
http://www.ghaemiyeh.com






ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

: هدنسیون

يداتسا اضر 

: یپاچ رشان 

نایبت یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  6ریسفت 

باتک 6تاصخشم 

يرکسع نسح  ماما  6ریسفت 

ذخآملا 15رداصملا و 

تشون 17یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  19هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

باتک تاصخشم 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  ناونع : 
( روآدیدپ -) 1316 اضر ، يداتسا ، ناگدنروآدیدپ : 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  اوتحم :  بحاص 
نآرق ریسفت  رگفیصوت : 

 ( ع يرگسع (  نسح  ماما 
1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسؤم  مق : رشن :  تیعضو 

oai:tebyan.net/2883 هسانش : 
1387/10/14 دروکر :  داجیا  خیرات 
1387/10/14 دروکر :  رییغت  خیرات 

1389/6/28 تبث :  خیرات 

يرکسع نسح  ماما  ریسفت 

بر هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يداتـسا  اـضر  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  ریـسفت  هراـبرد  یثحب  يد 1364   ، 13 هرامـش ملع ـ  رون 
بتک باحـصا  ءاهقفلا و  نیرـسفملا و  نیثدـحملا و  نا  دـعب  نیرهاطلا و  هلآ  نییبنلا و  متاخ  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاعلا و 
لوقی نم  مهنمف  مالـسلا . هیلع  يرکـسعلا  ماـمالا  ریـسفتب  روهـشملا  ریـسفتلا  راـبتعا  یف  اوفلتخا  اذـه  انرـصع  یلا  عبارلا  نرقلا  ذـنم  لاـجرلا 
هنوکب دقتعی  نم  مهنم  و  میرکلا . نآرقلا  تایآ  ریـسفتل  ًاردصم  ۀـیثیدحلا  ةربتعملا  انبتک  رئاسک  هذـخأی  مالـسلا و  هیلع  مامالا  نع  هرودـصب 

موصعملا نع  رداـص  حیحـص و  هتـالوقنم  ضعب  نکل  فیعـض و  هدنـس  نا  يری  نم  مهنم  و  مالـسلا . هیلع  ماـمالا  یلع  ًاـفلتخم  ًاـعوضوم و 
نم هیلع  انفقو  ام  لـقنن  نحنف  لاوقـالا . هذـه  ریغب  لوقی  نم  مهنم  و  هناـفتا . نتملا و  ةداهـشب  دراوملا  ضعب  یف  ۀـیجراخلا و  نئارقلاةداهـشب 

تالییذت عم  ۀلاسرلا  لصاب  یتأن  مث  ددصلا  اذه  یف  یغالبلا  داوج  دمحم  خیـشلا  موحرملا  اهّفلا  یتلاۀـلاسرلل  ۀـمدقملاک  هلعجن  مهتاملک و 
« ءافعضلا » باتک بحاص  يرئاضغلا  نبا  مهنم  1 ـ ۀـعامجف : ًاعوضوم  هنوکب  نولئاقلا  هتیجل  نوفانلا  اما  لوقنف : مصاعلا . قفوملا  وه  هللا  اـنم و 

نیلوهجم نیلجر  نع  هیوری  ًاریسفت  هنع  يور  باذک  فیعض  هیوباب  نبا  رفعجوبا  هنع  يور  يدابارتسالا  رـسفملا  مساقلا  نب  دمحم  هیف : لاق 
ریـسفتلا مالـسلا و  مهیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  امهیبا  نع  راسی  نب  دمحم  نب  یلع  رخآلا  دایز و  نب  دـمحم  نب  فسویب  فرعی  امه  دـحا 

دمحم هیف : لاق  ۀصالخلا »  » بحاص هر ،) ) یلحلا ۀـمالعلا  مهنم  2ـو  [ 1 . ] ریکانملا هذه  نم  ثیداحاب  هیبا  نع  یجابیدـلا  لهـس  نع  عوضوم 
نیلجر نع  هیوری  ًاریـسفت  هنع  يور  باذـک  فیعـض  هیوباب ، نبا  رفعجوبا  هنع  يور  يدابارتسالا  رـسفملا  مساقلا  یبا  نبا  لیق  مساـقلا و  نب 

مالـسلا و هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  امهیبا  نع  راـسی  نب  دـمحم  نب  یلع  رخـآلا  داـیز  نب  دـمحم  نب  فسویب  فرعی  امهدـحا  نیلوهجم 
مالک هیف  لقن  لاجرلا » دقن  » بحاص هر )  ) یشرفتلا مهنم  و  3 ـ [ 2] ریکانملا هذه  نم  ثیداحاب  هیبا  نع  یجابیدلا  لهس  نع  عوضوم  ریـسفتلا 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـلأسم : هیف : لاق  ةاجنلا » عراـش   » بحاـص دامادـلا  ققحملا  مهنم  و  4 ـ [ 3] هدـیعن الف  يرئاضغلا ، نبا 
رخآ هک  رداون  باـب  رد  حـصالا ، یلع  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  نینچمه  و  ًاـعامجا ، تسا  هدـش  دـلوتم  رهطم  نوتخم و 

تاولـص اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  انالوم  نع  هیبا  نع  لاضف  نب  نسحلا  نب  یلع  هقثوم  تسا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باـتک  باوبا 
نوـکی ًاـنوتخم و  دـلیو  هدوـمرف : هک  تسا  نیا  هدودـعم  تاـمالع  نآ  هلمج  زا  تسا و  يورم  ۀـعاطلا  ضرتـفم  ماـما  تاـمالع  رد  هیلع  هللا 

، رهنلا يری  رهطملا و  رطم  لثم  یلقع  زاجم  باب  زا  هدش  زیوجت  دانـسا  رد  ای  يوغل و  زاجم  باب  زا  تسا  دلوت  ینعمب  اجنیا  دـلی » [ » 4] ًارهطم
رّفنتم تغالب  بابرا  مالک  رد  یلقع  زاجم  و  رهن ، هن  تسا  رهن  بآ  يراـج  و  رطم »  » هن تسا  باحـس » » راـم تقیقح  رد  هک  تسا  مولعم  هچ 

هللا لوسر  عرد  هیلع  يوتسی  ًاثدحم و  نوکی  و  تسا : هدومرف  زین  و  تسا . دورولا  ررکتم  ثیداحا  رد  صوصخب  یلقع  زوجت  نیا  عویـشلا و 
[ 5] هنم جرخی  ام  عالتباب  ضرالا  لک  دق و  لجوزع  هللا  نال  طئاغ  لوب و ال  هل  يری  هلآ و ال  هیلع و  هللا  یلص 

لثمتم یئرم و  یحبـش  وا  رظن  رد  هکنآ  نودب  دونـشب  هکئالم  ثیدـح  زاوآ و  هک  تسا  نآ  لوعفم ) هغیـص  رب  هددـشم  لاد  حـتفب  ) ثّدـحم
هدومرف ثیدـح  نیا  رد  هچنانچ  دـیامن  عالتبا  ار  وا  وجن  نیمز  هک  تیـصاخ  نیا  رد  دـشاب  کیرـش  مالـسلا  هیلع  یبن  اب  ماـما  هکنآ  و  دوش ،

نیمز ۀیواعم  برح  نامز  رد  هک  تسا  دراو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رابخا  لوصا  رد  و  ثیداحا ، زا  يرایـسب  قیطانم  اب  تسا  قباطم  تسا 
تسا بوسنم  رکسعلا  بحاص  ام  يالوم  هب  هک  يرکـسع  روهـشم  ریـسفت  رد  و  تسا ، هدومن  عالتبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  وجن 

[6 .] هدش روکذم  لیصفتلا  یلع  لاح  نآ  تیاکح  رب  لمتشم  لوطم  یثیدح 
یشاوح رد  نم  7]و   ] هدروآ ءاملعلا  ملاعم  رد  یلاعت  هللا  همحر  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  هچنانچ  ) ریسفت نآ  بحاص  میوگیم  نم  و 

نب دمحا  مع  یقرب و  دلاخ  نب  دمحم  هللادبع  یبا  ردارب  تسا ـ  یقرب  دلاخ  نب  نسح  ماهدرک ) قیقحت  خیـش  لاجر  باتک  یـشاجن و  باتک 
هبتک نم  دـلاخ  نب  دـمحم  وخا  وه  و  هتفگ : ءاملعلا  ملاعم  رد  تسا . هدوب  هربتعم  بتک  فنـصم  هقث و  ءاـملع ، قاـفتا  هب  یقرب ـ  هللادـبع  یبا 

[8 .] مالسلا هیلع  مامالا  ءالما  نم  يرکسعلا  ریسفت 
ثیدحلا فیعض  ار  وا  لاجر  ياملع  تسا و  هیوباب  نب  رفعج  یبا  تیاور  هخیشم  زا  هک  يدابارتسالا  رسفملا  مساقلا  نب  دمحم  ریـسفت  اما  و 

مالسلا هیلع  يرکـسعلا  يداهلا  ثلاثلا  نسحلا  یباب  ناشیا  تسا و  هدرک  تیاور  لاحلا  لوهجم  درم  ود  زاوآ  هک  تسا  يریـسفت  دناهدرمش 
نب لهـس  دمحم  یبا  هب  عوضوم و  ریـسفت  نآ  هکنآ  لاح  تقیقح  دنرادنپیم و  ربتعم  ار  دانـسا  نآ  نارّهبتم  ان  نارـصاق  و  دـناهدرک . دانـسا 

يرتفم قلتخم و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  نآ  دانـسا  يوطنم و  يوتحم و  رابخا  بیذاکا  ثیداحا و  ریکانم  رب  دنـسم و  یجابیدـلا  دـحا 
. تسا

زین دشاب  هدوب  یمقلا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ریـسفت  دیاش  هک  هدوب  هدرک  مهوت  رـصع  نیا  مهوتم  هچنآ  و 
. لاجر ملع  بتک  رب  عالطا  فعض  تراهم و  ناصقن  تعاضب و  تلق  زا  ثعبنم  لطاب ، یلایخ  بذاک و  تسا  یمهو 

نآ رب  دننکیم و  لقن  نآ  زا  دوخ  فیناصت  رد  دنیوگیم و  يرکـسع  ریـسفت  ار  وا  هک  دنراد  يریـسفت  زین  هماع  ءاملع  هک  تسناد  دـیابب  و 
امه ریغ  و  برغم »  » و برعم »  » رد هکنانچ  تافنـصم  رگید  ریـسفت و  نآ  بحاص  تسا  يرکـسع  لالهوبا  نآ  فنـصم  دـنرادیم و  دامتعا 

. تسا نیبم 
یعضوم ناتسزوخ و  رد  تسا  یعضوم  روباشین و  رد  تسا  ياهلحم  هرصب و  رد  تسا  ياهلحم  رـصم و  رد  تسا  ياهیرق  هلحم و  رکـسع  و 

[9 .] تسا يار  نم  رس  مسا  سلبان و  رد 
[10] افنآرم يذلا  هر ) ) یلحلا ۀمالعلا  مالک  هیف  لقن  لاقملا » جهنم  » بحاص يدابارتسالا  مهنم  و  5 ـ

[11 .] يدابارتسالا نع  ًالقن  هر ) ) یلحلا همالعلا  مالک  هیف  رکذ  ةاورلا » عماج  » بحاص یلیبدرالا  مهنم  و  6 ـ
ددص یف  هنا  لاقی  نا  الا  مهللا  [12  ] لاقملا لوا  یف  رمدق  يذـلا  يرئاضغلا  نبا  مالک  هیف  لقن  لاجرلا » عمجم   » بحاص یئاپهقلا  مهنم  و  7 ـ

اهلوح ثحبلا  درلا و  لوبقلا و  تاملکلا ال  عمج 
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نـسحلا ماـمالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  اـما  و  هیف : لاـق  نمحرلا ،» ءـالآ  » ریـسفت بحاـص  یغـالبلا  داوـج  دـمحم  خیـشلا  ۀـمالعلا  مهنم  و  8 ـ
نم ریـسفتلا  یف  ام  سفن  کلذ  یلع  لدـی  امم  و  عوضوم ، بوذـکم  هنا  هنأش  یف  ةدرفنم  ۀـلاسر  یف  انحـضوا  دـقف  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

ۀمالعلا هیلاراشا  امک  خـیراتلا  مولعم  دـیجملا و  باتکلا  ۀـفلاخم  نم  هیف  ام  ۀـیاور و  هنا  نامعزی  ام  نییاورلا و  مالک  یف  تفاهتلا  ضقانتلا و 
[13 .] هریغ وۀصالخلا  یف 

: هیف لاق  ۀلیخدلا » رابخا  » باتک بحاص  هضیف  ماد  يرتستلا : ققحملا  مهنم  و  9 ـ
دهشی ًاناتهب  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  یلا  هوبسن  يذلا  ریـسفتلا  رابخا  یف  یناثلا  لصفلا  لوصف ... هیف  ۀعوضوملا و  ثیداحالا  یق  یناثلا  بابلا 

 . هیلا اهتبسن  نالطب  مالسلا و  هیلع  اهئارتف  ال 
مساقلا یبا  نب  دمحم  نا  لاقف  لاجرلا ، ۀمئا  دحا  یـشاجنلا  داتـسا  يرئاضغلا  نیـسحلا  نب  دمحا  راثآلا  داقن  ۀعانـصلا و  تیرخ  ةداهـش  ًالوا 

دایز و نب  دـمحم  نب  فسویب  فرعی  امهدـحا  نیلوهجم  نیلجر  نع  هیوری  ًاریـسفت  هنع  يور  باذـک  فیعـض  هیوباب  نبا  هنع  يوری  يذـلا 
ثیداحاب هیبا  نع  یجابیدلا  لهـس  نع  عوضوم  ریـسفتلا  مالـسلا و  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  امهیوبا  نع  راسی  نب  دمحم  نب  یلعب  رخآلا 

. ریکانملا هذه  نم 
نایعلاب . ۀقلتخم  ناطبلا  ۀحضا  اهارنف و  هرابخا ، ربسب  ًایناث  و 

. ًاعوضوم هنوک  ریسفتلا و  اذه  بذکب  دهشت  اهنا  معز  یتلا  دراوملا  نم  ًادروم  نیعبرا  نم  ًاوحن  رکذ  مث  و 
ۀیاغ یف  هیف  حیحـصلا  ناف  هلک  الول  باتکلا  لج  لقن  یلا  تجتح  ءاصقتـسالا ال  تدراولو  هنم  جذومنا  باتکلا  اذـه  نم  تلقناـم  لاـق : مث 

. ةردنلا
هیلع نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  اهلقن  یتلا  ۀبیجعلا  تازجعملا  هذـه  لقنل  ًالعج  باتکلا  اذـه  نکی  ملول  اضیا  و  لاق : مث 

. ۀیمامالا ءاملع  اهاورل  مالسلا و  مهیلع  ۀمئالا  یقاب  مالسلا و 
هرصع یف  اناک  ناذللا  یشایعلا  دوعسم  نب  دمحم  یمقلا و  میهاربا  نب  یلع  هنم  ًائیش  لقنل  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نم  باتکلا  ناک  ولاضیا  و 

. هنمرثا اهنم  ئش  یف  سیل  دوجوم  لکلا  مه و  ریسافت  یف  مالسلا  هیلع  هرصعل  ًابراقم  ناک  يذلا  ناورم  نب  سابعلا  نب  دمحم  مالسلا و  هیلع 
وه هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمال  ةریثک  تازجعم  رکذ  یلع  المتـشم  ناک  نا  ریـسفتلا و  اذه  ۀلمجلاب  و  لاق : مث 

ةالغلا نم  عمج  عضو  دقف  احیحـص  مالـسلا  مهیلع  مهیلا  بسن  ام  لک  سیل  هنا  ّالا  نآرقلا  ةداهـشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  سفن  ۀلزنمب 
مهتازجعم مهلئاضف و  یف  ةرکنم  ًارابخا  نیدـناعملا  باصنا و  نم  عمج  عضو  هنا  اـمک  و  کـلذ ...  ریغ  مهلئاـضف و  مهتازجعم و  یف  ًاراـبخا 

انوضغبیل هلعفن  مل  هلقن و  مل  ام  انعاو  ور  و  :» مالـسلا هیلع  رقابلا  لاق  هنم ، قحلاب  اورفکیف  هنم  لطابلا  سانلا  يری  نال  نیدلا و  بیرخت  دـصقب 
[ 14 ...«] سانلا یلا 

لقنی مل  و  اهیف : لاق  نایبلا » عمجم  ۀیشاح  » بحاص هر ) ) ینارعشلا نسحلاوبا  ازریملا  خیـشلا  لوقنملا  لوقعملل و  عماجلا  داتـسالا  مهنم  و  10 ـ
هنا يداـبارتسالا : مساـقلا  نب  دـمحم  یف  ۀـمالعلا  لاـق  و  مالـسلا ، هیلع  يرکـسعلا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  نع  یـسربطلا ) خیـشلا  ) فنـصملا

. ریکانم هثیداحا  یجابیدلا و  دمحا  نب  لهس  هعضو  عوضوم 
هیلع نیـسحلا  ۀـلتق  نم  مقتنا  هاـجن و  یتح  هنم  هللا  هنکمی  مل  هلتقب و  مه  هدـیبع و  یبا  نب  راـتخملا  سبح  جاـجحلا  نا  هطـالغا  نم  و  لوقا :
لتق اـمنا  و  هنـس 64 ، نیـسحلا  ۀـلتق  یلع  هروهظ  ناک  نینـسب و  کلذ  لبق  راتخملا  لـتق  ۀنـس 75 و  نم  ناک  جاجحلا  ةراـما  نا  عم  مالـسلا ،

راتخملا سأر  تیأر  کیدل و  بصعم  سأر  اذـه  هل  لجر  لاق  کلذ  یف  و  ناورم ، نب  کلملادـبع  ابـصعم  لتق  ریبز و  نب  بصعم  راتخملا 
یف سماخلا  هللا  كارا  کلملادبع ال  لاقف  دایز . نبا  يدل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  راتخملا و  يدل  دایز  نبا  سأر  بصعم و  يدـل  انه 

. ۀفوکب ةرامالا  رصق  کلملادبع  اهببسب  برخ  ۀصق 
( هرـس سدق  ) یـسلجملا ضرتعی  مل  راحبلا و  یف  دوجوم  ریـسفتلا  نع  هانلقت  ام  نا  بجعلا  و  خیراتلاب . افراع  ریـسفتلا  اذـه  عضاو  نکی  مل  و 
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. دنواهن حتف  یف  ناک  صاق  یبا و  نب  دعس  نا  مهوت  هنا  اضیا  هطالغا  نم  راحبلا 45/339 و  عجار  هدرل .
ۀـیادهلا و هلأسن  لالـضلا و  نم  هللااب  ذوعن  هتئارق . نم  عبطلا  زئمـشی  هلقن و  نم  ییحنـسی  ام  انلزن »... امم  بیر  یف  متنک  نا  » ریـسفت یف  رکذ  و 

[15] باوصلا
مالـسلا هیلع  يرکـسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  هیف : لاق  ثیدحلا » لاجر  مجعم  » بحاص هلظ  ماد  یئوخلا  دیـسلا  هللا  ۀیآ  مهنم  و  11 ـ

ۀیاورب دـتعی  لاـحلا و ال  لوهجم  اـمهالک  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  هلیمز  و  رایـس ) نب  دـمحم  نب  یلع   ) لـجرلا اذـه  ۀـیاورب  وه  اـمنا 
. هب هللا  امهفرشی  يذلا  ملعلا  امهتدافال  امهئاقبا  امهیوبا  نم  هبلط  امهنأشب و  مالسلا  هیلع  همامتها  مالسلا  هیلع  مامالا  نع  امهسفنا 

هیلع ماـمالاب  فیکف  ریـسفتلا  اذـه  لـثم  بتکی  نا  قـقحم  ملاـع  ماـقم  لـج  عوـضوم و  هنا  یف  کـشی  ـال  ریـسفتلا  اذـه  رظاـنلا  نا  عـم  اذـه 
[16] مالسلا

نا هیف : لاق  اضرلا ، هقفب  فورعملا  باـتکلا  لاـح  قیقحت  یف  ۀـلاسر  بحاـص  هر ) ) يراـسناوخلا مشاـه  دـمحم  دیـسلا  ۀـمالعلا  مهنم  و  12 ـ
قالخالا عورفلا و  لوصالا و  نم  هیلع  لمتـشا  ام  نال  و  قحلا . قدصلا و  ۀقیقح  نم  هیلع  حولی  امل  دیعب  اضرلا ) هقف  يا  ) هیف عضولا  لامتحا 

قحلا و فییزت  نیعـضاولا  ضرغ  ناف  کلذ  لثم  یف  عضولل  یعاد  هنا ال  یفخی  ۀـمئالا و ال  نع  حـصام  ۀـیمامالا و  بهذـمل  قباطم  اهرثکا 
ةالصلا مهیلع  ۀمئالا  یلا  بسن  امم  هریغ  فالخب  کلذ  مهویامع  لاخ  باتکلا  و  ۀضوفملا ، تالغلا و  نع  هعوقو  بلاغلا  و  لطابلا ، جیورت 

نم ناف  يرکسعلا  دمحم  یبا  اندیس  یلا  بوسنملا  مامالا  ریسفت  مالـسلا و  هیلع  قداصلا  انیلوم  یلا  بوسنملا  ۀعیرـشلا  حابـصمک  مالـسلا  و 
قایـس مالـسلا و  مهیلع  ۀـمئالا  ۀـقیرطل  ةریاـغم  بهذـملا  وا  نیدـلا  لوصـال  ۀـفلاخم  ۀـمیظع  روـما  یلع  عـلطا  اـمهفیعاضت  یف  رظنلا  نعما 

[17 .] مهتاملک
: ۀعامجف ًاعوضوم  هنوکل  نوفانلا  هلجوا  هلک  ربتعم  باتک  وه  وا  فیعضلا  حیحصلا و  هیف  ۀیثیدحلا و  انبتک  رئاسک  هنوکب  نولئاقلا  اما  و 
یناـعم لـلعلا و  یلاـمالا و  لاـمکالا و  نویعلا و  دـیحوتلا و  هیقفلا و  » بحاـص یمقلا  هیوباـب  نب  یلع  نب  دـمحم  قودـصلا  خیـشلا  مهنم  1 ـ

( هر ) هنا مولعم  و  ریسی . فالتخا  عم  اما  ریسفتلا و  دنس  نیعب  اما  اهریغ  وا  ریـسفتلا  اذه  تایاور  ضعب  بتکلا  هذه  نم  لک  یف  لقن  رابخالا .»
یف هنیعب  دوجوم  ریـسفتلا  اذـه  دنـسب  هیقفلا و  یف  لقن  ام  هتمدـقم و  یف  هلاق  امک  هللا  نیب  هنیب و  ۀـجح  نوکت  ۀـیاور  الا  هیقفلا  یف  لـقنی  ـال 

[18  ] عجارف يرکسعلا  ریسفتلا 
دوجول اما  هدانـساب  رابخالا  نم  هدرونام  رثکا  یف  یتأـن  ـال  و  هتمدـقم : یف  لاـق  جاـجتحالا »  » باـتک بحاـص  یـسربطلا  روصنموبا  مهنم  2 ـ
نسحلا دمحم  یبا  نع  هتدروا  امّالا  فلاؤملا  فلاخملا و  نیب  بتکلا  ریسلا و  یف  هراهتـشالوا  هیلا  لوقعلا  تلدامل  هتقفاوم  وا  هیلع  عامجالا 

هدانسا ترکذ  کلذ  لجالف  هانمدق ، يذلا  لثم  یلع  المتشم  ناک  نا  هاوسام و  دح  یلع  راهتـشالا  یف  سیل  هناف  مالـسلا  امهیلع  يرکـسعلا 
مالسلا هیلع  اهرکذ  یتلا  رابخالا  ۀلمج  نم  دحاو  دانـساب  هتیور  امنا  مالـسلا  هیلع  هنع  تیورام  عیمج  نال  هریغ  نود  کلذ  نم  ءزج  لوا  یف 

[ 19 .] هریسفت یف 
[20] ریسفتلا اذه  نم  ةرفاو  ۀلمج  هیف  لقن  جئارخلا » » بحاص يدنوارلا  بطقلا  مهنم  و  3 ـ

نم دراوم  ةدـع  یف  هنع  لقن  ًامزج و  مامالا  یلا  ریـسفتلا  لوالا  یف  بسن  ءاملعلا ،» ملاعم   » و بقانملا »  » بحاص بوشآ  رهـش  نبا  مهنم  و  4 ـ
[21  ] بقانملا

نورـشع ۀئام و  مالـسلا  هیلع  مامالا  ءالما  نم  يرکـسعلا  ریـسفت  هبتک  نم  دـلاخ ، نب  دـمحم  وخا  یقربلا  دـلاخ  نب  نسحلا  یناثلا : یف  لاق  و 
: نارما هنم  رهظی  هر :) ) يرونلا ثدحملا  لاق  22]و   ] ًادلجم

بحاص ۀصالخلا ) یشاجنلا و  یف  ) ۀقثلا دلاخ  نب  نسحلا  هیوری  لب  قودصلا ، خیـش  يدابارتسالایف  ًارـصحنم  سیل  ریـسفتلا  دنـس  نا  لوالا 
. ۀحیحص قرط  هیلا  خیاشملل  يذلا  یقربلا  دمحا  هیخا  نبا  هنع  اهیوری  یتلا  تسرهفلا ) یف   ) بتکلا

[23 .] ةرقبلا ةروس  ضعب  ۀحتافلا و  ریسفت  هیف  يذلا  دوجوملا  یلع  روصقم  ریغ  مات  ریبک  ریسفتلا  نا  یناثلا 
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هیورن امم  ًادحا  ًاثیدح و  درونل  و  هدق :) ) یسیع نیدلا  یفص  یـضاقلل  هتزاجا  نمـض  یف  لاق  هر ،) ) یکرکلا یلع  خیـشلا  ققحملا  مهنم  و  5 ـ
یلا مدـقتملا  دانـسالاب  لاله  نب  یلع  نسحلاوبا  ۀـمالعلا  انخیـش  انربخا  لوقنف : ۀـلیمجلا  ۀـلیلجلا  مهتداع  یلع  ًایرج  ًانمیت و  ًاکربت و  ًالـصتم 

امهنم یلعا  و  رهطملا ... نب  نسحلا  نیدلا  لامج  مامالا  یلا  دانسالاب  هنم  یلعا  و  دیهشلا ... دیعسلا  یکم  نب  دمحم  هللادبع  یبا  مامالا  انخیش 
ۀیجانلا ۀقرفلا  دامع  مامالا  خیشلا  نع  دهف ...  نب  دمحا  نیدلا  لامج  ۀمالعلا  یلا  دانسالاب  عیمجلا  نم  یلعاو  دیهشلا ... انخیش  یلا  دانـسالاب 

دمحم انثدح  هیوباب  نب  دمحم  رفعجوبا  انربخا  يرئاضغلا  هللادیبع  نب  نیـسحلا  هللادبعوبا  انربخا  لاق  یـسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا 
مانالاۀفاک یلوم  انالوم و  نع  امهیوبا  نع  اذک ) ) نانس نب  دمحم  نبیلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  انثدح  یناجرجلا  رـسفملا  مساقلا  نب 

هللا و یف  ببحا  هللادبع  ای  موی : تاذ  هباحصا  ضعبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هیبا ... نع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  مامالا 
نوکی یتح  همایـص  هتالـص و  ترثک  نا  نامیالا و  معط  لجر  دـجی  او ال  کلذـب  الا  هللا  ۀـیال  لاـنت و  ـال  هناـف  هللا  یف  داـع  هللا و  یف  ضغبا 
. ًائیش هللا  نم  مهنع  ینغی  کلذ ال  نوضغابتی و  اهیلع  نوداوتی  اهیلع  ایندلا  یف  اهرثکا  اذه  مکموی  سانلا  ةاخاوم  تراص  دق  کلذک و 

راشاف هیداعا  یتح  هودـع  نم  هیلاوا و  یتح  هللا  یلو  نم  لجوزع و  هللا  یف  تیداع  تیلا و  ینا و  ملعا  یل  فیک  هللا  لوسر  ای  لجرلا : لاـقف 
، هداعف هللا  ودع  اذه  ودع  هلاوف و  هللا  یلو  اذه  یلو  لاقف : یلب  لاق : اذه ؟ يرت  الا  لاق : مالسلا  هیلع  یلع  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

[24 ...] كدلو وا  كوبا  هنا  ول  هودع و  داع  كدلو و  کیبا و  لتاق  هنا  ول  اذه و  یل  لاو و 
اهلک عیارشلا  للع  رابخالا و  نویع  رابخالا و  یناعم  و  [ 25  ] مالسلا هیلع  يرکسعلا  ریسفت  یف  دوجوم  دنسلا  کلاذ  عم  روکذملا  ثیدحلا  و 

[26] راحبلا یف  امک  قودصلل 
لقن یف  اذـک ) ) هراصتقال رابتعالا و  ۀـیاغ  یف  هدـنع  ریـسفتلا  اذـه  نا  هنم  رهظی  و  ققحملا : مالک  لقن  دـعب  هللا  همحر  يرونلا  ثدـحملا  لاق 

دنـسلاب مالـسلا  هیلع  هنع  هایور  [27] يرئاـضغلا خیـشلا و  نا  هنم  رهظی  اـمک  تازاـجالا ، نم  ریثـک  رخآ  یف  هـلقن  مـه  دـنع  موـسرملا  ربـخلا 
یناثلا دیهشلا  مهنم  و  6 ـ [ 28] خیاشملا ۀقیرط  فرع  نم  یلع  یفخی  امک ال  امهتایورم  نع  هاینثتـسال  ّالا  امهدنع و  ًاربتعم  نوکیف  روکذملا 

[29 ...] قاثیم انذخا  ذا  یلاعت و  هلوق  یف  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  ریسفت  نم  لصف و  هیف : لاق  دیرملا » ۀینم   » بحاص
[30] يرکسعلا ریسفت  یف  دوجوم  لقن  ام  و 

بطخلا و لاطل  نیفلؤملا  نیفنصملا و  نم  انغلب  نم  لک  یلا  قیرط  رکذ  انلواح  ولو  دمصلادبع : نب  نیسح  خیشلل  ةریبکلا  هتزاجا  یف  لاق  و 
انثدح لاق  قودصلا  نع  دیفملا  نع  انخیش ... انربخا  قیرطلا ... هذه  هیلع  تلمتـشا  ام  یلعا  وه  ًادحاو  ًاقیرط  رکذنل  قیفوتلا و  ّیلو  یلاعت  هللا 

[31] عجارف یکرکلا ـ  ققحملا  نع  رمام  لثم  قاس  و  یناجرجلا ... مساقلا  نب  دمحم 
هیلع دـمتعا  يدابارتسالا و  رـسفملا  لوالا : یف  لاق  یـسرافلا ،» هیقفلا  حرـش   » و نیقتملا » ۀـضور  » بحاـص هر ) ) لوـالا یـسلجملا  مهنم  و  7 ـ

و دودرم ] ] مالسلا هیلع  موصعملا  یلا  بسنی  نا  قیلی  ریسفتلا ال  اذه  لثم  نا  مهوت  لطاب و  يرئاضغلا  نبا  هرکذ  امف  هخیـش ، ناک  قودصلا و 
هنغ ةریثک  ًارابخا  لقن  یناثلا و  دیهـشلا  انخیـش  هیلع  دـمتعا  مالـسلا و  مهیلع  مهمالک  هنا  ملعی  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئالا  مالکب  اطبترم  ناک  نم 

[32 .] مهنع انع و  هللا  یفع  یفکی ،  قودصلا  لثم  ناک  يذلا  ذیملتلا  دامتعا  و  هبتکیف ،
ترـضح نآ  زا  هطـساو  هس  هب  قودـص  هک  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ریـسفت  زا  تسا  ذوخأم  ۀـیبلت ) ) ثیدـح نیا  و  یناثلا : یف  لاـق  و 

ناشیا اب  زین  قودص  هک  تسا  نکمم  و  شناداتسا ، زا  وا  تسا و  هتـشاد  ترـشاعم  تسا  مساق  نب  دمحم  هک  شداتـسا  اب  دنکیم و  تیاور 
تسا هدوب  فرعا  وا  ًانیقی  تسا  تجح  ادخ  نم و  نایم  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  ربخ  نیا  تحص  هب  مکح  دشاب و  هتشاد  ترشاعم  زین 

تسا و هتـشادن  عرو  هک  تسا  رهاظ  هکلب  تسین  رهاظ  ام  رب  وا  لاح  ًاحیرـص و  دناهدرکن  شقیثوت  املع  هک  يرئاضغ  نبا  زا  ناشیا  لاح  هب 
دادـغب نابرع  زا  رتشیب  ار  نایدابارتسا  يدابارتسا  هک  تسین  کش  و  ربخ ، نیا  لقن  رابتعا  هب  تسا  باذـک  يداـبارتسا  رـسفم  هک  تسا  هتفگ 

مزج ار  وا  دراد  همئا  مالکب  یطبر  كدـنا  هک  ره  هکنآ  اب  تسا  عوضوم  ریـسفت  نبا  هک  درک  دـناوتیم  مزج  هک  موصعم  ریغب  دسانـشیم و 
ام هب  ار  ریـسفت  نیا  ام  ءاملع  لوحف  تسا و  هدرک  تیاور  دمحم  زا  ار  ریـسفت  نیا  قودص  تسا و  موصعم  زا  ریـسفت  نیا  هک  دـسریم  مهب 
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رگیدـکی هب  اهافـش  ار  ثیدـح  کی  هلمج  نآ  زا  دـننادیم و  دـیناسا  یلعا  ار  دنـس  نیا  نیثدـحم  هکنآ  ات  نیدـمتعم  تاقث  زا  دـناهدیناسر 
رد ام  ءاملع  و  [ 33 ...] نیدلا نیز  خیش  زا  شردپ  زا  نیسحلا  نب  دمحم  نیدلا  ۀلملا و  ءاهب  نیثدحملا  خیش  امب  داد  ربخ  هکنانچ  دناهدیناسر 

دنسیونیم . اکربت  انمیت و  ار  ثیدح  نیا  یهافش  تازاجا 
دـش و دـهاوخن  توف  نآ  زا  يزیچ  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  یلاـعت و  هناحبـس و  قح  ياـهجنگ  زا  تسا  یجنگ  ریـسفت  نیا  هک  تسا  نآ  قـح  و 

[35] دش دهاوخ  روکذم  [ 34] نیرحبلا عمجم  رد  یگمه 
نا هنم و  ذخا  هیلع و  قودصلا  دمتعا  ۀفورعملا و  بتکلا  نم  مامالا  ریسفت  باتک  هیف : لاق  راحبلا » » بحاص هر ) ) یناثلا یـسلجملا  مهنم  و  8 ـ

[36] هیف زمغ  ریغ  نم  ءاملعلا  رثکا  هنع  يور  دق  هیف و  نعط  نمم  ًادهع  برقا  فرعا و  قودصلا  نکلو  نیثدحملا ، ضعب  هیف  نعط 
مهیلع يرکـسعلا  نب  نسحلا  مامالا  ریـسفت  يورن  و  لوالا : یف  لاـق  ةادـهلا » تاـبثا   » و لـئاسولا » » بحاـص یلماـعلا  رحلا  خیـشلا  مهنم  و  9 ـ
دمحم نب  فسوی  نع  يدابارتسالا  رسفملا  مساقلا  نب  دمحم  نع  قودصلا  نع  دیفملا  نع  یسوطلا  رفعج  یبا  خیشلا  نع  دانـسالاب  مالـسلا 

وه سیل  ریسفتلا  اذه  مامالا و  نع  امهیوبا  نع  ۀیمامالا ـ  ۀعیـشلا  نم  اناک  یـسربطلا و  قودصلا و  لاق  رایـس ـ  نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب 
کلاذ مالـسلا و  هیلع  دـمحم  یبا  نع  اذـه  مالـسلا و  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  يوری  کلاذ  نال  لاـجرلا  ءاـملع  ضعب  هیف  نعط  يذـلا 

و کلذ . نم  لاخ  اذه  ریکانملا و  نم  ثیداحا  هیف  كاذ  ًالصا و  ریسفتلا  اذه  دنس  یف  نیروکذم  ریغ  امه  هیبا و  نع  یجابیدلا  لهس  هیوری 
یسربطلا کلذک  و  هبتک ، رئاس  یف  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  یف  ةریثک  ثیداحا  هنم  لقنف  هیوباب  نبا  نیثدحملا  سیئر  هیلع  دمتعا  دق 

[37] انئاملع نم  امهریغ  و 
. عجارف ةادهلا  ةابثا  لئاسولا و  ذخأم  نم  ریسفتلا  اذه  رحلا  خیشلا  لعج  و 

. ًارهاظ هیلع  دمتعا  ریسفتلا و  اذه  بلاطم  امهیف  لقن  یفصالا »  » و یفاصلا » » يریسفت بحاص  یناشاکلا  ضیفلا  مهنم  و  10 ـ
. يرکسعلا ریسفت  یف  ام  لک  هیف  لقن  ناهربلا » » ریسفت بحاص  ینارحبلا  مشاه  دیسلا  مهنم  و  11 ـ

. عجارف هریغ  جاجتحالا و  باتک  نع  ریسفتلا  اذه  یف  ام  ضعب  هیف  لقن  نیلقثلارون » » ریسفت بحاص  مهنم  و  12 ـ
ًایلع یبنلا و  رضتحملا  ۀیؤر  یلع  لدی  امم  و  هیف : لاق  رضتحملا » » باتک بحاص  لوالا  دیهشلا  ذیملت  یلحلا  نامیلس  نب  نسحلا  مهنم  و  13 ـ

ناذه لاق : و  نیربخلا ـ  هنع  لقن  مث  مالـسلا ـ  امهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  ریـسفت  یف  ءاج  دق  ام  توملا  دنع  مالـسلا  مهیلع  ۀمئالا  و 
هذه لثم  یف  کشلا  عقی  فیک  و  لاجم ، اهیف  کشلل  سیل  امهیلع  هللا  تاولص  امهریغ  ًایلع و  ًادمحم و  رصتخملا  ۀیؤرب  ناحرصی  ناثیدحلا 

[38 ...] ۀیمامالا ءاملع  ۀعامج  مالسلا  مهیلع  ۀمئالا  نع  اهنووری  یتلا  اهیلع  عمجملا  ثیداحالا 
[39 (] هر ) يرئازجلا هللا  ۀمعن  دیسلا  مهنم  و  14 ـ

نمم هریغ  هیوباب و  نباک  انباحـصا  ریـسفتلا  اذـه  نم  جّرخ  هیف : لاق  لاجرلا ، لـیلکا  بحاـص  یناـسارخلا  رفعج  دـمحم  یلوملا  مهنم  و  15 ـ
[40] مالسلا مهیلع  ۀمئالا  نع  حصام  الا  هباتک  یف  رکذی  نا ال  مزتلا 

يرئاضغلا و نبا  هلاق  ام  در  یف  ) نیرخأتملا لضافالا  ضعب  لاق  هیف : لاق  ۀیفجنلا » دئاوفلا  » بحاص هر ) ) ینارحبلا نامیلـس  خیـشلا  مهنم  و  16 ـ
دیحوتلا باتک  هیقفلا و  یف  هنع  يوری  ام  ًاریثک  هر ) ) نیثدحملا سیئر  نا  لاحلا  ًاباذک و  ًافیعـض  مساقلا  نب  دمحم  نوکی  فیک  هر ) ۀمالعلا 

ۀمالعلا هرکذ  ام  یف  لاـق و  مث  هللا . همحر  وا  هنع  هللا  یـضر  : هرکذ دـعب  لوقی  هرکذـی  عضوم  لـک  یف  مالـسلا و  هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  و 
[41 ....] هودمتعا نألا و  روهشملا  ریسفتلا  اذه  رابتعاب  لضافالا  نم  ۀعامج  حرص  دق  و  تالاکشا ... هللا  همحر 

[42] عجارف ریسفتلا  رابتعال  نیدیؤملا  تاملک  یلحلا  ۀمالعلا  مالک  لقن  دعب  هیف  رکذ  لاقملا » یهتنم  » بحاص مهنم  و  17 ـ
نبال ًاـعبت  هر )  ) ۀـمالعلا هلاـق  اـم  در  یف  ) هیف لاـق  يداـبآرتسالا » لاـقملا  جـهنم  یلع  ۀـقیلعتلا  » بحاـص هر ) ) یناـهبهبلا دـیحولا  مهنم  و  18 ـ

نیلجر نع  ًاریـسفت  يور  هنا  نم  هرکذ  اـم  هفیعـضت  ءاـشنم  نارهاـظلا  نا  یلع  ًارارم ، ّرم  يرئاـضغلا  نبا  فیعـضت  فعـض  : تلق يرئاـضغلا )
مهوت لطاب و  يرئاضغلا  نبا  هرکذ  ام  يدج : لاق  و  اذه ، دیؤی  ام  دمحا  نب  لهس  یف  یـضم  و  يرئاضغلا ـ  نبا  لاق  ام  رخآ  یلا  نیلوهجم ـ 
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لوالا یسلجملا  نع  هانلقن  ام  رخآ  یلا  مهمالک ـ  هنا  ملعی  ۀمئالا  مالکب  اطبترم  ناک ـ  نم  موصعملا و  یلا  بسنی  نا  قیلیال  ریـسفتلا  لثم  نا 
[43] عجارف ۀضورلا ـ  یف 

[44] ۀیثیدحلا ذخآملا  رئاسک  مالسلا  هیلع  مامالا  ریسفت  نم  ذخا  راونالا » ةآرم  » ریسفت بحاص  فیرشلا  نسحلاوبا  خیشلا  مهنم  و  19 ـ
هیقفلا یف  قودصلا  هنع  يور  دق  تلق و  يرئاضغلا : نبا  هلاق  ام  رکذ  دعب  هیف  لاق  لاقملا » نافتا  » بحاص هر ) ) هط دمحم  خیـشلا  مهنم  و  20 ـ

یف یـسربطلا  بلاـط  یبا  نب  دـمحا  لـیلجلا  خیـشلا  هنع  يور  دـق  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  ریـسفتب  فورعم  ریـسفتلا  وـه  ریـسفتلا  اذـه  و 
رداون ةاور  نم  ۀعامج  هئانثتسا  هب  دهشی  امک  هتمجرت و  نم  مولعم  وه  امک  لوالا  امیس  لوا  یـسربطلا  هیوباب و  نباب  ۀقثلا  لعل  و  جاجتحالا ،

روکذملا ریـسفتلا  نمـضت  عضولا  يوعد  یف  رـسلا  لعل  و  دیبع . نب  یـسیع  نب  دـمحم  نع  يور  امک  اهنم  هو  ورام  هتیاور  مدـع  ۀـمکحلا و 
دمحم اـبا  يرعـشالا  هللادـبع  نب  دعـس  ءاـقلل  عضولا  يوعد  هب  دهـشی  اـمک  مهنم  کـلذ  قفتی  دـق  اـمک  راـبخالا  رداون  رارـسالا و  نم  ًاریثک 

[45] عجارف مالسلا  هیلع  يرکسعلا 
[46] عجارف باتکلا  اذه  یف  هرداصم  نم  مالسلا  هیلع  مامالا  ریسفت  لعج  داؤفلا » ۀیلست  » بحاص ّربشلا  هللادبع  دیسلا  مهنم  و  21 ـ

: لوالا یف  لاق  میقتسملا » طارصلا  و« لافملا » ۀبخن   » بحاص يدرجوربلا  نیسح  دیسلا  مهنم  و  22 ـ
نهتوم فیعض  هل  ضغ  فیعضت  نسح  رسفم  مساق  نبا  مث 

ریسفت راحبلا  یف  لاق  هلامحرتم ، هنع و  ایضرتم  قودصلا  هرکذ  لوقا  یجابیدلا ، لهس  نع  عوضوم  ریسفتلا  فیعض و  هنا  يرئاضغلا  نبا  لاق 
[47  ] عجارف راحبلا ـ  نم  هانلقن  ام  رخآ  یلا  ۀفورعملا ـ  بتکلا  نم  مامالا 

لـضفا ۀـجحلا  فلخلا  هدـلو  یلع  هئابآ و  یلع  هیلع و  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  مامهلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  و  یناثلا : یف  لاق  و 
لوصالا بتکلا و  نم  ریثک  یف  هرابخا  مه  داریا  لوبقلاب و  هل  مهیقلت  ۀیمامالا و  نیب  هترهش  هلوا و  یف  وکذم  هیلا  دانسالاو  مالسلا ، ةالصلا و 

نباوه کلذ  یف  لصالا  نوک  عم  امیـس  نیثدحملا  نم  هیف  حدـقی  نم  حدـق  یلا  ءاغـصالا  نع  ًالـضف  هلاجر  لاوحا  یف  لمأتلا  ۀـنؤم  انیفکی 
. لیلج هنعط  نم  ملسی  داکی  يذلا ال  يرئاضغلا 

ـ  راحبلا نم  هانلقن  ام  رخآ  یلا  ۀفورعملا ـ  بتکلا  نم  مالسلا  هیلع  مامالا  ریسفت  نا  راحبلا : لوا  یف  هللا  همحر  یسلجملا  انخیش  لاق  اذل  و 
، یفخی ام ال  امهیف  نیلوهجم و  نیلجر  نع  هیوری  هنا  بذکلا و  فعضلاب و  رسفملا  مساقلا  نب  دمحم  یمر  وه  امنا  هحدق  یف  لصالا  نا  عم 

لک یف  اهریغ و  اضرلا و  رابخا  نویع  دیحوتلا و  باتک  هیقفلاک و  هبتک  نم  ریثک  یف  هنع  لقنلا  نم  قودصلا  رثکا  دقف  مساقلا  نب  دمحم  اما 
. لاق ام  هیقفلا  لوا  یف  لاق  دق  هنا  عم  هنع  هللا  یضر  وا  هللا  همحر  لوقی : هرکذی  عضوم 

نـسحلاوبا ینثدح  هللا  همحر  قودصلا  يا  لاق  جاجتحالا  لوا  یف  لاق  یـسربطلا  انخیـش  نا  عم  امهلاحب ، فرعا  قودـصلاف  نالجرلا  ماما  و 
نم اناک  رایـسلا و  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دایز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  بوقعیوبا  ینثدـح  لاق  رـسفملا  يدابارتسالا  مساقلا  نب  دـمحم 

ـ  ثیدحلا ۀیمامالا ـ  ۀعیشلا 
طارصلا يا  ) ریـسفتلا اذه  یف  همامتب  هاندروا  اذل  و  هیلع ، دامتعالاب  اومکح  هنع و  بذلا  یف  ۀیمامالا  نم  دحاو  ریغ  غلاب  دق  هریغ  انه و  نم  و 

[ 48] تایالا نم  هبسانی  ام  یلع  اقرفم  میقتسملا )
و راحبلا : یف  یسلجملا  لاق  قودصلا  ۀیاورب  مالسلا  هیلع  مامالا  ریسفت  هیف  لاق  راربالا » ۀفیحص  » بحاص يزیربتلا  مالسالا  ۀجح  مهنم  و  23 ـ

... نیثدحملا ضعب  نعط  نا  هنع و  ذخا  قودصلا و  هیلع  دمتعا  ۀفورعملا و  بتکلا  نم  مامالا  ریسفت  باتک 
نبا تافیعـضت  لاـح  باـتکلا  اذـه  تامدـقم  یف  تفرع  دـق  و  يرئاـضغلا ... نیـسحلا  نب  دـمحا  ضعبلا  اذـه  نـم  دارملا  نارهاـظلا  لوـقا :
نم هبتک  ءالم  دـق  هنع و  هتیاور  هاـیا و  هئاـقلل  هنم  لـجرلا  لاـحب  فرعا  قودـصلاف  ۀـحورطم ...  ةدودرم  نیققحملا  دـنع  اـهنا  يرئاـضغلا و 

( دـمحم نب  یلع  نسحلا  یبا  دـمحم و  نب  فسوی  بوـقعی  یبا  يا  ) نیلجرلا فـصو  اـما  و  ... ۀـمحرلاب هرکذ  اـملک  هل  اعفـشم  هنع  ۀـتیاورلا 
ۀعیـشلا نم  اناک  امهناب  امهل  هفـصو  امهتیاور و  یلع  هداـمتعا  اـمهنع و  قودـصلا  دـنع  هلاـح  اذـه  نم  ۀـیاور  نیفورعم  اـمهنوک  یف  یفکیف 
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باتکلا ۀلمجلاب  و  ۀلاحمال ... يرئاضغلا  نبا  صوصخ  دنع  افورعم  هنوک  لجرلا  ۀیفورعم  طرـش  نم  سیل  ریـسفتلا و  دنـس  یف  امک  ۀـیمامالا 
هداهتجا و یـضتقمب  هیف  يرئاضغلا  نبا  نعط  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  ۀـلث  هنع  يور  هیلع و  دـمتعا  دـق  هیرتعی و  بیر  هیف و ال  بیع  امم ال 

[49] لیصحتلا فعض  نم  أشن  دودرم  طلغ  لب  هیف  ۀیجح  تارکنملا ال  نم  هیف  امل  هدع 
. ۀعوبطملا هتادلجم  عجار  هر ،) «) ملاوعلا » بحاص مهنم  و  24 ـ

هیلع مامالا  ریسفت  نع  هاور  وه  جاجتحالا و  نم  ۀلیوط  ۀیاور  لقن  دعب  هیف ـ  لاق  لوصالا » دئارف  » بحاص هر )  ) يراصنالا خیـشلا  مهنم  و  25 ـ
رابتعا هرهاظ  ناک  نا  بذـکلا و  نع  زرحتلاب  فرع  نم  لوق  لوبق  زاوج  یلع  قدـصلا  راـثآ  هنم  حـیاللا  فیرـشلا  ربخلا  اذـه  لد  مالـسلا ـ 

[50] مهفاف بذکلا  نع  زرحتلا  وه  قیدصتلا  یف  طانملا  نا  هعومجم  نم  دافتسملا  ّنکل  اهقوف  ام  لب  ۀلادعلا 
ۀمئالا ثیداحاب  طبر  یندا  هل  نم  نا  نیرخأتملا  ءاهقفلا  ضعب  نع  هیف : لاق  لاـقملا » حـیقنت   » بحاـص یناـقملا  هللادـبع  خیـشلا  مهنم  و  26 ـ

[51 ...] لوالا یسلجملا  نع  ام  هوحن  و  موصعملا ، مالک  نم  ریسفتلا  اذه  ناب  مزجی  مالسلا  مهیلع  راهطالا 
[52 .] باتکلا اذه  ذخآم  نم  مامالا  ریسفت  لعج  ۀعیشلا ، ثیداحا  عماج  بحاص  هر ) ) يدرجوربلا هللا  ۀیآ  مهنم  و  27 ـ

هر و ءاـملعلا » ضاـیر  » بحاـص لاـق  جـهنملا ، بحاـص  داتـسا  فورعملا  مجرتـملا  رـسفملا  يراوزلا  نسحلا  نب  یلع  یلوـملا  مـهنم  و  28 ـ
[53  ...] ماج لامعا  نم  رکنل  ۀبصق  یف  ۀمجرتلا  کلت  تیأر  ۀیسرافلاب ... يرکسعلا  نسحلا  مامالا  ریسفت  باتک  ۀمجرت  اضیا  يراوزلل 

رکذف كردتسملا  ۀمتاخ  یف  انخیش  هرابتعاب  لوقلا  لصف  دق  و  يرکسعلا ... ریسفت  هیف : لاق  ۀعیرذلا » » بحاص ینارهطلا  ۀمالعلا  مهنم  و  29 ـ
ققحملا بقاـنملا و  یف  بوـشآ  رهـش  نبا  جاـجتحالا و  یف  یـسربطلا  هبتک و  نم  هریغ  هیقفلا و  یف  قودـصلا  خیـشلا  هیلع  نیدـمتعملا  نم 

یسلجملا ۀمالعلا  هدلو  ۀخیشملا و  حرش  یف  یسلجملا  یقت  دمحم  یلوملا  ۀینملا و  یف  یناثلا  دیهشلا  نیدلا و  یفـصل  هتزاجا  یف  یکرکلا 
... مهریغ راحبلا و  یف 

نبا یلا  هحرج  بوسنملا  بیطخلا  مساقلا  نب  دمحم  یف  ًارصحنم  ریسفتلا  اذه  یلا  قودصلا  قیرط  سیل  هنا  ملعا  ۀعیرذلا : ۀیشاح  یف  لاق  و 
قودصلا يور  یلامالا ص 105  یف  امک  نیدلولا  نع  ریـسفتلا  اذه  ۀیاور  یلا  رخآ  قیرط  قودصلا  فیناصت  ضعبیف  دجوی  لب  يرئاضغلا 

ًارهاظ ۀحیحص  ۀخسنلا  و  رایس ، نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  انثدح  لاق  هنع  هللا  یضر  يدابآرتسالا  یلع  نب  دمحم  نع 
[54 ...] لصالا فالخ  یلعب  مساقلا  لیدبت  خسانلا و  نم  فیحصتلا  عوقو  لامتحا  و 

امم لاقملا  اذه  یف  انلقنام  رثکا  اندفتـسا  دـق  هرابتعاب و  لوقلا  هیف  لصف  دـق  هر ) ) هناف كردتـسملا » » بحاص يرونلا  ثدـحملا  مهنم  و  30 ـ
لاکشا . راتخا  لاق و  ام  ضعبیف  ناک  نا  ءازجلا و  ریخ  هللا  هازجف  بتک 

ریسفتلا هل  يوارلا  وه  ۀطساو و  ریغ  نم  ۀهفاشم  يدابارتسالا  مساقلا  نب  دمحم  یلاو  هیقفلا : هرضحی  نم ال  باتک  ۀخیـشم  حرـش  یف  هیف  لاق 
یلامالا و هیقفلاک و  اندـنع  ةدوجوملا  هبتک  بلغا  یف  هنع  لـقنلا  نم  رثکا  يذـلا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  دـمحم  یبا  ماـمالا  یلا  بوسنملا 

مهنمف رابخالا  ۀـندس  بهذـملا و  نیطاسا  کلذ  یلع  هعبت  و  هتافلؤم ، عجار  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  هیف  اـم  یلع  دـمتعا  اـهریغ و  لـلعلا و 
یف جرخا  هناف  يدـنوارلا  هللا  ۀـبه  نب  دیعـس  نیدـلا  بطق  مهنم  و  جاجتحالا ،] بحاص  یـسربطلا  ] بلاـط یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنموبا 

یناثلا ققحملا  مهنم  و  بقانملا ] بحاص  ] بوشآ رهـش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیـشر  مهنم  ةرفاو و  ۀلمج  روکذملا  ریـسفتلا  نم  هجئارخ 
ینارحبلا ققحملا  و  ۀقیلعتلا ، یف  ربکالا  داتسالا  و  هر ) ) نایسلجملا مهنم  و  یناثلا ، دیهشلا  ءاهقفلا  رخف  مهنم  و  یکرکلا ، یلاعلادبع  نب  یلع 

بحاص رـضتحملا و  باتک  بحاص  یلبوتلا و  ثدحملا  يرئازجلا و  ثدحملا  یلماعلا و  رحلا  و  لاجرلا ، لیلکا  بحاص  نامیلـس و  خیـشلا 
. مهریغ فیرشلا و  نسحلاوبا  یلوملا  نیثدحملا  ۀمتاخ  نیلقثلارون و 

مل يرئاضغلا و  نبا  يوس  دحا  ثیدحلا  ۀیلاجرلا و  بتکلا  نم  انیدـیاب  اهیف  هقبـسی  ملو  لاق : ۀـصالخلا و  یف  یلحلا  ۀـمالعلا  مالک  رکذ  مث 
[55 .] دامادلا ققحملا  يوس  دحا  اضیا  هقحلی 

[ یناپهقلل لاجرلا  عمجم  [و  لاجرلا دقن  نم  رهظی  امک  يرئاضغلا  نبا  نم  هنیعب  ذوخأمۀصالخلا  یف  ام  ًائیش و  ۀصالخلا  یف  امیلع  دزی  ملو 
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. اندنع ام  عم  هرکذن  هوجوب  هیلع  داریالا  هیف و  نعطلا  نم  نوققحملا  رثکا  دق  و 
هیلع دامتعالا  مدع  يرئاضغلا و  نبا  تافیعضت  فعض  نم  هلحم  یف  ررق  ام  لوالا 

الا هرکذـی  ام  هبتک و  رثکا  یف  باتکلا  اذـه  نم  هنع  لقنلا  رثکا  دـق  يذـلا  هل  بحاصملا  مساقلا  نب  دـمحم  نع  ذـخآلا  قودـصلا  نا  یناثلا 
... هبذک هفعض و  هیلع  یفخ  فیک  هتینک  عم  هرکذی  دق  هللا و  همحر  وا  هنع  هللا  یضر  هلوقب  هبقعیو 

مهنم ةدع  مه  قودصلا و  نع  يرئاضغلا  نبا  معزب  عوضوملا  ریـسفتلا  اذـهاو  ور  نیذـلا  هعامجلا  یلع  هفعـض  هبذـک و  یفخ  فیک  ثلاثلا 
. یکرکلا ققحملا  هزاجا  یف  رم  دق  امک  لاجرلا  بحاص  دمحا  دلاو  يرئاضغلا  هللادیبع  نب  نیسحلا 

يرئاضغلا نبا  مالک  یف  امک  ثلاثلا  نسحلاوبا  هدلاو  مالسلا ال  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  یلا  بوسنم  ریسفتلا  نا  عبارلا 
لک هل  هجو  هیلا ال  عضولا  يرئاضغلا  نبا  ۀبسنف  هیف  دحا  امهرکذی  مل  ریسفتلا و  اذه  دنس  یف  نیلخاد  ریغ  هاباو  یجابیدلا  لهس  نا  سماخلا 

رابتعالا نع  همالکل  طقسملا  طالتخالا  نع  فشکی  اذه 
نیلوهجم نیلجر  نع  هیوری  لوقی  فیکف  ۀیمامالا  ۀعیشلا  نم  نییاورلا  نا  جاجتحالا  یف  صن  یسربطلا  نا  سداسلا 

بطقلا یناثلا و  دیهـشلا  یناـثلا و  ققحملا  هدـج  مه  ریـسفتلا و  یلع  اودـمتعا  دنـسلا و  اوربتعا  نیذـلا  بسن  دامادـلا  ققحملا  نا  بجعلا  و 
نبا مـالک  یف  هحـضاولا  تاهابتـشالا  هذـه  یف  هلمأـت  عم  رهمتلا  مدـع  روصقلا و  یلا  مهریغ  یـسربطلا و  بوـشآ و  رهـش  نبا  يدـنوارلا و 

اهیلع داز  لب  ملعی  ثیح ال  نم  اهیف  محتقاف  یلحلا  ۀمالعلا  يرئاضغلا و 
الصا و هل  رکذ  خیشلا  لاجر  تسرهفلا و  یشاجنلا و  یشکلا و  یف  سیل  هنا  عم  لاجرلا  ءاملع  یلا  فیعضتلا  دامادلا ] ققحملا  ] ۀبـسن عباسلا 

نا همالکل و  لقان  وهف  ۀصالخلا  یف  ۀمالعلا  اما  يرئاضغلا و  نبا  یف  رـصحنم  فعـضملا  نفلا و  اذه  یف  ةدعملا  یه  ۀـعبرالا  لوصالا  هذـه 
سیلدت . عون  نم  ولخی  الف  عقاولا  وه  ام  ریغ  دامادلا ] ] همالک یف  مهوتی  رظانلا  و  هاضترا ،

[56 ...] دساف مهوت  وه  یقربلا و  نسحلا  هاور  يذلا  ریسفتلا  ریغ  يدابارتسالا  هاور  يذلا  ریسفتلا  نا  داماد ] ققحملا  ] هنظ نماثلا 
بقانملا یف  بوشآ  رهـش  نبا  هترابعب  هرـصتخم  رکذ  ریـسفتلا و  اذه  یف  دوجوم  دامادـلا  ققحملا  هیلا  راشا  يذـلا  وجنلا  ثیدـح  نا  عساتلا 

[57] عجارف
صـصقلا ۀـبیرغلا و  زجاعملا  ضعب  هیف  معن  اهـضعب  یلا  راشا  هتیلایف  يرئاضغلا  نبال  ًاـعبت  هیف  بیذاـکالا  ریکاـنملا و  دوجوب  مکحلا  رـشاعلا 

هیف سیل  رابتعالا و  دـح  میرح  نع  ةدـمتعملا  بتکلا  نم  ۀـلمج  جورخ و  بجوی  تارکنملا  نم  اهدـع  هریغ و  یف  دـجوت  ـال  یتلا  ۀـلیوطلا 
... ًادبا ّولغلا  عافترالا و  رابخا  نم  ئیش ،

مالسلا مهیلع  مهمالکب  هسنا  اهب و  هتفرعم  اهنع و  هبنجت  هدش  عم  ریـسفتلا  اذه  ریکانم  نیثدحملا  سیئر  وه  قودصلا و  یلع  یفخی  فیک  و 
نیب هنیب و  ام  دعبا  ام  و  هبتک ، یف  اهقیرفت  هثیداحا و  نوتم  جارخا  یف  هعولو  ةدمتعملا و  بتکلا  نم  ةدـع  مالـسلا و  مهیلع  مهرـصعب  هبرق  و 

. مهمالک هنا  ملعی  مالسلا  مهیلع  ۀمئالا  مالکب  اطبترم  ناک  نم  هلوق و  نم  حرشلا  یف  یسلجملا  یقتلا  نع  مدقت  ام 
کلملادبع هلتق  يذلا  بعـصملا  هلتق  راتخملا  نا  نم  خیراوتلا  ریـسلا و  یف  ام  مامت  هفلاخی  امم  هیف  روکذملا  جاجحلا  عم  راتخملا  ۀـصق  معن 

نع هیف  يور  مالـسالا  ۀقث  ناف  یفاکلا  رابتعا  مدع  مزلالا  ریـسفتلا و  رابتعا  مدع  بجوی  هنکل ال  کلذ  دعب  قارعلا  یلع  جاجحلا  یلو  يذـلا 
[58 ...] جحلا دیری  وه  هنیدملا و  لخد  هیواعم  نب  دیزی  نا  لوقی  مالسلا  هیلع  رفعجابا  تعمس  لاق  ۀیواعم  نب  دیزی 

نم جرخی  مل  لب  ۀفالخلا  دعب  ۀنیدملاب  تأی  مل  نوعلملا  اذه  ناریسلا  یف  فورعملا  نا  وه  الاکشا و  ربخلا  اذه  یف  نا  ملعاو  راحبلا  یف  لاق 
یف ناک  ةاورلا و  ضعب  یلع  هبتـشا  نکمی  ربخلا  ۀـضراعم  عم  امیـس  ریـسلا ال  یلع  دامتعالا  مدـع  عم  لوقنف  رانلا  لخد  تام و  یتح  ماـشلا 

[59 ...] ۀبقع نب  ملسم  وه  ۀعیبلا و  ذخال  نوعلملا  هلسرا  نم  نیب  هنیب و  کلذ  يرج  هنا  ربخلا 
اذه نا  انرکذ  ام  عیمج  نم  حدقناف  همالک : ۀمتاخ  یف  هللا  همحر  لاق  مث  ریـسفتلا ] یف  ] مدـقتملا ربخلا  یف  يرجی  هللا  همحر  هرکذ  امک  لوقا :

[60 .] ملاعلا هللا  هیقفلا و  لوا  یف  قودصلا  اهیلاراشا  یتلا  ةدمتعملا  بتکلا  ۀلمج  یف  لخاد  ریسفتلا 
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ۀمئالا نم  يرئاضغلا  نیـسحلا  نب  دـمحا  نا  ًارهاظ  تاداریالا  هذـه  ضعب  باوج  یف  هیف  ۀـلیخدلا » رابخالا  » بحاص يرتستلا  ققحملا  لاق  و 
. هلثم انباحصا  نم  دحا  فلؤی  مل  ًاتسرهف  ّفلا  هناب  خیشلا  فرتعا  دق  یشاجنلا و  داتسا  وه  داقنلا و 

یف قودصلا  هلقن  ام  و  ۀحضاف . ۀحـضاو  بیذاکا  یلع  ریـسفتلا  لامتـشا  انحـضوا  دق  هنالطب و  ملعی  ملامیف  نوکت  قودصلا  لثم  لوق  ۀیجح 
هنع لـقن  اـم  کلذـک  انیدـیاب و  دوـجوملا  باـتکلا  ریغ  نع  هذـخا  هلعلف  ۀـمولعم  ریکاـنم  اـهیف  سیل  ۀـلطابلا و  رومـالا  نم  هیف  اـم  ریغ  هبتک 

جاجتحالا
لهـس نع  امک  عوضوم  ریـسفتلا  :» لصالا ًاطقـس و  مالکلا  یف  لـعل  هیبا » نع  یجابیدـلا  لهـس  نع  عوضوم  ریـسفتلا  :» يرئاـضغلا نبا  لوق  و 

« هیبا نع  یجابیدلا 
دق لوهجم و  هناب  يوارلا  یف  لاجرلا  ۀـمئا  نعطی  اـم  ًاریثک  ةوقلا و  فعـضلا و  ثیح  نم  اـمهلاح  لـهج  نیلوهجم ، نیلجرلا  نوکب  دارملا  و 
نا لقن  امک  رخا  تایاور  یف  امهعوقو  یف  انی  امک ال  امهیبسن  امهیمـسا و  ۀیفورعم  هلوق  یف  انی  الف  هباتک  رخآ  یف  ًالـصف  دواد  نبا  مهلدـقع 

[61 .] داجسلا ۀبدن  دنس  قیرط  یف  عقو  رایس  نب  دمحم  نب  یلع  وه  امهنم و  یناثلا 
ثلاثلا نسحلا  یبا  نع  :» لاق يرئاضغلا  نبا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  دـمحم  یبا  یلا  دنـسلا  اوهنا  مهلک  هریغ  هبتک و  یف  قودـصلا  نا  اـما 

 ...« مالسلا امهیلع  نسحلا  هنبا  يداهلا و  نیب  يداهلا »  » كارتشا همه  أشنم و  نوکی  نا  نکمیف  مالسلا  هیلع 
بلقا » لثملا عوضوم  ناک  اددعتم  ناک  ناو  ینعم  همالکلا  نکی  مل  ًادحاو  ریسفتلا  ناک  ول  هناف  بلالب  يرـشق  مالک  دامادلا  ققحملا  مالک  و 

[ 62 ...] انیعتم اهانحرش  یتلا  نالطبلا  ۀحضاولا  رومالا  یلع  لمتشملا  دوجوملا  اذه  طوقسب  لوقلا  ناک  و  بصت »
: ۀثالث ۀلدا  نیفانلل  َّنا  مالکلا  صخلم  لوقن : نیتبثملا  نیقانلا و  تاملک  لقن  دعب  و 

هرابتعا مدع  هبذکب و  باتکلا  نتم  نم  مسق  ةداهش  1 ـ
. هلک بذکب  مکحلا  بجوی  موصعملا ال  نم  باتکلا  ضعب  رودص  مدعب  ملعلا  نا  هباوج : و 

. نیرخالا نیلجرلا  مساقلا و  نب  دمحم  يا  باتکلا  ةاور  يرئاضغلا  نبا  فیعضت  2 ـ
هنا عم  هیقفلا  یف  مهتیاور  لقن  ًاضیا  هرکذ و  دنع  مساقلا  نب  دمحم  یلع  محرتلا  یضرتلا و  مهیلع و  قودصلا  دامتعاب  ضراعم  وه  هباوج : و 

هتاور نوکب  هداقتعا  مزلتـسی  ۀـجح ال  ۀـیاورلا  کلت  نتم  ناب  هداقتعا  لاقی : نا  الا  هبر  نیب  هنیب و  ۀـجح  ناک  اـم  ّـالا  هیف  يوری  ـال  ناـب  مزتلا 
. تاقث

. مهایا هقیثوت  یلع  لدی  هتایاور ال  ضعب  یلع  قودصلا  دامتعا  ۀیلاجرلا و  بتکلا  یف  باتکلا  ةاور  قیثوت  مدع  3 ـ
ۀقوثوم اهنوک  اهـضعب و  رابتعا  دنـسلا  ۀهج  ریغ  نم  انزرحا  اذا  الا  ۀعوضوم ـ  اهنوک  ال  هتایاور ـ  فعـضب  مکحلل  ًارهاظ  فاک  لیلدلا  اذه  و 

هفیحصت هفیرحت و  وا  رخآلا  اهضعب  ۀیعوضوم  انزرحا  اذا  الا  و  ءاهقفلا ...  نم  ناک  نم  اما  ربخ : لیذ  یف  يراصنالا  خیشلا  لاق  امک  رودصلا 
. ًافنآ روکذملا  جاجحلا  ربخ  یف  امک 

مامالا یلا  بوسنملا  ریـسفت  نوکیف  نیرمالا  نیب  رما  لب  ًایلک  مالـسلا  هیلع  موصعملا  نم  رودـصلا  الو  ًایلک  عضولا  یلع  لیلد  نا ال  لصحتف 
نم ۀیاور  لک  یلا  ۀبـسنلاب  لوبقلا  درلا و  جاتحی  دودرم و  فیعـض و  لوبقم و  حیحـص و  هیف  ۀیثیدحلا  انبتک  رئاسک  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

. ملاعلا هللا  نئارقلا و  لیصحت  قیقحت و  ثحب و  یلا  هتایاور 

ذخآملا رداصملا و 

یئاپهقلل لاجرلا  عمجم  1 ـ
فجنلا عبط  لاوقالا  ۀصالخ  2 ـ

یشرفتلل لاجرلا  دقن  3 ـ
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يرافغلا عبط  هیقفلا  هرضحی  نم ال  4 ـ
يرجحلا عبط  يرکسعلا  ریسفت  5 ـ

لابقالا عبط  ءاملعلا  ملاعم  6 ـ
تسفوالا عبط  تاجنلا  عراش  7 ـ

يدابارتسالل لاقملا  جهنم  8 ـ
یلیبدرالل ةاورلا  عماج  9 ـ

یغالبلل نمحرلا  ءالآ  10 ـ
يرتستلل ۀلیخدلا  رابخالا  11 ـ

ۀیمالسالا عبط  نایبلا  عمجم  12 ـ
لوالا عبطلا  ثیدحلا  لاجر  مجعم  13 ـ
يراسناوخلل اضرلا  هقف  قیقحت  یف  ۀلاسر  14 ـ

يرافغلا عبط  قودصلا  دیحوت  15 ـ
مق عبط  اضرلا  رابخا  نویع  16 ـ

مق عبط  عیارشلا  للع  17 ـ
يرافغلا عبط  نیدلا  لامکا  18 ـ

يرجحلا عبطلا  قودصلل ، یلامالا  19 ـ
يرافغلا عبط  رابخالا ، یناعم  20 ـ

يرجحلا فجنلا  عبط  جاجتحالا ، 21 ـ
مق عبط  بقانملا ، 22 ـ

لئاسولا كردتسم  23 ـ
توریب عبط  راحبلا  24 ـ

يوفطصملا عبط  دیرملا  ۀینم  25 ـ
( هر ) لوالا یسلجملل  نیقتملا  ۀضور  26 ـ
( عماوللا ) هر هل  یسرافلا  هیقفلا  حرش  27 ـ

ۀعیشلا لئاسو  28 ـ
فجنلا عبط  رضتحملا  29 ـ

نیلقثلا رون  ریسفت  30 ـ
ناهربلا ریسفت  31 ـ

( هر ) ضیفلل یفاصلا  ریسفت  32 ـ
( هر ) رحلا خیشلل  ةادهلا  ةابثا  33 ـ
( هر ) ضیفلل یفصالا  ریسفت  34 ـ

( هر ) یلع یبال  لاقملا  یهتنم  35 ـ
تسفوالا عبط  راونالا ، ةآرم  36 ـ
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فجنلا عبط  لاقملا ، ناقتا  37 ـ
مق عبط  داؤفلا ، ۀیلست  38 ـ
يرجحلا عبطلا  لاقملا  ۀبخن  39 ـ

میقتسملا طارصلا  40 ـ
يزیربتلا مالسالا  ۀجحل  راربالا  ۀفیحص  41 ـ

لوصالا دئارف  42 ـ
( هر ) یناقمملل لاقملا  حیقنت  43 ـ

ثیدحلا عبطلا  ملاوعلا ، 44 ـ
ۀعیشلا ثیداحا  عماج  45 ـ

ءاملعلا ضایر  46 ـ
( هر ) ینارهطلل ۀعیرذلا  47 ـ

( هر ) ینیلکلا خیشلل  یفاکلا  48 ـ
( هر ) يراسناوخلا مشاه  دمحم  دیسلل  ۀفیطللا  تالاقملا  49 ـ

يدابارتسالا لاجر  یلع  یناهبهبلا  دیحولاۀقیلعت  50 ـ
( ۀطساولا عم  ) لاجرلا لیلکا  51 ـ

( ۀطساولا عم  ) ۀیفجنلا دئاوفلا  52 ـ

تشون یپ 

نا ریسفتلا  ۀیجحل  نیتبثملا  لاوقا  نمض  یف  یتأت  ةددعتم  تالاکشا  همالک  یف  و  يرئاضغلا . یبا  نع  ًالقن  ياپهقلل 6/25  لاجرلا  عمجم  [ 1]
. یلاعت هللا  ءاش 

لاکشالا لاکشالا  يرئاضغلا و  نبا  باتک  نم  هذخا  هر ) ) هنا مولعم  لاوقالا ص 256 و  ۀصالخ  [ . 2]
لاجرلا ص 328 دقن  [ 3]

هیقفلا 4/419. هرضحی  نم ال  [ 4]
هیقفلا 4/419. هرضحی  نم ال  [ . 5]

مالسلا ص 64 هیلع  يرکسعلا  ریسفت  عجار  [ . 6]
ءاملعلا ص 29 ملاعم  [ 7]

 . ةدلجم نورشع  ۀئام و  هیف : ءاملعلا ص 29 و  ملاعم  [ . 8]
. نیتبثملا مالک  نمض  یف  اهنایب  یتأیس  ةدیدع  تالاکشا  هر  همالک  یف  و  . 121 ةاجنلا ص 118 ـ  عراش  [ . 9]

لاقملا ص 315 جهنم  [10]
ةاورلا 2/184 عماج  [ . 11]
لاجرلا 6/25 عمجم  [ 12]
نمحرلا 1/49. ءالا  [ 13]

.228 ۀلیخدلا 1/152 ـ  رابخالا  [ 14]
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ـ  نایبلا 10/580 عمجم  [ 15]
عجار 20/209 و 17/172. ثیدحلا 13/159 و  لاجرلا  مجعم  [16]

عجارف ریـسفتلا  یف  ام  ضعب  رابتعاب  رخآ  ماـقم  یف  لاـق  اذـه  هلوق  عم  هر  دیـسلا  نا  یفخی  ـال  اـضرلا ص 7 و  هقف  قیقحت  یفۀـلاسر  [ . 17]
هل ص 163 و 165 و 167 ۀفیطللا  تالاقملا 

یلامالا ص نیدـلا ـ لامکا  نویعلا 1/282 و 300 و 301 ـ  و 403 ـ و 230  دیحوتلا 47  يرکسعلا ص 11 ـ ریـسفت  هـیقفلا 2/327 ، [ . 18]
رابخالا ص 4ـ یناعم  للعلا 1/219 و 281 و 134 ـ  105 و 106 

. ریسفتلا اذه  یف  دوجوم  ریسفتلا  نع  هلقن  ام  دوجوملا و  ریسفتلا  دنس  نیع  هدنس  جاجتحالا ص 3 و  [19]
كردتسملا 3/661 ۀمتاخ  یف  هر )  ) يرونلا ثدحملا  هلاق  [ . 20]

بقانملا ج 2 ص 329 و 313 و 300 [ . 21]
ءاملعلا 29 ملاعم  [ . 22]

كردتسملا 3/661 [23]
كردتسملا 3/661 راحبلا ج 105 ص 78 و  [ 24]

يرکسعلا ص 18 ریسفت  [ . 25]
55 راحبلا ج 27 ص 54 ـ  [ . 26]

عوضوم ریسفتلا  اذه  لاق : يذلا  ءافعضلا » » باتک بحاص  دلاو  وه  [ 27]
.. كردتسملا 3/662 [ . 28]

. مالسلا هیلع  يرکسعلا  یلا  بوسنملا  ریسفتلا  نم  لصف  هیف : دیرملا ص 19 و  ۀینم  [29]
يرکسعلا ص 135. ریسفت  [ . 30]

كردتسملا ج 3 ص 662 راحبلا ج 105 ص 169 ، [ . 31]
.14/250 نیقتملا ۀضور  [ . 32]

. دنکیم لقن  لصفم  هدش  لقن  یناث  دیهش  زا  هک  ثیدح  دنس و  نامه  یسلجم  موحرم  اجنیا  رد  [ . 33]
عجارفۀعیرذلا نم  میملا  فرح  یف  رکذی  مل  و  هر ) ) یسلجملا تافیلأت  نموه  [ . 34]

. ةالصلا باتک  هب ص 213  دوش  عوجر  زین  یسراف ج 5 ص 142 و  هیقف  حرش  [ . 35]
راحبلا 1/28 [ . 36]

ۀعیشلا 20/59 لئاسو  [ . 37]
لوقنملا ریسفتلا  باتک  نم  و  هیف : لاق   64 ًاضیا ص 62 ـ  عجار  و  (ص ) يرکسعلا ریسفت  یف  نادوجوم  ناثیدحلا  رضتحملا ص 20 و  [ 38]

... روکذملا فیرشلا  ریسفتلا  نم  و  اضیا : لاق  و  مالسلا ...  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  نع  هلاجر  نع  هیوباب  نب  دمحم  ۀیاورب 
كردتسملا یف  يرونلا  ثدحملا  هلاق  [ . 39]

كردتسملا 3/664 [ . 40]
لاقملا ص 288 یهتنم  [ . 41]

لاقملا ص 288 یهتنم  [ . 42]
ۀقیلعتلا ص 316 يدابارتسالا ،  لاجر  [ 43]

اهریغ راونالا ص 197و 199و 123 و  ةآرم  [ . 44]
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لاقملا 359 ناقتا  [ . 45]
. هریغ داؤفلا ص 198 و  ۀیلست  [ . 46]

لاقملا ص 94 هبخن  [ . 47]
میقتسملا ص 88 طارصلا  [ . 48]

صیخلت عم   495 راربالا ص 394 ـ  ۀفیحص  [ . 49]
نم ناک  نم  ام  اف  دیلقتلا : داهتجالا و  ثحابم  یف  انئاهقف  اهب  لدتـسا  یتلا  ةروهـشملا  ۀلمجلا  ربخلا  اذه  یف  لوصالا ص 86 و  دئارف  [ . 50]

... هودلقی نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوه  یلع  افلاخم  هنیدل  اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا 
صیخلت عم  لاقملا 3/175  حیقنت  [ 51]

ۀعوبطملا هتادلجم  عجار  [ . 52]
ءامعلا 3/395 ضایر  [ . 53]

. عجارف ۀمج  دئاوف  هیف  293 و  ۀعیرذلا 4/283 ـ  [ . 54]
عجارف نیفانلا  لاوقا  نمض  یف  دامادلا  ققحملا  مالک  رم  [ . 55]

عجارف 4/283 يرونلا  هداتسا  عم  مالک  ۀعیرذلا  یف  انه  ینارهطلا  ۀمالعلل  [ . 56]
بقانملا 2/329 يرکسعلا ص 64 ـ  ریسفت  [ . 57]

یفاکلا 8/234 [ 58]
139 راحبلا 46/137 ـ  [ 59]

عجارف ۀنیمث  دئاوف  هیف  ینعملاب و  لقن  فرصت و  صیخلت و  عم   664 كردتسملا 3/661 ـ [ . 60]
عجارف هعیرذلا 4/286  یف  هر  ینارهطلا  لاق  ام  یلا  هراشا  [ 61]

عجارف  ةدیفم  يرخا  بلاطم  هیف  ینعملاب و  لقن  صیخلت و  عم   215 ۀلیخدلا 1/212 ـ  رابخالا  [ 62]

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 ) 
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. 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 
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
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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 
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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