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ثیدح نیودت  نیثدحم و  تیبرت  رد  ع )  ) قداص ماما  شقن 

باتک تاصخشم 

یشیرق ربکا  یلع  دیس  هدنسیون : 
یشیرق ربکا  یلع  دیس  رشان : 

نیثدحم تیبرت  رد  ع )  ) قداص ماما  شقن 

تدالو هب  ار  ایند  هرونم  هنیدـم  رهـش  رد  ترجه  لاس 83  لوـالا  عیبر  رد 17  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  مشـش  ياوشیپ 
ماما نآ  دوب . رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  همطاف  شردام  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماـما  مجنپ ؛ ماـما  شردـپ  دومرف . رونم  دوخ 

یخیرات ناتسربق  رد  دومرف و  تلحر  بجر  هام  رد 25  ترجه  لاس 148  رد  درک و  رمع  ایند  رد  لاس  جنپ  تصش و  مالـسلا ) هیلع   ) مامه
نآ ناهاش  دوب و  لالحمـضا  لاح  رد  هیما  ینب  راوگرزب  نآ  تایح  نامز  رد  دوب . لاس  شتماما 34  تدم  دیدرگ ، نوفدم  هنیدم  رد  عیقب » »
رب ناشمغ  مه و  مامت  دـندوب و  تفالخ  هب  ندیـسر  رکف  هب  ساـبع  ینب  فرط  نآ  زا  دـندوب ، دوخ  ءاـقبا  رکف  هب  طـقف  ربخ و  یب  هعماـج  زا 
هک داد  لاجم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  رما  نیا  دـندوب . ربخ  یب  هعماـج  ناـیرج  زا  دوب و  دوخ  ندـمآ  راـک  يور  هیما و  ینب  ندـیبوک 
هب ار  ناگدنـسیون  دنک و  تیبرت  ار  نید  ياملع  ناثدحم و  دراد و  نایب  ار  یمالـسا  مولع  دـنک و  عورـش  ار  دوخ  یملع  مایق  محازم  نودـب 

ثیدح نیودت  نیثدحم و  تیبرت  زا  تسا  یبیکرت  هلاقم  نیا  دراد . او  دش  یم  لیکشت  یبنلا  دجسم  رد  هک  دوخ  ياهسرد  ثیدح و  فیلأت 
هار هس  زا  راک  نیا  يارب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا . هدرک  رپ  یمالسا  مولع  اب  ار  یمالسا  ناهج  هدش و  ماجنا  راوگرزب  نآ  طسوت  هک 
زا معا  همه  يارب  نآ  هب  دورو  دش و  یم  لیکشت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دخ لوسر  دجـسم  رد  هک  سرد  تاسلج  لیکـشت  لوا  دش : دراو 

طقف تفرگ و  یم  ماـجنا  ترـضح  نآ  لزنم  رد  بلغا  هـک  یـصوصخ  سلاـجم  لیکـشت  مود  دوـب . دازآ  ناـنآ  ریغ  تنـس و  لـها  هـعیش و 
و لوحا ) رفعجوبا   ) قاط نمؤم  مکح و  نب  ماشه  لاثما  غلبم  ثاحب و  نادرگاش  تیبرت  موس  دـندرک . یم  تکرـش  نآ  رد  صاخ  صاخـشا 

همحر  ) دیفم خیـش  دنتـشادن . تحار  باوخ  ناشتـسد  زا  ینید  تماعز  نایعدم  ناراذگ و  تعدب  دـندرک و  یم  غیلبت  اج  همه  هک  نارگید 
( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  هب  اهرهش  زا  مدرم  : » دسیون یم  داشرا  باتک  رد  تسا  مالک  هقف و  ناکرا  زا  هعیـش و  نیطاسا  زا  هک  هللا )

ترضح نآ  دننام  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  کی  چیه  زا  دیسر ، اج  همه  هب  ترضح  نآ  ترهـش  دندرک ، یم  ملع  بسک  دندمآ و  یم 
رفن رازه  راهچ  هب  دـنا  هدرک  ثیدـح  لقن  ترـضح  يوس  زا  هک  ار  قثوم  ناـیوار  ماـن  ثیدـح  باـبرا  تسا ». هدـشن  لـقن  راـثآ  مولع و  زا 
لقن و  : » تسا نینچ  داشرا  ترابع  نیع  دنا ، هدرک  تیاور  لقن  ترضح  نآ  زا  دنتـشاد  هک  یتارظن  ءارآ و  فالتخا  اب  همه  هک  دنا  هدناسر 
اولقن امک  هنع  اولقنالو  هنع ... لقن  ام  هتیب ... لها  نم  دحا  نع  لقنی  ملو  نادلبلا  یف  هرکذ  رشتناو  نابکرلا  هب  تراس  ام  مولعلا  نم  هنع  سانلا 

اوناکف تالاقملا  ءارالا و  یف  مهفالتخا  یلع  تاقثلا  نم  هنع  ةاورلا  ءامـسا  اوعمجدق  ثیدحلا  باحـصا  ناف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع 
زا اشولا ، دایز  نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرش  رد  یـشاجنلا » لاجر   » هب فورعم  دوخ  لاجر  باتک  رد  یـشاجن  سابعلاوبا  لجر » فالا  هعبرا 
هک مدیسر  اشو  یلع  نب  نسح  تمدخ  هب  اجنآ  رد  متفر و  هفوک  هب  ثیدح  ملع  بلط  رد  نم  : » دیوگ هدرک ، لقن  يرعشا  ياسیع  نب  دمحا 

اهنآ يور  زا  ات  دـیهدب  نم  هب  ار  رمحا  نامثع  نب  نابا  نیرز و  نب  ءـالع  باـتک  متفگ : وا  هب  و  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  باحـصا  زا 
ربب يراد  هلجع  ردقچ  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : دـیهدب . زین  تیاور  هزاجا  متفگ : داد ، نم  ار  باتک  ود  نآ  وا  منک ؛ يرادرب  هخـسن 
الاح متـسین ، عمج  رطاخ  نامز  ياهدـماشیپ  زا  مدوخ  رب  متفگ : مهدـب . تیاور  هزاجا  هاگنآ  مونـشب ؛ ات  ناوخب  نم  يارب  ایب  سپـس  سیونب ؛

ناـهاوخ يرتشم و  هنوگنیا  ثیدـح  هک  متـسناد  یم  نم  رگا  بجع !!! تفگ : اـشو  نب  نسح  دـیهدب . زین  تیاور  هزاـجا  دـیداد ؛ ار  اـهباتک 
دمحم نب  رفعج  دنتفگ : یم  همه  هک  ما  هدرک  كرد  ار  خیـش  دصهن )  ) هفوک 900 دجـسم  نیا  رد  نم  مدرک ، یم  عمج  نیا  زا  رتشیب  دراد ،
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خیـش ةأم  عست  دجـسملا  اذه  یف  تکردا  یناف  هنم  ترثکتـسال  بلطلا  اذه  هل  نوکی  ثیدحلا  اذه  نا  تملعول  : » درک ثیدح  نینچ  نم  هب 
(80  ) هرامش تحت  اشو  دایز  نب  یلع  نب  نسح  تالاح  رد  یشاجن  موحرم  هک  تسا  نخس  نامه  نیا  دمحم .» نب  رفعج  ینثدح  لوقی  لک 

دنیبب دجسم  کی  رد  تدم  لوط  رد  ار  يوار  رفن 900  کی  هک  دتفا  یم  تریح  رد  هیـضق  نیا  زا  ناسنا  اعقاو  هدرک و  لقن  دوخ  لاجر  رد 
يدیز هک  يرجه  يافوتم 333  هدقع  نب  دـمحا  سابعلاوبا  فورعم  ملاع  مالـسلا ») هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  ینثدـح  : » دـنتفگ یم  همه  هک 

هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  نانآ  ياهمان  ینعی  مالـسلا ») هیلع   ) قداصلا نع  اوور  نیذـلا  لاجرلا  ءامـسا   » ماـن هب  هتـشون  یباـتک  دوب و  بهذـم 
، دـنا هدرک  لقن  ثیدـح  ترـضح  نآ  زا  همه  هک  هدرک  لـقن  ار  رفن  رازه  راـهچ  ماـن  باـتک  نآ  رد  دـنا و  هدرک  تیاور  ثیدـح  مالـسلا )

باب رد  دوخ  لاجر  مود  مسق  رد  یلح  همالع  دـنا . هدرک  دای  نآ  زا  ناگرزب  طـقف  هتفر  نیب  زا  رگید  ياـهباتک  دـننام  باـتک  نیا  هنافـسأتم 
لقن ثیدـح  قداص  ماما  زا  هک  تسا  ینایوار  ياهمان  باتک  وا  ياهباتک  هلمج  زا  : » دـیوگ هدـقع  نبا  لاـح  حرـش  رد  هزمه  لـصف  مراـهچ 

نـسحم دیـس  موحرم  تسا . هدروآ  دنا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  ثیدح  ره  هدرک و  لقن  ار  رفن  رازه  راهچ  مان  نآ  رد  دنا و  هدرک 
رازه راهچ  مان  دوخ  لاجر  باتک  رد  يدیز  هدـقع  نب  ظفاح  هدرک : لقن  ص 34 ) ج 4 ، همئالاریس ،  ) باتک رد  هعیـشلا  نایعا  بحاص  نیما 

رد یـسوط  خیـش  موحرم  دـنا . هدرک  ثیدـح  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  زا  همه  هک  هدرک  رکذ  ار  اهنآ  ياـهباتک  قثوم و  يوار 
هب هتـشاد  ناوت  هچنآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  لاجر  هرابرد  هدـقع  نبا  هدومرف : هدرک و  هراشا  هدـقع  نبا  باتک  هب  خیـش  لاـجر  همدـقم 
یم لقن  نینچ  یسوط  خیش  موحرم  زا  هدقع  نبا  لاح  حرش  رد  ص 358  ج 1 ، باقلالاو ، ینکلا  رد  یمق  ثدحم  موحرم  تسا و  هدربراک 

، هاور يذلا  ثیدحلا  لجر  لکل  هیف  جرخأ  لجر  فالا  هعبرا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  اوور  نیذلا  لاجرلا  ءامـسا  اهنم  بتک ... هل  : » دنک
رفنرازه راهچ  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نایوار  ياهمان  باتک  هدقع ، نبا  ياهباتک  هلمج  زا  ینعی  یهتنا » ۀنس 333  هفوکلاب  تام 

نیا هنافسأتم  میتفگ  تسا . هتفر  ایند  زا  هفوک  رد  يرجه  لاس 333  رد  هدقع  نبا  تسا و  هدروآ  باتک  نآ  رد  ار  کیره  ثیدح  دـندوب و 
قداص ماما  زا  هک  یناسک  باب  رد  شیوخ  لاجر  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  تسا و  هتفر  نیب  زا  قودص  موحرم  ملعلا » هنیدم   » دننام باتک 

رازه راهچ  هب  ار  اهنآ  هدقع  نبا  یلو  تسا  هدرک  رکذ  ار  رفن  ( 3204  ) راهچ تسیود و  رازه و  هس  مان  دنا  هدرک  ثیدح  لقن  مالسلا ) هیلع  )
شرتسگ نانچ  مولع  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  : » هدومرف ص 26  ربتعم »  » باتک همدقم  رد  یلح  ققحم  موحرم  تسا . هدـناسر  رفن 

رفن رازه  راهچ  دودح  و  هللاابذوعن »  » دنداد وا  هب  تیهولا  تبسن  هدرک ؛ ولغ  وا  هرابرد  یهورگ  یتح  دتفا ، یم  تریح  هب  لوقع  هک  درک  ادیپ 
نب ریکب  نیعا 2 ـ نب  هرارز  1 ـ لاثما : تسا . هدومرف  تیبرت  وا  ار  راوگرزب  ءاهقف  زا  يدایز  هدع  دنا و  هدرک  تیاور  ثیدح  ترـضح  نآ  زا 

یبلج 10ـ هللادیبع  ریصب 9 ـ یبا  ملاس 8 ـ نب  ماشه  مکح 7 ـ نب  ماشه  هیواعم 6 ـ نب  دیرب  جارد 5 ـ نب  لیمج  نیعا 4 ـ نب  نارمح  نیعا 3 ـ
نونکا دندوب . ترضح  نآ  هدش  تیبرت  همه  هک  ءاهقف  رگید  ینانک و  حابصلاوبا  نانس 13 ـ نب  هللادبع  یبلج 12 ـ نارمع  یبلج 11 ـ دمحم 

رفن ( 3204  ) نایم زا  خیش  لاجر  زا  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  اهنآ  زا  زین  تنس  لها  ءاملع  هک  ار  ترـضح  نآ  نایوار  زا  رفن  لهچ  هنومن  يارب 
لها هناگشش  حاحـص  نایوار  لاجر و  زا  هک  نمحرلادبع  نب  دعـس  نب  میهاربا  - 1 مییامن . یم  هراشا  تنـس  لها  عبانم  هب  مینک و  یم  لـقن 
یندم نسحلا  یلع  نب  میهاربا  - 3 تسا . هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  ییاسن  دواد و  وبا  ملـسم و  هک  يدادـغب  دایز  نب  میهاربا  - 2 تسا . تنس 

هدرک لقن  ثیدح  نآ  زا  ییاسن  هک  هللادبع  نب  ماسب  - 5 یعفاش . نایوار  زا  ییحی  یبا  دمحم  نب  میهاربا  - 4 تسا . هجام  نبا  نایوار  زا  هک 
وا زا  ملسم  يراخب و  هک  یفوک  حیلم  نب  حارج  - 7 دنا . هدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  يذمرت  لبنح و  نب  دمحا  هک  نامیلـس  نب  دیلت  - 6 تسا .

يذمرت ملسم و  هک  شایع  نب  نسح  - 9 دنا . هدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  هجام  نبا  دواد و  وبا  هک  نامتن  نب  بیبح  - 8 دنا . هدرک  لقن  ثیدح 
زا هک  سیق  نب  دیمح  - 11 تسا . نآ  ریغ  يراـخب و  تاور  زا  هک  يرفعج  نارمع  نب  ثراـح  - 10 دنا . هدرک  ثیدـح  لقن  وا  زا  ییاسن  و 
زا هک  يدسا  نارمع  نب  ثراح  - 13 تسا . هدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  هجام  نبا  هک  یسیع  نب  دامح  - 12 دشاب . یم  هناگشش  حاحص  لاجر 

-16 تسا . هجام  نبا  لاجر  زا  بیبح  نب  حیبر  - 15 تسا . هجام  نبا  يذمرت و  تاور  زا  هک  ناقرهز  نب  دواد  - 14 تسا . هجام  نبا  لاجر 
لاجر زا  قاحسا  نب  ایرکز  - 18 تسا . ملسم  يراخب و  لاجر  زا  عیبر  نب  نیکر  - 17 تسا . يذمرت  دواد و  یبا  لاجر  زا  هیواعم  نب  لیحر 
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-21 تسا . يذمرت  لاجر  زا  یـشرقلا  نسحلا  نب  دیز  - 20 تسا . هتس  حاحـص  لاجر  زا  یناسارخ  دعـس  نب  دایز  - 19 تسا . هتس  حاحص 
نمحرلادبع نب  دیعس  - 23 تسا . ینیوزق  هجام  نبا  تاور  زا  رابجلادبع  نب  دیعس  - 22 تسا . ییاسن  دواد و  یبا  لاجر  زا  ملاس  نب  دـیعس 

حاحص لاجر  زا  شمعا  نارهم  نب  نامیلس  - 25 تسا . هتس  حاحص  لاجر  زا  لیهک  نب  هملس  - 24 تسا . هریغ  دوادوبا و  ملسم و  لاجر  زا 
نوراه نب  نانس  - 28 تسا . هتس  حاحص  لاجر  زا  يروث  نایفس  - 27 تسا . هتس  حاحص  لاجر  زا  یمیت  لالب  نب  نامیلـس  - 26 تسا . هتس 

هریغ هجام و  نبا  ملسم و  لاجر  زا  ناسح  نب  دیعس  - 30 تسا . ییاسن  يذمرت و  لاجر  زا  مثیخ  یبا  نب  دیعس  - 29 تسا . يذمرت  لاجر  زا 
نب ملاس  - 33 تسا . هجام  نبا  يذـمرت و  لاجر  زا  هملـسم  نب  دیعـس  - 32 تسا . ییاسن  دوادوبا و  لاـجر  زا  ملاـس  نب  دیعـس  - 31 تسا .

-36 تسا . دوادوبا  لاجر  زا  دلاخ  نب  بیعش  - 35 تسا . هتس  حاحص  لاجر  زا  جاجحلا  نب  ۀبعش  - 34 تسا . يذمرت  لاجر  زا  دحاولادبع 
میعنوبا لاجر  زا  دیمح  نب  مصاع  - 38 تسا . هجام  نبا  لاجر  زا  شرق  دیز  نب  ۀحلط  - 37 تسا . هتس  حاحص  لاجر  زا  دلخم  نب  كاحض 

رفن لهچ  نیا  تسا . يذمرت  يراخب و  لاجر  زا  دـقرف  نب  نامثع  - 40 تسا . هتس  حاحص  لاجر  زا  نامیلـس  نب  مصاع  - 39 تسا . ناحطلا 
« هعبرالا بهاذملا  قداصلا و  مامالا   » زا دنا  هدرک  ثیدح  لقن  اهنآ  زا  زین  تنـس  لها  هک  نیا  دیدرگ و  لقن  خیـش  لاجر  زا  هنومن  ناونع  هب 

یبا باحـصا  باب  خیـش  لاجر  رد  دـیناوت  یم  ار  رفن  ( 3204  ) نآ همه  مان  تسا و  هدـش  لـقن  دـعب  هب  ص 400  ج 2 ، ردیح ، دـسا  فیلأت 
دییامرف . هظحالم  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  هللادبع 

ثیدح نیودت 

هعبرا و بتک  اهدعب  هک  دنتشون  لصا ) دصراهچ   ) مان هب  باتک  دص  راهچ  ترضح  نآ  ياه  هدومرف  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  باحصا 
یم دندینش  یم  اهنآ  زا  هک  ار  یبلاطم  ناماما  رما  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا باحـصا  دنامن  هتفگان  دیدرگ ، فیلأت  اهنآ  لاثما  اهنآ و  زا  هریغ 

رد شتیب  لها  و  مالـسلا )) هیلع   ) متفه ماما   ) مظاک ماما  باحـصا  زا  یتعامج  : » هدرک لقن  تاوعدـلا  جـهم  رد  سوواـط  نب  دیـس  دنتـشون .
ییاوتف ینایرج  رد  ای  تفگ و  یم  نخس  ترضح  نآ  نوچ  دندرک و  یم  رضاح  نتـشون  لیاسو  دندش و  یم  رـضاح  ترـضح  نآ  سلجم 
لوصا باحصا  هویش  هک  هدش  لقن  ام  خیاشم  زا  : » هدومرف نیسمشلا  قرشم  باتک  رد  همحرلا  هیلع  ییاهب  خیش  دنتشون ». یم  ار  نآ  داد  یم 
ناشدای زا  نآ  زا  يرادقم  ای  ثیدـح و  نآ  ات  دنتـشون  یم  اعیرـس  دندینـش  یم  یثیدـح  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  زا  نوچ  هک  دوب  نآ 

ص 125 ج 2 ، هعیرذلا ، زا  لقن  . ) تسا هدرک  لقن  دوخ  حشاور  زا  مهن  تسیب و  هحـشار  رد  ار  نخـس  نیا  زین  داماد  ققحم  دوشن . شومارف 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  ياه  هتفگ  اـهباوج و  زا  هدومرف : ربتعم ) همدـقم   ) ربتعم باـتک  رد  عیارـش  بحاـص  یلح  ققحم  موحرم  ( 126 - 

مالعا زا  ص 129 ) ج 2 ،  ) هعیرذـلا باتک  رد  گرزب  اقآ  خیـش  ریبک  همالع  دـندیمان . لوصا »  » ار اهنآ  هک  دـش  هتـشون  باتک  دـص  راـهچ 
زا دنا و  هدرک  لقن  ثیدح  ملع و  لها  ریهاشم  زا  رفن  رازه  راهچ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  : » هدرک لقن  یـسربط  موحرم  فیلأت  يرولا 

ترـضح و نآ  باحـصا  ار  لوصا  نآ  دـش . فیلأت  دـنمان  لوصا »  » ار اهنآ  هک  باتک  دـص  راهچ  هداد  یمالـسا  لـیاسم  رد  هک  ییاـهباوج 
( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  ياهباوج  زا  : » هدومرف يرکذ  باتک  رد  لوا  دیهش  دنا ». هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  شرسپ  باحصا 

ققحم تسا و  هدش  دادعت  رفن  رازه  راهچ  دـنا ، هدرک  لقن  ثیدـح  ترـضح  نآ  زا  هک  فورعم  لاجر  زا  دنتـشون و  باتک  رفن  دـص  راهچ 
لب مالسلا ،) هیلع   ) قداصلا هللادبع  یبا  لاجر  نم  فنصم  ةأم  ۀعبرأل  فنصم  ةأم  عبرا  لوصالا  نا  روهشملا  : » هدومرف قوف  هحشار  رد  داماد 

اهرابتعا و یلعرمالا  رقتـسا  ام  نأ  الا  ةریثک  مهتافنـصم  مهبتک و  لجر و  فالا  ۀـعبرا  ءاـهز  هلاـجر  هنع و  ۀـیاورلا  عامـسلا و  سلاـجم  یفو 
ماما روتـسد  هب  هک  ثیدـح  نیودـت  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  ص 129 ) ج 2 ، هعیرذلا ، « ) ةأمۀعبرألا هذـه  لوصالاب ، اهتیمـست  اهیلع و  لیوعتلا 

لوصا نآ  زا  هریغ  راصبتسا و  بیذهت ، هیقف ، یفاک ، ياهباتک : اهدعب  دنامن  هتفگان  دیدرگ ، ماجنا  شنادرگاش  طسوت  مالسلا ) هیلع   ) قداص
نامه هب  اهتیاور  هب  هیقب  تسا و  یلصا  اهنآ  زا  یضعب  تسا ، دوجوم  شا  همه  لوصا  نیا  هدومرف : هعیرذلا  رد  دندیدرگ . فیلأت  اهنآ  ریغ  و 

مک لوصا  هب  تبغر  دـش ، فیلأـت  بوبم  روـطب  گرزب  ياـهباتک  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدـمآ  عماـجم  رد  هفاـضا  فذـح و  نودـب  تروـص 
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زا دعب  هدـنراگن  ص 134 ) ج 2 ، هعیرذـلا ، . ) تفر نیب  زا  اهنآ  زا  يرادـقم  تلع  نیدـب  دـندوبن  هقف  باوبا  بیترت  هب  اـهنآ  نوچ  دـیدرگ ؛
رد ار  اهنآ  هک  ما  هدرک  ادیپ  هعیرذلا  یـشاجن و  لاجر  یـسوط و  خیـش  موحرم  تسرهف  زا  ار  لوصا  نآ  نابحاص  زا  رفن  دایز 100  صحفت 

: دیوگ یم  دروآ و  یم  ار  يوار  رفن  کی  مان  یـسوط  خیـش  موحرم  الثم  دنک . عوجر  دناوتب  هدـنناوخ  هک  نآ  لحم  رکذ  اب  مروآ . یم  لیذ 
هاور لصا  هل  لکوتملا  نب  مدآ  : » دیوگ یم  الثم  دنک و  یم  رکذ  ار  يوار  مان  یـشاجن  موحرم  ای  تسا و  لوصا  زا  یکی  ناگدنـسیون  زا  وا 
لصا تسرهف 3 - زا  بلغت  نب  نابا  لصا  یشاجن 2 - زا  ساحنلا  نیسحلا  نب  مدآ  لصا  - 1 اهنآ : ناگدنسیون  لوصا و  کنیا  ۀعامج » هنع 
دالبلا یبا  نب  میهاربا  لصا  هعیرذلا 6 - زا  یلجب  دمحم  نب  نابا  لصا  تسرهف 5 - زا  نامثع  نب  نابا  لصا  یشاجن 4 - زا  لکوتملا  نب  مدآ 

زا زازخ  نامثع  نب  میهاربا  لصا  تسرهف 9 - زا  دیمحلادبع  نب  میهاربا  لصا  هعیرذلا 8 - زا  حلاص  نب  میهاربا  لصا  یسوط 7 - تسرهف  زا 
زا ییحی  نب  میهاربا  لصا  تسرهف 12 - زا  يدـسا  مزهم و  نب  میهاربا  لصا  تسرهف 11 - زا  ینامیلا  رمع  نب  میهاربا  لـصا  تسرهف 10 -
نب نیسح  نب  دمحا  لصا  یشاجن 15 - زا  بوقعی  نب  فسوی  نیسح  نب  دمحا  لصا  تسرهف 14 - زا  زازخ  دمحم  وبا  لصا  تسرهف 13 -

زا ملاس  نب  طابـسا  لصا  یـشاجن 18 - زا  رح  نب  میدا  لـصا  یـشاجن 17 - زا  بوقعی  نب  فسوی  نب  دـمحا  لـصا  هعیرذـلا 16 - زا  رمع 
هعیرذـلا 22- زا  نابا  نب  لیعامـسا  لصا  تسرهف 21 - زا  رامع  نب  قاحـسا  لـصا  تسرهف 20 - زا  ریرج  نب  قاحـسا  لـصا  تسرهف 19 -

لصا تسرهف 25 - زا  دـمحم  نب  لیعامـسا  لـصا  تسرهف 24 - زا  ناـمثع  نب  لیعامـسا  لـصا  تسرهف 23 - زا  رکب  نـب  لیعامـسا  لـصا 
زا هملسم  نب  رـشب  لصا  تسرهف 28 - زا  راسی  نب  راـشب  لـصا  یـشاجن 27 - زا  رح  نب  بویا  لـصا  تسرهف 26 - زا  نارهم  نب  لیعامـسا 
زا عیرش  نب  دمحم  نب  رفعج  لصا  تسرهف 31 - زا  يرفعج  دیزی  نبرباج  لصا  تسرهف 30 - زا  يدزا  دمحم  نب  رکب  لصا  تسرهف 29 -

لصا تسرهف 35 - زا  لوحا  نب  ثراح  لصا  تسرهف 34 - زا  حلاص  نب  لیمج  لصا  تسرهف 33 - زا  جارد  نب  لیمج  لصا  هعیرذلا 32 -
نسح لصا  یـشاجن 38 - تسرهف و  زا  ریرح  هناـگراهچ  لوصا  یـشاجن 37 - زا  بویا  نب  نسح  لصا  تسرهف 36 - زا  لـلحم  نب  بیبح 
حلاص نب  نسح  لصا  هعیرذلا 41 - زا  بتاکلا  يرس  نب  نسح  لصا  تسرهف 40 - زا  راطع  دایز  نب  نسح  لصا  تسرهف 39 - زا  یطابرلا 

زا ردنغ  یبا  نب  نیسح  لصا  هعیرذـلا 44 - زا  ءالعلا  یبا  نب  نسح  لصا  تسرهف 43 - زا  طانحلا  یـسوم  نب  نسح  لصا  تسرهف 42 - زا 
تسرهف 48- زا  ملاس  نب  صفح  لـصا  تسرهف 47 - زا  يرتخبلا  نب  صفح  لـصا  هعیرذلا 46 - زا  نامثع  نب  نیـسح  لصا  تسرهف 45 -
زا طاـنح  نیعا  نب  مکح  لـصا  هعیرذـلا 50 - زا  تسا  لصا  راـهچ  هک  هللادـبع  نب  صفح  لـصا  تسرهف 49 - زا  هقوـس  نب  صفح  لـصا 

دلاخ لصا  تسرهف 54 - زا  لیعامـسا  یبا  نبدلاخ  لصا  تسرهف 53 - زا  ینثم  نب  دـیمح  لصا  هعیرذلا 52 - زا  تسا  لصا  تسرهف 51 -
زا هللادبع  نب  یتبر  لصا  تسرهف 57 - زا  یبراحم  دمحم  نب  حیرذ  لصا  تسرهف 56 - زا  یبرز  نب  دواد  لصا  تسرهف 55 - زا  حیسم  نب 
زا یمرضح  دمحم  نب  هعرز  لصا  هعیرذلا 60 - زا  يدسا  یسوم  نب  هعافر  لصا  تسرهف 59 - زا  مصا  دمحم  نب  عیبر  لصا  تسرهف 58 -
زا دوراجلاوبا  رذـنم  نب  دایز  لـصا  هعیرذـلا 63 - زا  ناورم  نب  دایز  لـصا  تسرهف 62 - زا  یطـساولا  ییحی  نبراکز  لـصا  تسرهف 61 -

جرعا نمحرلادبع  نب  دیعس  لصا  تسرهف 66 - زا  يرماع  ملسم  نب  نادعس  لصا  تسرهف 65 - زا  فلخ  یبا  نب  دعس  لصا  تسرهف 64 -
لصا تسرهف 70 - زا  راسی  نب  دیعس  لصا  تسرهف 69 - زا  هملسم  نب  دیعس  لصا  تسرهف 68 - زا  ناوزغ  نب  دیعس  لصا  تسرهف 67 - زا 

نب بیعش  لصا  تسرهف 73 - زا  دالح  نیعا  نب  بیعش  لصا  هعیرذلا 72 - زا  هرمع  یبا  نب  مالس  لصا  تسرهف 71 - زا  حلاص  نب  نایفس 
زا دـیمحلا  نب  مساق  لـصا  تسرهف 76 - زا  نیرز  نب  حـلاص  لـصا  تسرهف 75 - زا  هیر  دـبع  نب  باهـش  لـصا  تسرهف 74 - زا  بوـقعی 

لصا یشاجن 80 - زا  مثیه  نب  هللادبع  لصا  هعیرذلا 79 - زا  ییحی  نب  هللادبع  لصا  یشاجن 78 - زا  نامیلس  نب  هللادبع  لصا  هعیرذلا 77 -
لصا هعیرذلا 83 - زا  مساقلا  یبا  دـمحا  نب  یلع  لصا  تسرهف 82 - زا  هزمح  یبا  نب  یلع  لـصا  هعیرذلا 81 - زا  میکح  نب  کلملادـبع 
رفعج نب  دمحم  لصا  هعیرذلا 86 - زا  دـیلولا  نب  ینثم  لصا  تسرهف 85 - زا  بائر  نب  یلع  لـصا  هعیرذـلا 84 - زا  ءالقلا  نیرز  نب  ءالع 
ینثم نب  دمحم  لصا  تسرهف 89 - زا  ییحیلا  سیق  نب  دـمحم  لصا  هعیرذلا 88 - زا  يدسالا  سیق  نب  دـمحم  لصا  هعیرذلا 87 - زا  زازب 

هعیرذلا زا  هبر  دبع  نب  بهو  لصا  هعیرذلا 92 - زا  دایز  نب  ةدعسم  لصا  یشاجن 91 - زا  دیبع  نب  كورم  لصا  هعیرذلا 90 - زا  مساق  نب 
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نب صفح  لصا  هس  زیرح و  لصا  هس  اب  هک  دنلصا  اهنیا 95  تسرهف  زا  ملاس  نب  ماشه  لصا  تسرهف 94 - زا  مکحلا  نب  ماشه  لصا  - 93
درک . ادیپ  میا  هداد  ناشن  هک  ییاهلحم  رد  ار  اهنآ  زا  کیره  ناوت  یم  دنوش و  یم  لصا  کی ، دص و  اعمج  هللادبع 

ع)  ) قداص ماما  نادرگاش  زا  اهباتک  نافلوم 

دنتـشون زین  يرگید  ياهباتک  اهنآ  هکلب  دنتـشونن ، ار  هناگ  دص  راهچ  لوصا  اهنت  ترـضح  نآ  نادرگاش  مینادب ، دـیاب  بلطم  لیمکت  يارب 
میدـن نبا  تسرهف  . ) تشون ار  هعیـشلا  باتک  تآارقلا و  باتک  نآرقلا ، یناعم  باتک  دـش ، هتفگ  هک  یلـصا  زا  ریغ  بلغت  نب  نابا  1 ـ الثم :

ار رداون  باتک  نارقلا و  ریـسفت  باتک  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) قداص ماماو  رقاب  ماما  باحـصا  زا  يافوتم 150  یلامث  هزمحوبا  2 ـ ص 308 )
ات دـنچ  هک  یفوک  رمع  نب  لضفم  4 ـ خیش ) تسرهف  . ) هتـشون ءاضق »  » باتک هک  دلاخ  یبا  نب  لیعامـسا  3 ـ یشاجن ) لاجر  . ) تسا هتـشون 

( مالسلا مهیلع   ) قداص ماما  باحصا  زا  مکحلا  نب  ماشه  5 ـ یشاجن ) لاجر  «. ) حراوجلا یلع  هللا  ضرتفا  ام   » باتک هلمج  زا  هتـشون  باتک 
زا قاـطلا ) نمؤم   ) لوحا رفعج  وـبا  6 ـ تسا . هدرک  لـقن  باـتک  جـنپ  تـسیب و  وا  يارب   250 دوـخ ص 249 -  تسرهف  رد  میدـن  نبا  هک 

. تسا هتشون  ریبز  هحلط و  رما  رد  یباتک  هلزتعم ، رب  در  باتک  تفرعم ، باتک  تماما ، باتک  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  باحـصا 
، دنک هعجارم  میدن  نبا  تسرهف  ینارهط و  هعیرذـلاو  خیـش  تسرهف  یـشاجن و  لاجر  هب  یـسک  رگا  دوب و  هنومن  يارب  دـش  هتفگ  هک  اهنیا 

دیدرگ هراشا  ثیدح  نیودت  نیثدحم و  تیبرت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شالت  هب  عجار  هچنآ  دوب  نیا  داتفا . دـهاوخ  تریح  هب  اعقاو 
نیحلاصلا  هللادابع  یلع  مکیلع و  مالسلا  و  تسارحص . زا  ياهشوگ  ایرد و  زا  ياهرطق  نیا  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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