا  هفللا  شیج  وادرفم 
اهل اووس  اورـصک  ام  درـش  یللا  ریغ  ملـس  ام  وادـعبا  یـصحنت  ام  مهلیتاچم  وا  درمنا  شیجلا  مهتلوصبادـهجلا  لـک  اولذـبا  یتوخو  دـش  نم 

دمحم ناسل  نع  باوجلادعب  دشنت  راصلا ال  یلع  وا  دجلا  هدعاو  فطلاب  لتچنیدهعلا  ذوخام  نیـسحا  نما  دعولا  یلعا  يدـیبشا  نچالدـح 
خیـش وانیمیلا  ینیع  وا  یل  ازع  وهـس  نیـسحا  ةرـصن  نع  فجا  نولـشا  انانیردـت  داـسوا  حینـس  وا  یلع  نیبتعت  قح  بنیزی  اهلکیۀـیفنحلا  نب 
یتلذ ای  نیزیزع  مهلک  رهظلا  مازحنیصخر  مه  ام  یلع  یتوخ  نییبلاطلا و  لک  یلعا  دیمع  وانییمشاهلا  عیمج  دیـس  وا  نیرهزم  هیبوا  هریـشعلا 

نوکلاب دـیماحملا  یتوخ  یلع  نحون  ودـیدجا  سبلا  ـالوا  یمودـها  غبـصا  دـیبلا و  نکـسل  یتوخی  یلکحی  هحفـص 52 ] نیدـیعب [  اوراص 
تحار مهتایاردیعبا  نم  هتفاش  سب  موکلا  دیعرا و  نما  هلزلزلی  سابعدیمعوم  یتوخا  نما  وه  ای  دیجانم  مهودصکی  یللاودیدانص  مهلکلی 
دوماع کتماهرط  وا  دـیا  تکب  کلاملی  روذـعمدیبعلا  اهکلمت  رارحلا  دـیدشلا و  رح  لهبا  نشمی  وادـیزیل  رـسی  کتاوخبا  یـضرت  دـیرامت 

موق وا  هکرعملا  یـصن  ربلاـب  هاـیذا  اـهاعد  وا  اـهبطحربکلا  نوکلل  بلط  نوـلوقی  ربـک  حایـص  هریغـض و  سحربکـالا  یلع  قـح  یفدـیدحلا 
رثع و نم  کجوغ  هالیوارط  رخصلا  رطتا  هلزلز  ای  رشن  موحیا و  اهیلع  وا  رفتردحنا  هدیصلا  یلعوا  رح  رطنک  ناسرف  رثکـشا  اهنم  وارکـسعلا 

وارفنضغ ای  کلاش  میخلل  وا  رشهت  وا  کیلعا  ینحنا  هرهظ  واربطما  کفاش  قحل  وا  کبوا  رضح  الوا  کیلع  اولچوارکسعلا  طسومب  كادر 
( ربکلا حار  دحل  وا  هللا   ) ۀلیل یفرهدلا  ینفتاح  وا  دیحوا  رطنکت  ینبا  نیو  نیـسحیربکا  هللا و  توصبا  تحاص  وا  رثعت  ردـخلاب  تعلطا  یلیل 

ریواغمهلیخ تجو  رمآ  دعسنبا  هلیچتشن  یللا  یلو  لظ  الواهلیتچ  تسم  یتوخا  لک  هلیل  نولشا  هرـشق  هلیل  له  هحفص 53 ] رشع [  يداحلا 
اوحبذ یچ  نافوک  یلعا  هلیج  یح و  ردـیح  تینمتهلیحبا  هنم  لغنلا  هرج  هلیلع  میان  هیلعلا  عطن  واهلیبج  لک  نم  فرعنت  اـم  هلیجث  اهبرـسا  و 

ینوذـخ ینتلو  هیماینب  کبکعینتفع  وا  ینع  تحر  ام  سب  ینتکراـف  اـم  بردـلا  لوطینتبکر  هیوخی  كدـیب  ینتبج  یللا  هتنم  ساـبعیهلیلس 
هیوخی هنبکر  وا  لبلا  اوباج  كربخا  نیـسحی  ینتبیـسلا  موی  هالیواینتمر  رجز و  طایـسا  يرت  ینتم  فوش  وا  هیوخی  دعکدینتفـش  الوا  هریـسی 

لیکی هنیداحل  یلکلمحتم  رحلل  انحاورا  يرت  لظلا  رـساکبا  هعیوسا  دعکنلزنم  دـیرنا  همعی  یلکت  لوعت  بردـلا  لوط  لافطالا  ولذـلا  ۀـبچر 
نیسحیلهتا یتعمد  وا  یضیغ  تمظکا  لصن  هفوکلل  دیرن  ولزنم  لوکی  رمشلا و  ینمتش  لکلا  اوبضغ  یلع  وا  تلکلذت  حیطتا و  اهسمش  نمل 

هوباج یلع  کنبا  ولابحلاب  مهیدـیا  اودـش  نم  لافطالا  لک  تماک  عولت  و  هحفـص 54 ] لایعلا [  اهیلعا  بچری  يوان  لامجلا  يداحلا  باـج 
هنحا ولامجلا  انیب  جـس  رهظلا  لاس و  امد  وا  هکانلل  هوفتچلابحب  دـیکوی  لتچنیوی  لاشنی  نولـشا  لیلع  اولاکلان  اـم  لاـن  هنم  ضرملا  لاـحیب و 
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وا یچبت  هنلاـفطا  رغفی و  داجــسلا  یلع  نفاـخ  ورح  تکوـلا  يواـن و  نیوـال  ردــکمی  يدــحت  ـال  نـعظلا  يداــحی  لاــجر  ریغ  نـم  مرح 
ربلا نچاسلا  دنعل  تدصرـسکت  اهرفاوحبا  هردص  وا  رفعت  هرحن  امدبا  هبیـش  وارحلاب  نیـسحا  نلوا  تدص  رغـشت  موثلچما  نوعولبروغـضت و 

لوزهملا ۀـبچر  یلع  وارـشکا  برد  هبرد  ماشلا  رثعت و  اهنفاخ  لزهروث و  قونلا  دـنعل  هلوخ  وا  رجنی  دـیکلا  هعماجلابرـسیت و  هنتدیرـش  هلکت 
کلافطا جو و  سمـشلا  رح  تکوبا  لاشجوحا  ریـسلا و  دار  هعاس  ياب  جس  نم  يداحلا  يردت  نیـسحیردح  نیدخلا  یلع  یعمد  وا  ردقم 
وجرفتیا اهیلعا  ودعلا  یـضرت  جرعت  قاینا  فجع  یلعا  هیابـسجعلا  ریاص  نهرتس  کتاوخ  وا  جه  يذلا  مهنم و  فوتچملاجهلت  ياملا  یلعا 

هنـشخ لابحب  واهنوبکر  لزه  لاـمجا  یلع  هنوذـخ  نم  يردـت  نیـسحی  هحفـص 55 ] جـترت [  لابجا  یمـضهلا  هالیو  جروت  اهلک  دـلبلا  لـه 
یلعاهنوضرعا هلابکا  سلجملاب  هنوفک  هرامالا و  رصقلاهنودعصا  رمآ و  دایزانبا  هنولصولا  نیح  هفوکللهنومحری  ام  بعتلا  یچـشن  هنوفتچ 

نع نومانی  هنوسن  وا  هنیلاهابا  راصشاهنوتعطق  هدیرـشلا  اولخد  هنوبلطتـشا  هتاوخ  نحاصهنوبحـسی  اوماق  نیح  نم  هنود  فقو  دحاول  وا  هلتچ 
ماشلل واهبچـسم  دخلا  یلعا  یتعمد  سب  وا  هب  رما  ینیع  بردلا  لوط  واهبعـص  وا  هفجع  ۀقان  یلع  هبچر  نولـشا  هیوخی  یتبچرهنوخا  تاراث 

راثبا انذخا  لوقی  هبرضی و  هعاس  لک  دوعلاب  واهبصنب  رمآ  دیزی  کسار  وا  هبحما  انلم  مهبولقب  واهبرطم  اهیلاها  لک  تفش  هبط  نولـشا  یتبط 
الوا هنین  وا  یبلق  بعـش  وا  نویهنیع  هرـشام  یلع  کنبا  هنیلیاش و  کسار  حـمرلاب  واـهنیلع  رحبت  تعلطا  اـهلک  هنیجانما  ماـشلل  نیـسحیهبتع 

نیسحا هفاسح  متمنهنیعلا  مکنم  لتچ  وا  هفاتـسا  هنید  دیریا  دیزی  روث  واهنیبسنا  هنحا  انلهل  مهلقی  هنیلع  رملاب  یله  ربخیهنیدملا  لصی  شراط 
اهل دعکاو  ردیحی  ضهنداهلمع  دحم  هتلمع  لثم  اهلعف  اهیلعا  يونلا  دیزیاهلها  تیلظ  یتعمد  سب  اهلش  نیسحی  دعب  یلک  هحفص 56 ] هنیو [ 

اهدعوا هخنتـسابع  ثیللا  هیفـشلا  اهوخا  سابلا  دیاز  دع  تلهله  ولمالـسلاهیلع  سابعلا  ءاثر  یف  اهل  ربصی  اسل  تینظماهلحم  اذه  برتلا  لیه 
یلیوا ساد  ثثجلا  یلعا  هجوغ  رهظب  وسافنالا  اهنم  دـمخ  اهالو و  ساـنرج  هبـش  لوص  موکلا  یلعـساطلا  عردـلا و  هیلع  غرفا  سارلا و  عرف 
تدعقا وتینعت  كربکل  ماشلا و  نما  تیج  نم  کیل  يردت  نیسحیسابع  حار  ینم  لوکی  سارلا و  طبهم  لظ  نیـسحا  وسارلع  برـضنا  هیلع 

اهفویـسبوی حور  هیب  دـعب  حاـط  انیـسحا  نیو  نیـسحا  رهمی  تیبن  یلع  ینتبواـج و  اـمتیخنت  وا  همیـشلا  وبی  کتهدـن  وا  تیچب  کـسار  دـع 
نادــیملاب و لــضه  عمــسا  نیبوـص و  عزف  نـمیلع  رکــسع  لــهنیو  هـتعکو  تراــص  حورلا  زیزع  نیــسحا  یلع  ینیلد  نیــسحا  رهمیحار 

اهلیربج امسلاب  عمسا  عوزفلا و  چیذ  نمیلع  عزافتت  هحفص 57 ] عولشم [  نیسحا  تفع  نیوردکمی  عورصلاب  بحست  رهم  ای  کمالعحایص 
همعی اـهللقیحان  نهحونلا  لـیلعلا  نحوـنی و  هلیلع  میلا  تاـخراص  نرفهلیوـعلا  هلاـیعا  لوـعت  تماـق  وا  هلیهـص  رثـک  میخلا  نودوا  اـچبحاص 

نارینلا وبـش  میخلاب  ردیحیحانجا  انلام  انلک  مرح  وا  هنمیخبا  رانلا  وجاو  هنزع  حـبذنا  هلقتراشط  تدـغ  میخملا  نما  یتاوخ  راصـشا  یلیچحا 
جلاعی هنکل  راص  انیـسحا  نیو  ثوغلا  حیـصتراشط  تتـش  کتانب  لک  تحار  وا  رانلا  وبـش  میخملاب  ردـیحیناوسنلا  ترف  اطکلا  برـس  لـثم 

نچبنادرلا فرطبا  یفهتلا  نیفی و  هحولت  نفک ال  سمـشلا و  نودهحورجا  هتادیچم  یللاو  نوی  هحوربا  جلاعی  جولی و  هنکلنادـیملا  ۀـموحبا 
یلها دـعبیناشطع  دـبچلا  یماظ  عاـقلا  قوف  هحار  ریغ  نم  تتم  یلیح  لـطبهحار  هجولا  یلعا  جفـصت  بنیز  وا  هحاـنم  نبـصن  هیلع  وا  هدـنع 
عاقلاب البلا  دیعبا  یسعناودعلا  ۀیلو  البلا  دیعبا  یسع  نینما  البرک  ینتج  نینما  هیوخینیو  كدیاچلا  باوصا  ینیلد  وا  نیـسحی  لوق  سیهتـشا 

هریاد کتاوخ  دعکا  هیوخینازلا  باشنلل و  ترـص  زکرم  وا  دورمم  دبچلا  یماظ  تومتا  هفاسحدوجتا  کحورب  سمـشلاب و  جـلاعت  دودـمم 
نولـشا هیوخیناودعلا  ینوبـسی  هضرت  کلکت  کیچاحت  هنیکـسا  كرتکب  هیوخی  هحفـص 58 ] کیل [  هراف  رکاـسعلا  فوخ  نم  وا  کـیلعا 

یحون و ال دیفی  اممهـضعبلناعضر  رثک  اهوا  کلایعا  يرابا  هریبچ  ینتجلا  هبیان  له  بکعهریرج  لهبا  هیوخی  ینفلکت  هریـسی  یـشما  هضرت 
نیب کتانب  رظنا  لاعت و  همیشلا و  وبی  ضهندیاعنا  یلع  یندعاست  یعنا  ياچبل و  دیزت  هنکس  یچبا و  انایام  برش  املا  دیهشلا  بکع  ياچبا 

تانجولا یلع  یعمد  ولاتچ  مضهلا  قرتحا و  یبلک  لامجالا  قوف  يراسی  انوذخلامـشلا  هعوطکم و  هانمی  لامرلا و  نیب  ادـغ  کنبا  ولاذـنالا 
تانجولا یلع  یعمد  وفوهلم  بلکلا  هبلـسم و  ینم  فوش  کمانم و  نم  دـعکدفوفچلا  کسار و  عوطکم  فوفطلاـب  میاـنلای  روذـعم  لاـس 

وبیکـس هنجولا  یلع  یعمد  بیبحلا  ینکراف  موی  نمبیتاعملاب  رثک  وا  یچبا  بیتاـکم و  ردـیح  دـعل  يدولفوتچم  لـبحلاب  اـنلیلعا  فورذـم و 
اضمرلا یلع  همـسج  وبیـضخ  هرحن  مدب  یلع  بیحنلاب  يرثک  موثلچ  و  هحفـص 59 ] بیرغلا [  یلعا  هنکـسی  یحوند  بیهللا  هیب  رثک  يدبچ 
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نم یلیح  نودـهتنوعطکت  یبـلک  مکنینوب  نونوت و  ـال  هللااـب  نابـش  اـی  بیع  برغلا  اـی  مرحلا و  یـشمم  وـبیرغت  رـسیب  تیـشم  هبکع  بیرت و 
اینونوت نم  یلک  نوبعـشت  نوریدت  اهیل  مکنویع  ونورجت  ایندلا  اع  تارـسح  نودرتشا  یبلک  له  ای  يردا  امنوچحتم  يداوف  ةرمث  ای  نوجولت 
دیـسلا نب  نیـسح  دیـسللیاوجر  باـخ  ینوـنظ و  تباـخ  ياـشحا و  عـطک  مـهنین  يرتیاـملا و  مـهیلع  بـصد  ادـهب  يادـهب  نابـشلا  لـسغم 
هعیوسا دعکت  همیهنیلو  وا  انزع  یلع  انیب  رمت  هنیلع و  جفـشت  ام  نعظلا  يداحینورمت  ام  هنیلو  ۀثج  یلع  نودرت  نیو  یلک  نعظلا  يداحیرهاط 

یلخ هعار و  یبلک و  بعشلا  نیسح  وهمهعاد  یحور و  دری  یبلک و  رسی  هعاس  نیسح  عدون  هنیب  رمنولیـشت  هحورج و  مثلت  همـشت و  هنیکس 
یمی مکلافطا  سب  ینامح  کنیع  بکع  دـحاو  ویناـمر ال  هلذـلاب  ینعاـشم و  یناـمز و  ینفتاـح  کـیبلا  هیوخینوزحم  رهدـلا  لوط  بلکلا 

دغ هیلع  کناودـع  یلاچب  یلاح  لذ  فاش  نملکیلابک  کسار  حـمرلا  سار  یلع  یلاح و  نولـشا  هیوخی  يردـت  ام  هحفـص 60 ] نوعولی [ 
ملظا تباـغ و  سمــشلا  هـیب  ناـچ  ـال  ناـچ  کــموی  تـیر  هیوـخیناوسنلا  ترف  مـضهلا  نـم  هیوـخی  نارینلا  ثبــش  مـیخلب  هیوـخینوچبیاو 

نولـشانوحیطی نم  کلافطا  بچری  نم  لیللاب و  قاس  ول  نعظلا  يربی  نملیزاهملا  قونلا  بکرت  ایابـس  لیلاهبلانبا  ای  تدغ  مکریارحنوکلا 
نیـسح یـسفنبنوعطم  ناچ  هبلک  نود  یبلک  هدخ و  نود  رفعم  يدخ  نسعهدبچ  شطعلا  نم  سبای  وا  حیرط  هدحو  نیـسح  یلخ  یـشما و 
کـسار قح  ونوفوطی  کـسارب  لـیخلا و  لوجت  کمـسج  قوف  نفوش  ربصا و  فیچکمد  ضیفب  یـسار  رعـش  غبـصا  کـمی و  لـصا  هیوخ 

فک مهبکع و  دحاو  وینوعیـض ال  وا  ینعوشملا  یلها  یلع  ینویعا  یمعا  نم  ینمولتا  فیچینینو  رتفی  ام  رهدلا  لوط  ینیع و  رون  یلکعی و 
تمتنولیشی اوماک  وادعلا  ینوج  نم  ینود و 

یقرواپ

«. سوماق . » ۀمیظع ۀیح  تیکسک  نینتلا  [ 1]
ةادغلا ریسلا و  رکذ  نا  هیف » و   » ةوق وا  مکح  ۀیالو و  ةادغلا  هذه  انریـس  یف  ناک  ول  يا  مکحلا  ةرامالا و  نع  ۀیانک  اصعلا  لعل  راحبلا  یف  [ 2]

اـصع فرطب  ادودشم  ناک  يا  اصع  هیف  ناک  اذا  هناف  مدالا  نم  دقت  یتلا  رویـسلا  دحاو  ریـسلاب  داری  نا  لمتحی  ۀبـسانم و  هل  یقبی  ذـئنیح ال 
«. هنم  » ةوقلا مکحلا و  نع  ۀیانک  نوکت  نا  حصیف  هب  برضلل  الباق  اطوس  راص 

«. هنم  » هحلصا هبرا  رمالا و  بر  [ 3]
انز و نادحتم و  ریملا  ریغلاف و  ماعطلا  یه  میلل و  رسکب  هریملاب  مهاتا  اذا  راس  باب  نم  امهالک  اریم  مهرام  اریغ و  هلها  لجرلا  راغ  لاقی  [ 4]

(. هنم  ) ینعم
قدشألاب و فورعملا  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  هکم  یلع  و  نایفـسیبا . نب  ۀبتع  نب  دیلولا  ۀنیدملا  یلع  تقولا  کلذ  یف  یلاولا  ناک  [ 5]

«. هنم  » دایز نب  هللادیبع  ةرصبلا  یلع  و  يراصنألا . ریشب  نب  نامعنلا  ۀفوکلا  یلع  ۀیماینب و  نم  وه 
رکبیبا و ال نب  نمحرلادبع  رمع و  نب  هللادبع  ریبزلا و  نب  هللادبع  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسحلا  ۀعبرا  نم  دـیزی  رذـح  هیوعم  ناک  [ 6]

هفلخ دیلولا  لسرا  ثلاث و  امهعم  سیل  رفعج  هوخا  وه و  عرفلا  قیرط  یلع  ۀـکم  یلا  برهف  ریبزلانبا  اما  ریبزلانبا  و  ع »  » نیـسحلا نم  امیس 
ۀنیدملا و نع  هلزع  دیلولا  عنص  ام  دیزی  غلب  امل  ۀکمب و  رمع  نب  هللادبع  ناک  و  ع »  » نیسحلا هدعب  جرخ  هوکردی و  ملف  ابکار  نینامث  دحا و 

«. هنم  » ناضمر یف  اهمدقف  قدشالا  دیعس  نب  ورمع  اهالو 
«. هنم  » روجفلاب ةروهشم  تناک  ناورم و  ةدج  یه  [ 7]

قلف خ ل. قفش خ ل  [ 8]
. ] ۀناهملا خ ل نم  [ 9]

هلعل خیراتلا و  کلذب  ناک  ۀکم  یلا  مالسلاهیلع  هلوص  نا و  فرعتس  نابعش و  نم  نیـضم  ثالثل  ناک  هکم  یلا  ههجوت  نا  امننبا  لاق  [ 10]
یف هلوص  نوکی و  نا  مدـقت  ام  یـضتقم  نابعـش و  لوأ  یف  ناک  دـیلولا  یلا  دـیزی  باتک  لوصو  نا  لاق  امننبا  نا  اـمک  اـمهنیب  هابتـشا  عقو 
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«. هنم . » هنم نیقب  عبرا  وا  ثالثل  بجر  رخاوا 
«. هنم  » لبجلا سأر  هفرغک  هفعش  عمج  فاعشلا  فرغک و  فعشلا  [ 11]

(. ریثالانبا لماک   ) تاحوتفملا ةدحوملا  ءابلا  میجلا و  نونلاب و  [ 12]
«. هنم  » لیلذلاب اذه  لعفی  امنا  یسرف  اودر  ءادیصلا  ینب  ای  هلوقب  رعاشلا  ینع  مهایا  دسا و  ینب  نم  ۀلیبق  ادیصلا  ینب  دحا  [ 13]

«. هنم  » نادمه نم  نطبوبا  ریما  نزوب  عیبسلا  یلا  ۀبسن  [ 14]
«. هنم  » عرسا ینعمب  [ 15]

«. هنم  » هثلثم ءاث  هرخآ  هدحولل و  ءابلا  همجعملا و  نیشلا  حتفب  [ 16]
«. هنم  » رمحا نزوب  رجبا  ناتک و  نزوب  راجح  [ 17]

«. هنم  » اههوجو ۀفوکلا و  لها  نایعا  نم  مه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  لاتقل  جرخ  ءالؤه  لک  [ 18]
«. هنم  » ابیرق يا  [ 19]

«. هنم  » اهیلع ایلاو  ناک  ریبزلانبا و  ۀنتف  یف  صمح  لها  هلتق  و  [ 20]
«. هنم  » لطابلا یف  يدامتلا  عکسنلا  [ 21]

ۀیوعم عم  ۀـیاکح  هل  ها و  نیفـص  دهـش  دـق  عیـشتلا  دـیدش  ناک  ءارمألا و  نم  هریغ  یلع  داـیزنبا و  یلع  اـمیرک  ناـک  ریثـالانبا  لاـق  [ 22]
وه مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  باحصا  صاوخ  نم  ینادمهلا  روعألا  ثراحلا  هوبا  کیرش و  سیل هللا  کیرش و  تنا  هل  لاق  نیح  ةروهـشم 

«. هنم  » لبق قفانم  وا  نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادمه  راح  ای  هل  لوقی  يذلا 
وه امک  فیرعلا  یمسی  مهروماب  بلاطی  ناطلسلا  لبق  نم  سیئر  موق  لکل  لعجی  ناک  هنا  رهاظلا  سیئرلا و  وه  ریماک و  فیرع  عمج  [ 23]

«. هنم  » بکانملا مهل  لاقی  ءاسؤر  اضیا  ءافرعلل  لعجی  ناک  مویلا و  یلا  فراعتم 
«. هنم  » مالسلاهیلع نیسحلل  املسم  اوعیاب  نیذلا  ۀعیشلا  يا  [ 24]

«. هنم  » هیلا اوبسنف  ءارورح  هل  لاقی  عضومب  اوعمتجا  مهرما  لوا  یف  اوناک  جراوخلا  نم  موق  [ 25]
«. هنم  » لوعفملل اینبم  الا  نوکی  ریحت و ال  تهب و  يا  [ 26]

«. هنم  » مهریسفت مدقت  هیرورحلا و  یلا  ۀبسن  یجراخلا  يرورحلا  [ 27]
«. هنم  » فورعم رادلا  یف  ءانب  ۀفصلا  ۀفصلا و  ۀئیهک  مضلاب  هلظلا  هلظ و  عمج  رسکلاب  لالظلا  [ 28]

باب ةدسلا  اولاق و  قاورلا  نم  هلوح  ام  مظعالا  دجـسملا  ةدس  دودسملا و  قاطلا  نم  یقبی  ام  رادـلا و  باب  ماما  ۀفیقـس  مضلاب  ةدـسلا  [ 29]
«. هنم  » بابلا ریغ  ةدسلا  نأ  یلع  لدی  هباب  ةدس  مهلوق  نا  عم  هراد  ةدسب  هباب و  ةدسب  ادعاق  هتیأر  لاقی  تیبلا  رادلا و 

«. هنم  » هرخآلا ءاشعلا  ةالص  تقو  ۀمتعلا  [ 30]
کلذب اومس  ینهجک  یطرش  یکرتک و  یطرش  وه  نوکسلاف و  مضلاب  ۀطرـش  هدحاو  ۀفورعم  ةالولا  ناوعا  نم  ۀفئاط  درـصک  طرـشلا  [ 31]

«. هنم  » اهب نوفرعی  تامالعب  مهسفنا  اوملعا  مهنأل 
«. هنم  » مدقت امک  سیئرلا  وه  ریما و  ءارملاک و  فیرع  عمج  [ 32]

«. هنم  » رم امک  ءافرعلا  سوؤر  بکانملا  [ 33]
نب هللادـیبع  نب  ورمع  ریثالانبا  لماک  یف  هلدـب  رکذ  یملـسلا  سابعلا  نب  هللادـیبع  ماقملا  اذـه  یف  اـهیف  رکذ  یتلا  عضاوملا  عیمج  یف  [ 34]

«. هنم  » یملسلا سابعلا 
«. هنم  » روهشملا ناسارخ  ریما  ملسم  نب  هبیتق  دلاو  وه  [ 35]

«. هنم  » هرج يا  [ 36]
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«. هنم  » شیرق نم  اسیل  نایعد و  هیباک  هنا  یلا  ریشی  هنا  لیق  [ 37]
«. هنم  » هریغ يازلا  حتفب  ریبز  برعلل  سیل  يازلا و  حتفب  [ 38]

«. هنم  » عفترملا ناکملا  اهرسک  ءاطلا و  حتفب  رامطلا  [ 39]
«. هنم  » نیعللا رما  ۀخسن  یف  کلذک و  اتناک  هیمس  هتدجو  هناجرم  هما  نأل  دایزنبا  وه  [ 40]

«. هنم  » دایزنبا یلا  یناهب  اوبهذ  نیذلا  ۀثالثلا  دحا  ۀجراخ  نب  ءامسا  وه  [ 41]
«. هنم  » نیذاربلا نم  عون  وه  جالمه و  عمج  [ 42]

«. هنم  » فاطأ عراضم  فیطت  ۀخسن  یف  فاط و  عراضم  [ 43]
«. هنم  » بناجلا وه  فافح و  عمج  هیفافح  ۀخسن  یف  یناه و  صیلختل  رصقلا  لوح  مهعامتجا  یلا  ةراشا  وه  یناه و  یلاوح  يا  [ 44]

اضعب لأسی  مهضعب  لاتقلل و  دعتسم  ظفحتم  وا  هصیلختل  رظتنم  بقترم  مهلک  يا  ظفحتلا  رسکلاب  راظتنالا و  باقترالا و  حتفلاب  ۀبقرلا  [ 45]
«. هنم  » هنأش هلاح و  نع 

«. هنم  » جحذمل باطخلا  هراثب و  اوبلطت  يا  [ 46]
«. هنم  » یمایا ۀخسن  یف  یناوز و  يا  [ 47]

هلوصو ورمع و  ذافنا  لقن  ةربتعملا و  بتکلا  ضعب  یف  هآر  هنا  لاق  راحبلا و  بحاص  الجر  نیثالثلا  سد  دیعـس و  نب  ورمع  ذافنا  لقن  [ 48]
دیزی هالو  مث  ۀـکم  یلعا  ریما  ناـک  اذـه  ورمع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لـتقم  یف  ینثملا  نب  رمعم  نع  فوهللا  یف  سواـطنبا  ۀـیورتلا  موی 

«. هنم  » جاحلا یلع  هرما  ۀکم و  یلا  ۀنیدملا  نم  هذفنا  مث  رم  امک  ۀنیدملا 
«. هنم  » ضیحلا ۀقرخ  مارفلا  [ 49]

هیبا نع  عیکو  نب  نایفـس  دـمحمیبا  نع  ۀـمامألا  لئالد  یف  یماـمألا  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعجیبا  نع  فوهللا  یف  کـلذ  رکذ  [ 50]
«. هنم  » امهنع عیکو 

«. هنم  » ۀقباسلا یشاوحلا  یف  رم  امک  قارعلا  یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  رفس  دنع  ۀکمب  ناک  هنال  کلذ  و  [ 51]
«. هنم  » هلمهملا ءاحلا  رسک  ةدحوملا و  ءابلا  حتفب  [ 52]

شاشم و نم  هکم  یلا  لخادلا  ةرـسی  یلع  مرحلا  باصنا  نینح و  نیب  عضوم  هنا  نادـلبلا  مجعم  یف  توقای  لاق  باتک  نزوب  حافـصلا  [ 53]
«. هنم  » رماعینب ناتسبب  هیقل  هنا  صاوخلا  ةرکذت  یف  يزوجلانبا  طبس  لاق  وها  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلا  قدزرفلا  یقل  كانه 

«. هنع یفع  هنم   » میلا فیفختب  [ 54]
«. خ ل  » بئاغر و  [ 55]

«. هنم  » خاسنلا نم  فیحصت  وه  رحبلا و  انوزغ  خسنلا  ضعب  یف  وها  باوبالا  باب  فلخ  رزخلاب  ةدلب  رفنضغک  رجنلب  سوماقلا  یف  [ 56]
(. هنم  ) هلمهملا نیعلا  هثلثملا و  ءآثلاب  [ 57]

دیفملا ۀیاور  یه  مرحلا و  یف  هیقل  هنا  مدقت  دق  ۀلابز و  نم  هجورخ  دعب  ناک  مالسلاهیلع  نیسحلل  قدزرفلا  ءآقل  نا  دیسلا  مالک  رهاظ  [ 58]
(. هنم  ) جحلا نم  هعوجر  دعب  ایناث  هل  قدزرفلا  ءاقل  نوکی  نا  نکمی  و 

(. هنم  ) قنعلا وه  يداه و  عمج  [ 59]
«. هنم  » ریغص رئاط  نالجحلا و  نم  برض  اهرکذ و  لحنلا و  ریملا  وه  بوسعی و  عمج  [ 60]

«. هنم  » ردق يا  [ 61]
مهفی مل  کلذلف  ءآملا  هیف  يذـلا  ءآقـسلل  مسا  قارعلا  لها  ناسل  یف  هیلع و  یقتـسی  يذـلا  لمجلل  مسا  زاجحلا  لها  ناسل  یف  هیاورلا  [ 62]

«. هنم  » لمجلا خنا  هل  لاق  یتح  مالسلاهیلع  نیسحلا  دارم 
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دبع انا  لاقف  تنا  ام  لاقف  دعس  نب  رمع  هذخا  ع »  » نیـسحلا لتق  امل  و  ع »  » نیـسحلا ۀجوز  هیبلکلا  سیقلا  ءيرما  ۀنبا  بابرلا  یلوم  وه  [ 63]
هنع الوقنم  فطلا  تایاور  نم  ریثک  ناک  کلذل  رخآ و  لجر  ریغ  هریغ و  مالسلاهیلع  نسیحلا  باحـصا  نم  جنی  مل  هلیبس و  یلخف  كولمم 

«. هنم »
یلا اهب  هلوزن  لوا  البرک  نم  بتک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا  بقانملا  یف  و  لـماکلا . یف  ریثـألانبا  هخیراـت و  یف  يریطلا  يور  اذـکه  [ 64]

هبجن و نب  بیـسملا  درـص و  نب  نامیلـس  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیأر  یلع  هنا  نظی  ناک  نمم  ۀـفوکلا  فارـشا 
خلا و ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  هتایح  یف  لاق  دق  «ص » هللا لوسر  نا  متملع  دقف  دعب  اما  نینمؤملا  ۀعامج  لاو و  نب  هللادبع  دادش و  نب  ۀعافر 
يربطلا و ۀیاور  یلع  مالکلا  رخآ  یف  مالسلا  ۀظفل و  رکذ  و  ۀمدقتملا . سیق  ۀصق  رکذ  مث  يوادیصلا  رهـسم  نب  سیق  عم  باتکلا  لسرا  هنا 

ناک سیق  لاسرا  نا  یلع  لد  تایاورلا  نم  اریثک  نکلو  بطخلا  یف  بتکلا ال  یف  فراعتم  کلذ  نأل  ۀبطخ  باتک ال  هنأدی  ءوی  ریثألا  نبا 
«. هنم  » ناک کلذ  يا  ملعا  هللا  دیعب و  البرک  نم  هلاسرا  نم  نکمتلا  نا  عم  البرک  نم  قیرطلا ال  نم 

«. هنم  » تاناجهلا بیذع  یمسف  یعزنل  هناجه  هیف  عضی  رذنملا  نب  نامعنلا  ناک  عضوم  بیذعلا  [ 65]
یـضر نادـعب  اـهوحن  هجوتلا  نم  رحلا  مهعنمی  ـالف  قارعلا  یلا  بهاذـلا  قیرط  یلع  اـهنا  ثیح  رمـش و  لـبجب  نـآلا  ۀـفورعملا  یه  و  [ 66]

«. هنم  » ۀنیدملا یلا  مهعجری  ۀفوکلا و ال  مهلخدی  اقیرط ال  مهذخاب 
یهتنا ناسح  نب  لتاقم  یلا  بوسنم  وه  ۀناطقطقلا و  برق  وه  ینوکـسلا  لاق  ماشلا و  مرتلا و  نیع  نیب  لتاقم  رـصق  نادلبلا  مجعم  یف  [ 67]

ۀفورعملا یه  رمتلا  نیع  لتاقمینب و  یلا  بسنی  اریخا  راص  هنا  وا  خاسنلا  ةداـیز  نم  ینب  ۀـظفل  نا  اـماف  لـتاقمینب  رـصق  رکذـی  مل  مجعلا و 
«. هنم  » اثافشب نالا 

ۀیربلا ۀهج  نم  ۀـفوکلا  برق  عضوم  حـتفلاب  يرهزالا  هاور  توقای و  لاق  ءاهف  نونف  فلاف  ءاطف  ۀـنکاس  ءآط  امهنیب  نیمومـضم  نیفاقب  [ 68]
اذا الیم  نورشع  فین و  ابرغم  ۀمیهرلا  نیب  امهنیب و  فطلاب  ۀناطقطقلا  ینوکسلا  هللادیبعوبا  لاق  رذنملا و  نب  نامعنلا  نجـس  هب  ناک  فطلاب 

«. هنم  » لتاقم رصق  یلا  هنم  ماشلا و  دیرت  ۀیسداقلا  نم  تجرخ 
امهدحا فحـص  هنا  رهاظلاف  سنربلا  هبلـس  هسأر و  یلع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  برـض  يذـلا  وه  نوکیف  رـسنلا  نب  کلام  هباوص  لعل  [ 69]

«. هنم  » رخآلاب
لاـق نیـسحب  عـجعج  نا  ۀـنعللا  هیلع  دعـس  نب  رمع  یلا  قحتـسی  اـم  هیلع  داـیز  نـب  هللادـیبع  بـتک  سبحلا و  ۀـعجعجلا  حاحـصلا  یف  [ 70]

«. هنم  » یهتنا هیلع  قیض  ینعی  یبارعألا  نبا  لاق  هسبحا و  ینعی  یعمصالا 
«. هنم  » هبرتسال ءاضفلا  ءارعلا  حاحصلا  یف  [ 71]

«. هنم  » لصوت مل  يا  میجلا  ءاحلاب و  ءاذج  ءاذح و  محر  مهلوق  نم  هلعل  [ 72]
«. هنم  » ءانالا یف  ءاملا  نم  ۀیقب  مضلاب  ۀبابصلا  [ 73]

(. هنم  ) میخولا [ 74]
(. هنم  ) رجضلا ۀمآسلا و  بجوی  ام  کیرحتلاب  مربلا  [ 75]

نیتمجعملا داضلا  ءاخلاب و  ریضخ  ۀلمهم و  ءار  هرخآ  تحت و  نم  هانثملا  ءایلا  نوکـس  ۀلمهملا و  ءارلا  حتف  ةدحوملا و  ءابلا  مضب  ریرب  [ 76]
(. هنم )

(. هنم  ) ءیطولا شارفلا  ریثولا  حاحصلا  یف  [ 77]
«. هنم  » كالهلا حتفلاب  نیحلا  [ 78]

نیرطخ خ ل. یلع  يرما  یف  رکفأ  [ 79]
انلابح خ ل. هتقلعت  نیح  نالا  [ 80]
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صالخلا خ ل. [ 81]
سوماقلا یف  اذک  شطع  ءاد و  وا  ءاملا  برش  ةرثک  کیرحتلاب  رغبلا  برشلا و  نم  ءاد  هذخاف  وری  مل  برـش و  عنم  حرفک و  ریعبلا  رغب  [ 82]

(. هنم )
نیصح نب  دیزی  بتکلا و  ضعب  یف  ریضخ  نب  ریرب  عضاوم  ةدع  یف  عقو  دق  ریضخ و  نب  ریرب  باوصلا  نوکی  نا  لمتحی  دجو و  اذک  [ 83]

(. هنم  ) نکمم ددعتلا  رخالاب و  امهدحا  فحص  هنا  رهاظلاف  رخآ  ضعب  یف 
«. هنم  » بالک ینب  نم  رمشلا  بالک و  ینب  نم  تناک  نینبلا  ما  مهما  نا  کلذ  و  [ 84]

«. هنم  » مهومتعنم مهومتدرط و  [ 85]
«. هنع یفع  هنم   » اذه دعب  ۀیتآلا  ۀیاورلا  یف  مالسلاهیلع  همالک  مامت  یتأیس  و  [ 86]

«. هنم  » ۀصاخ امننبا  لتقم  یف  دوجوم  ءاربلا  [ 87]
سواطنبا نا  هدیؤی  رکذ و  ام  مهل  لاق  نا  دعب  اوتصنا  مهنا  یلع  اهلمح  نکمی  اوتـصناف و  مهتـصنتساف  فوهللا  یف  سوواطنبا  ۀیاور  [ 88]

«. هنم  » راصتخألا ریثک  هر » »
«. هنم  » كالهلا بتلا  [ 89]

«. هنم  » مهلا ۀکرحم  حرتلا  [ 90]
«. هنم  » نزحلا کیرحتلاب  هلولا  [ 91]

«. هنم  » هتیدعا هتفجوا  هودع و  ریعبلا  سرفلا و  فیج  و  [ 92]
«. هنم  » حالسلا یف  كاش  يادؤم  نالف  هناعا و  اذک  یلع  هادا  دؤم و  وهف  أیهت  يا  دملاب  رفسلل  يدآ  لاقی  [ 93]

«. هنم  » متدق وا  [ 94]
«. هنم  » نیعمتجم [ 95]

«. هنم  » أطخأ فعض و  يا  [ 96]
ناک كرادـتلل و  ۀـلباق  لاحلا  تناـک  ثیح  رمـالا  لوا  نم  برحلا  ةدارا  مترهظا  ـاله  يا  ءویهتلا  زهجتلا  ۀـنتفلا و  وا  برحلل  ریمـضلا  [ 97]
نم أطخلا  لامتحا  نکل  زاوجلا  یلع  ادهاش  اهب  یفکل  مالسلاهیلع  هنع  اهتیاور  تحـص  ول  هسفنب و  يدعتی  زهجت ال  نال  اهل  متزهجت  سایقلا 

«. هنم  » دوجوم خاسنلا 
«. هنم  » دمغم [ 98]

«. ] هنم  » ناسنالا سفن  عزفلا و  دنع  برطضا  اذا  بلقلا  غاور  هنودب  شاجلا  زمهلاب و  شأجلا  [ 99]
«. هنم  » نئمطم [ 100]

«. هنم  » مکحتسا يأرلا  فصحتسا  [ 101]
«. هنم  » ریطی نا  لبق  دارجلا  حتفلاب  ابدلا  [ 102]

«. هنم  » مهلئابق نم  اوسیل  موقلا و  یف  نونوکی  نیذلا  سانلا  ذاذش  [ 103]
«. هنم  » روجفلل اهاتا  اراهع  اهرهاع  [ 104]

«. هنم  » فویسلا لالتسا  رسکلا  حتفلاب و  ۀلسلا  [ 105]
انیمزهم خ ل. ریغف  مزهن  نا  و  [ 106]

«. هنم  » انتداع رسکلاب  [ 107]
«. هنم  » ردصلا وه  لکلک و  عمج  [ 108]
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«. هنم  » رادقمک [ 109]
«. هنم  » دیدح نم  ناک  امبر  ةرکبلا و  هیلع  رودت  يذلا  دوعلا  ربنمک  روحملا  [ 110]

«. هنم  » یفقثلا ةدیبعیبا  نب  راتخملا  وه  [ 111]
«. هنم  » انربتخا [ 112]

«. هنم  » هتکرح نم  هیلع  منی  ام  يا  هتمان  هللا  تکسا  مهلوق  حاحصلا  یف  [ 113]
«. هنم  » هرجضا هلما و  يا  همربا  لاقی  [ 114]

«. هنم  » لکثلا لبهلا  [ 115]
(. رصاهم خ ل [ ) 116]

«. هنم  » ةوقلا ماکحالا و  هتدش و  قلخلا و  ةوق  رسکلاب  ةرملا  [ 117]
«. هنم  » برضلا نعطلا و  بضعلا  [ 118]

«. هنم  » فیعضلاراوخلا [ 119]
«. هنم  » ۀبیصملا بکنلا  [ 120]

«. هنم  » لیفک [ 121]
(. امدقم خ ل [ ) 122]

يربطلاف عبتتلا  نم  رهظی  امک  اذه  هللادیبع  ۀصق  هرکذ و  یتآلا  یبلکلا  بابح  نب  بهو  ۀصق  نیب  نیخرؤملا  نم  طلخ  عقو  هنا  رهاظلا  [ 123]
یلا دومعلا  ذخا  اضیا  ابـسن  به و  ۀجوز و  یلا  هبـسن  ضعب  انه و  هانرکذ  امک  هللادـیبع  ۀـجوز  یلا  ةأرملل  رمـش  مالغ  لتق  ابـسن  ریثالانبا  و 

يربـطلا و بهو و  ۀـجوز  یلا  دوـمعلا  ذـخا  اوبـسن  هریغ  سواـطنبا و  و  دـیبع . ۀـجوز  یلا  باـبح  نب  بهو  رکذ  دـنع  هیتـالا  ۀـصقلا  رخآ 
ۀبوسنملا زیجارألا  ضعب  نم  کلذ  اذخا  انوکی  نا  بابحنبا و  بهوماب  هابتـشالا  لمتحیف  بهوما  اهمـسا  هللادـیبع  ۀـجوز  نا  الاق  ریثالانبا 

رـصتقا خلا و  یتیب  یبسح  تیبلا و  میعز  ینا  هللادـیبع  زجر  یف  رکذـی  مل  دـیفملا  و  انه . هانلقن  امک  بهوما . کل  میعز  ینا  اهیف  هللادـیبعل و 
و ریخالا . رطـشلا  ادع  امننبا  اذک  هانلقن و  هنع  انه و  هانبـسن  امک  زجرلا  هللادـیبع  یلا  بسن  يربطلا  و  باوصلا . یلا  برقا  هلعل  یقابلا و  یلع 

موقلا قیذی  یتح  برلاب  نمؤم  مالغ  برض  برضلا  ةرات و  مهیف  نعطلاب  بهوما  کل  میعز  ینا  لاق : زجترا و  هنا  بهو  یلا  بسن  مهـضعب 
زجرلا یف  وـه  کـلذ  رثـکا  نا  عـم  یبـسح  مـیلع  نـم  یهلا  یبـسح  بـکنلا  لـبق  راوخلاـب  تـسل  بـضع و  ةرم و  وذ  ءورما  ینا  برحلا  رم 

«. هنم  » ملعا هللا  هللادیبع و  یلا  بوسنملا 
(. برح خ ل نباب  [ ) 124]

(. هنم  ) عجارف ملاس  راسی و  لتاق  مدقتملا  یبلکلا  هللادیبع  اذه و  یبلکلا  ۀصق  نیب  نیخرؤملا  نم  طلخ  عوقو  رهاظلا  نا  تفرع  دق  [ 125]
لوا دارملا  نا  یلع  لمح  کلذلف  ریثالانبا  خیرات  نم  دافتسملا  وه  رحلا و  لبق  ۀعامج  لتق  هنا  تایاورلا  ضعب  یضتقم  نا  یفخی  ال  [ 126]

مل هنأف  دـیفملا  خـیرات  نم  مهفی  هلعل  امک  کلذ  فالخ  یلع  لدام  ۀحـص  مدـع  نیلوتقملا و  لوا  رحلا  نوک  نکمی  نیزرابملا و  نم  لـیتق 
«. هنم  » هلبق عرص  ۀجسوعنبا  نا  يوس  لتقلا  یف  رحلا  مدقت  ادحا  نا  رکذی 

«. هنم  » ردصلا نابللا  [ 127]
مکضارعا خ ل. [ 128]

(. الصقم خ ل [ ) 129]
اللهم خ ل. [ 130]

«. هنم  » قاوفا عمجلا  مهسلا و  نم  رتولا  عضوم  مضلاب  قوفلا  [ 131]
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رارفلاب خ ل. سیل  [ 132]
وه ها و  يراد  مدهت  لاقف  ۀنداهملا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هنم  سمتلا  امل  دعس  نب  رمع  یلا  راشا  يراد  هلوق و  ۀمحرلا  هیلع  امننبا  لاق  [ 133]

«. هنم  » نسح طابنتسا 
«. هنم  » نادمه نم  نطب  ةدحوملا  ءابلا  ةروسکملا و  ۀمجعملا  نیشلاب  مابش  یلا  ۀبسن  [ 134]

مکدرا خ ل. [ 135]
«. هنم  » قورسم نب  جاجحلا  یلا  رییغتلا  ضعب  عم  تایبألا  هذه  هبشت  تایبا  ۀبسن  یتأیس  [ 136]

«. هنم  » رهظلا یلا  لهاکلا  نیب  ام  وه  دتک و  عمج  [ 137]
«. هنم  » هثیبخ مهفطن  اهنم  تجرخ  یتلا  مهئابآ  بالصا  نا  دارا  هنأک  بلصلا  دآلا  [ 138]

(. هنم  ) هذه نم  ضعب  اهیف  نییرافغلا  ضعبل  تایبا  یتأیس  [ 139]
انلهاک خ ل. [ 140]

نادوذ خ ل. اهلهاک و  [ 141]
نآ خ ل. نعطب  موقلا  اولبقتسا  نافخ و  دوسأک  اونوک  موق  ای  [ 142]

(. هنم  ) ناح يا  [ 143]
برح خ ل. لآ  و  [ 144]

(. هنم  ) الجر نیرشع  افین و  بوشآ  رهشنبا  ۀیاور  یلع  لتق  نا  دعب  [ 145]
(. هنم  ) نیقلا نب  ریهز  یلا  تایبالا  هذه  ضعب  ۀبسن  مدقت  دق  [ 146]

(. هنم  ) الجر نیرشع  اسمخ و  بوشآ  رهشنبا  ۀیاور  یلع  لتق  نادعب  [ 147]
«. هنم  » الجر رشع  ۀتس  بوشآ  رهش  نبا  ۀیاور  یلع  لتق  نا  دعب  [ 148]

مراص خ ل. [ 149]
رارحالا خ ل. [ 150]

«. هنم  » نادمه نطب  نم  رباجینب  یلا  ۀبسن  [ 151]
(. هنم  ) نییرافغلا عم  مالسلاهیلع  هنم  ناک  مالکلا  اذه  نا  ۀیاور  یف  [ 152]

«. هنم  » الجر نیعبس  لتق  هنا  بوشآ  رهشنبا  ۀیاور  یف  [ 153]
دیوس یلا  ۀبوسنم  اهاندجو  نادعب  انا  امک  لوالا  رطشلا  نم  بیرق  یناثلا و  رطـشلا  اهیف  ورمع و  نب  دیوس  یلا  ۀبوسنم  تایبا  تمدقت  [ 154]

«. هنم  » یفنحلا هللادبع  نب  دیعس  یلا  اهبسن  بوشآ  رهشنبا  اندجو  روکذملا 
«. هنم  » الجر نینامث  ۀعبرا و  بوشآ  رهشنبا  ۀیاور  یلع  لتقف  [ 155]

لیقع نب  املـسم  مهعم  دع  نوکی  نا  نکمیف  الجر  رـشع  ۀینامث  هتیب  لها  نم  هعم  لتق  بیبشنبا و  عم  مالـسلاهیلع  اضرلا  ثیدح  یف  [ 156]
«. هنم  » هعم لتق  هنأکف  مالسلاهیلع  نیسحلا  عم  لتقی  مل  نا  هناف و 

ۀعست خ ل. [ 157]
ۀسمخ خ ل. ۀتس خ ل و  و  [ 158]

. عبارلا یلع  سماخلا  تیبلا  میدقت  باوصلا  [ 159]
(. هنم  ) ةروهشم امهتصق  ایاغبلا و  نم  اتناک  هللادیبع و  ما  ۀناجرم  وا  دایزما  ۀیمس  یه  و  [ 160]

تیبلا خ ل. بر  و  [ 161]
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«. هنم  » هانملع امیف  هریغ  کلذ  رکذی  مل  تالمح و  ثالث  یف  الجر  نیعست  ۀینامث و  لتق  هنا  بوشآ  رهش  نبا  لاق  [ 162]
«. هنم  » ۀعبرا رکذ  یلع  رصتقا  مهضعب  ۀتس و  لیقع  دلو  نم  فطلاب  لوتقملا  نوکی  اذه  یلع  [ 163]

«. هنم  » انرکذ ام  سکع  ۀبطق  نب  هللادبع  هیخا  لتاق  لشهن و  نب  رماع  هلتاق  نا  يربطلا  خیرات  یف  [ 164]
«. هنم  » دمحم نوع و  رکذ  یلع  اورصتقا  لب  نیخروملا  ةاورلا و  نم  هریغ  هرکذی  مل  جرفلاوبا و  هرکذ  [ 165]

لجن خ ل. [ 166]
«. هنم  » هلتق یف  کش  دق  لماکلا و  یف  ریثالانبا  هخیرات و  یف  يربطلا  لاق  [ 167]

«. هنم  » هداشرا یف  دیفملا  کلذب  حرص  دق  هیبا و  همال و  سابعلا  یخا  یلع  نب  هللادبع  ریغ  وه  هیبا و  همأل و  یلع  نب  رکبیبا  وخا  وهف  [ 168]
«. ریثالانبا لماک   » اهقوف نم  ةانثم  ءات  هرخآ  اهتحت و  نم  ةانثملا  ءایلا  نوکس  هدحولل و  ءابلا  حتفب  هلثملا و  ءاثلا  مضب  [ 169]

اسن هل و  لافطا  یقس  یف  سفنلل  الذتبم  نیدلا  اخألا و  قح  تیضق  وه : هتمرب و  تیب  انه  كرت  [ 170]
«. هنم  » همال هتوخا  لتقمب  طبتری  یتح  انه  هرکذ  انمدق  امنا  و  [ 171]

«. هنم  » سوماقلا یف  اذک  روزلا  عالضا  یناوبلا  [ 172]
تادیؤملا نم  یه  لب  تایمرلا  ردق  اهیف  نیعی  مل  هنأل  تایاورلا  لاوقالا و  نم  یتأی  ام  قبـس و  ام  یف  انت  ۀیاورلا ال  هذـه  نا  یفخی  ال  [ 173]

(. هنم )
(. هنم  ) هیفخ وا  توصلا  وه  سرج و  عمج  [ 174]

(. هنم  ) فتکک فلص  وه  اربکت و  هیف  ام  قوف  ناسنالا  ءاعدا  نیتحتفب  فلصلا  [ 175]
«. هنم  » بیعلاب خطلتم  يا  فطن  وه  بیعلاب و  خطلتلا  کیرحتلاب  فطنلا  [ 176]

«. هنم  » رکنتم ضغبم  يا  فنش  ردص  رکنتلا و  ضغبلا و  کیرحتلاب  فنشلا  [ 177]
«. هنم  » بلقلا یف  سیل  ام  ناسللاب  یطعت  نا  قلملا  [ 178]

«. هنم  » نعطلا زمغلا  [ 179]
(. هنم  ) رادلا نم  بیرقلا  عضوملا  رسکلاب  ۀنمدلا  [ 180]

«. هنم  » دحللا یف  ۀعوضوم  ۀتیم  يا  [ 181]
«. هنم  » بیعلا رانشلا  [ 182]

«. هنم  » اهولسغت [ 183]
«. هنم  » هیأر یلا  نوعجری  يذلا  مهنع و  ملکتملا  موقلا و  میعز  رسکلاب  ةردملا  [ 184]

«. هنم  » تیتفتلا ثرفلا  عطقلا و  يرفلا  [ 185]
«. هنم  » ۀفوشکملا ۀحیبقلا  ۀیهادلا  ءاعلصلا  [ 186]

«. هنم  » ۀیهادلا ءاقنعلا  [ 187]
«. هنم  » ۀحیبق [ 188]

«. هنم  » ۀمیظع [ 189]
«. هنم  » فعضلا زجعلا و  ةأنأنلا  [ 190]

«. هنم  » قفرلا دض  قرخلا  [ 191]
«. هنم  » ۀحیبق [ 192]

«. هنم  » اهئلم يا  [ 193]
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«. هنم  » هلجعی ال  [ 194]
«. هنم  » رهقی بلغی و ال  يا ال  [ 195]

(. هنم  ) لوتقملاب قلعتم  [ 196]
«. هنم  » سفنلا [ 197]
«. هنم » ۀعیبطلا [ 198]

«. هنم  » هلصأتسا هتحس  [ 199]
(. هنم  ) بارتلا ةراجحلا و  تاتف  امهیف  رسکلا  مضلاب و  بلثالا  ثکثکلا و  [ 200]

(. هنم  ) کضیغ یلع  تکسا  [ 201]
(. هنم  ) هتسا یلع  بلکلا  سولج  ءاعقالا  [ 202]

(. هنم  ) نکاس [ 203]
(. هنم  ) یشعالل تیبلا  ءاملا و  یف  صوغت  ۀبیود  یه  صومعد و  عمج  [ 204]

(. هنم  ) مفلا یصقا  یف  ۀمحللا  ةاهللا  [ 205]
(. هنم  ) ۀباحس باحسک و  ۀشارف  شارف و  لاقی  قیقر  مظع  لک  شارفلا  [ 206]

(. هنم  ) اهدعب ام  اذک  ۀمجعملا و  نیشلاب  ۀعاجش  ۀخسن  یف  [ 207]
(. هنم  ) ضرملا دیدش  وه  يا  [ 208]

هل لاقف  كازخا  يذلا  هللادـمحلا  لاق  هآر  املف  دایزنبا  یلع  لخدأف  لمح  مث  هوذـخا  یتح  هب  اولاز  امف  لاق  باتکلا : نتم  نم  ةرابعلا  [ 209]
. يردصم يدروم و  مکیلع  قاض  يرصب  نع  یل  جرف  ول  هللاو  ینازخا  اذامب  هللا و  ودع  ای  هللادبع 

«. هنم  » بعک نب  ثراحلا  ینب  نم  دایزینب  یلع  دیبز  ینبل  تناک  ۀعقو  بنرالا  [ 210]
«. هنم  » ریثالانبأل لماکلا  یف  اذک  ءآر  هرخآ  ةروسکملا و  ءافلا  دیدشت  هلمهملا و  ءاحلا  حتف  میملا و  مضب  [ 211]

«. هنم  » حنت الوا  حن  [ 212]
نقلفی خ ل. [ 213]

انیلا خ ل. ۀبحا  [ 214]
ینداب خ ل. [ 215]

. لذرلا [ 216]
يزوجلانبا ۀـیاور  یف  روکذـم  ریغ  هنکلو  اضیا  یناثلا  تیبلا  اـیهف  داز  نوکی  نا  یغبنی  یبعـشلا و  نع  يزوجلا  نب  طبـس  هاور  اذـک  [ 217]

«. هنم »
ردب خ ل. لیم  انلدع  و  [ 218]

ۀبتع خ ل. [ 219]
«. هنم  » شماهلا یف  هیلا  انرشا  ریثک  توافتب  جاجتحالا  یف  یسربطلا  اهاور  سواطنبا و  دیسلا  ۀیاور  هذه  [ 220]

نیلسرملا خ ل. دیس  هللا  لوسر  يدج  یلع  [ 221]
قافآ خ ل. انیلع  تقیض  و  [ 222]

رادتقا خ ل. وذ  انیلع  تنا  راطق و  یف  اقوس  کیلا  قاسن  رامسا  یف  کل  انحبصاف  [ 223]
انانتما خ ل. ۀمارک و  هنم  کیلع  انا و  وه  هللا  نم  انب  نا  [ 224]

مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  www.Ghaemiyeh.comجعاول  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 127زکرم  ۀحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


كردق خ. ۀلالج  و  [ 225]
تیأر خ. نیح  احرم  کیورذم  ضفنت  احرف و  کیردصا  برضت  [ 226]

کیدل خ. [ 227]
انناطلس خ ل. کل  صلخ  و  [ 228]

لهانملا خ ل. لهأل  نزربی  لقانملا و  لها  نهفرشتسی  و  [ 229]
عیفرلا خ. یندلا و  عیضولا و  فیرشلا و  دیهشلا و  بئاغلا و  و  [ 230]

امل اعفد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ادوحج  هللا و  یلع  کنم  اوتع  میمح  نهتاـمح  نم  ـال  یلو و  نهلاـجر  نم  نهعم  سیل  و  [ 231]
کلعف خ ل. نم  بجع  کنم و ال  ورغ  هللادنع و ال  نم  هب  ءاج 

ظفل خ ل. نم  یجتری  ینا  و  [ 232]
ءادهشلا خ ل. [ 233]

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هجو  یف  فویسلا  زه  بارحلا و  رهش  بازحالا و  عمج  ءایبنالا و  دیسل  برحلا  بصن  ءادعسلا خ ل و  [ 234]
رجی بض  رفکلا و  لالخ  ۀجیتن  اهنا  الا  انایغط  ارفک و  برلا  یلع  مهاتعا  اناودع و  هل  مهرهظا  الوسر و  هل  مهرکنا  ادوحج و  برعلا هللا  دشا 

«. هنم  » ردصلا یف  نماکلا  دقحلا  بضلا  خ )  ) ردب موی  یلتقل  ردصلا  یف  رج 
ءیطبتسی خ ل. الف  [ 235]

یبس هدـلو و  لتقب  احرف  لوقی  وه  هناسلب و  کلذ  حـصفی  هلوسرب و  هرفک  رهظی  اناغـضا  انحا و  انآنـش و  افنـش و  اـنیلا  هرظن  ناـک  نم  [ 236]
هتیرذ خ.

بوحتم خ ل. [ 237]
هلآ خ. هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لبقم  ناکم  و  [ 238]
ههجوب خ ل. رورسلا  عمتلا  دق  هترصخمب  اهتکنی  [ 239]

دقل خ ل. يرمعل  [ 240]
بلطملادبع خ ل. لآ  سمش  برعلا و  بوسعی  نبا  ۀنجلا و  لها  بابش  دیس  مد  کتقاراب  [ 241]

اکیـشو كودهـش و  ول  مهتیدان  دـقل  يرمعل  کلذـب و  تحرـص  مث  کفالـسا  نم  ةرفکلا  یلا  همدـب  تبرقت  کخایـشاب و  تفته  و  [ 242]
كدلی مل  كابا  کلمحت و  مل  کما  تببحا  تذـج و  اهقفرم و  نع  کب  تلـش  تمعز  امک  کنیمی  ندوتل  كودهـشی و  نل  مهدهـشت و 

خ ل. ص )  ) هللا لوسر  کمصاخی  هللا و  طخس  یلا  ریصت  نیح 
نم خ ل. یلع  [ 243]

انمامذ خ ضقن  و  [ 244]
انلودس خ. انع  کته  و  [ 245]

تیرف خ ل. ام  تلعف و  یتلا  کتلعف  تلعف  و  [ 246]
درتس خ ل. و  [ 247]

هتیرذ خ ل. نم  [ 248]
هتمحل خ ل. هترتع و  ءامد  نم  تکفس  و  [ 249]

هلتقب خ ل. حرفلا  کنزفتسی  الف  مهئادعا  نم  مهقحب  مهل  ذخأیو  مهملاظ  نم  مقتنی  مهثعش و  هب  ملیو  مهلمش  هب  عمجی  ثیح  [ 250]
هلضف خ. نم  هللا  مهاتا  امب  نیحرف  [ 251]
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امکاح خ ل. ایلو و  [ 252]
هللا خ ل. لوسرب  و  [ 253]

كأوب خ ل. [ 254]
سئب خ ل. نا  [ 255]

الیبس خ ل. لضا  و  [ 256]
يربع و هب  نیملـسملا  نویع  تکرت  نا  دـعب  کیف  باـطخلا  عاـجتنال  اـمهوت  کـعیرقت  یماظعتـسا  ـال  كردـق و  يراغـصتسا  اـم  و  [ 257]

ششع دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنعل  هللا و  طخسب  ةوشحم  ماسجا  ۀیغاط و  سوفن  ۀیـساق و  بولق  کلتف  يرح  هرکذ  دنع  مهرودص 
ضهن خ ل. جرد و  ام  کلثم  كانه  نم  خرف و  ناطیشلا و  اهیف 

نم مهفکا  فطنت  ةرجفلا  ةرهعلا  لسن  ۀثیبخلا و  ءاقلطلا  يدیاب  ءایصوالا  لیلس  ءایبنالا و  طابسا  ءایقتالا و  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاف  [ 258]
لـساع عمج  لساوعلا  لعارفلا خ ل  اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت  ۀیحاضلا  بونجلا  یلع  ۀیکازلا  ثثجلل  انموحل و  نم  مههاوفا  بلحتت  انئامد و 
تاهما عمجلا  عبضلل و  مسا  لعرفما  عبضلا و  دلو  وه  مضلاب و  لعرف  عمج  لعارفلا  هودع و  یف  برطضا  اذا  بئذلا  لسع  نم  بئذلا  وه  و 

«. هنم  » لعارف
لئوملا خ. أجلملا و  هیلا  و  [ 259]

وحمت انتیاغ و ال  غلبت  اندما و ال  كردت  باجتنالا ال  ةوبنلا و  باتکلا و  یحولاب و  انفرـش  يذلاوف  كدهج  دهجا  كدیک و  دـک  مث  [ 260]
انرکذ خ ل.

ملاظلا خ ل. هللا  نعل  الا  [ 261]
مل ةرفغملا و  ناوضرلا و  ۀفأرلا و  ۀـمحرلا و  یلا  مهلقن  ةدارالا و  غولبب  هئایفـصأل  متخ  ةداعـسلاب و  هئایلوأل  مکح  يذـلا  دـمحلاف هللا  [ 262]

ۀبانالا لیمج  ۀفالخلا و  نسح  هلئسن  رخذلا و  باوثلا و  مهل  لزجی  رجالا و  مهل  لمکی  نا  هلئـسن  كاوس و  مهب  یلتبا  كریغ و ال  مهب  قشی 
دودو خ ل. میحر  هنا 

«. هنم  » ۀبلعث نب  تاللا  میتینب  نم  [ 263]
«. هنم  » قنعلا يداهلا  [ 264]

ءاوشلا خ ل. دهن  قشأ خ ل  [ 265]
يراق خ ل. [ 266]

هرحن خ ل. خردلا  [ 267]
نیقسافلا خ ل. [ 268]

دلولا خ ل. [ 269]
الاضفملا خ ل. معنلا  اذ  هب  یضرن  [ 270]

تابللا خ ل. [ 271]
بناقملاو خ ل. [ 272]

. ماشلاب عضوم  ءادودنص  سوماقلا  یف  لاق  [ 273]
ماسولا خ ل. [ 274]

ربکی خ ل. [ 275]
بکابکلا خ ل. [ 276]
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نم خ ل. [ 277]
مهیلع خ ل. [ 278]

مهوسحف خ ل. [ 279]

مهعومج خ ل. [ 280]
«. هنم  » یلاعت هللا  همحر  درص  نب  نامیلس  وه  [ 281]

«. هنم  » يرازفلا تاحوتفملا  ةدحولا  ءابلا  میجلا و  نونلاب و  ۀبجن  نب  بیسملا  وه  [ 282]
«. هنم  » ةأونش دزا  يدزالا  لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع  وه  [ 283]

«. هنم  » ۀبلعث نب  تاللا  میت  نب  لاو  نب  هللادبع  وه  [ 284]
«. هنم  » ینانکلا ریصع  نب  دیلولا  وه  [ 285]

«. هنم  » هللادبع وخا  لیفن  نب  دعس  نب  دلاخ  وه  [ 286]
بعاوشلا خ ل. [ 287]

(. هنم  ) نیعلا نفج  بالقنا  رتشلا  [ 288]
ملعا هللا  یلتؤم و  ریغ  اهلدب  رکذف  یلجنت  یتح  ریخألا  تیبلا  یف  هلوق  يوس  اهنیعب  تایبالا  هذهب  زجترا  دادش  نب  ۀعافر  نا  مدقت  دـق  [ 289]

«. هنم  » یه امهیأل 
(. کلام خ ل [ ) 290]

(. هنم  ) ةاورلا نم  مهوت  هلعل  ۀقارس و  تایبا  ضعب  اهیف  نا  یفخی  یلاعت و ال  هللا  همحر  امننبا  هرکذ  اذکه  [ 291]
رثعا خ ل. ریط  ۀلجاحل و  [ 292]

باوبا خ ل. دعب  اروتس  هنع  نکته  [ 293]
«. هنم  » قیتعلا ریغ  يأ  نیجهلا  سرفلا  ندوکلا  [ 294]
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